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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace podniku Petr Hobža, 

výrobce Strážnických brambůrek, a to na základě vybraných ukazatelů finanční analýzy. 

Podkladem pro zhodnocení finančního hospodaření podniku se staly účetní výkazy 

za období 2009 – 2013. Na základě zjištěných skutečností jsou naformulována opatření 

a návrhy vedoucí k odstranění či eliminaci odhalených problémů. 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the evaluation of financial situation of company Peter 

Hobža, well-known as „Strážnické brambůrky“ brandname maker, on a basis of selected 

financial indicators. A background of the evaluation has been established by company´s 

financial statements of period from 2009 to 2013. Based on found facts, there are many 

appropriate proposals and various actions suggested for elimination of specific 

problems. 
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ÚVOD 

V dnešní době, výrazně zasažené nedávnou finanční krizí, je pro každý podnik 

nezbytné, aby se efektivně hospodařilo s jeho finančními prostředky a aby bylo správně 

rozhodováno o jeho dalším vývoji. Hlavním předpokladem k tomu je získávání 

informací jak z vnějšího, tak z vnitřního prostředí. Konkurence je ve všech oblastech 

vysoká, proto by si měl podnik dokázat zajistit svou kvalitu, předcházet rizikům, zajistit 

nápravu slabých stránek a získat stálou pozici na trhu. Nabízí se využít nástrojů finanční 

analýzy, které povedou k odstranění zjištěných problémů a následně poslouží 

pro rozhodování a řízení uvnitř podniku. 

Finanční analýza tvoří významnou součást finančního řízení podniku, poskytuje 

důležité informace nejen managementu, ale i eventuálním společníkům, investorům, 

zaměstnancům, bankám či obchodním partnerům. Poskytuje náhled nejen na současnou 

situaci podniku, ale nahlíží i do minulosti a je základem pro budoucí vývoj. 

Nejdůležitější nejsou jen výsledky, které finanční analýza poskytuje, ale především 

jejich vyhodnocení a následně vyvozené závěry. Pro zpracování finanční analýzy tvoří 

základ účetní výkazy, mezi které patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash-flow.  

Pro zpracování předložené bakalářské práce byl zvolen podnik Petr Hobža, známý jako 

výrobce Strážnických brambůrek, jelikož má sídlo nedaleko mého bydliště a jeho 

výrobky jsou mi velmi známé. Vznikl jako malý rodinný podnik, během svého působení 

v potravinářském průmyslu se stal významným českým výrobcem brambůrek 

a na českém trhu působí již více než 25 let. Před samotným zhodnocením finanční 

situace podniku, jež bude provedeno pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, 

je v bakalářské práci věnována pozornost nejprve poznatkům z teoretické oblasti. 

Vymezení základních pojmů vztahujících se k finanční analýze, jejím uživatelům 

a jednotlivým ukazatelům dalo za vznik teoretické části. V další části práce jsou 

provedeny výpočty finanční analýzy, které vedou k posouzení finanční situace podniku, 

a následně jsou navržena opatření pro zlepšení celkového chodu podniku. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem předložené bakalářské práce je vyhodnotit stávající finanční situaci 

podniku Petr Hobža a na základě výsledků zpracované analýzy finanční situace 

navrhnout opatření ke zlepšení zjištěných nedostatků ve sledované oblasti finančního 

hospodaření a tedy i celkového chodu podniku. Ke splnění hlavního cíle práce je třeba 

dosáhnout dílčích cílů, mezi které patří:  

- zpracování situační analýzy, jelikož umožňuje podniku uvědomit si, jaký je jeho 

současný stav, současná situace okolí, jaké má podnik předpoklady k úspěchu, 

na co by se měl soustředit a kam by mělo jeho snažení směřovat 

- provedení komplexní finanční analýzy, konkrétně analýzy absolutních 

ukazatelů, poměrových ukazatelů, rozdílových ukazatelů a analýzy soustav 

ukazatelů, i s jejím následným vyhodnocením 

- sestavení návrhů na zlepšení finanční situace podniku včetně jejich 

harmonogramu a podmínek realizace 

Před provedením samotného zhodnocení finanční situace podniku pomocí vybraných 

ukazatelů finanční analýzy v konkrétních podnikových podmínkách je v bakalářské 

práci věnována pozornost nejprve poznatkům z teoretické oblasti. Vymezení základních 

pojmů vztahujících se k finanční analýze, jejím uživatelům a jednotlivým ukazatelům 

dalo za vznik teoretické části předložené práce a společně s provedením situační 

analýzy při aplikaci Porterova modelu pěti konkurenčních sil, benchmarkingového 

srovnání největších rivalů na trhu, PEST analýzy, metody SWOT a zejména finanční 

analýzy se stalo východiskem pro sestavení vlastního návrhu řešení zjištěných 

problémů. Navrhovaná část je tedy zaměřena na celkové zlepšení hospodářské oblasti 

podniku. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Význam finanční analýzy 

Finanční analýzu lze chápat jako oblast, která představuje významnou součást 

finančního řízení podniku. Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno 

komplexně zhodnotit úroveň současné finanční situace podniku, posoudit vyhlídky 

na finanční situaci podniku v budoucnu a připravit opatření ke zlepšení ekonomické 

situace podniku, k zajištění další prosperity podniku a k přípravě a zkvalitnění 

rozhodovacích procesů (Dluhošová, 2006). 

Finanční analýza slouží jako podklad rozhodovacího procesu, při němž se na základě 

silných a slabých stránek finanční situace hledají co nejúčinnější řešení v oblasti 

finančních zdrojů. Finanční analýza zároveň formuluje finanční cíle a prostředky 

pro příští období ve finančním plánu, který je také nutným vyústěním každého 

podnikatelského záměru (Konečný, 2006). 

Finanční analýza vychází z jednotlivých účetních výkazů, kterými jsou rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích. Tyto výkazy nezobrazují úplný a detailní 

obraz o hospodaření podniku, o jeho silných a slabých stránkách, okolních hrozbách 

či příležitostech, o finančním zdraví podniku, ani o celkové kvalitě hospodaření. Slouží 

především pro poměřování údajů mezi sebou navzájem. Jednotlivá čísla z účetních 

výkazů dostávají praktický smysl až při porovnání s ostatními číselnými údaji 

(Kislingerová, 2010). 

Pro sestavení finanční analýzy musí být známa finanční kondice neboli finanční zdraví 

podniku. Nejde jen o momentální stav, ale především o jeho celkový vývoj v čase, 

stabilitu či fluktuaci výsledků a o porovnání se standardními hodnotami v oboru, 

odvětví nebo přímo s konkurencí. Minulost a současnost informuje o kladech 

a záporech výkonnosti podnik i o potenciálních rizicích, která plynou z jeho 

dosavadního fungování. Finanční analýza a její závěry a poznatky značně ovlivňují 

strategické a taktické rozhodování o investicích a financování (Kislingerová, 2010). 
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1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které souvisí s finanční situací podniku, jsou předmětem zájmu mnoha 

zainteresovaných skupin. Liší se především v požadavcích na výstup a mají společné to, 

že jim tyto informace slouží jako podklad pro rozhodování. Uživatelé finanční analýzy 

se pak dělí na externí a interní (Kislingerová, 2010). 

 
Schéma č. 1: Uživatelé finanční analýzy 

Zdroj: vlastní zpracování podle (Kislingerová, 2010) 

1.2.1 Externí uživatelé 

Externí uživatelé finanční analýzy disponují pouze veřejnými informacemi. K externím 

uživatelům patří investoři, kteří chtějí nalézt co nejlepší způsob pro uložení svých peněz 

a následně si ověřit, jak efektivně podnik nakládá s jejich kapitálem. Banky a věřitelé 

zjišťují solvenci svých existujících či potenciálních klientů. Na základě těchto informací 

se věřitelé rozhodují o podmínkách a výši poskytnutí úvěru. Pravidelný reporting tvoří 

součást úvěrových smluv. Stát se pak zaměřuje zejména na kontrolu správnosti daní. 

Státní orgány využívají informace finanční analýzy i pro různá statistická šetření 

a rozdělování finančních výpomocí. Dalšími uživateli jsou obchodní partneři, kteří svou 

pozornost směřují především k platební schopnosti a likviditě podniku. Dobré vztahy 

s odběrateli mají vliv na zajištění bezproblémového chodu výrobu (Kislingerová, 2010). 
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1.2.2 Interní uživatelé  

K interním uživatelům patří především manažeři, kteří využívají výstupy finanční 

analýzy pro finanční řízení podniku. Zároveň mají nejlepší předpoklady pro zpracování 

finanční analýzy, neboť mají přístup prakticky k všem potřebným informacím. Dalšími 

uživateli jsou zaměstnanci, ti mají přirozený zájem na prosperitě a stabilitě podniku. 

Jde jim především o jistotu zaměstnání a o perspektivu v oblasti mzdové a sociální 

(Kislingerová, 2010). 

1.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Kvalita informací ovlivňuje úspěšnost finanční analýzy, do značné míry závisí 

na použitých zdrojích. Vstupní informace by měly být nejen kvalitní, ale zároveň také 

komplexní a časově i podnikově srovnatelné (Růčková, 2008). 

Významnou část informací poskytuje finanční účetnictví, přesněji základní účetní 

výkazy nebo vnitropodnikové účetní výkazy. Pro zpracování finanční analýzy jsou 

důležité zejména tyto základní účetní výkazy: 

 rozvaha 

 výkaz zisku a ztráty 

 přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow) (Růčková, 2008) 

 

Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem, který umožňuje pohled na majetkovou 

i kapitálovou strukturu podniku. Informuje o tom, jaký majetek podnik vlastní 

a z jakých zdrojů je tento majetek financován. Rozvaha se sestavuje vždy k určitému 

datu, přičemž vždy musí platit, že aktiva se rovnají pasivům (Knápková, Pavelková 

a Šteker, 2013).  

o Aktiva 

Aktiva jsou výsledkem minulých investičních rozhodnutí. V rozvaze jsou uspořádána 

podle jejich likvidnosti, tedy obtížnosti jejich konverze v peněžní prostředky. Člení se 

z hlediska doby jejich upotřebitelnosti na dlouhodobý majetek a oběžná aktiva 

(Knápková, Pavelková a Šteker, 2013).  
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Schéma č. 2: Členění aktiv 

Zdroj: vlastní zpracování podle (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013) 

o Pasiva  

Pasiva v rozvaze představují stranu zdrojů financování podniku. Pasiva jsou prioritně 

členěna z hlediska jejich vlastnictví na zdroje vlastní, cizí a časové rozlišení. Poměr 

těchto skupin pak určuje kapitálovou strukturu podniku (Růčková, 2008). 

 
Schéma č. 3: Členění pasiv 

Vlastní zpracování podle (Sedláček, 2001) 
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Výkaz zisku a ztráty 

Smyslem výkazu zisku a ztráty je informovat podnik o úspěšnosti a výsledku, kterého 

podnikatelskou činností dosáhl. Zachycuje vztahy mezi výnosy a náklady podniku. 

Výnosy jsou chápany jako peněžně oceněné výkony, podnik je získal z veškerých svých 

činností za dané účetní období bez ohledu na to, když došlo k jejich úhradě. Náklady 

jsou chápany jako peněžní částky, které podnik v daném účetním období účelně 

vynaložil na získání výnosů, i když k jejich zaplacení nemuselo dojít ve stejném 

účetním období. Rozdíl výnosů a nákladů tvoří výsledek hospodaření za určité účetní 

období. Ten je ve výsledovce rozlišován na část provozní, finanční a mimořádnou. 

Pokud výnosy převyšují náklady, pak se jedná o zisk, v opačném případě se hovoří 

o ztrátě (Kislingerová, 2010). 

1.4 Analýza současné situace 

V rámci analýzy současné situace podniku bude v bakalářské práci zmapováno jeho 

vnitřní i vnější prostředí použitím Porterovy analýzy konkurenčního prostředí a PEST 

analýzy obecného okolí. Výsledky těchto analýz budou promítnuty ve SWOT analýze. 

1.4.1 Porterova analýza 

K tomu, aby management podniku získal poměrně věrný obraz konkurenčního 

prostředí, se doporučuje využít model pěti sil Michaela E. Portera. V tomto modelu 

je konkurence funkcí pěti sil zahrnující konkurenční síly vyplývající z: 

 rivality mezi konkurenčními podniky 

 hrozby substitučních výrobků podniků v jiných odvětvích 

 hrozby vstupu nových konkurentů do odvětví 

 vyjednávací pozice dodavatelů klíčových vstupů 

 vyjednávací pozice kupujících (Jonáš, 2009) 
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Schéma č. 4: Porterův model pěti sil 

Vlastní zpracování podle (Blažková, 2007) 

Pomocí tohoto modelu si má podnik uvědomit, jaké konkurenční síly v odvětví působí 

a jaký je jejich vliv na odvětví a na podnik samotný (STRATEG, 2009). 

1.4.2 PEST analýza 

Pro poznání externího okolí podniku je vhodná PEST analýza, jejíž název je odvozen 

od druhů faktorů, které jsou analyzovány. Za klíčové faktory lze označit politické 

a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní a technické. Každá z těchto skupin v sobě 

zahrnují řadu faktorů z vnějšího okolí, které různou měrou podnik ovlivňují 

(Sedláčková, 2006). 

Cílem analýzy PEST je rozpoznat a odlišit faktory, které jsou významné právě pro daný 

podnik. Hlavním úkolem této analýzy je tedy identifikovat oblasti, jejichž změna 

by mohla mít dopad na podnik, a odhadnout, jaká změna může v těchto oblastech nastat 

(Sedláčková, 2006). 

1.4.3 SWOT analýza 

SWOT analýza patří mezi základní metody strategické analýzy. Hodnotí vnitřní a vnější 

prostředí podniku, tedy současný stav podniku i současnou situaci okolí. Výsledkem 

analýzy vnitřního prostředí jsou silné a slabé stránky podniku. Analýza vnějšího 

prostředí je určena pro odhalení příležitostí a hrozeb, kterými je toto prostředí 

charakterizováno. Komplexní SWOT analýza tedy určí silné a slabé stránky podniku 
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proti identifikovaným příležitostem a hrozbám a vymezí pozici podniku jako 

východisko pro definování strategií dalšího rozvoje (Grasseová, 2012). 

Při praktické realizaci analýzy je nezbytné mít na mysli účel, za kterým se SWOT 

analýza provádí. Při zpracování této analýzy je vhodné dodržovat určité principy: 

a) princip účelnosti 

b) princip objektivnosti 

c) princip relevantnosti 

d) princip kauzality (Grasseová, 2012) 

1.5 Metody finanční analýzy 

Obecně se v ekonomii rozlišují dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů a těmi 

jsou fundamentální a technická analýza. Základ fundamentální analýzy spočívá 

ve znalostech vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a jinými 

(mimoekonomickými) procesy. Vychází ze značného množství informací a odvozuje 

závěry zpravidla bez matematického aparátu. Technická analýza je založena 

na zpracování dat prostřednictvím matematických, matematicko-statistických a jiných 

algoritmizovaných metod (Růčková, 2008). 

Metody používané ve finanční analýze lze rozdělit na metody, které využívají 

elementární matematiku (základní aritmetické operace), a na metody založené 

na složitějších postupech a myšlenkách (Sedláček, 2001). 

Metody elementární technické analýzy: 

o analýza absolutních ukazatelů (stavových a tokových) 

o analýza rozdílových ukazatelů 

o analýza poměrových ukazatelů 

o analýza soustav ukazatelů (Sedláček, 2001) 

 

Vyšší metody finanční analýzy: 

o matematicko-statistické metody 

o nestatistické metody (Konečný, 2006) 
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Vyšší metody finanční analýzy jsou v předložené bakalářské práci uvedeny zejména 

pro úplnost teoretických poznatků, v analytické části však nejsou aplikovány. 

 

1.5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Základním zdrojem informací pro analýzu absolutních ukazatelů jsou data zaznamenaná 

v účetních výkazech. V závislosti na tom, zda vyjadřují hodnotu k určitému datu, nebo 

informují o údajích za určité období, lze rozlišit veličiny stavové a tokové. Charakter 

stavových hodnot představují položky rozvahy, naproti tomu charakter tokových hodnot 

mají položky z výkazu zisku a ztrát. Vhodnou metodou pro rozbor absolutních 

ukazatelů je horizontální a vertikální analýza (Kislingerová, 2010). 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza neboli analýza trendů sleduje, jak se položka v účetním výkazu 

změnila v časové posloupnosti. Odpovídá na dvě základní otázky, a to o kolik jednotek 

se změnila hodnota příslušné položka v čase t oproti výchozímu období t-1 (absolutní 

změna v jednotkách) a o kolik procent se změnila hodnota příslušné položky v čase t, 

oproti výchozímu období t-1 (relativní změna v procentech) (Kislingerová, 2010). 

Absolutní změna v [Kč] 

Relativní změna v [%] 

= ukazatel t – ukazatel t-1 

= (absolutní změna × 100) / ukazatel t-1 

Vzorec č. 1: Horizontální analýza 

Vlastní zpracování podle (Knápková, Pavelková a Šteker 2013) 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza neboli procentní rozbor posuzuje jednotlivé složky majetku 

a kapitálu podniku. Ze struktury aktiv a pasiv lze zjistit, jaké je složení hospodářských 

prostředků potřebných pro aktivitu podniku a z jakých zdrojů byly pořízeny. Vyjadřuje 

procentní podíl jednotlivých složek a pracuje s účetními výkazy odshora dolů, nikoli 

napříč mezi jednotlivými roky. Vertikální analýza umožňuje srovnatelnost meziročních 

a mezipodnikových výsledků (Sedláček, 2001). 

