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Abstrakt 
 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti 

pro roky 2009 – 2013 za použití vybraných metod finanční analýzy. Na základě 

zjištěných výsledků práce poskytuje doporučení, která vedou ke zlepšení soudobé 

situace. První část bakalářské práce je věnována informacím o společnosti, teoretickým 

poznatkům a metodám. Praktická část obsahuje výpočty vybraných ukazatelů finanční 

analýzy a komentáře ke zjištěným hodnotám. Je zakončena celkovým hodnocením 

finanční situace společnosti. Poslední část této práce je tvořena z návrhů opatření na 

zlepšení současného stavu finanční situace. 

 

Abstract 

The presented thesis is focused on the assessment of the financial situation of the 

company for the years 2009 – 2013 using selected methods of financial analysis. 

Pursuant identified results the thesis gives recommendations which lead to the 

improvement of the contemporary situation. The first part of the thesis is devoted to 

information about the company, theoretical knowledge and methods. The practical part 

contains calculations of the selected indicators of financial analysis and comments on 

the identified values. This part is concluded overall assessment of the financial position 

of the company. The last part is made up of suggestions to improve the current state of 

the financial situation. 

 

Klíčová slova 

Finanční analýza, Rozvaha, Cash flow, SWOT analýza, Rozdílové ukazatele, Poměrové 

ukazatele, Kralickův Quick test, Index IN05 
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indicators, Kralicek Quick test, Index IN05  
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ÚVOD 

 

Jedením z hlavních předpokladů pro zaznamenání úspěchu v ekonomické činnosti 

podniku je detailní analýza finanční situace. Z důvodu ustavičně měnícího se prostředí 

se kaţdý podnik v průběhu své existence snaţí zjistit, zda generuje dostatečný zisk, zda 

je vyuţívání jeho aktiv účinné či nikoli, nebo jak nalézt optimální způsoby pro 

předcházení rizikům. Odpovědi na tyto a mnoho dalších dotazů je schopna kaţdému 

podniku předloţit důkladná analýza jeho finančního zdraví.  

Finanční analýza je však podstatným dokumentem nejen pro podnik samotný, ale 

také pro bankovní instituce v případě, ţe podnik zaţádá o poskytnutí úvěru. Dále je 

významným zdrojem informací pro dodavatele společnosti, kteří na základě údajů 

zjištěných finanční analýzou jsou schopni určit solventnost a likviditu podniku. Nemalý 

význam představuje také pro média, konkurenci, obchodníky s cennými papíry, atd. 

Hlavním impulsem pro výběr bakalářské práce na téma „Hodnocení finanční 

situace podniku a návrhy na její zlepšení“ byl zájem ze strany finančního managementu 

společnosti o komplexní posouzení finančního zdraví společnosti. Zjištěním 

nedokonalostí a problémů, které podnik právě tíţí, je moţné přijít s novými nápady, 

jejichţ implementace povede ke zlepšení finanční situace a stability podniku.   

Bakalářská práce tedy posuzuje minulý i současný vývoj finančního zdraví 

podniku a umoţňuje pohlédnout na moţné budoucí alternativy vývoje. Provedením 

finanční analýzy budou odhaleny přednosti, ale také finanční nedostatky podniku. 

K problémovým oblastem budou navrţena řešení, která by měla zaručit jejich redukci či 

úplné vymizení a taktéţ by měla vést k zajištění konjunktury tohoto podniku.  

Veškerá data a údaje nezbytná pro její zpracování jsou čerpána z výročních zpráv 

a účetních výkazů podniku za roky 2009 – 2013. Na přání majitelů společnosti je 

bakalářská práce psána utajovanou formou.  

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. První část bakalářské práce je 

věnována seznámení se s analyzovanou společností. Jsou zde mimo jiné uvedeny 
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základní informace o podniku, vymezen předmět podnikání společně s popisem 

produktů, popsána organizační struktura a také historie. 

V následující teoretické části jsou vymezeny například základní pojmy související 

s finanční analýzou, cíle finanční analýzy a popis zdrojů dat pro její sestavení. 

Konečným a nejvýznamnějším bodem této části je objasnění elementárních metod 

finanční analýzy. 

Obsahem následujícího úseku je SLEPT analýza, Porterův pětifaktorový model 

konkurenčního prostředí a SWOT analýza společnosti. Podstatný díl tohoto úseku je 

věnován výpočtům vybraných ukazatelů finanční analýzy a rovněţ komentářům 

k vypočítaným hodnotám. Získané výsledky jsou porovnány s výsledky konkurenčních 

podniků. Tam, kde to je moţné, jsou vypočtené hodnoty porovnávány rovněţ 

s oborovým průměrem. Součástí jsou také výpočty účelově vybraných skupin ukazatelů. 

Podle získaných výsledků bude zjištěna skutečná finanční situace analyzovaného 

podniku, která bude komplexně vyhodnocena.  

Poslední část práce je tvořena z návrhů opatření a postupů, které by mohly zlepšit 

soudobou finanční situaci. 
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 HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 1.

PROBLEMATIKY 

1.1 Cíle práce  

Cílem předkládané bakalářské práce je komplexní zhodnocení finanční situace 

společnosti za pouţití finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků budou navrţena 

určitá opatření či postupy, které povedou ke zlepšení finanční situace analyzovaného 

podniku. Ke splnění hlavního cíle vede určení a následná realizace dílčích cílů. Patří 

zde: 

 Zpracování SLEPT analýzy za účelem poznání vnějšího okolí, v němţ je 

podnik situován 

 Sestavení Porterova modelu konkurenčního prostředí 

 Určení silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb prostřednictvím 

SWOT analýzy  

 Provedení výpočtů vybraných ukazatelů finanční analýzy 

 Komplexní hodnocení finanční situace analyzovaného podniku 

 Vyhotovení a předloţení návrhů vedoucí ke zlepšení současného stavu 

finanční situace společnosti 

1.2 Pouţité metody 

Pro dosaţení stanovených cílů budou pouţity následující metody: 

 Pozorování: Jedná se o základ všech výzkumných metod. Cílevědomé, 

plánovité a systematické sledování určitých skutečností. Výsledkem této 

metody je jednak popis sledovaných skutečností a rovněţ jejich 

vysvětlení (1). 