1.5.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatelé označované jako finanční fondy slouží k analýze a řízení finanční 

situace podniku (zejména jeho likvidity). Při analýze finanční fondů se jedná zejména 
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o rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek 

krátkodobých pasiv. K nejvýznamnější rozdílovým ukazatelům patří: 

o čistý pracovní kapitál 

o čisté pohotové prostředky 

o čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (Sedláček, 2011) 

 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál patří k nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům, který 

je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji a má 

významný vliv na platební schopnost podniku. Jestliže má podnik přebytek 

krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy, lze říci, že má podnik dobré finanční 

zázemí, je likvidní. ČPK představuje finanční polštář, který podnik umožní 

i při nepříznivých událostech, která vyžaduje vysoký výdej peněžních prostředků 

pokračovat ve svých aktivitách (Sedláček, 2001). 

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

Vzorec č. 2: Čistý pracovní kapitál 

Vlastní zpracování podle (Scholleová, 2012) 

Čistý pracovní kapitál lze vyjádřit také následujícím schématem: 

 

 
Schéma č. 5: Schéma tvorby ČPK 

Vlastní zpracování podle (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013) 

 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky vyjadřují okamžitou likviditu krátkodobých splatných 

závazků a zachycují se jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 
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splatnými závazky. Mezi pohotové prostředky v podmínkách dobře fungujícího 

kapitálové trhu patří nejen hotovost a zůstatek na běžném účtu ale i krátkodobé cenné 

papíry a krátkodobé termínované vklady, neboť jsou rychle přeměnitelné na peníze 

(Knápková, Pavelková a Šteker, 2013). 

Čisté pohotové peněžní 
prostředky 

= pohotové peněžní prostředky – okamžitě spatné závazky 

Vzorec č. 3: Čisté pohotové peněžní prostředky 

Vlastní zpracování podle (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013) 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond, jinými slovy čistý peněžní majetek, 

se vypočítá následovně: od oběžných aktiv se odečtou zásoby nebo nelikvidní 

pohledávky a od takto upravených oběžných aktiv se odečtou krátkodobé závazky. 

Přehledně to zachycuje níže uvedený vzorec (Konečný, 2006). 

Čistý peněžní majetek = (oběžná aktiva – zásoby) – krátkodobé závazky 

Vzorec č. 4: Čistý peněžní majetek 

Vlastní zpracování podle (Konečný, 2006) 

1.5.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů patří k nejoblíbenější a nejčastěji používané metodě 

finanční analýzy, neboť umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci podniku. 

Podstatou poměrového ukazatele je, že poměřuje různé položky účetních výkazů. 

U některých poměrových ukazatelů jsou známy doporučené hodnoty. Je nutné s nimi 

pracovat obezřetně, neboť vychází z běžné praxe finanční analýzy (Knápková, 

Pavelková a Šteker, 2013). 

Mezi poměrové ukazatele obvykle patří: 

o ukazatele zadluženosti 

o ukazatele rentability 

o ukazatele aktivity 

o ukazatele likvidity  

o provozní (výrobní) ukazatele (Sedláček, 2011) 
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Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji financování 

činnosti podniku. Zadluženost ještě nemusí být negativní charakteristikou podniku, 

neboť v dobře fungujícím podniku může vysoká finanční páka pozitivně přispívat 

k rentabilitě vlastního kapitálu. Při analýze zadluženosti je důležité zjistit objem 

majetku, který byl pořízen na leasing, neboť taková aktiva se neobjevují v rozvaze, 

ale pouze jako náklady ve výkazu zisku a ztráty. V tomto případě u ukazatelů 

zadluženosti nezjistíme celkovou zadluženost podniku (Kisligerová a Hnilica, 2008). 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti, který se také nazývá 

ukazatelem věřitelského rizika. „Obecně platí, že čím vyšší hodnota tohoto ukazatele, 

tím je vyšší riziko věřitelů“ (Růčková, 2008). 

Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí od 30 do 60 %. Při posuzování zadluženosti 

je nutné přihlížet na příslušné odvětví a na schopnosti splácet úroky plynoucí z dluhů 

(Knápková, Pavelková a Šteker, 2013). 

Celková zadluženost = cizí zdroje / aktiva celkem 

Vzorec č. 5: Celková zadluženost 

Vlastní zpracování podle (Marinič, 2009) 

Koeficient samofinancování 

Koeficient vyjadřuje podíl vlastního kapitálu k celkovým aktivům a udává míru 

financování aktiv vlastním kapitálem. Patří mezi jedny z nejdůležitějších ukazatelů 

zadluženosti pro celkové hodnocení finanční situace podniku (Růčková, 2008). 

Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva 

Vzorec č. 6: Koeficient samofinancování 

Vlastní zpracování podle (Růčková, 2008) 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. V literatuře 

se uvádí za postačující, jsou-li úroky pokryty ziskem 3 až 6×. Část zisku vyprodukovaná 
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cizím kapitálem by teda měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál 

(Sedláček, 2011). 

Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 

Vzorec č. 7: Úrokové krytí 

Vlastní zpracování podle (Marinič, 2009) 

Doba splácení dluhu 

Tento ukazatel určuje dobu, za kterou by byl podnik schopen vlastními silami 

z provozního cash-flow splatit své dluhy. Nejpříznivější je klesající trend ukazatele 

(Knápková, Pavelková a Šteker, 2013). 

Doba splácení dluhu = (cizí zdroje – rezervy) / provozní cash-flow 

Vzorec č. 8: Doba splácení dluhu 

Vlastní zpracování podle (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013) 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability neboli ukazatele výnosnosti měří schopnost podniku vytvářet nové 

zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Slouží k hodnocení celkové 

efektivnosti podniku. Obecně je rentabilita znázorňována poměrem zisku k vloženému 

kapitálu. Nejdůležitější kategorie zisku, které lze vyčíst přímo z výkazu zisku a ztráty 

je EBIT (zisk před odečtením úroků a daní, anglicky Earnings before Interest and 

Taxes) a EAT (zisk po zdanění nebo také čistý zisk, anglicky Earnings after Taxes) 

(Růčková, 2008). 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Ukazatel ROI patří k nejdůležitějším měřítkům hodnocení podnikatelské činnosti 

podniku. Vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový vložený kapitál, nezávisle 

na zdroji financování. Tento ukazatel nebere v úvahu daň ani úroky, proto je vhodný 

pro srovnání různě zadlužených a zdaněných podniků. Výsledky pohybující 

se v rozmezí 0,12 – 0,15 jsou dobré a nad 0,15 jsou velmi dobré (Sedláček, 2001). 

Rentabilita vloženého kapitálu =EBIT / celkový kapitál 

Vzorec č. 9: Rentabilita vloženého kapitálu 

Vlastní zpracování podle (Sedláček, 2011) 
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Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Rentabilita aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání 

bez ohledu na to, zda byla financována z vlastního kapitálu nebo z cizích zdrojů 

(Kislingerová, 2010). 

Rentabilita celkových aktiv = EAT / aktiva 

Vzorec č. 10: Rentabilita celkových aktiv 

Vlastní zpracování podle (Růčková, 2008) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Prostřednictvím tohoto ukazatele vlastníci zjišťují, zda se jejich kapitál využívá 

s patřičnou intenzitou a odpovídá velikosti jejich investičního rizika. Podnik by se měl 

snažit o maximalizaci tohoto ukazatele (Sedláček, 2011). 

Rentabilita vlastního kapitálu = EAT / vlastní kapitál 

Vzorec č. 11: Rentabilita vlastního kapitálu 

Vlastní zpracování podle (Sedláček, 2011) 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb poměřuje zisk k tržbám. Vyjadřuje, jaký zisk dokáže podnik 

vyprodukovat z jedné koruny tržeb (Růčková, 2008). 

Rentabilita tržeb = EAT / tržby 

Vzorec č. 12: Rentabilita tržeb 

Vlastní zpracování podle (Růčková, 2008) 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak podnik efektivně hospodaří se svými aktivy. Má-li jich 

nadbytek, znamená to, že je majetek neefektivně využíván, navíc podniku vznikají 

zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Pokud jich má naopak nedostatek, pak se musí 

vzdát potenciálně výhodných podnikatelských činností a tím přichází o výnosy 

(Scholleová, 2012). 

Ukazatele aktivity pracuje se dvěma formami, a sice s dobou obratu (vyjadřuje počet 

dní) nebo počtem obratů (za rok). Tyto ukazatele poměřují jednotlivé části majetku 

k tržbám nebo obecně k výnosům (Vochozka, 2011). 
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Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv je ukazatel, který zachycuje, kolikrát se celková aktiva obrátí 

za jeden rok. Obrat aktiv by měl pohybovat v rozmezí 1,6 – 3. Čím je hodnota vyšší, 

tím efektivněji podnik hospodaří se svými aktivy (Scholleová, 2012). 

Obrat celkových aktiv = roční tržby / aktiva celkem 

Vzorec č. 13: Obrat celkových aktiv 

Vlastní zpracování podle (Kislingerová, 2010) 

Obrat stálých aktiv 

Ukazatel má význam především při rozhodování o pořízení dlouhodobého majetku. 

Hodnoty obratu stálých aktiv by měly být vyšší než u ukazatele obratu celkových aktiv 

(Sedláček, 2011). 

Obrat stálých aktiv = roční tržby / stálá aktiva 

Vzorec č. 14: Obrat stálých aktiv 

Vlastní zpracování podle (Sedláček, 2011) 

Obrat zásob 

Obrat zásob poskytuje přehled o tom, kolikrát je každá položka zásob v průběhu 

běžného období prodána a znovu naskladněna. Jestliže je hodnota ukazatele vyšší 

než průměry, znamená to, že podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by 

vyžadovaly nadbytečné financování. V opačném případě zvyšuje vázanost kapitálu 

a nepřináší podniku žádný výnos (Vochozka, 2011). 

Obrat zásob = roční tržby / zásoby 

Vzorec č. 15: Obraz zásob 

Vlastní zpracování podle (Scholleová, 2012) 

Doba obratu zásob 

Ukazatel udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby v podniku vázány do doby 

jejich spotřeby nebo prodeje. U zásob hotových výrobků a zboží je rovněž ukazatelem 

likvidity, neboť udává počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost nebo pohledávku 

(Kislingerová, 2010). 
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Doba obratu zásob = zásoby / (tržby / 360) 

Vzorec č. 16: Doba obratu zásob 

Vlastní zpracování podle (Sedláček, 2011) 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Vyjadřuje, kolik dní musí podnik čekat, než dostane zaplaceno za své již provedené 

tržby, za hotové výrobky nebo poskytnuté služby (Sedláček, 2011). 

Doba obratu krátk. Pohledávek = pohledávky / (tržby / 360) 

Vzorec č. 17: Doba splatnosti pohledávek 

Vlastní zpracování podle (Scholleová, 2012) 

Doba obratu krátkodobých závazků 

Ukazatel vyjadřuje dobu, po kterou zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny a podnik 

využívá bezplatný obchodní úvěr. Jednotkou ukazatele jsou dny (Kislingerová, 2010). 

Doba obratu krátkodobých závazků = krátkodobé závazky / (tržby / 360) 

Vzorec č. 18: Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Vlastní zpracování podle (Scholleová, 2012) 

 

Ukazatele likvidity  

Ukazatele likvidity měří schopnost podniku včas uhradit své platební závazky. Jinými 

slovy vyjadřují schopnost podniku přeměnit určité složky majetku na peněžní hotovost 

dříve, než jsou závazky podniku splatné (Růčková, 2008). 

Při sestavování ukazatelů likvidity je oběžný majetek podniku uspořádán od nejméně 

likvidních zásob přes pohledávky až po nejlikvidnější peníze v pokladně 

(Vochozka, 2011). 

Běžná likvidita  

Běžná likvidita měří, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Hlavní 

smysl tohoto ukazatele spočívá v tom, že pro úspěšnou činnost podniku má zásadní vliv 

úhrada krátkodobých závazků z odpovídajících položek aktiv. Je složité najít ideální 

hodnotu likvidity, ale podle průměrné strategie se má pohybovat mezi 1,6 – 2,5 

(Kislingerová, 2010). 
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Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

Vzorec č. 19: Běžná likvidita 

Vlastní zpracování podle (Vochozka, 2011) 

Pohotová likvidita  

Pohotová likvidita se od běžné odlišuje tím, že z oběžných aktiv se vylučují zásoby, 

které jsou nejméně likvidní částí oběžných aktiv. Jejich rychlá likvidace zpravidla 

vyvolává ztráty. Standardní hodnota se doporučuje mezi 1 – 1,5 (Konečný, 2006). 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

Vzorec č. 20: Pohotová likvidita 

Vlastní zpracování podle (Scholleová, 2012) 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita v sobě zahrnuje jen ty nejlikvidnější položky z oběžných aktiv. 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele se pohybuje mezi 0,2 – 0,5. Jestliže je hodnota 

ukazatele větší než 1, znamená to, že podnik je schopen okamžitě splatit veškeré 

krátkodobé závazky (Konečný, 2006). 

Okamžitá likvidita = krátkodobý finanční majetek / krátkodobé závazky 

Vzorec č. 21: Okamžitá likvidita 

Vlastní zpracování podle (Scholleová, 2012) 

Provozní (výrobní) ukazatele 

Provozní ukazatele se zaměřují na aktivity uvnitř podniku a umožňují managementu 

sledovat, plánovat a řídit jejich efektivnost. Opírají se o tokové veličiny (především 

náklady), jejichž řízení má za následek hospodárnost vynakládání jednotlivých druhů 

nákladů a tím i dosažení vyššího konečného efektu (Sedláček, 2011). 

Produktivita z přidané hodnoty 

Produktivita z přidané hodnoty sleduje, jak velká přidaná hodnota připadá na jednoho 

pracovníka (Scholleová, 2012). 

Produktivita z přidané hodnoty = přidaná hodnota / počet zaměstnanců 

Vzorec č. 22: Produktivita z přidané  

Vlastní zpracování podle (Scholleová, 2012) 
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Produktivita z výkonů 

Tento ukazatel vyjadřuje poměr výkonů podniku připadajícího na jednoho zaměstnance 

(Sedláček, 2011). 

Produktivita z výkonů = výkony / počet zaměstnanců 

Vzorec č. 23: Produktivita z přidané hodnoty 

Vlastní zpracování podle (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013) 

Nákladovost výnosů 

Ukazuje míru zatížení výnosů podniku celkovými náklady. Hodnota ukazatele by měla 

klesat (Sedláček, 2011). 

Nákladovost výnosů = náklady / výnosy (bez mimořádných) 

Vzorec č. 24: Nákladovost výnosů 

Vlastní zpracování podle (Sedláček, 2011) 

Materiálová náročnost 

Vyjadřuje míru zatížení výnosů spotřebovaným materiálem a energiemi (Knápková, 

Pavelková a Šteker, 2013).  

Materiálová náročnost = spotřeba materiálu a energie/ výnosy 
(bez mimořádných) 

Vzorec č. 25: Materiálová náročnost 

Vlastní zpracování podle (Sedláček, 2011) 

1.5.4 Analýza soustav ukazatelů 

Pro celkové posouzení finančního zdraví podniku nestačí zanalyzovat jen jednotlivé 

poměrové ukazatele nebo jejich skupiny, neboť zobrazují pouze dílčí aspekty 

finančního zdraví podniku. Je také důležité se zaměřit na finanční zdraví podniku nejen 

z hlediska minulého a současného vývoje, ale zejména vývoje budoucího. Z těchto 

důvodů vznikly soustavy ukazatelů. V této kategorii existují modely bankrotní a bonitní 

(Mrkvička, 2006). 

Obě skupiny vychází ze stejného předpokladu, že pár let před bankrotem dochází 

k jistým odlišnostem ve vývoji. Soustavy ukazatelů přiřazují podniku určitý koeficient 

hodnocení, na základě něhož lze posoudit finanční zdraví podniku (Mrkvička, 2006). 
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Bonitní modely 

Bonitní modely se snaží svým bodovým hodnocením diagnostikovat finanční zdraví 

podniku, čímž zjišťují, zda se podnik řadí mezi dobré či špatné podniky. Patří sem 

například Tamariho model, Kralickův Quicktest (Růčková, 2008). 

Bonitní modely jsou v předložené bakalářské práci uvedeny zejména pro úplnost 

teoretických poznatků, v analytické části však nejsou aplikovány. 

 

Bankrotní modely 

Bankrotní modely informují o tom, zda podniku v dohledné době hrozí bankrot. 

Vychází z faktu, že podnik, který je ohrožen bankrotem, vykazuje určitý čas symptomy, 

které jsou pro bankrot typické. Patří sem například Altmanovo Z-skóre, Index 

důvěryhodnosti nebo Tafflerův model (Růčková, 2008). 

Altmanův model (Z-skóre) 

Altmanův model se řadí mezi techniky jednoduché finanční analýzy a lze jej považovat 

za nejlepší a nejefektivnější prostředek k odhalení nepřiměřených úvěrových rizik. 