 Srovnávání: Při této metodě jsou zjišťovány shodné či rozdílné stránky 

u dvou nebo více různých předmětů. Jde o základní metodu hodnocení (1). 
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 Analýza: Při analýze dochází k myšlenkovému rozkladu zkoumaného 

jevu na dílčí části. Tyto části se pak stávají podkladem pro další 

zkoumání (1). 

 Syntéza: Dochází při ní ke spojení jednotlivých sloţek v celek a zároveň 

dochází ke sledování vzájemných důleţitých souvislostí mezi těmito 

dílčími částmi. Tímto je umoţněno hlubší poznání jevu jako komplexu (1).  

 Abstrakce: Jedná se o myšlenkové vyčlenění nepodstatných vlastností od 

podstatných. Při metodě dochází nejen ke zjištění smyslu jevu, ale také 

pomáhá formulovat např. vědecké zákony (1). 

 Indukce: Vyvozuje obecný závěr na základě velkého mnoţství poznatků 

o jednotlivých sloţkách. Výchozím bodem pro indukci je statistické 

zpracování a následné zhodnocení dostatečně reprezentativních údajů (1). 

 Dedukce: Při dedukci se přechází od obecných závěrů či tvrzení k méně 

obecným (1). 

 Matematické a statistické metody: Umoţňují exaktní vyjádření jevů 

a vztahů mezi nimi. Matematické metody a jejich pouţití ve výzkumu 

spočívá ve vyjadřování ekonomických hypotéz matematickými 

formulacemi. Ty jsou podrobeny matematickým operacím. Z ověřených 

hypotéz jsou pak vyvozeny obecné ekonomické závěry. Statistika jednak 

shromaţďuje a třídí ekonomická data a zároveň pracuje 

s pravděpodobností. Přesně postihuje vazby mezi jednotlivými 

ekonomickými veličinami (1). 

1.3 Představení analyzovaného podniku 

1.3.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma:   RYOR, a.s. 

Spisová značka:   B 8049 vedená u Městského soudu v Praze 

Sídlo společnosti:   Pod Spiritkou 2977/4 

      Praha 5 

PSČ 150 00 

Identifikační číslo:    267 46 042 
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Datum zápisu:    28. 1. 2003 

Právní forma:    Akciová společnost 

Předmět podnikání: 

 Výroba kosmetických přípravků 

 Kosmetické sluţby 

 Velkoobchod 

 Specializovaný maloobchod (2) 

Základní kapitál společnosti činí 63 700 000 Kč. V roce 2003 jediný akcionář 

společnosti, paní Ing. Eva Štěpánková, rozhodl o zvýšení základního kapitálu z hodnoty 

2 000 000 Kč o částku 61 700 000 Kč. Bylo rozhodnuto, ţe ke zvýšení dojde upsáním 

nových akcií nepeněţitým vkladem jediného akcionáře. Bylo vydáno 6 170 ks 

kmenových akcií o nominální hodnotě 10 000 Kč za jednu akcii. Nepeněţitý vklad - 

část podniku Ing. Evy Štěpánkové podnikající pod obchodní firmou Ing. Eva 

Štěpánková – RYOR COSMETIK SERVIS, IČ 161 82 472, slouţí k podnikatelské 

činnosti, která spočívá ve výrobě a obchodování s kosmetickými produkty značky 

RYOR. 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Jeho předsedou je paní 

Ing. Eva Štěpánková a místopředsedou pan Jan Brabec.  

Jménem společnosti jedná navenek samostatně předseda a místopředseda 

představenstva. Jménem společnosti se kaţdý podepisuje samostatně. Podepisování 

probíhá připojením vlastnoručního podpisu k napsané obchodní firmě společnosti nebo 

otisku razítka společnosti s obchodní firmou.  

Dozorčí rada je tvořena třemi členy. Předsedou dozorčí rady je paní Ing. Ivona 

Bartošová (2). 

1.3.2 Název a logo společnosti 

Název společnosti v sobě skrývá začátky slov dvou parfémových sloţek, a to 

rybíz a oranţ.  
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Původní těţkopádné tmavě zelené logo, které bylo zaloţeno na prvním písmenu 

R, získalo postupem času mnohem svěţejší a elegantnější podobu. Druhé písmeno „Y“ 

je zdobeno detailem listu, který vzbuzuje pocit lehkosti, jemnosti a svěţesti.  

Obrázek 1: Dřívější logo společnosti 

(3) 

Obrázek 2: Současné logo společnosti 

(4) 

1.3.3 Historie analyzovaného podniku 

K zaloţení společnosti RYOR došlo v roce 1991. Zakladatelkou společnosti je 

paní Ing. Eva Štěpánková, která vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou 

v Praze. Své zkušenosti s výrobou kosmetiky pak získala především při práci pro Ústav 

lékařské kosmetiky.  

Po roce 1989, kdy proběhla Sametová revoluce, došlo na území České republiky 

k rozmachu podnikatelské činnosti. Začaly ve velkém vznikat kosmetické salóny a také 

odborné školy, které se specializovaly na výuku kosmetiky. Zvýšila se poptávka po 

přípravcích určených ke kosmetické péči na profesionální úrovni. Štěpánková na tuto 

skutečnost v roce 1991 pruţně zareagovala a první produkty nově zaloţené společnosti 

byly určeny právě pro kosmetické salóny. Další významný krok byl učiněn v roce 1992, 

kdy společnost začala nabízet také výrobky pro maloobchod. 

V roce 1996 došlo k výstavbě nového výrobního areálu, který je situován 

v Kyšicích u Unhoště (okres Kladno). Téhoţ roku proběhla rovněţ transformace 

na společnost s ručením omezeným s obchodní firmou RYOR, s.r.o. K otevření 

výrobního areálu dochází o rok později. Veškerá výroba a distribuce produktů 

společnosti probíhá právě zde.  
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Další podstatnou událost přinesl červen 2003, kdy byly všechny činnosti 

společnosti RYOR, s.r.o. ukončeny. Pokračovatelem se stala společnost RYOR, a.s. 

Nyní nabízí RYOR dohromady zhruba 203 výrobků pro kosmetické salóny 

i pro  maloobchodní síť. Svůj sortiment se podnik snaţí neustále rozšiřovat a v roce 

2006 byla na trh uvedena nativní výţiva a čaje. Z původních dvou zaměstnanců 

v současnosti společnost RYOR zaměstnává okolo osmdesáti pracovníku. Lze říci, ţe se 

jedná o podnik rodinného typu, jelikoţ se v jeho vedení angaţuje dcera Ing. Evy 

Štěpánková, Jana Štěpánková (5). 