Tento model je tedy vhodným dodatkem finanční poměrové analýzy, kdy je výpočet 

stanoven jako součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena 

určitá váha. Z-skóre se uvádí ve dvou verzích, a to z důvodu, že společnosti, které 

obchodují na kapitálovém trhu, mají jinou hodnotu vah jednotlivých poměrových 

ukazatelů než ostatní společnosti (Růčková, 2008). 

 

Z-skóre = 0,717 × x1 + 0,847 × x2 + 3,107 × x3 + 0,420 × x4 + 0,998 × x5 

x1 = čistý pracovní kapitál/aktiva celkem, x2 = nerozdělený zisk z minulých let/aktiva celkem, 
x3 = zisk před zdaněním a úroky/aktiva celkem, x4 = základní kapitál/cizí zdroje, x5 = tržby/aktiva celkem 

Intervaly  Z > 2,9 – finančně silný podnik 

          1,2 < Z < 2,9 – pásmo zvané „šedá zóna“; podnik 
s určitými finančními problémy 

Z < 1,2 – kandidát bankrotu, podnik má vážné fin. Problémy 

Vzorec č. 26: Altmanův model 

Vlastní zpracování podle (Konečný, 2006) 
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Index IN05 

Dalším bankrotním modelem je Index IN05. Jeho snahou je posoudit finanční zdraví 

podniku a zároveň zhodnotit skutečnost, zda podnik vytváří pro své vlastníky hodnotu. 

Tento index je aktualizací verze IN01 a spojuje pohled jak věřitele, tak vlastníka. V jeho 

rovnici jsou obsaženy poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity 

(Růčková, 2008). 

 

Index IN05 = 0,13 × x1 + 0,04 × x2 + 3,97 × x3 + 0,21 × x4 + 0,09 × x5 

x1 = aktiva / cizí zdroje, x2 = EBIT / nákladové úroky, x3 = EBIT / aktiva, 
x4 = výnosy / aktiva, x5 = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky) 

Intervaly  IN05 > 1,6 – podnik tvoří hodnotu 

          0,9 < IN05 < 1,6 – pásmo zvané „šedá zóna“ 

IN05 < 0,9 – podnik spěje k bankrotu 

Vzorec č. 27: Index IN05 

Vlastní zpracování podle (Scholleová, 2012) 
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2 ANALÝZA PODNIKU 

V této části předložené bakalářské práce je nejprve vybraný podnik představen, poté 

je provedena analýza jeho současné situace z vnějšího i vnitřního pohledu a následně 

je zhodnoceno finanční zdraví podniku na základě výpočtů vybraných ukazatelů 

finanční analýzy, které jsou popsány v teoretických východiscích. 

2.1  Charakteristika podniku 

Charakteristika podniku poskytuje základní údaje, historii, výrobní sortiment 

a organizační strukturu. 

2.1.1 Základní údaje 

Datum zápisu: 10. června 2009  

Obchodní firma: Petr Hobža 

IČO: 10577335 

Sídlo: Strážnice, Chaloupky 72, PSČ 69662 

Spisová značka:  A 22491 vedená u Krajského soudu v Brně  

Právní forma: fyzická osoba - podnikatel 

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

živnostenského zákona, pekařství a hostinská činnost 

(Justice, 2015) 

Podnik se rád představuje pod heslem „Nejsme chipsy, jsme brambůrky“, které 

je známo například z marketingové činnosti. A další heslo, které je často opakováno 

na internetových stránkách, zní: „Nikoho nekopírujeme, jdeme vždy vlastní cestou.“ 

(Hobža, 2015). 

2.1.2 Historie podniku 

Počátky moravského rodinného výrobního podniku Petr Hobža spadají do roku 1988. 

Tento podnik byl založen Petrem a Jaroslavou Hobžovými se záměrem výroby vlastních 
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klasických smažených brambůrek na bázi malé kuchyňské manufaktury a začátky 

prodeje výrobků probíhaly v letním kině (Hobža, 2014). 

V roce 1994 byla provedena instalace první automatické průběžné fritézy spolu 

s balicím systémem. Začátkem roku 1996 zahájil podnik dodávky do prvního českého 

řetězce firmy Ahold ČR (Hypernova) (Hobža, 2015). 

Na počátku roku 2000 se do řízení podniku začlenili oba synové manželů Hobžových, 

kteří v podniku prakticky vyrůstali. V tomto roce byla instalována druhá automatická 

průběžná fritéza, která zoptimalizovala přípravu brambor před smažením a inovovala 

balicí systém (Hobža, 2015). 

Od roku 2006 nese každý z výrobků označení KLASA, jež uděluje Ministerstvo 

zemědělství ČR. V polovině roku 2009 byl podnik zapsán do Obchodního rejstříku 

u Krajského soudu v Brně. V letech 2012 a 2013 byla realizována plánovaná expanze 

v podobě výstavby nového výrobního areálu (Hobža, 2015). 

2.1.3 Výrobní sortiment a nabídka služeb 

Hlavní náplní rodinného závodu je zhotovení dvou výrobkových řad. Výroba tradičních 

Strážnických brambůrek a Moravských brambůrek. Tyto dvě řady se liší především 

v objemu jednotlivých balení a dále v nabídce příchutí, jinak se jedná o dva naprosto 

shodné produkty. Strážnické brambůrky mají 60 gramů a jsou nabízeny ve variantách: 

jemně solené, nesolené, česnekové, slaninové a s příchutí černého pepře a soli. 

Moravské brambůrky obsahují 175 gramů a jsou nabízeny pouze ve dvou příchutích – 

jemně solené a česnekové. 

Způsob výroby Strážnických i Moravských brambůrek spočívá v tom, že na rozdíl 

od konkurence, která pokrájené brambory propláchne v teplé vodě a tím je zbaví pravé 

bramborové chuti, jsou plátky brambor omyty ve studené vodě a následně je voda 

z plátků před smažením odstředěna, a tím je zachována typická bramborová chuť. 

Podnik Petr Hobža jako jediný při výrobě používá 100% řepkový olej, který považuje 

za nejvhodnější pro přípravu. Výroba brambůrek probíhá výhradně na zakázku, přičemž 

doba dodání by neměla překročit 72 hodin, čímž se sice dostává pod časový tlak, 

pro odběratele je však zaručena naprostá čerstvost výrobků (Hobža, 2014). 
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2.1.4 Organizační struktura 

Rodinný podnik Petr Hobža ke konci roku 2014 zaměstnával 38 pracovníků. Vzhledem 

k uplatnění rodinného managementu dochází k rychlému a efektivnímu rozhodování. 

Majitelem podniku je Petr Hobža, pod jehož vedení spadají synové Petr a Libor. Jedná 

se o organizaci plně samostatnou od zpracování, přes výrobu až po dodání výrobků 

na místo dle přání zákazníka (Justice, 2015). 

 

Schéma č. 6: Schéma organizační struktury podniku Petr Hobža 

Vlastní zpracování podle (Justice, 2015) 

2.2 Analýza současného stavu 

Analýza současného stavu zahrnuje analýzu vnějšího i vnitřního prostředí. Jinými 

slovybude provedena PEST analýza obecného okolí, Porterův model pěti 

konkurenčních sil a analýza zdrojů, zejména těch finančních. Zjištěné výsledky se 

projeví ve SWOT analýze. 
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2.2.1 Analýza vnějšího prostředí 

PEST analýza 

Politické a legislativní faktory 

Trh je závislý na zemědělské produkci, která se odvíjí od národních zemědělských 

dotací. Podpora zemědělského sektoru je každý rok vyšší. Přístup ministerstva 

zemědělství je v tomto směru pozitivní (CzechTrade, 2015). 

Aktuální sazba daně z příjmu fyzických osob v České republice činí 15 %, která je už 

několik let neměnná. Vedle fyzických osob jsou poplatníkem daně z příjmu i právnické 

osoby, pro které platí aktuální sazba daně 19%, která je už pět let na stejné úrovni. 

Velký význam má také výše sazby DPH, která je často diskutovaným tématem 

a v České republice v ní dochází k neustálým změnám. V současné době jsou používány 

dvě sazby – základní 21 % a snížená 15 %. S nástupem nové (2014) koaliční vlády se 

již začalo jednat o možných změnách v sazbách DPH, které by byly aktuální pro rok 

2016. Případné zvýšení daně z příjmu právnických osob by zvýhodnilo podnik Petra 

Hobži a v případě zvýšení daně z příjmu fyzických osob jeho konkurenci. Do budoucna 

je nutno počítat s možností, že vláda bude podporovat zdravější potraviny nižší sazbou 

daně (Peníze.cz, 2015). 

V České republice existují zákony, které stát používá pro zajištění fungování 

ekonomiky, kontroluje jejich dodržování a trestá jejich porušení. I přesto lze politickou 

nestabilitu a časté úpravy zákonů považovat za faktory, které působí na podnikání 

v České republice. Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který 

ovlivňuje uzavírání obchodních smluv, změnu zákoníku práce atd. Změny zákonů často 

zvyšují mimo jiné administrativní náklady. 

Ekonomické faktory 

Hrubý domácí produkt meziročně od poloviny roku 2013 roste. To vypovídá o sílícím 

stavu ekonomiky a o lepšící se životní úrovni. Výdaje domácností meziročně taky rostly 

(Kurzy.cz, 2015). 

Průměrná míra inflace za rok 2014 dosáhla 0,4% a byla nejnižší od roku 2003. Úroveň 

spotřebitelské ceny v oblasti brambor vzrostla o 12% v prosinci roku 2014. Na začátku 

prosince roku 2014 vzrostla průměrná měsíční nominální hrubá mzda v národním 
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hospodářství proti roku 2013 o 1,8% a reálně 1,2%. Průměrná mzda roste rychleji než 

inflace, avšak ceny brambor stouply až desetinásobně rychleji. A takový trend by 

v budoucnu mohl vést ke změně spotřebního koše domácností s negativním dopadem na 

trh brambůrek (ČSÚ, 2014). 

Česká národní banka oslabila českou korunu vůči euru, čímž zvýhodnila export 

a znevýhodnila import. Tento krok vedl a stále vede k vyšším cenám věcí z dovozu 

a tím k podpoře českých produktů (Kurzy.cz, 2015). 

Sociální faktory 

Produkt, který vyrábí podnik Petr Hobža patří do skupiny nezdravých výrobků, kdy 

každý Čech sní průměrně za rok jedno kilo bramborových lupínků. Brambůrky jsou 

určeny pro širokou veřejnost bez ohledu na vzdělání, věk a pohlaví. Sociální aspekty 

zde nehrají významnou roli (ČTK, 2013). 

Technické faktory 

Výroba brambůrek se provádí podle tradičních receptur, tudíž technický pokrok strojů 

na výrobu není rozhodující. Naopak velký význam mají zařízení na automatické 

rozpoznání jakosti. Nejmodernější kontrolní linky odhalí zmetky a vadné výrobky 

vyloučí. Nezbytné je následování moderních trendů prezentace na internetu. 

 

Porter analýza 

Vyjednávací síla zákazníků 

Podnik Petr Hobža má své zákazníky převážně na území České republiky a částečně 

i Slovenska. Soustředí se na oblast velkoodběratelů v podobě hypermarketů 

i supermarketů. V ČR dodává do těchto obchodních řetězců: Albert, Billa, Interspar, 

Kaufland, Tesco, Lidl, Penny, Globus a Makro. Na Slovensku dodává do Řetězců: 

Billa, Kaufland a Metro. Vyjednávací síla zákazníků není příliš silná, odbyt podniku 

je rozptýlen na velké množství rovnocenných odběratelů (Hobža, 2014). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

K vyhotovení a prodeji brambůrek jsou zapotřebí brambory, dále řepkový olej 

na smažení, aromata na dochucení a obalové materiály (Hobža, 2015). 
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Pro získání brambor má podnik Petr Hobža domluveno několik dodavatelů. Vždy 

pro následující rok má domluven nákup za předem stanovenou cenu. Celkový nákup 

brambor v roce 2013 dosáhl přibližně 6 000 tun. Pro nákup řepkového oleje, který 

se používá pro smažení brambůrek, nemá podnik Petr Hobža stanového jednoho 

určitého dodavatele, jelikož je nakupován just in time na burze. Aromata na dochucení 

a stejně tak i obalové materiály jsou zajišťovány od jednoho dodavatele pro velmi dobré 

obchodní vztahy. Obalový materiál je nakupován ve velké míře na sklad, z důvodu 

šetření v rámci úspor z rozsahu. Podnik Petr Hobža má zajištěného alespoň jednoho 

náhradního dodavatele pro případ výpadku dodávek (Hobža, 2014). 

Hrozba vstupu nové konkurence 

Hlavními předpoklady pro vstup nového konkurenta na trh je velká výrobní kapacita 

a znalost výrobního procesu, jejichž zajištění by přineslo vysoké investiční náklady 

do technologických linek a distribučních kanálů. Jedná se o značné bariéry, kvůli 

kterým se nedá předpokládat vstup nového českého podniku. Potenciální riziko 

představují zahraniční korporace, jakož tomu bylo v případě bramborových lupínků 

Lay’s od americké společnosti PepsiCo, které byly na český trh uvedeny roku 2004. 

Hrozba substitutů 

Brambůrky Petra Hobži nemají na trhu dokonalý substitut, a to díky specifické přípravě 

brambor a ochucovacím přípravkům. Mezi největší substituty se řadí bramborové 

lupínky konkurenčních společností. Substituty ovlivňují cenovou politiku a z toho 

důvodu nemůže Petr Hobža své výrobky příliš zdražit. V porovnání s nejlepšími 

konkurenty je cena Strážnických i Moravských brambůrek nejnižší. Konkurence má 

tedy prostor pro snížení cen, které by mohlo mít zásadní vliv na poptávku. 

Rivalita firem působících na daném trhu 

V současné době je na českém trhu více společností ve zpracování brambůrek, proto 

nejdůležitější schopností v konkurenčním boji je vyhovět požadavkům zákazníka nejen 

z hlediska ceny, kvality a další nabídky výhod spolu s doprovodnými službami. Velkou 

výhodou je průhledný obal Strážnických i Moravských brambůrek, neboť zákazník 

okamžitě vidí, co si kupuje, na rozdíl od konkurence, která prodává brambůrky 

v neprůhledném, poloprázdném obalu. Konkurenti mezi sebou soutěží nejen s novými 

příchuti, ale i tvary brambůrek. V případě zájmu zákazníka podnik Petr Hobža nabízí 
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zasílání zboží na dobírku prostřednictvím České pošty, pokud v daném regionu není 

dostatečná distribuce. V roce 2013 vyhrály v testu kvality a chuti na tn.cz Strážnické 

brambůrky první místo. 

2.2.2 Analýza vnitřního prostředí 

Hmotné zdroje 

Podnik disponuje nově vybudovaným výrobním areálem a výrobní linkou v celkové 

hodnotě 37 385 000 Kč. Podnik vlastní pět nákladních automobilů, má však v úmyslu 

snížit objem vlastní dopravy hotových výrobků z důvodu redukce nákladů spojených 

s údržbou a správou vozidel, které pro podnik představují zbytečnou zátěž. Vozidla 

se navíc vrací nevytížená, což představuje další utopené náklady (Hobža, 2014). 

Lidské zdroje 

Podnik zaměstnává 38 pracovníků, z toho čtyři jsou na vedoucích pozicích. Vzhledem 

k plně automatizované výrobě není třeba velkého počtu dělníků. Náplní práce dělníků 

je obsluha výrobní linky, příprava a kontrola vstupních surovin a hotových výrobků, 

kde se odhalují zmetky, které nebyly zachyceny automatickou kontrolou. Dále 

se dělníci starají o obsluhu balicího stroje, rovnání hotových výrobků do krabic 

a na palety. Všichni zaměstnanci jsou podnikem důkladně vyškoleni pro potřeby 

jednotlivých pracovních pozic. Úklid a ostraha majetku jsou rovněž záležitostí 

personálu podniku. Celý výrobní proces je postaven na unikátním podnikovém know-

how, které vytváří jedinečný produkt na trhu (Hobža, 2015). 

Finanční zdroje 

Touto problematikou se zabývá kapitola 2.3 Analýza finanční situace 

2.3 Analýza finanční situace 

Následující část je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku Petr Hobža 

na základě výpočtu ukazatelů, konkrétně soustavy ukazatelů, absolutních, rozdílových 

a poměrových ukazatelů. Zdrojem dat pro finanční analýzu jsou údaje z účetních 

výkazů za roky 2009 až 2013, mezi které patří rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 
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2.3.1 Analýza soustav ukazatelů 

Bakalářská práce pro hodnocení finanční situace podniku analyzuje dvě soustavy 

ukazatelů z bankrotních modelů, jimiž je Altmanův model, nazýván také jako Z-skóre, 

a Index IN05. 