1.3.4 Organizační struktura 

Na základě osobního rozhovoru se zaměstnancem účetního oddělení, bylo 

zjištěno, ţe podnik se vyznačuje spíše funkcionální organizační strukturou. 

Charakteristickým aspektem této struktury je seskupování zaměstnanců se shodnými 

aktivitami a úkoly. Velkou výhodou tohoto uspořádání je skutečnost, ţe zaměstnanci 

nabývají hlubokých znalostí a zkušeností v dané sféře, a to především díky spolupráci 

se specialisty totoţného zaměření (6).  

Organizační strukturu ve společnosti RYOR, a.s. vyjadřuje následující schéma: 

 

 

Obrázek 3: Organizační struktura RYOR, a.s.  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací podniku) 
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Je ovšem nezbytné zmínit, ţe společnost znázorněnou organizační strukturu ne 

vţdy uplatňuje, a to zejména z důvodu zachování moţnosti dorozumívání mezi 

jednotlivými oblastmi organizace. 

1.3.5 Podíl na českém trhu, aktivity v zahraničí 

Výrobky RYOR určené pro maloobchodní síť a kosmetické salóny mají 

na českém trhu pětiprocentní podíl.  

Pět procent z celkové produkce je určen pro export do zahraničí. Výrobky jsou 

známy v evropských zemích, v Asii, Americe i Austrálii. K významným evropským 

klientům se řadí například Ukrajinci, Bulhaři, Němci a Španělé, Norové a Maďaři. 

V Asii je RYOR populární zejména v Arabských emirátech, Japonsku. Známý je ovšem 

i v Indonésii, Kazachstánu a Kuvajtu. Nových zahraničních zájemců o tuto kosmetiku 

stále přibývá, nicméně navázání spolupráce s novými klienty je často poněkud 

komplikované, a to zejména z důvodu přísných norem a předpisů, které jsou s vývozem 

kosmetiky spojeny. 

1.3.6 Výrobní program 

Jak jiţ bylo zmíněno, RYOR vyrábí kosmetické produkty pro maloobchodní síť 

a také pro kosmetické salóny. Veškeré produkty v sobě zahrnují naturální bylinné nebo 

rostlinné esence. Ve velké míře jsou vhodné k ošetření atopické, ekzematické, alergické 

či jinak poškozené pleti.  

Kromě kosmetických přípravků RYOR dodává na trh v součinnosti se společností 

Dr. Popov také nativní stravu a čaje. Jedná se o doplňkový sortiment zahrnující Pohár 

ţivota a čaje, jeţ byly vyvinuty za účelem detoxikace organismu, zlepšení stavu pleti 

a sníţení nadváhy (7). 

Dále RYOR poskytuje rovněţ odborné poradenství a pořádá nejrůznější akce za 

účelem udrţení úzkého vztahu se svými zákazníky. Pro kosmetičky se konají školení 

a semináře. Zde jsou pak seznamovány s kosmetickými novinkami a trendy.  

Výrobky a jejich rozčlenění do dvou základních skupin zachycuje následující 

tabulka: 
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Tabulka 1: Výrobní program RYOR, a.s.  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (8)) 

Maloobchodní síť Kosmetické salóny 

Aknestop Přípravky pod galvanickou ţehličku 

Arganový olej Odličování a čištění pleti 

Argan Care with Gold Dočištění a tonizace pleti 

Body Form – Modelace těla Změkčení pleti, peeling 

Caviar Care Vysoce účinná séra 

Cestovní balení Aktivní kapsle 

Cílená ochrana pleti Masáţ obličeje a těla 

Čaje a nativní strava Prachové pudrové masky 

Dárkové balení  Pleťové masky na suchou a citlivou pleť 

Decorative care 
Pleťové masky na mastnou a smíšenou 

pleť 

Derma Ryor – péče o podráţděnou pokoţku Pleťové masky pro všechny typy pleti 

Face + Body care Pleťové krémy 

Hair Care Vlasová a tělová kosmetika 

Intenzivní ošetření pleti Kosmetické přístroje 

Koenzym Q10 Body Form Professional 

Luxury Care   

Mořské řasy   

Normální a smíšená pleť   

Odličování, čištění a tonizace   

Ryamar – velmi citlivá pleť   

Suchá a citlivá pleť   

Sun care – opalovací přípravky + péče po 

opalování   

Aquaton – s karlovarskou vřídelní solí   

Přípravky pod galvanickou ţehličku MO   

 

1.3.7 Podnikový informační systém 

Informačním systémem podniku je od roku 1996 Byznys ERP, který je 

poskytován společností J. K. R. Tento IS umoţňuje mnoho způsobů zpracování dat, 

správy dokumentů a projektového řízení. Velkým plusem je propojení systému s jiţ 

jmenovaným Microsoft Office. Je dělen do několika částí (účetní, výroba, atd.). 

Do kaţdé z nich mají oprávnění vstoupit pouze pracovníci příslušného oddělní (9). 
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Pro prodej kosmetiky na internetu vyuţívá RYOR, a.s. internetový obchod 

iByznys. Tento je napojen na IS Byznys ERP (10). 

1.3.8 Členství, projekty 

RYOR, a.s. je členem sdruţení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců 

kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu Prokos. 

Společnost realizuje projekt Korunka pro ţenu, který spočívá v odvádění jedné 

koruny z kaţdého prodaného výrobku kosmetické řady Ryamar sdruţení Mamma 

HELP. Jedná se o sdruţení pacientek s nádorovým onemocněním prsu a hlavním cílem 

tohoto sdruţení je pomáhat ţenám s tímto onemocněním a také jejich rodinám. 

1.3.9 Ocenění, certifikáty společnosti 

Přírodní výrobky společnosti RYOR jsou na vysoké úrovni, a proto se poměrně 

často vyskytují na předních příčkách v anketách oblíbenosti mezi zákazníky. 

Do skupiny nejúspěšnějších výrobků lze zahrnout například Dvoufázovou odličovací 

emulzi s obsahem světlíku lékařského a komplexu hydratačních látek. Tato emulze byla 

oceněna v roce 2007 Asociací vizáţistů a stylistů České republiky v soutěţi o nejlepší 

výrobek za nadprůměrné hodnocení (11).  