Altmanův model (Z-skóre) 

Tabulka č. 1: Z-skóre (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Parametr (Xi) Koeficient 2009 2010 2011 2012 2013 

ČPK/A 0,717 0,349 0,375 0,226 0,218 0,231 

Nez. zisk/A 0,847 0 0 0 0 0 

EBIT/A 3,107 1,160 0,911 0,392 0,251 0,579 

ZK/CZ 0,420 0,482 1,146 0,672 0,167 0,159 

Tržby/A 0,998 1,804 2,144 2,109 1,041 1,247 

Z-skóre   3,795 4,576 3,399 1,667 2,216 

 

Na základě vypočítaných hodnot Altmanova modelu lze konstatovat, že se podnik 

nachází v tzv. „šedé zóně“. Nelze jej považovat za finančně silný, naopak není zatížen 

nepřiměřenými úvěrovými riziky a nehrozí mu bankrot. V letech 2009-2011 byl podnik 

finančně velmi silný, přičemž v roce 2010 dosahoval nejvyšších hodnot. V roce 2012 

nastal obrovský pokles o 1,72 a podnik se dostal do šedé zóny. Důvodem poklesu bylo 

přijetí bankovního úvěru ve výši 40 987 000 Kč. Tyto peníze byly využity na výstavbu 

nového areálu a výrobní linky. V následujícím roce 2013 se hodnota Z-skóre zvýšila 

o 0,55 a velký vliv na tento výsledek měl nárůst tržeb a řádné splácení dluhu. 

Na základě těchto výsledků lze soudit, že podniku v nejbližší době nehrozí bankrot, 

ba naopak v budoucnu by mohl být podnik Petr Hobža opět velmi silným podnikem.  

 

Graf č. 1: Z-skóre 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Index IN05 

Tabulka č. 2: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Parametr (Xi) Koeficient 2009 2010 2011 2012 2013 

A/CZ 0,13 0,428 0,695 0,377 0,194 0,212 

EBIT/Nákl. úroky 0,04 1,556 2,264 1,859 1,211 0,617 

EBIT/A 3,97 1,482 1,164 0,501 0,321 0,740 

Výnosy/A 0,21 0,380 0,451 0,445 0,228 0,265 

OA/KZ 0,09 0,275 0,342 0,181 0,241 0,242 

IN05   4,121 4,915 3,363 2,195 2,076 

 

Z indexu IN05 je zřejmé, že podnik po celých sledovaných pěti let tvoří hodnotu 

pro své vlastníky a má velmi uspokojivé výsledky. Z tabulky i grafu je patrné, 

že nejlepším rokem byl rok 2010 a od tohoto roku index IN05 stále klesá. Rok 2013 

vykazuje nejnižší hodnotu, neboť X2 je z celého sledovaného období na nejnižší úrovni. 

Celkové finanční zdraví podniku je na velmi dobré úrovni a rozhodně nehrozí 

v nejbližší době jeho úpadek. 

 

Graf č. 2: IN05 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jestliže porovnáme výsledky Altmanova indexu s indexem IN05, shledáme určité 

rozdíly. V indexu IN05 podnik vykazuje, že je na velmi dobré úrovni a má velký náskok 

nad šedou zónou. Tento index je určen pro prostředí českých firem a čeští ekonomové 

mu přikládají větší váhu než Altmanovu indexu. Naopak v Altmanově indexu, který je 

určen spíše pro prostředí amerických firem, se podnik Petr Hobža momentálně nachází 

v šedé zóně. Vzhledem k odlišnostem je proto nutné provést podrobnou finanční 
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analýzu pomocí následujících ukazatelů, které povede k hlubšímu prozkoumání finanční 

situace podniku. 

2.3.2 Analýza absolutních ukazatelů 

V následující podkapitole je podrobně zpracována horizontální analýza položek rozvahy 

i výkaz zisku a ztráty a dále vertikální analýza rozvahy. Analýza absolutních ukazatelů 

slouží k základnímu přehledu o meziročních výkyvech jednotlivých složek 

jmenovaných účetních výkazů.  

Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza zjišťuje vývoj jednotlivých položek aktiv, a to tak, že porovnává 

aktuální stavy vybraných položek k hodnotám minulým a tyto změny jsou zachyceny 

v tabulce jak v absolutním vyjádření v tis. Kč, tak v relativním v procentech. 

Tabulka č. 3: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

POLOŽKA 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

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

AKTIVA CELKEM 446 1,29 4 258 12,12 45 483 155,44 7 702 9,07 

Dlouhodobý majetek 255 2,82 4 252 45,69 30 352 223,87 695 1,58 

Dlouhodobý nehmotný majetek 22 146,27 15 40,54 -52 -100,00 242 - 

Dlouhodobý hmotný majetek 233 2,58 4 237 45,71 25 578 189,38 454 1,16 

Oběžná aktiva -122 -0,49 -157 -0,63 15 653 63,15 6 967 17,23 

Zásoby -246 -18,07 2 122 190,31 -1 316 -40,65 1 383 71,99 

Krátkodobé pohledávky -5 279 -32,65 5 295 48,63 20 602 127,30 -19 751 -53,69 

Krátkodobý finanční majetek 5 397 71,62 -7 574 -58,56 -3 633 -67,79 21 979 1 273,41 

Časové rozlišení 313 53,87 163 18,23 -522 -49,39 40 7,48 

 

Celková aktiva se v roce 2010 zvýšila o 446 tis. Kč, což je navýšení o 1,29%. Z tabulky 

je zřejmé, že tato změna byla vyvolána zejména pořízením nového dlouhodobého 

majetku, který se oproti minulému účetnímu období zvýšil o 255 tis. Kč (2,82 %). 

Dlouhodobý nehmotný majetek (tvořený softwarem) se oproti předešlému období 

navýšil o 22 tis. Kč, procentuálně vzrostl o 146,27 %. Na rozdíl od dlouhodobého 

majetku oběžná aktiva poklesla o 122 tis. Kč, což představuje pokles o 0,49 %. Tento 

pokles zapříčinily především krátkodobé pohledávky, které se snížily o 5 279 tis. Kč, 

což je pokles o 32,65 %. Zásoby se snížily o 246 tis. Kč, procentuálně o 18,07 % oproti 

minulému účetnímu období. Jediného navýšení u oběžných aktiv dosáhl krátkodobý 

finanční majetek, a to o 5 397 tis. Kč, což je navýšení o 71,62 %. Toto zvýšení bylo 
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vyvoláno nárůstem finančních prostředků na bankovním účtu. K největší změně došlo 

u časového rozlišení, které se navýšilo mezi lety 2009 a 2010 o 313 tis. Kč (53,87 %), 

především z důvodu nárůstu příjmů příštích období. 

V roce 2011 se zvýšila celková aktiva o 4 258 tis. Kč, tedy o 12,12 %. K uvedenému 

zvýšení aktiv došlo nárůstem dlouhodobého majetku o 4 252 tis. Kč, procentuálně 

o 45,69 %, a to díky tomu, že podnik Petr Hobža koupil pozemek ve výši 4 826 tis. Kč. 

Oproti tomu se opět snížila oběžná aktiva o 157 tis. Kč, což je pokles o 0,63 %. 

Rozhodující vliv na pokles oběžných aktiv měl krátkodobý finanční majetek, který se 

oproti předešlému období snížil o 7 574 tis. Kč, což představuje pokles o 58,56 % 

způsobený snížením finančních prostředků na bankovním účtu, jelikož podnik koupil 

pozemek. Naopak se zvýšily zásoby o 2 122 tis. Kč, procentuálně o 190,31 %, neboť 

byla velká úroda brambor. Zvedly se i krátkodobé pohledávky, a to o 5 295 tis. Kč, což 

vyvolalo nárůst o 48,63 % oproti předchozímu účetnímu období. 

Z roku 2012 vyplývá, že oproti minulému období došlo k výraznému zvýšení aktiv, a to 

o 45 483 tis. Kč, což je nárůst o 155,44 %. K uvedenému zvýšení aktiv došlo navýšením 

dlouhodobého majetku o 30 352 tis. Kč, což představuje navýšení o 223,87 % oproti 

předchozímu účetnímu období. Největší vliv na zvýšení dlouhodobé majetku měl 

dlouhodobý majetek hmotný, který mezi lety 2011 a 2012 stoupl o 25 578 tis. Kč, 

procentuálně se navýšil o 189,38 %, a to kvůli výstavbě nového areálu a výrobní linky 

na koupeném pozemku v roce 2011. Dlouhodobý nehmotný majetek byl v roce 2012 

plně odepsán. Změna mezi lety 2011 a 2012 u oběžných aktiv se konečně dostala 

do kladných čísel a zvýšila se o 15 653 tis. Kč, což představuje navýšení 

o 63,16 %. Největší změnu u oběžných aktiv způsobily krátkodobé pohledávky, které 

se oproti předchozímu účetnímu období navýšily o 20 602 tis. Kč (127,30 %). Naproti 

tomu si podnik udržoval méně zásob, které poklesly oproti roku 2011 o 1 316 tis. Kč 

(40,65 %) a snížil se také krátkodobý finanční majetek o 3 633 tis. Kč (67,79 %), a to 

z důvodu vysokých výdajů na zavedení nové výrobní linky. Časové rozlišení (konkrétně 

příjmy příštích období) pokleslo o 522 tis. Kč, procentuálně se snížilo o 49,39 %. 

Z horizontální analýzy aktiv vyplývá, že změna mezi lety 2012 a 2013 u celkových 

aktiv nebyla tak výrazná jako mezi lety 2011 a 2012. Celková aktiva se navýšila 

o 7 702 tis. Kč, což představuje narůst o 9,07 % a dlouhodobý majetek měl na této 
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změně menší podíl než oběžná aktiva. Dlouhodobý majetek se navýšil 695 tis. Kč, 

procentuálně vzrostl o 1,98 %, neboť podnik nakoupil nový software v hodnotě 

242 tis. Kč a dokončil výrobní linku, která navýšila dlouhodobý majetek hmotný 

o 454 tis. Kč, což je nárůst o 1,16 %. Oběžná aktiva se zvedla o 6 967 tis. Kč, 

procentuálně se navýšila o 17,23%. Největší podíl na zvýšení oběžných aktiv nese 

krátkodobý finanční majetek, který narostl o 21 979 tis. Kč, což je nárůst o 1 273,41 % 

oproti předchozímu období, a to díky výstavbě nové výrobní linky, která zvýšila tržby, 

a tím pádem přibyly peníze v pokladně. Zásoby se zvedly o 1 383 tis. Kč, procentuálně 

se zvýšily o 71,99 %, protože se podnik rozšířil o novou linku a bylo zapotřebí více 

zásob. Naopak krátkodobé pohledávky poklesly oproti předchozímu účetnímu období 

o 19 751 tis. Kč, což je pokles o 53,69 %, neboť podnik Petr Hobža dodává výrobky 

i novým zákazníkům, kteří své závazky platí včas. 

Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza zjišťuje vývoj jednotlivých položek pasiv, a to tak, že porovnává 

aktuální stavy vybraných položek k hodnotám minulým a tyto změny jsou zachyceny 

v tabulce jak v absolutním vyjádření v tis. Kč, tak v relativním v procentech. 

Tabulka č. 4: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

POLOŽKA 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

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

PASIVA CELKEM 446 1,29 4 258 12,12 45 483 155,44 7 702 9,07 

Vlastní kapitál 3 654 15,98 -707 -2,66 2 237 8,67 7 742 27,60 

Základní kapitál 5 837 48,29 3 829 21,36 754 3,47 -1 005 -4,47 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období /+ -/ -2 183 -20,26 -4 536 -52,78 1 483 36,55 8 747 157,86 

Cizí zdroje -3 972 -37,67 7 018 106,80 43 246 318,24 -40 -0,07 

Dlouhodobé závazky 0 0,00 1 246 - -512 -41,09 180 24,52 

Krátkodobé závazky -1 623 -19,81 5 772 87,84 2 288 18,54 2 975 20,33 

Bankovní úvěry a výpomoci -2 349 -100,00 0 0,00 41 470 - -3 195 -7,70 

Časové rozlišení 764 59,27 -2 053 -100,00 0 0,00 0 0,00 

 

V roce 2010 se celková pasiva zvýšila oproti roku předchozímu o 446 tis. Kč, to je 

nárůst o 1,29 %. Vlastní kapitál se zvedl 3 654 tis. Kč, tedy o 15,98 %, protože podnik 

navýšil základní kapitál oproti předchozímu účetnímu období o 5 837 tis. Kč, což je 

nárůst o 48,29 %. Výsledek hospodaření běžného účetního období o 2 183 tis. Kč klesl, 

procentuálně se snížil o 20,26 %. Cizí zdroje celkově poklesly o 3 972 tis. Kč, tedy 
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o 37,67 %, neboť podnik splatil celý svůj bankovní úvěr a uhradil část svých 

krátkodobých závazků, které se snížily o 1 623 tis. Kč, procentuálně o 19,81 %. Změna 

nastala také u časového rozlišení, které se zvýšilo o 764 tis. Kč (59,27 %). 

V roce 2011 došlo oproti předchozímu období k nárůstu pasiv o 4 258 tis. Kč, tedy 

o 12,12 %. Ovšem vlastní kapitál se snížil o 707 tis. Kč, to je pokles o 2,66 % z důvodu 

opětovného snížení výsledku hospodaření za běžné účetní období o 4 538 tis. Kč 

(52,78 %). Naproti tomu se cizí zdroje zvýšily o 7 018 tis. Kč, procentuálně narostly 

o 106,8 %, a to především kvůli krátkodobým závazkům, které se zvedly o 5 772, což 

představuje nárůst oproti předchozímu období o 87,84 %, neboť podnik nestíhal platit 

své závazky z obchodních vztahů včas. Také došlo k navýšení dlouhodobých závazků, 

jelikož si podnik pořídil nový nákladní automobil na leasing v hodnotě 1 246 tis. Kč. 

V horizontální analýze pasiv v roce 2012 se celková pasiva oproti roku 2011 navýšila 

o 45 483 tis. Kč, což je nárůst o 155,44 %. Tento velký nárůst zapříčinily cizí zdroje, 

které se zvedly o 43 246 tis. Kč, procentuálně narostly o 318,24 %. Největší vliv 

na tento obrovský skok měly bankovní úvěry a výpomoci, jelikož si podnik vzal úvěr 

ve výši 41 470 tis. Kč kvůli již zmíněně výstavbě nového areálu a výrobní linky. 

Co se týká krátkodobých a dlouhodobých závazků, tak obě tyto položky poklesly. 

Vlastní kapitál se opět mírně navýšil, a to z důvodu navýšení výsledku hospodaření 

běžného účetního období, který vzrostl oproti minulému roku o 1 483 tis. Kč (36,55 %). 

Z roku 2013 oproti minulému období je opět zřejmý mírný nárůst celkových pasiv, 

která se navýšila o 7 702 tis. Kč (9,07 %). Hlavní změna nastala u výsledku hospodaření 

běžného účetního období, který se navýšil o 8 747 tis. Kč, procentuálně narostl 

o 157,86 %, a to především díky nárůstu tržeb z prodeje výrobků, neboť se podnik 

rozšířil o nový areál. Základní kapitál si podnik snížil o 1 005 tis Kč oproti roku 2012, 

což představuje pokles o 4,47 %. Cizí zdroje vykazují oproti minulému období velmi 

malý pokles, a to o 40 tis. Kč (0,07 %). Snížily se pouze bankovní úvěry a výpomoci 

o 3 195 tis. Kč, procentuálně poklesly o 7,70%, z čehož lze soudit, že podnik svůj úvěr 

splácí řádné a včas. Ovšem dlouhodobé i krátkodobé závazky se oproti minulému 

období navýšily. 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza výsledovky porovnává aktuální stavy vybraných položek 

k hodnotám minulým. Tyto změny jsou zachyceny v tabulce jak v absolutním vyjádření 

v tis. Kč, tak v relativním v procentech.  

Tabulka č. 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

POLOŽKA 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

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

Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 12 752 20,33 7 441 9,86 5 620 6,78 27 146 30,66 

Výkonová spotřeba 12 986 34,45 12 594 24,85 3 501 5,53 4 394 6,58 

Přidaná hodnota -234 -0,93 -5 153 -20,77 2 119 10,78 23 269 106,87 

Provozní VH -2 528 -18,57 -5 698 -51,39 1 503 27,89 10 965 159,10 

VH za účetní období -2 183 -20,26 -4 536 -52,78 1 483 36,55 8 747 157,86 

 

Vzhledem k tomu, že se podnik zabývá prodejem bramborových lupínků vytvořených 

vlastní činnosti, má pouze tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. 

Jak je na první pohled zřejmé, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb se navýšily 

v každé meziroční změně. V roce 2010 narostly o 12 752 tis. Kč (20,33 %). Ovšem 

největšího nárůstu mezi lety 2009 a 2010 zaznamenala výkonová spotřeba, která 

narostla o 12 986 tis. Kč, procentuálně o 34,45 %, neboť byla větší spotřeba materiálu 

a energií. 

Mezi roky 2010 a 2011 dosáhl provozní výsledek hospodaření největšího poklesu 

za sledovaná období a poklesl o 5 698 tis. Kč, tedy o 20,77 %. Stejně tak největšího 

poklesu dosáhla i přidaná hodnota, která se snížila o 5 698 tis. Kč, procentuálně 

o 20,77 % a taktéž i výsledek hospodaření za účetní období, který se meziročně snížil 

o 4 536 tis. Kč, což je pokles o 52,78 %. 

V roce 2012 meziročně narostly všechny sledované položky, ovšem největší změna 

v relativním vyjádření nastala u výsledku hospodaření za účetní období, který se navýšil 

o 1 483 tis. Kč, procentuálně vzrostl o 36,55 %. 

Mezi období 2012 a 2013 nastala největší změna, jelikož se podnik rozšířil o novou 

výrobní linku. Dosáhl tak největšího nárůstu za celé sledové období u tržeb za prodej 

vlastních výrobků a zboží, narostly o 27 146 tis. Kč, což je nárůst o 30,66 %, dále 
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u přidané hodnoty, která vzrostla o 34 269 tis. Kč, procentuálně se navýšila o 106,87 %, 

rovněž i u provozního výsledku hospodaření, který zaznamenal největší navýšení 

ze všech položek, a to o 10 965 tis. Kč, což představuje 159,10 %, a v neposlední řadě 

i u výsledku hospodaření za účetní období, který vzrostl o 8 746 tis. Kč, procentuálně se 

navýšil o 157,86 %. 

Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv poskytuje informace o struktuře majetku, tedy znázorňuje 

procentní zastoupení položek na celkových aktivech. 

Tabulka č. 6: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

POLOŽKA v % 2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 26,09 26,48 34,41 51,73 48,18 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,04 0,11 0,13 0,00 0,26 

Dlouhodobý hmotný majetek 26,04 26,38 34,28 46,04 42,70 

Oběžná aktiva 72,24 70,98 62,91 47,64 51,20 

Zásoby 3,92 3,17 8,22 2,26 3,57 

Krátkodobé pohledávky 46,60 30,98 41,08 43,34 18,40 

Krátkodobý finanční majetek 21,72 36,80 13,60 2,03 25,60 

Časové rozlišení 1,67 2,54 2,68 0,63 0,62 

 

V letech 2009 až 2011 představovala větší část celkových aktiv oběžná aktiva, 

a to v rozmezí od 62 do 72 %. V následujících dvou letech došlo k relativnímu poklesu 

oběžných aktiv, neboť se výrazně zvýšil dlouhodobý majetek podniku z důvodu 

výstavby nového areálu i výrobní linky a zastoupení oběžných aktiv a dlouhodobého 

majetku bylo na celkových aktivech poměrně vyrovnané.  

Jak je na první pohled z tabulky zřejmé, dlouhodobý majetek je téměř celý zastoupen 

dlouhodobým majetkem hmotným, který je v letech 2009 i 2010 zhruba na stejné 

úrovni. V roce 2011 je zaznamenán nárůst o necelých 8 %. Tento nárůst je způsoben 

koupí nákladního automobilu a pozemku, neboť podnik má v úmyslu svůj majetek 

rozšířit v následujícím roce o nový areál a výrobní linku, proto se dlouhodobý majetek 

hmotný v období 2012 opět zvýšil, tentokrát o necelých 12 %. Dokončení a instalace 

výrobní linky proběhla až v roce 2013, kdy tvoří nejvyšší položku samostatné movité 

věci a to 36 mil. Kč, jelikož bylo zapotřebí koupit nové stroje, přístroje a zařízení. 
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Dlouhodobý majetek nehmotný je tvořen pouze softwarem, který používá management 

podniku a jeho zastoupení na celkových aktivech je nepatrné. 

Položky zásob tvoří většinu let pouze 3 % na celkových aktivech, a to kvůli tomu, 

že podnik preferuje co nejrychlejší spotřebu brambor a udržuje si jen minimální 

množství na pokrytí nenadálých situací. V porovnání se zásobami je položka 

krátkodobých pohledávek rozhodně vyšší, v roce 2009 dosáhly až 46,60 % celkových 

aktiv. V dalších letech tato položka vykazovala kolísavost, ovšem v roce 2013 bylo 

dosaženo velkého poklesu, hodnota byla na nejnižší úrovni za celé sledované období, 

a to na 18,4 %. Tato změna byla zapříčiněna novými zákazníky, kteří si své závazky 

platí včas. 

Krátkodobý finanční majetek má kolísavý charakter, a to zejména kvůli výstavbě 

nového areálu a výrobní linky, na kterou podnik první dva roky sledovaného období 

šetřil. V roce 2012 hodnota této položky dosahovala pouze 2,03 % celkových aktiv. 

Hlavní změny jsou projeveny především na bankovním účtu, který má stejný kolísavý 

charakter jako krátkodobý finanční majetek, ale i přes hrazení úvěru v roce 2013 tvoří 

na celkových aktivech celou čtvrtinu. 

 

Graf č. 3: Struktura aktiv 2009-2013 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv poskytuje informace o struktuře zdrojů financování, tedy 

znázorňuje procentní zastoupení položek na celkových pasivech. 

Tabulka č. 7: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

POLOŽKA v % 2009 2010 2011 2012 2013 

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 65,90 75,46 65,51 33,04 38,66 

Základní kapitál 34,84 51,01 55,21 26,52 23,22 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období /+ -/ 31,06 24,45 10,30 6,53 15,43 

Cizí zdroje 30,39 18,70 34,49 66,96 61,34 

Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 3,16 0,86 0,99 

Krátkodobé závazky 23,62 18,70 31,33 17,24 19,02 

Bankovní úvěry a výpomoci 6,77 0,00 0,00 48,85 41,34 

Časové rozlišení 3,71 5,84 0,00 0,00 0,00 

 

Zastoupení vlastního kapitálu na celkových pasivech v období 2009-2011 bylo větší 

než zastoupení cizích zdrojů. Tato situace se ovšem změnila v roce 2012 i 2013, 

kdy cizí zdroje představovaly až 66 % celkových pasiv. 

V prvních třech letech sledovaného období představovaly cizí zdroje menší podíl 

na celkových pasivech. Nejvyšší položkou u cizích zdrojů za období 2009-2011 byly 

krátkodobé závazky, které v roce 2011 dosahovaly až 33 % celkových pasiv, a bankovní 

úvěry a výpomoci byly v letech 2010 a 2011 nulové. Obdobné to bylo u dlouhodobých 

závazků, které první dva roky sledovaného období tvořily nulový podíl na celkových 

pasivech a v letech 2011 až 2013 tvořily nejmenší podíl na celkových pasivech. Tento 

minimální nárůst položky je způsoben splácením nákladního automobilu, který byl 

pořízen formou finančního pronájmu. V období 2012 nastala změna v zastoupení cizích 

zdrojů na celkových pasivech, konkrétně se navýšila položka bankovních úvěrů 

a výpomocí a jejich podíl na celkových pasivech byl 48,85 %. Úvěr byl vzat 

na výstavbu nového areálu a výrobní linky. Navýšení úvěrů způsobilo snížení položky 

krátkodobých závazků na celkových pasivech z 31 % na 17 %. V roce 2013 se snížilo 

zastoupení úvěru na 41,34 %, z čehož lze soudit, že podnik řádně splácí svůj dluh. 

Nejvyšší hodnoty u vlastního kapitálu podnik dosáhl v roce 2010, neboť tvořil 75 % 

pasiv, a to především kvůli jednorázovému navýšení položky základního kapitálu 
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o necelých 6 000 tis. Kč. Hodnota základního kapitálu se v roce 2011 ještě zvýšila, 

protože se podnik snažil dát dohromady co nejvíce peněz na výstavbu již zmíněného 

areálu a výrobní linky, ale výsledky vlastního kapitálu byly menší z důvodu klesajícího 

výsledku hospodaření za účetní období, který v roce 2012 tvořil pouze 6 % celkových 

pasiv. V tomto stejném roce se výrazně snížil podíl vlastního kapitálu na celkových 

pasivech, neboť se zvýšila položka cizích zdrojů. V roce 2013 je zastoupení vlastního 

kapitálu na celkových pasivech 38 % a vykazuje lepší výsledek hospodaření za účetní 

období, který začal růst. 

 

Graf č. 4: Struktura pasiv 2009-2013 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

V analýze rozdílových ukazatelů jsou zjištěny hodnoty čistého pracovního kapitálu, 

čistých pohotových prostředků a dále čistého peněžně-pohledávkového finančního 

fondu. 

Tabulka č. 8: Analýza rozdílových ukazatelů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ROZDÍLOVÉ UKAZATELE 
v tis. Kč 

2009 2010 2011 2012 2013 

Čistý pracovní kapitál 16 871 18 372 12 443 25 808 29 800 

Čisté pohotové prostředky 7 536 12 933 5 359 1 726 23 705 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 15 510 17 257 9 206 23 887 26 496 
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Čistý pracovní kapitál je vypočítán pomocí manažerského způsobu a jeho hodnota 

informuje o tom, zda je podnik schopen hradit své krátkodobé závazky. Ve všech 

sledovaných období podnik dosahuje kladných hodnot, což znamená, že má uspokojivé 

finanční zázemí a je tedy schopen uhradit všechny krátkodobé závazky. Nejnižší 

hodnoty podnik dosahuje v roce 2011, kdy došlo k dvojnásobnému navýšení 

krátkodobých závazků, ale od tohoto roku hodnota ukazatele skokově narostla 

o 13 365 tis. Kč a růst nadále pokračuje. 

Čisté pohotové prostředky rovněž dosahují kladných hodnot ve všech období, z čehož 

vyplývá, že podnik má prostředky na okamžité zaplacení všech svých krátkodobých 

závazků vůči dodavatelům. V roce 2012 ukazatel zaznamenává nejnižší hodnotu, 

protože peníze na bankovním účtu výrazně poklesly z důvodu investice do výstavby 

nového areálu a výrobní linky. V roce 2013 ukazatel dosahuje nejvyšší hodnoty za celé 

sledované období. 

Hodnoty čistého peněžně-pohledávkového finančního fondu mají rostoucí charakter, 

až na rok 2011, kdy nabývá nejnižší hodnoty, a to ze stejného důvodu jako u ČPK, ale 

v dalších letech tento ukazatel znovu roste Důležité je, že všechny hodnoty dosahují 

kladného výsledku, což je pro podnik pozitivní zjištění. 

2.3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů zahrnuje ukazatele zadluženosti, rentability, aktivity, 

likvidity a provozní (výrobní) ukazatele. 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti charakterizují zadluženost podniku a analyzují poměr vlastních 

zdrojů k cizím zdrojům. Bakalářská práce konkrétně pracuje s ukazateli celkové 

zadluženosti, koeficientu samofinancování, úrokového krytí a dobou splácení dluhu. 

Tabulka č. 9: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost (v %) 30,39 18,70 34,49 66,96 61,34 

Koeficient samofinancování (v %) 65,89 75,46 65,51 33,04 38,66 

Úrokové krytí 38,90 56,60 46,49 30,27 15,41 

Doba splácení dluhu (v letech) 0,52 -0,41 1,70 -5,61 0,83 
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Celková zadluženost vyjadřuje, jakou část aktiv podnik financuje cizími zdroji. Podnik 

se v letech 2009 a 2011 pohybuje v mezích doporučené hodnoty, která je 30 až 60 %. 

V roce 2010 podnik dosahuje nejnižší hodnoty, neboť cizí zdroje jsou velmi nízké. 

V roce 2011 se hodnota zvýšila nejen kvůli navýšení položky dlouhodobých závazků 

z obchodních vztahů, protože si podnik pořídil nákladní automobil formou finančního 

pronájmu, ale především krátkodobými závazky. Od roku 2012 mírně přesahuje 

doporučenou hodnotu, kvůli navýšení položky bankovních úvěrů, který si podnik vzal 

na výstavbu nového areálu. Vzhledem k řádnému splácení by se měl podnik v dalším 

roce dostat na doporučenou hodnotu. 

Koeficient samofinancování určuje podíl vlastního kapitálu na financování celkových 

aktiv. Celková aktiva by měla být financována z 50 % vlastním kapitálem a z poloviny 

cizími zdroji. Ani v jednom sledovaném roce podnik nedosahuje optimální úrovně, 

neboť první tři roky se pohybují nad hranici doporučené hodnoty, což je zřejmě 

způsobeno špatnou solventností zákazníků, a proto musel podnik většinu svých aktivit 

financovat z vlastních zdrojů. V roce 2012 a 2013 ukazatel naopak dosahuje nižších 

hodnot, protože si podnik vzal úvěr a celková aktiva byla tedy financována z větší části 

z cizích zdrojů. 

 

Graf č. 5: Celková zadluženost a koeficient samofinancování 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Úrokové krytí informuje o tom, kolikrát jsou nákladové úroky pokryty dosaženým 

ziskem. Vývoj tohoto ukazatele je kolísavý, ale v žádném roce nedosahuje 

doporučeného intervalu 3 až 6 krát, neboť jeho hodnoty jsou mnohem vyšší, a to kvůli 

minimálním nákladovým úrokům. V roce 2013 dosahuje nejnižší hodnoty, protože 

podnik splácí úvěr, a tudíž nákladové úroky jsou v tomto roce nejvyšší.  

Doba splácení dluhu udává, po kolika letech by byl podnik schopný splatit své dluhy. 

V roce 2009 je na minimální úrovni. V dalším roce je hodnota záporná, protože finanční 

majetek převyšoval cizí zdroje dvakrát. Hodnota v roce 2011 je nejvyšší, a to z důvodu 

špatné solventnosti zákazníků, a poukazuje na to, že by podnik při své stávající 

výkonnosti splatil své dluhy za necelé dva roky. V roce 2012 je ukazatel záporný, neboť 

cash-flow vykazuje zápornou hodnotu. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 byl vzat úvěr, 

jeho splácení podle roku 2013 bude trvat pouze necelý rok, což je pro podnik velmi 

pozitivní. Celkový vývoj tohoto ukazatele je ale velmi kolísavý, neboť je závislý 

na hodnotě cash-flow. 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability slouží jako velice důležitý prvek při posuzování výnosnosti 

podniku. 

Tabulka č. 10: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování) 

UKAZATELE RENTABILITY (v %) 2009 2010 2011 2012 2013 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 37,33 29,31 12,62 8,09 18,63 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 31,06 24,45 10,30 6,53 15,43 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 47,13 32,41 15,72 19,75 39,92 

Rentabilita tržeb (ROS) 17,18 11,39 4,89 6,26 12,35 

 

Rentabilita vloženého kapitálu poukazuje na to, kolik procent provozního zisku dosáhl 

podnik z jedné investované koruny. Tento ukazatel v celém sledovaném období 

dosahuje poměrně uspokojivých hodnot. Nejnižší hodnoty 8,09 % nabývá v roce 2012, 

kdy celková aktiva narostla skokově díky výstavbě nového areálu, ale EBIT se zvýšil 

oproti aktivům jen nepatrně. V následujícím roce je hodnota znovu velmi dobrá. Tento 

ukazatel umožňuje analyzovaný podnik snadno porovnávat se svými konkurenty. 
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Rentabilita celkových aktiv měří, jak efektivně byla využita produkční síla majetku 

podniku. Tento ukazatel v letech 2009, 2010 a 2013 dosahuje nadprůměrných hodnot. 

V roce 2011 oproti roku předešlému hodnota velmi poklesla, konkrétně na 10,3 %, 

jelikož v tomto roce měl podnik nižší výsledek hospodaření. Pořád se však jednalo 

o dobrý výsledek. V následujícím roce 2012 má stejný vývoj jako ukazatel ROI. 

Rentabilita vlastního kapitálu informuje o tom, jak podnik efektivně využívá vlastní 

kapitál k tvorbě zisku. Ve všech sledovaných letech jsou hodnoty kladné a dosahují 

poměrně uspokojivých hodnot. Nejnižší hodnoty, která je 15,72 %, nabývá v roce 2011, 

a to z důvodu nízkého hospodářského výsledku, neboť se zvýšily výkonová spotřeba 

a osobní náklady, ale od tohoto roku má ukazatel stoupající tendenci, což je pro podnik 

pozitivní, protože vlastní kapitál lépe využívá k tvorbě zisku. 

Rentabilita tržeb udává, kolik haléřů čistého zisku připadá na jednu korunu tržeb. Téměř 

v každém sledovaném období podnik dosáhl doporučeného intervalu, který by měly být 

větší než 6 %, tedy kromě roku 2011. V tomto roce podnik dosahuje pouze 4,89 %, a to 

z důvodu vyšší výkonové spotřeby a osobních nákladů, a proto podnik nedosáhl 

tak velkého hospodářského výsledku. V roce 2013 se hodnota 6,26 % zvýšila oproti 

minulému období na 12,35 %, jelikož podnik vybudoval nový areál a výrobní linku 

a tím zvýšil tržby. 

 

Graf č. 6: Rentabilita  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ukazatele aktivity 

Prostřednictvím ukazatelů aktivity podnik měří, jak efektivně hospodaří se svými 

aktivy. 

Tabulka č. 11: Ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

UKAZATELE VYUŽITÍ AKTIV 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv 1,808 2,148 2,105 1,043 1,255 

Obrat stálých aktiv 6,931 8,111 6,116 2,017 2,605 

Obrat zásob 46,093 67,699 25,618 46,093 35,015 

Doba obratu zásob (ve dnech) 7,810 5,318 14,053 7,810 10,281 

Doba obratu kr. pohledávek (ve dnech) 89,013 48,312 69,599 60,775 51,356 

Doba obratu kr. závazků (ve dnech) 32,952 24,452 44,607 34,250 36,600 

 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se veškerá aktiva obrátí v tržby za jeden rok. 

Výsledky podniku z let 2009 až 2011 se pohybují v doporučeném intervalu od 1,6 až 3, 

z čehož plyne, že má dostatečně využitý majetek a tím ani nepřichází o ušlý zisk 

z nedostatku majetku. Naopak roky 2012 a 2013 se pohybují pod doporučeným 

intervalem, a to kvůli nárůstu aktiv z důvodu zvýšení položky dlouhodobého majetku. 