Na podzim roku 2014 získal RYOR ocenění BEAUTY EXPO & PROKOS 

PRODUCTS AWARD na veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA za Aktivní sérum 

na oční okolí s matrixylem, Podkladovou bázi pod make-up a Výplň vrásek pro korekci 

pleti. Mezi další populární výrobky se řadí rovněţ série přípravků s výtaţky z mořských 

řas či koenzymem Q10. 

Do sortimentu společnosti RYOR se řadí také stoprocentně přírodní výrobky Bio 

RYOR Care. Tyto v sobě zahrnují pouze přírodní oleje, silice a emulgátory. Přípravkům 

byl přidělen certifikát BDIH nebo ECOCERT. Ochranná známka BDIH například 

zaručuje, ţe součástí takto označených výrobků není parafín, ropné produkty, nedošlo 

k testování na zvířatech, atd. (12). ECOCERT ujišťuje spotřebitele o pouţití ekologicky 

šetrných postupů při výrobě daného produktu a dále garantuje, ţe v něm nejsou 

obsaţeny například parabeny či syntetická barviva (13). 
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 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 2.

 

V průběhu podnikatelské činnosti je realizován velký počet finančních 

i nefinančních rozhodnutí. Pakliţe jde o významná rozhodnutí týkající se dlouhodobého 

časového horizontu, je nezbytné nejprve zhodnotit dosavadní výkonnost a finanční 

situaci podniku. Finanční analýza je jedním ze způsobů pro zjišťování finanční situace. 

K provádění finanční analýzy by mělo docházet průběţně a k jejímu vyhodnocování 

jednou ročně (14). 

2.1 Předmět finanční analýzy 

Existuje mnoho definic, které vystihují podstatu finanční analýzy. Podle Hany 

Scholleové je finanční analýza „soubor činností, jejímž cílem je zajistit a komplexně 

vyhodnotit finanční situaci podniku (14, s. 163).“  

Sedláček ve své publikaci uvádí, ţe „finanční analýza podniku je pojímána jako 

metoda hodnocení finančního hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, 

agregují, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají 

kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj (15, s. 3).“  

Lze říci, ţe finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení. Zpětně 

informuje o posunech podniku ve sledovaných oblastech, o uskutečňování stanovených 

cílů a upozorňuje také na situace, kterým se mělo předejít. Minulost jiţ nemůţe být 

ovlivněna, avšak výsledky finanční analýzy mají pro podnik nemalý význam. Na jejich 

základě jsou navrhována řešení, dochází k přípravě podkladů pro zlepšení finanční 

situace podniku za cílem zajištění další prosperity (16). 

2.2 Cíl finanční analýzy 

Cíle finanční analýzy podniku můţeme obvykle shrnout do několika bodů: 

 Odhad působení vnitřního a vnějšího prostředí podniku, 

 analýza současného rozvoje podniku, 
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 prostorové porovnání výsledků analýzy, 

 analýza spojitostí mezi ukazateli – pyramidové rozklady, 

 předání informací pro budoucí rozhodování, 

 analýza eventualit nastávajícího vývoje, 

 volba optimální varianty, 

 interpretace zjištěných výsledků a návrhů ve finančním plánování a řízení 

podniku (15). 

Je-li prováděna finanční analýza, je nezbytné uvaţovat podmínku: 

 Aplikovatelnosti - vyuţívání metod, které jsou přiměřené moţnostem 

a podmínkám daného podniku, 

 efektivnosti - náklady na zpracování nesmí přesáhnout poţadované 

výnosy, jeţ mají plynout z pouţití výsledků,  

 účelnosti - realizace k dopředu vytyčenému cíli (15). 

2.3 Zdroje dat pro zpracování finanční analýzy 

Pro úspěšné zpracování finanční analýzy je nezbytné disponovat vstupními daty. 

Mezi významné zdroje dat náleţí účetní výkazy. Jsou tvořeny rozvahou (bilancí), 

výkazem zisku a ztráty, přehledem o peněţních tocích (cash flow) a přehledem 

o změnách vlastního kapitálu (16). 

2.3.1 Rozvaha 

„Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování 

(pasiva) vždy k určitému datu (17, s. 22).“ Poskytuje tedy pohled na majetkovou 

a finanční strukturu podniku. U bilance musí být dodrţen bilanční princip, neboli suma 

aktiv je rovna sumě pasiv (16). 
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Aktiva se řadí sestupně v závislosti na jejich době vázanosti v reprodukčním cyklu 

podniku. Pasiva se člení z hlediska vlastnictví, proto existují dvě základní skupiny 

pasiv, a to vlastní kapitál a cizí kapitál (18). 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) „obsahuje tzv. tokové veličiny, sleduje vždy 

výnosy a náklady vztahující se k určitému období (v průběhu celého období), je proto 

nutné znát začátek a konec období, za které se výsledovka sestavuje. Obvykle to bývá 

kalendářní rok (14, s. 21).“ Zahrnuje tedy náklady a výnosy za běţné období a podstatu 

tohoto výkazu lze vyjádřit jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Tento rozdíl se nazývá 

výsledek hospodaření (18). 

Náklady jsou definovány jako „peněžení vyjádření spotřeby výrobních činitelů. 

Se vznikem nákladů je spojen úbytek majetku podniku vykazovaný v rozvaze (snížení 

netto aktiv). V praxi se náklady ve výkazu zisku a ztráty projeví jako spotřeba, 

opotřebení majetku a přírůstek závazků (18, s. 54).“ 

Výnosy lze definovat jako „peněží částky, které podnik získal z veškerých svých 

činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich 

inkasu (16, s. 37).“ 

V současnosti je sestavování výkazu zisku a ztráty zaloţeno na zjednodušeném 

druhovém členění nákladů. Náklady i výnosy jsou uspořádány do tří oblastí, kterými 

jsou provozní, finanční a mimořádné aktivity (18). 

2.3.3 Přehled o peněţních tocích  

Výkaz zisku a ztráty zachycuje různé druhy nákladů, výnosů a výsledku 

hospodaření v období jejich vzniku, bez ohledu na to, zda jsou uskutečňovány reálné 

peněţní příjmy a výdaje. Tato skutečnost způsobuje nejen časový, ale také obsahový 

nesoulad mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, výsledkem hospodaření a skutečným 

stavem peněţních prostředků. Problém pomáhá odstranit pozorování cash flow. Tento 

výkaz souvisí se zabezpečováním likvidity daného podniku (19). 