Obrat stálých aktiv se používá především při rozhodování, zda pořídit nový dlouhodobý 

majetek. Hodnoty jsou za všechny roky vyšší než u předchozího parametru, což splňuje 

doporučený vývoj. Hodnoty obratu stálých aktiv se vyvíjí obdobnou tendencí jako 

u předchozího ukazatele. 

Obrat zásob udává, kolikrát je položka zásob během roku prodána a znovu naskladněna. 

Hodnoty v tabulce jsou spíše nižší, tedy kromě roku 2010. Tento jev je způsoben kvůli 

tomu, že podnik skladuje brambory pouze minimální dobu a snaží se udržet pouze 

takové množství zásob, které by dokázalo zajistit neočekávanou situaci. 

Doba obratu zásob, jednoduše řečeno, udává, jak dlouho se zásoby v podniku zdržovaly 

od nákupu po jejich spotřebu. V průměru podnik drží zásoby 7 dní, avšak nejvyšší 

hodnoty dosahuje v roce 2011, kdy doba obratu zásob byla až 14 dní. 

Doba obratu krátkodobých pohledávek vyjadřuje, jak je průměrně dlouhá doba 

pohledávek, které nebyly doposud uhrazeny. Podnik v prvním sledovaném roce 

zaznamenal hodnotu až 89 dní, z čehož lze odvodit, že v tomto roce měl podnik mnoho 
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nesolventních zákazníků. V dalších letech se sice hodnoty oproti předchozímu roku 

snížily, ale stále jsou vysoké a ne příliš stabilizované. 

Doba obratu krátkodobých závazků určuje, kolik dní podnik odkládá platbu faktur svým 

dodavatelům. Podnik nesplňuje podmínku toho, aby doba obratu pohledávek byla 

menší, než doba obratu závazků. Skutečností je, že průměrná doba splatnosti 

pohledávek je o 25 dní delší než u závazků, což je pro podnik velmi nevýhodné. 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity hodnotí, zda je podnik schopen dostát svým závazkům. Obecně se 

vypočítá jako poměr čím možno platit a co nutno platit.  

Tabulka č. 12: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

UKAZATELE LIKVIDITY 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 3,059 3,796 2,008 2,676 2,693 

Pohotová likvidita 2,893 3,626 1,746 2,549 2,505 

Okamžitá likvidita 0,920 1,968 0,434 0,114 1,346 

 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) udává, kolikrát je podnik schopen uspokojit 

všechny své věřitele, pokud by v daném okamžiku proměnil všechna svá oběžná aktiva 

v hotovost. Doporučené hodnoty se pohybují v intervalu 1,6 až 2,5. Podnik se většinu 

sledovaného období pohybuje nad doporučenou hodnotu, což znamená, že by sice byl 

schopen uspokojit včas své věřitele a dostát svým závazkům, ale zároveň neefektivně 

využívá svá oběžná aktiva, která jsou vázána v pohledávkách nebo peněžních 

prostředcích, a tím snižuje výkonnost i výnosnost podniku. Nejoptimálnější hodnoty 

dosahuje v roce 2011. 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) z oběžných aktiv vyloučí nejméně likvidní část, 

tedy zásoby. Doporučená hodnota u tohoto ukazatele je od 1,0 do 1,5. Stejně jako 

u běžné likvidity jsou výsledky pohotové likvidity nad doporučenými hodnotami. 

Znamená to, že podnik je schopen uspokojit včas své věřitele, ale pro management je to 

signál malé výnosnosti podniku, neboť velká část oběžných aktiv je vázána 

v pohotových prostředcích, které přináší jen malý nebo žádný zisk, nebo 

v krátkodobých pohledávkách. V roce 2011 dosahuje pohotová likvidita nejnižší 
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hodnoty, což je způsobeno zvýšením závazků z obchodních vztahů. Je tedy zřejmé, 

že podnik je dlouhodobě solventní, má dobře řízené zásoby a preferuje stabilitu. 

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) udává, kolikrát pokrývá finanční majetek 

krátkodobé cizí zdroje. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 

od 0,2 do 0,5. V letech 2009, 2010 a 2013 se hodnota nachází nad doporučenými 

hodnotami, tím pádem nemá problém hradit své splatné závazky okamžitě. V roce 2011 

se nachází v doporučené hodnotě, ovšem v roce 2012 se koeficient okamžité likvidity 

pohybuje pod doporučenou hodnotou, a to z důvodu poklesu finančního majetku. 

 

Graf č. 7: Likvidita 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Provozní (výrobní) ukazatele 

Provozní ukazatele jsou zaměřeny dovnitř podnik, jak již bylo zmíněno v teoretické 

části. Tento ukazatel poskytuje managementu informace ke sledování efektivnosti 

provozních aktivit podniku. 

Tabulka č. 13: Provozní (výrobní) ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování) 

PROVOZNÍ UKAZATELE 2009 2010 2011 2012 2013 

Produktivita z přidané hodnoty 783 709 517 484 1 185 

Produktivita z výkonů 1 960 2 157 2 182 1 968 3 058 

Nákladovost výnosů 0,83 0,89 0,95 0,94 0,87 

Materiálová náročnost 0,46 0,53 0,62 0,58 0,45 
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Produktivita z přidané hodnoty klesala od roku 2009 až do roku 2012 a v roce 2013 

skokově narostla díky výstavbě další výrobní linky. Produktivita z výkonů po celou 

dobu kolísala a v roce 2013 zaznamenala největší nárůst, z důvodu rozšíření areálu 

o novou výrobní linku. Z výsledků ukazatele nákladovosti výnosu je patrné, že výnosy 

(bez mimořádných) byly vyšší než celkové náklady. Tento jev lze považovat 

za příznivý. Z tabulky je zřejmé, že materiálová náročnost tvoří v průměru přibližně 

polovinu nákladů vzhledem k výnosům. Výsledky provozních ukazatelů jsou pozitivní 

a s ohledem na jejich vývoj se dá očekávat ještě zlepšení. 

2.4 Konkurenční srovnání 

Následující část předložené bakalářské práci slouží pro představení tří společností, které 

svými výrobky konkurují podniku Petr Hobža. Za největší konkurenty na českém trhu 

v odvětví zpracování brambůrek lze označit tyto společnosti: PepsiCo CZ s.r.o., 

Intersnack a.s. a Golden. Jedná se o silné konkurenty, neboť každá společnost zaujímá 

na trhu svou důležitou pozici. 

2.4.1 Intersnack a.s. 

Společnost Intersnack a.s. působí na trhu od roku 1991. Její mateřská společnost 

Intersnack Group sídlí v Německu a patří mezi přední výrobce drobných pochoutek. 

Intersnack Group je silným hráčem na evropském trhu, neboť má 16 dceřiných 

společností a 26 výrobních závodů. Výrobky této společnosti se prodávají ve více 

než 70 zemích. Na českém trhu působí pod těmito značkami – Bohemia, Canto, dětmi 

oblíbený Pom-Bär a Chio. Každá ze značek nabízí široké portfolio výrobků, mezi které 

patří například bramborové lupínky, křupky, snacky, slané pečivo a oříšky. Společnost 

Intersnack klade důraz na nejvyšší standardy kvality, a to od použitých surovin 

až po konečný výrobek v atraktivním obalu (Intersnack, 2015). 

Základní kapitál: 100 000 000 Kč 

Značka Bohemia se zaměřuje nejen na různé druhy chipsů, ale také na slané pečivo 

a ořechy. Bohemia lze zakoupit v různých řezech (vroubkované, tenké, silnější 

a hladké), velikostech a ve velkém množství příchutí. Pro značku Canto jsou nejběžnější 

arašídové křupky, dále crackery, tyčinky nebo arašídy. Pom-Bär jsou směrované 
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na dětskou klientelu, jelikož jsou vyráběny ve tvaru medvídků s příchutí soli, kečupu 

nebo pizzy. Chio nabízí především brambůrky a také slané produkty, které jsou 

charakteristické širokým výběrem kořeněných příchutí (Intersnack, 2015). 

2.4.2 PepsiCo CZ s.r.o. 

Společnost PepsiCo CZ vznikla v roce 1965 a je součástí mezinárodní společnosti 

PepsiCo Inc., která dodává výrobky do zemí po celém světě. Tato společnost 

se na českém trhu zaměřuje především na výrobu a distribuci nealkoholických nápojů, 

známých pod názvy jako Pepsi, Mirinda, Slice, 7Up, Toma nebo Rockstar. Nedílnou 

součástí výrobního portfolia této společnosti jsou také dobře známé bramborové chipsy 

Lay‘s. Cílem a odpovědností společnosti PepsiCo je pečovat o životní prostředí 

a zkvalitňovat sociální a ekonomické podmínky v místech, kde působí. V roce 2001 

došlo ke spojení Pepsi Česko + Slovensko (PepsiCo, 2015). 

Základní kapitál: 40 000 000 Kč 

V roce 2004 byly bramborové lupínky Lay’s uvedeny na český trh. Lay’s jsou 

produkovány ve čtyřech výrobkových řadách, mají dvě velikosti balení a tenké nebo 

vroubkované řezy brambůrků. Bramborové chipsy mají velmi rozmanité příchutě, 

od klasických (solené), přes různé kombinace (spring onion) až po velmi pikantní 

a často neotřelé chutě (např. chilli + limetka), které se staly v poslední době trendem 

na trhu (PepsiCo, 2015). 

2.4.3 Golden Snack s.r.o. 

Golden Snack s.r.o. je česká společnost, založená v roce 2000 se sídlem v Chýnově 

u Tábora. Na českém trhu je známá pod značkami Staročeské brambůrky a Golden 

Snack. Společnost Golden Snack se snaží sledovat aktuální potřeby trhu, podle něhož 

rozšiřuje a inovuje svůj výrobní sortiment. Velký důraz klade na kvalitní spolupráci 

s obchodními partnery a jde jí především o maximální spokojenost s konečným cílem 

dodat spotřebiteli kvalitní český výrobek. Tato společnost má převážnou produkci 

v tuzemsku, přesto jejich výrobky a zboží našly cestu i na zahraniční trhy (Golden 

Snack, 2015). 

Základní kapitál: 200 000 Kč 
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Všechny uvedené výrobky společnost nabízí v různých příchutích a gramážích. 

Do nabízeného sortimentu patří nejen smažené bramborové lupínky (nejzajímavější 

příchuť je hořčicová), ale i popcorn (sladký, slaný), křupky, tyčinky, crackery a snacky 

(Golden Snack, 2015). 

2.5 Spider analýza 

Následující část bakalářské práce je zaměřena na porovnání výsledků poměrových 

ukazatelů podniku Petr Hobža s výsledky vybraných konkurenčních společností. 

Pro spider analýzu je použito jedno účetní období, a to za rok 2013. Pro srovnání 

je vybráno šestnáct ukazatelů z poměrové analýzy, konkrétně z oblasti rentability, 

aktivity, likvidity a zadluženosti.  

Tabulka č. 14: Poměrové ukazatele pro Spider analýzu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

  

Petr Hobža PepsiCo CZ Intersnack Golden Snack 

  2013 2013 2013 2013 

  ZADLUŽENOST         

Z1 Celková zadluženost 61,34 % 24,71 % 41,37 % 70,99 % 

Z2 
Koeficient 
samofinancování 38,66 % 75,15 % 58,63 % 28,99 % 

Z3 Úrokové krytí 15,41 - 81,45 - 

  RENTABILITA         

R1 ROI % 18,63 % -1,19 % 10,54 % 8,76 % 

R2 ROA % 15,43 % -1,19 % 8,59 % 7,11 % 

R3 ROE % 39,92 % -2,57 % 14,66 % 24,53 % 

R4 ROS % 12,35 % -2,00 % 5,59 % 2,72 % 

  AKTIVITA         

A1 
Obrat celkových 
aktiv 1,255 0,962 1,543 2,612 

A2 Obrat stálých aktiv 2,605 1,576 2,526 8,294 

A3 Obrat zásob 35,015 12,817 11,257 22,665 

A4 Doba obratu zásob 10,281 28,087 29,381 15,883 

A5 
Doba obratu krátk. 
pohledávek 51,356 51,319 52,964 53,776 

A6 
Doba obratu krátk. 
závazků 36,6 90,327 90,742 97,138 

  LIKVIDITA         

L1 Běžná 2,693 1,155 0,94 0,97 

L2 Pohotová 2,505 0,844 0,58 0,81 

L3 Okamžitá 1,346 0,285 0,00064 0,24 
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Spider analýza je zobrazena grafem, z jehož středu vybíhají paprsky, na základě kterých 

se interpretují výsledky. Čím dál je křivka od středu, tím líp na tom podnik je. To platí 

jak pro ukazatele, které chtějí podniky maximalizovat, tak pro ty, které chtějí podniky 

minimalizovat (např. doba inkasa pohledávek). Grafické znázornění má svá omezení, 

a to zejména u ukazatelů, které je vhodné udržovat na určité (optimální) úrovni 

a u kterých odchýlení od této úrovně přináší určité negativní jevy, např. ukazatele 

likvidity či celková zadluženost. Obecně lze tvrdit, že příliš nízká zadluženost přináší 

menší problémy než zadluženost příliš vysoká, stejně tak příliš vysoká likvidita 

je menším zlem než likvidita příliš nízká. Proto jsou ukazatele likvidity v grafu 

znázorněny tak, že čím jsou hodnoty vyšší, tím jsou od středu dále, a naopak, čím vyšší 

jsou hodnoty zadluženosti podniku, tím je to pro podnik horší a tím více se blíží středu. 

Pro přehlednost jsou výsledky zobrazeny tak, že nejlepší výsledek každého ukazatele 

je vždy zobrazen v páté zóně grafu. 

 

Graf č. 8: Spider analýza 2013 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při pohledu na graf je patrné, že z šestnácti analyzovaných ukazatelů si desetkrát vedl 

nejlépe podnik Petr Hobža, dvakrát PepsiCo CZ, dvakrát Golden Snack a u dvou 

ukazatelů si prvenství rozdělilo více společností. Pozitivním zjištěním je, že křivka 

podniku Petr Hobža ve srovnání s největšími konkurenty není ani v jednom z ukazatelů 
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nejblíže středu, tudíž tento podnik není v žádné oblasti nejhorší. Jednotlivým 

ukazatelům se budou věnovat následující odstavce. 

Zadluženost 

Z hlediska celkové zadluženosti je nejvíce zadlužená společnost Golden Snack, její 

zadlužení je vyšší než 70 %. Naopak společnost PepsiCo dosahuje nejnižší hodnoty, a to 

pouhých 25 % z celkové zadluženosti. Podnik Petr Hobža je z hlediska celkové 

zadluženosti druhým nejhorším podnikem. U koeficientu financování dosahuje 

nejoptimálnější hodnoty společnost Intersnack. PepsiCo financuje většinu věcí 

z vlastních zdrojů a naopak Petr Hobža a Golden Snack většinu věcí financuje 

ze zdrojů cizích.  

Rentabilita 

Z paprskového grafu lze vysledovat, že nejvyšší hodnoty z pohledu rentability dosahuje 

podnik Petr Hobža. Ukazatel ROI má nejlepší podnik Petr Hobža, neboť dosahuje 

hodnoty až 18,63 %. Dobré úrovně u tohoto ukazatele dosahuje i společnost Intersnack. 

Ukazatel ROS by měl být větší než 6 %, této doporučené hodnoty dosahuje pouze 

podnik Petr Hobža, Intersnack je této hodnotě velmi blízko. Společnost PepsiCo 

u ukazatelů rentability nedosahuje kladných hodnot. 

Aktivita 

Z ukazatele obratu celkových aktiv je zřejmé, že se podnik Petr Hobža nachází 

na druhém nejhorším místě, nejlépe je na tom Golden Snack, který jako jediný spadá 

do doporučeného intervalu. Co se týče obratu stálých aktiv, tak všechny podniky mají 

u tohoto ukazatele vyšší hodnoty než u obratu celkových aktiv. Všechny tři konkurenční 

společnosti si zásoby udržují delší dobu, a tím jejich naskladnění a vyskladnění je oproti 

podniku Petr Hobža mnohem menší. Z ukazatele doby obratu pohledávek je na tom 

konkurence zhruba na stejné úrovni jako podnik Petr Hobža. Z pohledu ukazatele doby 

obratu závazků je na tom podnik Petr Hobža suverénně nejlíp, neboť si své závazky 

platí v průměru o 54 dní rychleji než jeho konkurence. Nejhůře je na tom společnost 

Golden Snack, která odkládá platbu faktur svým dodavatelům o 97 dní. 
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Likvidita 

Z pohledu ukazatelů likvidity je v grafu nejdále od středu podnik Petr Hobža, jehož 

hodnoty dokonce přesahují doporučený interval, což sice znamená, že by mohl oběžný 

majetek lépe využívat, avšak podnik Petr Hobža preferuje stabilitu podniku. PepsiCo 

a Golden Snack jsou na tom obdobně, doporučených hodnot dosahují pouze u ukazatele 

pohotové likvidity. Nejhůře je na tom společnost Intersnack, neboť její výsledky jsou 

nejvíce vzdálené od doporučených hodnot. 