Rozdíl mezi kladnou tokovou veličinou – příjmy peněţních prostředků a zápornou 

tokovou veličinou – výdaje peněţních prostředků se nazývá peněţním tokem (cash 
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flow). Podklady pro sestavení výkazu o peněţních tocích lze najít v účetnictví a rovněţ 

mimo účetní systém (20). 

Struktura přehledu o peněţních tocích se obvykle člení na tři části, a to a cash 

flow z provozní, finanční a investiční činnosti (16). 

Analýza cash flow se provádí metodou přímou nebo nepřímou. Podstata přímé 

metody spočívá v provedení úplné bilance veškerých příjmů a výdajů. Cash flow je tedy 

určen jako rozdíl (18). 

Tabulka 2: Sestavení cash flow přímou metodou  

(Zdroj: vlastní zpracování dle (21)) 

 

Při sestavování přehledu o peněţních tocích nepřímou metodou dochází k součtu 

čistého zisku po zdanění a přírůstků nebo úbytků patřičných poloţek aktiv a pasiv oproti 

původnímu stavu (18). 

2.3.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Přehled o změnách vlastního kapitálu „obsahuje informace o zvýšení, či snížení 

jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Sestavuje se 

za běžné a minulé účetní období. Významné položky zvýšení, či snížení vlastního 

Počáteční stav peněţních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období 

Výsledek hospodaření za běţnou činnost 

+/-Úpravy o nepeněţní operace 

*Čistý peněţní tok z provozní činnosti před zdaněním,  

změnami pracovního kapitálu a mimořádnými poloţkami 

+/-Změny stavu nepeněţních sloţek pracovního kapitálu 

**Čistý peněţní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými poloţkami 

+/-Úroky 

-Daň z příjmů 

+/-Poloţky spojené s mimořádným výsledkem hospodaření 

+Přijaté dividendy a podíly na zisku 

***Čistý peněţní tok z provozní činnosti 

***Peněţní tok z investiční činnosti 

***Peněţní tok z finanční činnosti 

Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků (celkový peněžní tok za období) 

Stav peněţních prostředků a ekvivalentů na konci účetního období 
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kapitálu je podnik povinen okomentovat v příloze, případně rozšířit přehled o další 

položky. Rovněž je třeba vyčíslit vyplacené dividendy a zdroje, ze kterých bylo 

čerpáno (20, s. 198).“ 

2.4 Finanční analýza a její uţivatelé 

Výsledky finanční analýzy mají nemalý význam nejen pro vlastní potřebu 

podniku. Jsou velmi důleţité i pro ty uţivatele, kteří nejsou jeho součástí, jsou ovšem 

s podnikem spjati např. hospodářsky. Finanční analýza je tedy cenným zdrojem 

při rozhodování pro manaţery podniku, ale také pro investory, burzovní makléře, 

obchodní partnery a odbornou veřejnost. Kaţdá skupina ovšem upřednostňuje jiný druh 

informací, a proto je na místě pečlivě zvaţovat, pro koho je finanční analýza 

vyhotovována (19). 

Obrázek 4: Uţivatelé finanční analýzy 

(Zdroj: vlastní zpracování dle (17)) 
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2.4.1 Externí uţivatelé finanční analýzy 

Mezi externí uţivatele finanční analýzy patří např. investoři, banky a další 

věřitelé, stát a orgány státu, odběratelé a dodavatelé, konkurenti (22). 

Investoři 

Investoři, kteří podniku poskytují kapitál, se zabývají zejména informacemi 

o finanční výkonnosti podniku za účelem zjištění, zda do podniku investovat či nikoli. 

Dále investoři zjišťují, jak podnik vyuţívá zdroje, které jimi byly do podniku 

poskytnuty (22).  

Banky a další věřitelé 

Bankovní instituce a věřitelé vyuţívají informace získané z finanční analýzy pro 

rozhodování o poskytnutí či neposkytnutí úvěru. Dále jim výsledky finanční analýzy 

slouţí k určení, za jakých podmínek a v jaké výši úvěr poskytnou (22). 

Stát a orgány státu 

Tento uţivatel se soustředí zejména na důkladné prověření korektnosti 

vykázaných daní. Výsledky ovšem vyuţívá i za statistickými účely (22).  

Odběratelé a dodavatelé 

Odběratelé oceňují především pozitivní finanční situaci dodavatele. Prvořadé je 

pro ně hlavně zajištění hladkého průběhu výrobního procesu (22). 

Dodavatelé kladou důraz na schopnost daného podniku (odběratele) hradit včas 

a řádně splatné závazky. Zabývají se zejména solventností, zadluţeností a 

likviditou (22). 

2.4.2 Interní uţivatelé finanční analýzy 

Do skupiny interních uţivatelů náleţí především zaměstnanci podniku 

a manaţeři (22). 
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Zaměstnanci podniku 

Prosperující, finančně a hospodářsky stabilní podnik znamená pro zaměstnance 

perspektivu, sociální i mzdové jistoty a jiné výhody, který jsou poskytovány ze strany 

zaměstnavatele (22).  

Manaţeři 

Manaţeři vyuţívají informace z finanční analýzy za účelem operativního 

a strategického finančního řízení. Znají skutečnou finanční situaci a její znalost je 

vyuţívána v jejich práci (22). 

2.5 Metody finanční analýzy 

V klasické finanční analýze jsou obsaţeny dva vzájemně propojené segmenty. 

Těmito segmenty jsou: 

 Kvalitativní (fundamentální) analýza, 

 kvantitativní (technická) analýza (15). 

2.5.1 Fundamentální analýza 

„Fundamentální analýza je zaměřená na hodnocení vnitřního a vnějšího 

ekonomického prostředí podniku v právě probíhající fází živostnosti a s ohledem 

na základní cíl podniku (23, s. 161).“  

Vyuţívá např. tyto nástroje: 

 SWOT analýza, 

 metoda kritických faktorů úspěšnosti,  

 metoda analýzy portfolia dvou dimenzí, 

 metoda BSC - balanced scorecard (15). 
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SLEPT analýza 

Analýza prostředí hraje velkou roli při poznávání vnějšího okolí, v němţ podnik 

působí. Slouţí pro identifikaci změn, které vznikají okolo podniku a mohou jej ovlivnit. 

Dále stanovuje, jakým způsobem zareaguje podnik na účinky, které byly vyvolány 

těmito změnami. Model SLEPT do sebe zahrnuje sociální, právní, ekonomické, 

politické a technologické prostředí (24). 

Porterův model konkurenčního prostředí 

„Velmi užitečným a často využívaným nástrojem analýzy oborového okolí podniku 

je Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí (25, s. 53).“  

Model je zaloţen na předpokladu, ţe strategická pozice podniku, který působí 

v určitém odvětví, je dán zejména vlivem pěti základních činitelů (26). 

Mezi tyto faktory náleţí vyjednávací síla zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů, 

hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba substitutů, rivalita firem působících 

na daném trhu (25). 

SWOT analýza 

SWOT analýza je jednoduchým nástrojem, s jehoţ pomocí dochází ke stanovení 

firemní strategické situace vzhledem k vnitřním i vnějším firemním podmínkám. 

Poskytuje informace o silných a slabých místech podniku a také o příleţitostech 

a hrozbách (27).  

2.5.2 Technická analýza 

„Technická analýza používá matematických, statistických a dalších 

algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným 

(kvalitativním) ekonomickým posouzením výsledků (15, s. 9).“ 

Metody finanční analýzy uţívají buď základních aritmetických operací, nebo 

metod, které jsou zaloţeny na náročných matematických procesech a úvahách (28). 
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Metody elementární technické analýzy 

1. Analýza absolutních ukazatelů (stavových i tokových) 

 horizontální analýza 

 vertikální analýza 

2. Analýza rozdílových ukazatelů 

3. Analýza cash flow 

4. Analýza poměrových ukazatelů (rentability, aktivity, zadluţenosti 

a finanční struktury, likvidity, kapitálového trhu, provozní činnosti, cash 

flow) 

5. Analýza soustav ukazatelů  

 pyramidové rozklady 

 predikční modely  

Vyšší metody finanční analýzy 

1. Matematicko-statistické metody (bodové odhady, empirické distribuční 

funkce, regresní modelování, …) 

2. Nestatistické metody (fuzzy mnoţiny, expertní systémy, gnostická teorie 

neurčitých dat) (28). 

2.6 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele slouţí především k analýze vývojových trendů a rovněţ 

k procentuálnímu rozboru jednotlivých komponent výkazů (19). 

2.6.1 Horizontální analýza (analýza trendů) 

„Horizontální analýza se zabývá časovými změnami absolutních 

ukazatelů (17, s. 43).“  
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Data pro tuto analýzu bývají získávána hlavně z účetních výkazů, a to bilance 

a výkazu zisku a ztráty. Kromě pozorování změn absolutní hodnoty vykazovaných dat 

v čase (obvykle za období tří aţ deseti let), se taktéţ zkoumají relativní změny. Analýza 

se nazývá horizontální, jelikoţ změny jednotlivých poloţek ve výkazech se pozorují po 

řádcích (15). 

                                      

Vzorec 1: Horizontální analýza  - absolutní změna (29) 

 

                 
                    

           
 

Vzorec 2: Horizontální analýza - procentní změna (29) 

 

2.6.2 Vertikální analýza (procentní rozbor) 

Analýza se „zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů, někdy se označuje 

také jako analýza komponent (17, s. 43).“ 

„Vertikální analýza spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů 

jako procentního podílu k jediné zvolené základně položené jako 100% (19, s. 66).“ Je-li 

prováděn rozbor bilance, základem je zvolena výše celkových aktiv nebo pasiv. 

Při provádění rozboru výkazu zisku a ztráty je za základ zvolena výše celkového obratu 

– výnosy celkem (29). 

 Při procentním vyjádření jednotlivých komponent se postupuje pro kaţdé období 

odshora dolů tedy ve sloupcích, a proto je tato metoda pojmenována jako vertikální 

analýza (15). 

2.7 Rozdílové ukazatele finanční analýzy 

Rozdílové ukazatele se vyuţívají k analyzování a řízení finanční situace podniku 

s orientací na jeho likviditu (19). Bývají někdy nazývány také jako fondy finančních 
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prostředků – finanční fondy. Pojem „fond“ je označením pro ukazatele, které jsou 

vypočítávány jako rozdíly mezi jistými poloţkami aktiv a pasiv (29). 

2.7.1 Čistý pracovní kapitál (net working capital) 

Čistý pracovní kapitál je nejčastěji pouţívaným rozdílovým ukazatelem, který lze 

vypočítat jako rozdíl mezi celkovými oběţnými aktivy a celkovými krátkodobými 

závazky (28). Má podstatný vliv na platební schopnost analyzovaného podniku. Jestliţe 

má být podnik likvidní, musí disponovat dostatečně vysokým relativně volným 

kapitálem (tj. přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji) (19). 

Lze tedy říci, ţe čistý pracovní kapitál představuje „finanční polštář“, s nímţ má podnik 

moţnost dále provozovat své aktivity i za předpokladu vzniku nepříznivé situace, která 

by si ţádala značné vydání peněţních prostředků (28). 

                                    

Vzorec 3: Čistý pracovní kapitál (29) 

2.7.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky jsou poněkud přísnějším ukazatelem neţ čistý pracovní 

kapitál (29). Důvodem je vyloučení málo likvidních a dlouhodobě nelikvidních poloţek 

z oběţných aktiv (např. nedokončená výroba). Čisté pohotové prostředky se vypočítají 

jako rozdíl mezi pohotovými peněţními prostředky a okamţitě splatnými závazky. 

Přísnější přístup do pohotových peněţních prostředků řadí jen peníze v hotovosti a 

na běţných účtech. Benevolentnější přístup umoţňuje do pohotových peněţních 

prostředků zahrnout taktéţ peněţní ekvivalenty, kterými mohou být např. šeky či 

směnky. Na tento ukazatel nepůsobí vliv technik oceňování (28). 

                                                         

Vzorec 4: Čisté pohotové prostředky (28) 

2.7.3 Čistý peněţně-pohledávkový finanční fond (Čistý peněţní majetek) 

Na čistý peněţně-pohledávkový finanční fond lze pohlíţet jako na kompromis 

mezi jiţ zmíněnými rozdílovými ukazateli. Od oběţných aktiv, z nichţ dojde 

k vyčlenění zásob nebo také nelikvidních pohledávek, jsou odečteny krátkodobé 

závazky (15). 
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    (                    )                     

Vzorec 5: Čistý peněţně-pohledávkový finanční fond (28) 

2.8 Analýza poměrovými ukazateli 

Jedná se o nejpouţívanější rozborový postup k účetním výkazům z hlediska 

vyuţitelnosti a také z hlediska dalších úrovní analýz. Důvodem je skutečnost, ţe 

analýza poměrovými ukazateli vychází výlučně z dat obsaţených v základních účetních 

výkazech. Jsou tedy vyuţívány veřejně dostupné informace, k nimţ můţe získat přístup 

i externí finanční analytik (17). 