2.6 Celkové zhodnocení finanční situace 

Na základně provedené finanční analýzy podniku Petr Hobža lze konstatovat, 

že v průběhu sledovaných pěti let, i přes určité nestabilní výsledky, hlavně v roce 2012 

kvůli navýšení úvěru, je podnik stabilní, má možnost se dál rozvíjet a také má 

předpoklady pro dosahování uspokojivých výsledků. 

Analyzovaný podnik spadá do potravinářského průmyslu, který je v České republice 

velmi rozšířený, konkrétně jeho výrobky patří do oblasti nezdravých potravin. 

Brambůrky jsou mezi domácnostmi velmi rozšířeny, průměrný Čech sní za rok 

přibližně kilo bramborových lupínků. V současné době je konkurence ve výrobě 

bramborových lupínků či chipsů velmi silná a neustále se předhání novými příchutěmi, 

velikostmi balení a způsobu výroby, proto je složité se na trhu udržet. Z výsledků 

finanční analýzy je ale zřejmé, že i přes vysokou konkurenci dosahuje podnik Petr 

Hobža pozitivních výsledků. 

Během pěti sledovaných období došlo k výraznému rozvoji podniku, a to především 

zásluhou výstavby nového areálu. Z horizontální analýzy vyplývá, že struktura aktiv 

je po většinu sledovaných období tvořena převážně dlouhodobým majetkem, který začal 

podstatně růst v roce 2011, kdy si podnik koupil nový pozemek za 4 626 000 Kč. 

K největšímu skoku u dlouhodobého majetku došlo v roce 2012, kdy začal podnik 

na novém pozemku budovat areál a výrobní linku, jejichž cena se vyšplhala 

na 30 mil. Kč. V roce 2013 nastala změna v zastoupení na aktivech, která jsou tvořena 

z větší části oběžným majetkem podniku. Tato změna je způsobená vyšší hotovostí 

v pokladně a vyšším množstvím držených zásob, a to z důvodu zvýšených tržeb díky 



62 

 

nové výrobní lince. Dobrou zprávou za rok 2013 je lepší platební morálka zákazníků, 

jelikož podnik dodává své výrobky novým zákazníkům, kteří si své závazky platí včas. 

Z analyzovaného období 2009-2011 je zřejmé, že převážnou část pasiv tvoří vlastní 

kapitál, a to především kvůli vysokému základnímu kapitálu, který činní zhruba 

25 mil. Kč a kladnému výsledku hospodaření za účetní období. Ke změně přišlo 

v období 2012-2013, kdy převážná část pasiv byla tvořena cizími zdroji, které se 

navýšily důsledkem bankovního úvěru. Tento úvěr byl použit na již zmíněnou výstavbu 

areálu a výrobní linku. I přesto, že podnik disponuje relativně velkým úvěrem, výsledek 

hospodaření za účetní období a stejně tak provozní výsledek hospodaření rapidně 

narostl z roku 2012 na rok 2013. S výstavbou nového výrobní linky vzrostla i výkonová 

spotřeba, ovšem přímo úměrně k tržbám. Pozitivním jevem je růst tržeb v každém 

sledovaném období. 

Zajímavých výsledků bylo dosaženo u soustavy ukazatelů, konkrétně u Altmanova 

modelu a indexu IN05. Podle Altmanova modelu se podnik v roce 2012 nachází 

v tzv. „šedé zóně“. Index IN05 ovšem vykazuje vysoké hodnoty, což znamená, 

že se podniku značně daří. K těmto odlišnostem dochází především kvůli tomu, 

že Altmanův model je určen pro prostředí amerických firem, na rozdíl od indexu IN05, 

který byl upraven pro české prostředí, a proto je v této práci brán větší ohled na index 

IN05. Úprava se týkala o doplnění závazku na tržbách. 

Z hlediska rozdílových ukazatelů vyšly v každém sledovaném roce kladné hodnoty, 

jak u ukazatele čistého pracovního kapitálu, tak u čistých pohotových prostředků a také 

u peněžně-pohledávkového finančního fondu. Tento jev je pro podnik velmi příznivý, 

neboť vytváří předpoklad platební schopnosti podniku. 

Velká pozornost byla věnována poměrovým ukazatelům, jelikož o finanční situaci 

podniku vypoví nejvíc. Podnik Petr Hobža byl srovnán se třemi konkurenty, jimiž jsou 

PepsiCo, Golden Snack a Intersnack. Petr Hobža vykazuje značný podíl bankovního 

úvěru, který byl přijat v roce 2012 na rozšíření výrobního areálu. Úvěr pomohl podniku 

k vyššímu výsledku hospodaření za účetní období, je řádně splácen a nic nenasvědčuje 

nesolventnosti podniku. Všechny tři konkurující společnosti vykazují zadluženost, 

ovšem společnost PepsiCo a Intersnack jsou méně zadlužené, než podnik Petr Hobža. 
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Ukazatele rentability podniku jsou v porovnání s konkurencí na vysoké úrovni. Mezi 

rokem 2012 a 2013 došlo ke skokovému nárůstu ukazatele rentability. Tuto změnu 

vyvolala výstavba nové výrobní linky, která pomohla podniku zvýšit tržby o 22 mil. Kč, 

zatímco náklady se oproti tržbám navýšily nepatrně. Je zde vidět, že manažeři podniku 

oproti konkurenci efektivněji využívají zdroje a aktiva na tvorbu zisku. 

Všechny ukazatele likvidity vypovídají o tom, že má analyzovaný podnik dostatek 

finančních prostředků na úhradu svých závazků. Všechny jeho hodnoty se ale pohybují 

nad doporučený interval, což svědčí o neoptimálním hospodaření s oběžnými aktivy, 

podnik by měl především začít efektivněji pracovat s pohledávkami, anebo dlouhodobé 

úvěry přeměnit v krátkodobé. Ani konkurence nedosahuje optimálních hodnot, nejblíže 

ze všech k doporučenému intervalu je společnost PepsiCo. Suverénně nejhorších hodnot 

dosahuje společnost Intersnack, která dokonce nemá dostatek finančních prostředků 

na úhradu všech svých závazků. 

Analýza ukazatelů aktivity podniku ukázala, že hodnoty obratu celkových aktiv 

dosahovaly do roku 2011 uspokojivých výsledků, ovšem v letech 2012 a 2013 

se pohybují pod doporučeným intervalem, z čehož vyplývá, že podnik svůj dlouhodobý 

majetek nevyužívá optimálně. Doporučených hodnot u tohoto ukazatele dosahuje 

konkurenční společnost Golden Snack. Ukazatel doby obratu zásob je na optimální 

úrovni, hodnoty jsou spíše na nižším stupni oproti konkurenci, což je pro podnik 

výhodné. Nepříznivá situace pro podnik Petr Hobža vychází z doby obraty pohledávek, 

jelikož doba obratu závazků je zhruba o 20 dní kratší než doba obratu pohledávek, 

což je pro podnik velmi nevýhodné. Podnik by pro to měl věnovat větší pozornost práci 

s pohledávkami. Všechny tři konkurující společnost dostávají zaplaceno za své 

pohledávky dřív, jejich doba obratu závazků se pohybuje okolo 30 dní. 

Z provozních ukazatelů vyplývá, že produktivita z přidané hodnoty klesala od roku 

2009 až do roku 2012 a v roce 2013 skokově narostla díky výstavbě nové výrobní linky. 

Z výsledků nákladovosti výnosů je patrné, že výnosy byly vyšší než celkové náklady 

a materiálová náročnost tvoří v průměru zhruba polovinu nákladů vzhledem k výnosům. 

Výsledky těchto ukazatelů jsou hodnoceny pozitivně. 
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2.7 SWOT analýza 

Smyslem SWOT analýzy je vyhodnotit silné stránky a příležitosti, které mohou posílit 

pozici podniku na trhu a způsobit jeho rychlejší růst, a dále slabé stránky a hrozby, které 

mohou mít v budoucnu negativní vliv na vývoj podniku. Níže uvedený přehledný 

souhrn zjištěných informací SWOT analýzy vychází z provedené externí analýzy, která 

je tvořena PEST analýzou a Porterovým modelem pěti sil, a dále interní analýzou, 

kterou tvoří analýza zdrojů, především analýza finanční situace. Externí analýzou byly 

zjištěny příležitosti a hrozby. Interní analýzou byly naopak identifikovány silné a slabé 

stránky podniku. 

Silné stránky 

- Tuzemský výrobek 

- Dlouholetá tradice podniku 

- Nízké ceny nabízených výrobků 

- Velká propagace na webových stránkách, sociálních sítí a v televizi 

- Čerstvost, vysoká kvalita 

- Žádná závislost na mateřské společnosti 

- Zainteresovanost managementu podniku na výsledcích 

- Označení výrobků KLASA 

- Vlastní skladovací prostory 

- Průhledný obal 

Slabé stránky 

- Omezený sortiment příchutí 

- Žádné zaměření na dětskou klientelu 

- Žádná orientace na zahraniční trhy 

- Odkázanost na vlastní prostředky 

- Úvěrové zatížení 

- Přídatné nevhodné látky (emulgátory) ve výrobcích 

- Velikost podniku 
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Příležitosti 

- Získání podílu na zahraničním trhu 

- Rozšíření nabídky příchutí 

- Optimalizace vlastní dopravy výrobků 

- Zlepšení solventnosti zákazníků 

- Snížení obsahu tuku ve výrobcích 

Hrozby 

- Orientace na nízkou cenu 

- Nejistá politická situace 

- Neznalost zahraničních trhů 

- Konkurence a její širší sortiment nabízených výrobků 

- Nutné občasné, avšak nákladné investice do modernizace zařízení 

- Vstup nového podniku na trh 

- Nasycenost trhu 

- Špatná solventnost zákazníků 

 

 



66 

 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě provedené situační a finanční analýzy podniku Petr Hobža nebyly zjištěny 

kritické nedostatky. Podniku se daří velmi dobře a má nastavené firemní procesy tak, 

že celkový chod podniku funguje. I přes tyto výsledky může podnik některé oblasti 

zoptimalizovat. Návrhy se zaměří na některé nedostatky, mezi které patří například 

doprava, obchodní tým a především pohledávky, které podnik trápí ze všeho nejvíce. 

Změna dopravy vlastních výrobků k odběratelům 

V současné době podnik vlastní pět nákladních automobilů, které byly pořízeny 

většinou formou finančního leasingu. Vzhledem k tomu, že podnik využívá k rozvozu 

svých hotových výrobků kombinaci vlastní dopravy a dopravy pomocí specializovaných 

společností, vznikají mu zbytečné náklady. Zbytečné především proto, že se nákladní 

automobily vrací po rozvozu výrobků nevytížené a další zbytečnou zátěží představují 

náklady spojené s údržbou a správou vozidel. Proto je v bakalářské práci navržen 

odprodej nákladních automobilů, které jsou ve vlastnictví podniku, v jehož průběhu 

převede podnik zbývající část dopravní činnosti na externí dopravce. 

Tabulka č. 15: Celkové roční náklady na dopravu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ROČNÍ NÁKLADY NA DOPRAVU 

 Roční náklady na externí dopravu 9 900 000 Kč 

Roční náklady na vlastní dopravu 1 800 000 Kč 

Roční náklady na správu a údržbu vozidel 165 000 Kč 

Roční mzdové náklady (superhrubé mzdy) 870 000 Kč 

 

V současnosti tvoří externí doprava podniku zhruba 90 % z celkové dopravy, 

což podniku vyjde přibližně na 825 000 Kč měsíčně a k tomu ještě zajišťuje částečně 

vlastní dopravu za 150 000 Kč měsíčně, do které nevstupují náklady na potřebnou 

údržbu a správu vozidel, které ročně vychází na jeden nákladní automobil zhruba 

33 000 Kč. Další nákladovou položku tvoří měsíční mzdy řidičů, které se pohybují 

v rozmezí 14 000 – 15 000 Kč na jednoho řidiče. Uvažujme, že by podnik pro rozvoz 

svých výrobků využíval pouze externí dopravu, to znamená, že by se měsíční náklady 

na dopravu zvýšily o 91 700 Kč. 
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Tabulka č. 16: Náklady a získané prostředky z dopravy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

NÁKLADY A ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY Z DOPRAVY 

 Roční náklady na celkovou (externí) dopravu 11 000 000 Kč 

Získané prostředky z odprodeje aut 1 713 000 Kč 

Ušetřené prostředky z mezd a údržby 1 035 000 Kč 

 

Z tabulky je zřejmé, že pokud podnik využije pro svou dopravu pouze externí dopravce, 

z ročních náklady na dopravu ušetří 700 000 Kč a ještě by podnik ušetřil finanční 

prostředky z odprodeje aut, mezd a údržby automobilů. Jeho celkové ušetřené finanční 

prostředky by celkem činily 2 758 000 Kč. Lze je efektivně využít na zvýšení tržeb 

dalším rozšířením výrobního areálu nebo pomocí obchodního týmu, který bude blíže 

popsán v následujícím textu. 

Sestavení obchodního týmu  

V analyzovaném podniku nemají žádného obchodního zástupce, který by se staral 

o oslovování nových zákazníků. Při výběru obchodního zástupce je důležité dbát na to, 

jestli má dispozice k tomu, aby takovou práci mohl vykonávat, především jestli má 

nějaké zkušenosti s obchodem a zakázkami, je trpělivý, komunikativní, sebevědomý 

a má rád práci s lidmi.  

Jelikož se trh s brambůrky vyvíjí velmi rychlým tempem a pro podnik je důležité udržet 

krok s konkurencí, je v bakalářské práci navrženo sestavení obchodního týmu s novými 

obchodní zástupci, kteří by výrobky propagovali, byli zodpovědní za prodej a zaměřili 

se především na kraje vzdálenější od jižní Moravy, ve kterých nejsou Strážnické 

či Moravské brambůrky tolik známy. Vzdálenějšími kraji je myšlena především oblast 

Čech, kam spadají města jako Plzeň, Liberec, Karlovy Vary, Ústí nad Labem a řada 

dalších. Dále lze podniku doporučit, aby se obchodní zástupce ve výše zmíněných 

městech zaměřil obzvláště na restaurace, večerky, kina, vinotéky a hospody, jelikož jsou 

důležitým reprezentativním místem brambůrků a chipsů, neboť právě v nich se může 

zákazník setkat s jeho výrobky a ty se mohou zákazníkům dostat do hlubšího 

podvědomí či na vyšší úroveň preferencí. Noví zákazníci pak následně mohou sami tyto 

výrobky vyhledávat v obchodech. 
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Jelikož se jedná o místa velmi vzdálené od jihomoravské Strážnice, je proto vhodné 

podniku navrhnout, aby si pro každé konkrétní město zvolil vhodného obchodního 

zástupce s trvalým pobytem blízko danému území a nemusel tak platit vysoké cestovní 

náhrady a s tím spojené ubytování. Obchodní zástupce by se svým nadřízeným 

komunikoval výhradně elektronickou formou a do Strážnice by jezdil ojediněle. 

Veškerý přenos informací a dokumentů by tedy probíhal elektronicky a o realizaci 

objednávek už by se postarala centrála ve Strážnici. 

Tabulka č. 17: Náklady na obchodního zástupce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

NÁKLADY A ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY Z DOPRAVY 

 Hrubá mzda 14 000 Kč 

Sociální a zdravotní (placené zaměstnavatelem) 4 760 Kč 

Měsíční čistá mzda 11 710 Kč 

Roční mzdové náklady podniku  225 120 Kč 

Cena za ujetý 1 km 3,70 Kč 

Cena za pohonné hmoty (nafta) 36,10 Kč 

Náklady na telefon (paušál) dle společnosti Vodafone 749 Kč 

Vyplacená provize 5 % 

 

Po rozhovoru s jednatelem jedné nejmenované společnosti na Hodonínsku, která 

se zabývá výrobou cukrovinek a využívá pro svůj podnik obchodní cestující, činí 

mzdové náklady na jednoho cestujícího 14 000 Kč za měsíc. Z tohoto údaje lze odvodit 

celkové roční mzdové náklady na obchodního zástupce na 225 120 Kč plus odměna 

z prodeje. Celkové náklady na obchodního cestujícího by byly hrazeny namísto mezd 

vyplácených řidičům nebo z finančních prostředků získaných odprodejem nákladních 

automobilů.  

Vzhledem k tomu, že si podnik nepřeje, aby byly veřejně známy objemy prodávaných 

výrobků jednotlivým odběratelů či cena, za jakou jsou brambůrky prodávány, nelze 

s dostatečnou přesností vyčíslit skutečné tržby. Jednalo by se pouze o odhad, kterého by 

mohl obchodní zástupce dosáhnout. Předpokladem je, že finanční prospěch, který 

obchodní zástupce přinese z prodeje výrobků, bude vyšší než vynaložené mzdové 

náklady a provize na obchodního cestujícího. 

Samozřejmě je nutno doporučit sledovat jak nové, tak stávající zákazníky, udržovat 

s nimi neustálý kontakt prostřednictvím obchodních cestujících, reagovat na každé 
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snížení pravidelných odběrů a především nedopustit odchod zákazníků ke konkurenci. 

Vhodné je také provést analýzu takových odběratelů, kteří v současnosti výrobky 

nenakupují, i přesto, že v minulosti byli pravidelnými zákazníky a zeptat se jich 

na hlavní důvody ukončení obchodní spolupráce. 