Do poměru se dává část celku a celek, např. podíl vlastního kapitálu k celkovému 

kapitálu. Nevýhodou těchto ukazatelů je omezená schopnost objasňovat jevy (28). 

Poměrové ukazatele se zpravidla člení na: ukazatele rentability, aktivity, 

zadluţenosti, likvidity, trţní hodnoty a na provozní ukazatele (28).  

2.8.1 Ukazatele rentability 

„Pod pojmem rentabilita rozumíme měřítko schopnosti podniku vytvářet nové 

zdroje, resp. dosahovat zisku pomocí investovaného kapitálu (29, s. 82).“ 

Výdělek z podnikatelských aktivit za stanovené období je charakterizován 

následujícím vzorcem: 

    

                   
 

Vzorec 6: Výdělek z podnikatelských aktivit (29) 

 

Investovaný kapitál je obvykle pouţíván ve třech různých podobách. Podle typu 

pouţitého kapitálu se rozlišuje několik druhů rentabilit (18). 

Nejčastěji jsou pouţívány tyto typy ukazatelů rentability:  

 rentabilita vloţeného kapitálu (ROI – return on investment), 

 rentabilita celkových vloţených aktiv (ROA – return on assets), 
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 rentabilita vlastního kapitálu (ROE -  return on common equity),  

 rentabilita trţeb (ROS – return on sales) (28). 

Rentabilita vloţeného kapitálu (ROI) 

Rentabilita vloţeného kapitálu je zaloţena na výchozí tezi fungování kapitálového 

trhu. Ten je chápán jako základní místo, na němţ podniky nabývají dodatečných zdrojů. 

Tyto zdroje jsou vyuţívány k financování potřeb podniků. ROI tedy měří, kolik 

provozního výsledku hospodaření před zdaněním bylo podnikem dosaţeno z jedné 

koruny investované akcionáři a věřiteli (22).  

     
     (                          )

               
 

Vzorec 7: Rentabilita vloţeného kapitálu (30) 

 

Tento ukazatel rentability nebere v potaz daň a úroky. Z toho důvodu je vhodný 

pro srovnání odlišně zdaněných či zadluţených podniků. O velmi příznivém stavu 

hovoříme, pokud hodnota ROI přesahuje 0,15. Jestliţe ROI dosahuje hodnoty 

v intervalu 0,12 aţ 0,15, můţeme hovořit o dobrém stavu analyzovaného podniku (30).   

Rentabilita celkových vloţených aktiv (ROA) 

Jde o klíčové měřítko rentability, jelikoţ poměřuje zisk s celkovými aktivy, která 

byla investována do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů došlo k financování  - 

zda z vlastního kapitálu či kapitálu věřitelů (22). 

Pokud je do čitatele dosazen EBIT (zisk před zdaněním a úroky), dojde ke zjištění 

hrubé produkční síly aktiv daného podniku před zdaněním a nákladovými úroky. Stejně 

jako ROI je tento ukazatel vhodný k porovnání podniků s různými podmínkami zdanění 

a taktéţ s různě zadluţenými podniky (28). 

     
    

      
 

Vzorec 8: Rentabilita celkových vloţených aktiv (28) 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloţeného akcionáři 

nebo vlastníky podniku. Pomáhá investorům zjistit, zda je jimi investovaný kapitál 

vyuţíván s intenzitou, která koresponduje s velikostí jejich investičního rizika. Dále 

pomáhá určit, zda jim investovaný kapitál poskytuje uspokojivý výnos (17). 

     
    (          )

               
 

Vzorec 9: Rentabilita vlastního kapitálu (28) 

 

Rentabilita trţeb (ROS) 

Rentabilita trţeb prezentuje poměry, které v čitateli obsahují hospodářský 

výsledek, a to v různých podobách. Ve jmenovateli se pak nachází trţby, jeţ bývají také 

různými způsoby upravovány dle účelu samotné analýzy. Uvádí, kolik korun zisku je 

podnik schopen vytvořit z jedné koruny trţeb (14), (17). 

    
    

     
 

Vzorec 10: Rentabilita trţeb (17) 

2.8.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity zjišťují, zda podnik účinně nakládá se svými aktivy. Jestliţe má 

podnik více aktiv, neţ dokáţe efektivně vyuţít, dochází ke vzniku zbytečných nákladů 

a sniţování zisku. Pokud ovšem podnik nemá aktiva v dostatečném mnoţství, zříká se 

tak velkého počtu případně výhodných podnikatelských příleţitostí, čímţ přichází 

o potenciální výnosy (15). 

Obrat celkových aktiv 

Udává, kolikrát se aktiva obrátí (tedy počet obrátek aktiv) za stanovené období – 

období jednoho roku (15). 

Obecně lze říci, ţe čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je výsledek pozitivnější. 

Minimální doporučovaná hodnota ukazatele obratu aktiv je 1. Výsledná hodnota ovšem 
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bývá ovlivněna i příslušností k odvětví. Příliš nízké hodnoty poukazují na nepoměrnou 

majetkovou vybavenost podniku a na jeho neúčelné vyuţívání (19). 

                      
           

      
 

Vzorec 11: Obrat celkových aktiv (15) 

 

Obrat stálých aktiv 

Tento ukazatel hraje významnou roli při rozhodování o pořízení dalšího 

produkčního dlouhodobého majetku. Pokud je hodnota ukazatele niţší neţ oborový 

průměr, mělo by dojít ke zvýšení vyuţití výrobních kapacit a dále by se měly omezit 

investice daného podniku (15). 

                    
     

            
 

Vzorec 12: Obrat stálých aktiv (15) 

 

Dobra obratu zásob 

Doba obratu zásob informuje o průměrném počtu dnů, po které jsou zásoby 

vázány v podnikání do doby jejich spotřeby či prodeje (28). 