Řízení pohledávek 

Podniku se daří snižovat své pohledávky, ovšem stále jsou poměrně vysoké. Doba 

obratu splatnosti krátkodobých pohledávek byla ve všech sledovaných období vyšší 

než doba splatnosti krátkodobých závazků, a to zhruba o 25 dní, což je pro podnik 

negativní jev, neboť nemůže peněžní prostředky investovat do jiné oblasti a přichází tak 

o možný výnos. 

U pohledávek je podstatné si uvědomit, že existuje vždy riziko vzniku nedobytných 

pohledávek, a proto je nutné důkladné prověření odběratelů, zejména jejich solventnosti 

a bonity, neboť vymáhání pohledávek může být velmi nákladné, zdlouhavé a především 

nejisté. Zdrojem informací o odběratelích může být například vlastní zkušenost, 

reference nebo Centrální registr dlužníků. V případě, že se zjistí negativní minulost 

odběratele, je vhodné navrhnout inkaso předem, anebo další možností se naskýtá využití 

právních nástrojů (např. smluvní zálohy), které k řádnému splácení pohledávek 

napomáhají. Změna může také nastat v dodavatelsko-odběratelské smlouvě, která určí, 

že v případě nesplacení faktury do doby splatnosti hrozí pokuta za prodlení, která se 

bude navyšovat s počtem nezaplacených dní nebo naopak zavedení slevy při úhradě 

faktury před uplynutím doby splatnosti.  

U vzniklých nedobytných pohledávek by se mělo zvážit, zda se nevyplatí tyto 

pohledávky postoupit (prodat), protože tento krok by pro podnik znamenal rychlou 

přeměnu pohledávky v peníze, které by měl podnik ihned k dispozici. 

Podnik by si měl lépe hlídat své odběratele a hlavně by měl sledovat splatnost svých 

pohledávek a v případě nedodržení lhůty splatnosti faktur podniknout kroky pro její 

zaplacení. Je vhodné navrhnout následující doporučení. Podnik bude informovat své 

dlužníky o nezaplacených pohledávkách deset dní před koncem splatnosti ve formě 

e-mailu, ve kterém bude dlužník upozorněn na případné úroky z prodlení, které by 

nabíhaly za každý den nezaplacené pohledávky po lhůtě splatnosti. Jestliže zákazník 
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nezaplatí v den splatnosti faktury, podnik bude informovat dlužníka telefonicky 

a v případě další objednávky bude požadovat platbu předem nebo alespoň zálohu. 

Jestliže zákazník nezaplatí ani po 5 dnech po lhůtě splatnosti, je nutný osobní kontakt, 

který má zpravidla lepší vymáhací úroveň než kontakt telefonický, i když stojí další 

náklady v podobě času a dopravy. Po tomto osobním kontaktu bude odběrateli 

nabídnuto splácení ve formě splátkového kalendáře, který závisí na vzájemné dohodě. 

Tato dohoda musí být sepsána písemně, ve které budou uvedeny následující náležitosti: 

- jméno, příjmení a datum narození dlužníka i věřitele 

- výše dlužné částky, vznik vystavené faktury a počet splátek 

- datum splatnosti, výše jednotlivých splátek 

- způsob hrazení splátek 

- datum a podpis věřitele i dlužníka 

V případě, že odběratel nebude splácet svůj závazek ani podle splátkového kalendáře, 

je vhodné využít služeb agentur, které zabezpečují vymáhání pohledávek mimosoudní 

cestou, která je daleko rychlejší než vymáhání cestou soudní. Samozřejmě využití 

služeb vymáhacích agentur s sebou přináší určité náklady, především v podobě 

vysokých provizí. Výše provize se může pohybovat od 3 do 50 %, to vše nepochybně 

závisí na výši nesplaceného dluhu a samozřejmě na vymáhací agentuře. Bohužel ani 

u této cesty nemá podnik jistotu, že odběratel pohledávku zaplatí. Pak už nezbývá nic 

jiného, než se obrátit na soudní vymáhání. 

Smyslem řízení pohledávek je tedy snaha chránit podnik před nedobytnými 

pohledávkami a minimalizovat placení pohledávek se zpožděním. Řízení pohledávek 

má také za cíl zlepšit platební morálku odběratelů, řešit problémy s likviditou a předejít 

negativním výsledkům cash-flow. 

Využití faktoringu 

Jednou z možností pro zlepšení situace ve splatnosti krátkodobých pohledávek 

z obchodních vztahů je využití faktoringu, neboť by se instituce (faktor) stala novým 

věřitelem vůči odběrateli a převzala tak riziko za nesplacení pohledávky dříve, než by 

nastala její skutečná splatnost dle faktury. Pro podnik Petr Hobža by to znamenalo 

pozitivní snížení doby obratu krátkodobých pohledávek, zlepšení likvidity a získání 
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finančních prostředků, které by mohly být investovány například do dalšího rozšíření 

areálu. Následující tabulka zachycuje náklady spojené s faktoringem. 

Tabulka č. 18: Faktoring (Zdroj: Vlastní zpracování) 

SPOLEČNOST Výše zálohové platby 
Faktoringový poplatek 

(% z hodnoty pohledávky) 
Úroková sazba 

ČSOB Maximálně 90 % 0,2 – 1,4 % 
Na úrovni sazeb pro standardní 

kontokorentní financování 

KB 70 – 90 % 0,3 – 1,0 % 
Na úrovni sazeb pro 

krátkodobý bankovní úvěr 

ČS 80 % 0,3 – 1,5 % 
Na úrovni sazeb pro 

krátkodobý bankovní úvěr 

 

Nutností je vzít na vědomí, že cena za pohledávku vyplacená faktorem je snížena 

o poplatky (úroky, faktoringový poplatek a poplatek za převzetí rizika nesplacení), které 

si faktor účtuje za poskytnutí služby. Z toho plyne, že by podnik Petr Hobža nedostal 

zaplacenou celkovou hodnotu pohledávky. Pořád je ale lepší získat nějaký finanční 

obnos než žádný. 

Poskytnutí skonta 

Dalším ze způsobů, jak urychlit zaplacení pohledávek od odběratelů, je poskytnutí 

skonta, kdy odběratel využije možnost slevy v případě předčasného splacení 

pohledávky. Poskytnutím skonta by tedy podnik snížil množství nedobytných 

pohledávek a dále touto slevou motivoval odběratele k zaplacení jejich pohledávek 

před lhůtou splatnosti. Získané prostředky bude mít podnik k dispozici dříve a může je 

využít například na včasnou úhradu jeho krátkodobých závazků z obchodních vztahů. 

 

Stavebnicový model WACC = rf + rLA + rPS + rFS 

rf = bezriziková úroková míra, rLA = přirážka za malou velikost firmy, rPS = přirážka za možnou nižší 
podnikatelskou stabilitu, rFS = přirážka za možnou nižší finanční stabilitu 

Vzorec č. 28: Stavebnicový model WACC 

Vlastní zpracování podle (Scholleová, 2012) 

 Výpočet: WACC = 0,26 % + 5 % + 10 % + 0 %  

 = 15,25 % 
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Na základě výpočtu průměrných nákladů na kapitál (WACC), které byly stanoveny 

stavebnicovým modelem, vyšly průměrné náklady na vlastní kapitál 15,26 %. Pomocí 

tohoto výsledku je vypočtena výše slevy v procentech při zaplacení pohledávky 25 dní 

před lhůtou splatnosti. 

 

Tabulka č. 19: Stanovení výše poskytnutého skonta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zaplacení pohledávky před lhůtou splatnosti Výše poskytnutého skonta 

Do 25 dní D = 1 − ( 
1

1+(
0,1597

360
)×25

) = 1,05 % 

Do 20 dní D = 1 − ( 
1

1+(
0,1597

360
)×20

) = 0,84 % 

 

Z výše uvedené tabulky musí podnik Petr Hobža sám zvážit, zda by výše poskytnutého 

skonta z celkové faktury byla z hlediska zákazníků zajímavá. Jelikož mi nebyly sděleny 

objemy prodávaných výrobků, nelze tuto skutečnost objektivně posoudit. 

 

Výše uvedené návrhy by měly přispět ke zlepšení finanční situace podniku 

s očekáváním značného pozitivního efektu u poměrových ukazatelů aktivity, které 

se v průběhu zpracování bakalářské práce projevily jako nejslabší stránka finančního 

zdraví podniku. Jinými slovy tyto návrhy především zefektivní hospodaření s aktivy 

podniku. Úspěšná realizace návrhů zároveň přispěje k dosažení ještě lepších výsledků 

v oblasti likvidity i rentability a ke zvýšení tržeb. Implementaci jednotlivých opatření 

je možnost zahájit prakticky okamžitě a je vhodné, aby proběhla ještě v právě 

probíhajícím účetním období, přičemž případná návaznost je uvedena přímo v popisu 

daného návrhu. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit finanční situace podniku Petr Hobža 

za období 2009 až 2013 a na základě výsledků zpracované analýzy navrhnout opatření, 

které povedou ke zlepšení zjištěných nedostatků a celkové finanční situaci podniku. 

První část bakalářské práce je zaměřena na teoretické poznatky, které daly za vznik části 

analytické. Nejdříve jsou popsáni uživatelé finanční analýzy, dále zdroje informací, 

metody situační analýzy a v neposlední řadě ukazatelé finanční analýzy. V další části 

bakalářské práce je představen analyzovaný podnik. Dále je provedena analýza 

současného stavu, která hodnotí jak vnější prostředí podniku pomocí Porterova modelu 

pěti sil a PEST analýzy, tak vnitřní prostředí podniku pomocí analýzy hmotných, 

lidských a finančních zdrojů podniku. Nedílnou součást práce tvoří samotná analýza 

finanční situace, ve které byly použity stěžejní ukazatele finanční analýzy, jimiž jsou 

absolutní, rozdílové, poměrové ukazatele a soustavy ukazatelů, zejména index IN05. 

Na základě hodnocení celkové finanční situace podniku, provedení SWOT analýzy 

a Spider analýzy nebyly zjištěny žádné výrazné nedostatky. Finanční situace podniku 

je na velice dobré úrovni i přesto, že se na trhu potýká s velmi silnou konkurencí. 

Pro benchmarking byly použity poměrové ukazatele a výsledky jasně ukázaly, 

že se podniku Petr Hobža daří nejlépe ze všech analyzovaných společností. Samozřejmě 

i Petr Hobža má nějaké slabší stránky, které lze do jisté míry eliminovat či dokonce 

odstranit. Na základě zjištěných skutečností jsou naformulovány určité návrhy. 

Jedním z navržených opatření je snížení nákladů na dopravu, jelikož podniku vznikají 

zbytečné náklady. Tato změna by měla pro podnik finanční přínos, který lze využít 

ke zvýšení tržeb. Nejslabší stránku podniku představuje doba obratu pohledávek, která 

je pro společnost nevýhodná, a proto bylo podniku doporučeno, jak by se dala situace 

řešit. Je nutné, aby podnik této problematice více věnoval pozornost, zejména 

je vhodné, aby učinil doporučená opatření v oblasti řízení pohledávek. V poslední řadě 

lze celou záležitost předat společnostem, které pohledávky odkupují. 

Na základě všech skutečností lze konstatovat, že se jedná o stabilní podnik a vše 

nasvědčuje pozitivnímu vývoji i v následujících obdobích. 
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Příloha č. 1: Rozvaha – aktiva 

  ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12. (aktiva v netto; v tis. Kč)           

ozn. AKTIVA 2009 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM 34,697 35,143 39,401 84,884 92,586 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ KAPITÁL 0 0 0 0 0 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 9,051 9,306 13,558 43,910 44,605 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 15 37 52 0 242 

1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 

3. Software 15 37 52 0 242 

4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

5. Goodwill 0 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 9,036 9,269 13,506 39,084 39,538 

1. Pozemky 836 1,002 5,828 1,002 1,002 

2. Stavby 2,546 2,302 2,067 1,855 1,634 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5,280 5,401 4,980 3,189 36,365 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 374 534 601 30,867 537 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 30 30 2,171 0 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 4,826 4,825 

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 4,826 4,825 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

4. Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládací osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

  



 

 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 25,065 24,943 24,786 40,439 47,406 

C. I. Zásoby 1,361 1,115 3,237 1,921 3,304 

1. Materiál 1,361 1,115 3,237 1,921 2,787 

2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 

3. Výrobky 0 0 0 0 517 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

5. Zboží 0 0 0 0 0 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 6 6 6 3,362 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 6 6 0 0 

2. Pohledávky - ovládaná osoba nebo ovládající osoba 0 0 0 0 3,356 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 6 6 

6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 16,168 10,889 16,184 36,786 17,035 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 15,511 10,130 16,032 14,948 16,504 

2. Pohledávky - ovládaná osoba nebo ovládající osoba 0 0 0 3,137 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 0 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 

6. Stát - daňové pohledávky 206 0 279 3,188 0 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 451 759 593 398 359 

8. Dohadné účty aktivní 0 0 -720 15,115 172 

9. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 7,536 12,933 5,359 1,726 23,705 

1. Peníze 483 601 780 845 985 

2. Účty v bankách 7,053 12,332 4,579 881 22,720 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

D. I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 581 894 1,057 535 575 

1. Náklady přístích období 581 899 1,057 535 575 

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

3. Příjmy příštích období 0 -5 0 0 0 

 

  



 

 

Příloha č. 2: Rozvaha – pasiva 

  ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12. (aktiva v netto; v tis. Kč)           

ozn. PASIVA 2009 2010 2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM 34,697 35,143 39,401 84,884 92,586 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 22,865 26,519 25,812 28,049 35,791 

A. I. Základní kapitál 12,088 17,925 21,754 22,508 21,503 

1. Základní kapitál 12,088 17,925 21,754 22,508 21,503 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 

3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

A. II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 0 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při změnách společnosti 0 0 0 0 0 

5. Rozdíly z přeměn společnosti 0 0 0 0 0 

6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti 0 0 0 0 0 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0 0 0 0 0 

1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 0 0 0 0 0 

2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

A. IV. Výsledek hospodaření z minulých let 0 0 0 0 0 

1. Nerozdělený zisk z minulých let 0 0 0 0 0 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 

A. V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) 10,777 8,594 4,058 5,541 14,288 

B. CIZÍ ZDROJE 10,543 6,571 13,589 56,835 56,795 

B. I. Rezervy 0 0 0 0 0 

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 1,246 734 914 

1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 1,246 734 0 

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

9. Jiné závazky 0 0 0 0 914 

10. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 

  



 

 

B. III. Krátkodobé závazky 8,194 6,571 12,343 14,631 17,606 

1. Závazky z obchodních vztahů 5,742 5,127 10,275 8,424 11,762 

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0 0 0 

5. Závazky k zaměstnancům 495 587 656 718 553 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 327 324 0 410 307 

7. Stát - daňové závazky a dotace 1,623 533 0 280 1,845 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní 0 0 1,404 4,795 3,138 

11. Jiné závazky 7 0 8 4 1 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 2,349 0 0 41,470 38,275 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2,349 0 0 40,987 38,275 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 483 0 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C. I.  ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 1,289 2,053 0 0 0 

1. Výdaje příštích období 1,289 2,053 0 0 0 

2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 

 

  



 

 

Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty 

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k 31.12. (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 

+ OBCHODNÍ MARŽE 0 0 0 0 0 

II. Výkony 62,732 75,484 82,925 88,545 116,208 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 62,732 75,484 82,925 88,545 115,691 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 0 517 

3. Aktivace 0 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba 37,691 50,677 63,271 66,772 71,166 

1. Spotřeba materiálu a energie 28,550 39,753 51,851 53,610 52,709 

2. Služby 9,141 10,924 11,420 13,162 18,457 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 25,041 24,807 19,654 21,773 45,042 

C. Osobní náklady 9,081 10,844 11,767 12,235 10,362 

1. Mzdové náklady 6,255 7,548 8,034 8,506 7,116 

2. Odměny členům orgánů společnosti družstva 0 0 0 0 0 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2,793 3,234 3,689 3,682 3,186 

4. Sociální náklady 33 62 44 47 60 

D. Daně a poplatky 79 292 376 421 240 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2,122 2,483 2,483 2,039 4,317 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 350 0 4 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 350 0 4 

2. Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 0 1 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  0 0 0 0 1 

2. Prodaný materiál 0 0 0 0 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 

-4 0 0 
0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 0 0 23 2,661 326 

H. Ostatní provozní náklady 148 101 12 2,847 12,595 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 13,615 11,087 5,389 6,892 17,857 

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

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

1. 
Výnosy z podílů z ovládaných osobách a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 2 3 3 12 33 

N. Nákladové úroky 333 182 107 227 1,119 

XI. Ostatní finanční výnosy 1 35 206 750 114 

O. Ostatní finanční náklady 664 825 624 783 756 

XII. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -994 -969 -522 -248 -1,728 



 

 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 1,844 1,524 809 1,103 1,841 

1.  - splatná 1,844 1,524 809 1,103 1,841 

2.  - odložená 0 0 0 0 0 

** VÝSLEDEK HODPODAŘENÁ ZA BĚŽNOU ČINNOST 10,777 8,594 4,058 5,541 14,288 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

1.  - splatná 0 0 0 0 0 

2.  - odložená 0 0 0 0 0 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+ / -) 0 0 0 0 0 

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+ / -) 10,777 8,594 4,058 5,541 14,288 

**** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (+ / -) 12,621 10,118 4,867 6,644 16,129 
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