                  
          

     
 

Vzorec 13: Doba obratu zásob ve dnech (18) 

 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek vypovídá o strategii řízení pohledávek. Udává, za jak 

dlouhou dobu jsou průměrně hrazeny faktury. Pokud hodnoty ukazatele vyjadřují trvalé 

překračování doby splatnosti, znamená to, ţe obchodní partneři nehradí své účty včas 

a je vhodné prozkoumat jejich platební kázeň (18).  
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Vzorec 14: Doba obratu pohledávek ve dnech (18) 

 

Doba obratu závazků 

 Ukazatel vyjadřuje průměrnou dobu odkladu plateb – tedy doba provozního 

úvěru. Udává, jak dlouho analyzovaný podnik odkládá platbu faktur svým 

dodavatelům (15).  

 Pro externího analytika můţe být problematické zjistit údaje o nákupech 

na obchodní úvěr, jelikoţ se jedná o vnitropodnikový údaj (29). 

                     
           

     
 

Vzorec 15: Doba obratu závazků ve dnech (18) 

2.8.3 Ukazatele zadluţenosti 

„Ukazatele zadluženosti slouží jako indikátory výše rizika, jež podnik nese 

při daném poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Je zřejmé, že čím vyšší 

zadluženost podnik má, tím vyšší riziko na sebe bere, protože musí být schopen své 

závazky splácet bez ohledu na to, jak se mu právě daří (19, s. 83).“ 

Celková zadluţenost 

Celková zadluţenost je základním ukazatelem zadluţenosti, který se počítá jako 

podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Doporučená hodnota tohoto ukazatele leţí 

mezi 30 – 60 %. Věřitelé upřednostňují nízký ukazatel zadluţenosti. Pokud ukazatel 

vykazuje vyšší hodnoty neţ oborový průměr, pro podnik můţe být problematické získat 

dodatečné zdroje, aniţ by nejprve nenavýšil vlastní kapitál (19), (28). 

                     
           

             
 

Vzorec 16: Celková zadluţenost (19) 
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Koeficient samofinancování 

Určuje podíl, v jakém jsou celková aktiva podniku financována ze zdrojů jeho 

vlastníků a patří mezi nejvýznamnější ukazatele, které hodnotí celkovou finanční situaci 

podniku (29). 

                            
               

              
 

Vzorec 17: Koeficient samofinancování (28) 

 

Běţná zadluţenost 

Běţná zadluţenost poměřuje krátkodobý cizí kapitál, do něhoţ se řadí krátkodobé 

závazky, běţné bankovní úvěry, pasivní přechodné poloţky a dohadné poloţky, 

s celkovými aktivy (28). 

                  
                       

              
 

Vzorec 18: Běţná zadluţenost (28) 

2.8.4 Ukazatele likvidity 

„Likvidita vyjadřuje obecně schopnost podniku přeměnit svůj majetek 

na prostředky, jež je možné použít k úhradě závazků (31, s. 272).“ Ukazatele likvidity 

poměřují to, čím je moţné platit (čitatel), s tím, co je nezbytné uhradit (jmenovatel). 

Do čitatele lze dosadit části majetku s různou likvidností (mírou obtíţnosti transformace 

majetku na peníze). Mezi krátkodobé cizí zdroje patří zejména krátkodobé závazky, 

krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci (19), (22). 

Ukazatel běţné likvidity 

Běţná likvidita je vyjádřením způsobilosti podniku přeměnit svůj krátkodobý 

majetek na prostředky, jimiţ mohou být uhrazeny krátkodobé závazky. Příliš nízká 

hodnota běţné likvidity upozorňuje na současné či budoucí problémy s platební 

schopností. Enormně vysoká likvidita ovšem můţe být příčinou niţších výnosů 

či vyšších nákladů (31). 
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Na základě hodnot, které jsou poţadovány bankami poskytující úvěry, mohou být 

rozlišeny tři výchozí strategie řízení běţné likvidity, a to konzervativní, průměrnou 

a agresivní (31).  

                 
             

                 
 

Vzorec 19: Běţná likvidita (29) 

 

Tabulka 3: Strategie v řízení běţné likvidity  
 (Zdroj: vlastní zpracování dle (31)) 

 

Ukazatel pohotové likvidity 

Chyby předchozího ukazatele odstraňuje ukazatel pohotové likvidity, který 

do oběţných aktiv řadí pouze hotovost v pokladně, peníze na bankovních účtech, 

obchodovatelné cenné papíry a krátkodobé pohledávky, které jsou očištěny od těţko 

vymahatelných pohledávek. Z oběţných aktiv jsou tedy vyloučeny zásoby. Doporučené 

hodnoty u podniků  ČR by se měly nacházet v rozmezí od 0,2 do 0,5. Je nezbytné 

zmínit, ţe výše ukazatele pohotové likvidity se odvíjí také od oblasti, do níţ podnik 

spadá (18), (28). 

                    
                    

                  
 

Vzorec 20: Pohotová likvidita (28) 

 

Ukazatel okamţité likvidity 

Ukazatel okamţité likvidity měří schopnost podniku platit právě splatné dluhy 

(okamţitě splatné závazky). Za okamţitě splatné závazky jsou povaţovány závazky, 

které jsou splatné ke dni zjišťování tohoto ukazatele a dříve. Doporučená hodnota by se 

měla nacházet v rozmezí od 0,9 do 1,1. Podnik by tedy měl mít vţdy dostatečné 

Strategie Hodnota běţné likvidity 

konzervativní nad 2,5 

průměrná mezi 1,5 a 2,5 

agresivní pod 1,5 
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mnoţství nejlikvidnějších prostředků k zaplacení právě splatných závazků. Ukazatele 

lze sestavit pouze na základě interních podkladů z podnikové účtárny (28), (29).  

                   
               

                        
 

Vzorec 21: Okamţitá likvidita (29) 

2.8.5 Provozní ukazatele 

Provozní neboli výrobní ukazatele jsou orientovány do nitra podniku. Vyuţívají 

se pro interní řízení.  Jejich hodnoty zajímají především manaţery podniku, neboť je 

informují o nákladové náročnosti trţeb. Řízení nákladů má vliv na úsporné vydávání 

jednotlivých druhů nákladů. Tímto dochází k docílení vyššího konečného                       

efektu (15), (32). 

Produktivita z přidané hodnoty 

Ukazatel měří vytvořenou hodnotu (přidanou hodnotu) připadající na jednotku 

práce (na jednoho zaměstnance) (32). 

                                
               

                 
 

Vzorec 22: Produktivita z přidané hodnoty (30) 

 

Mzdová produktivita 

Vyjadřuje, jaký objem výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd.  

                     
       (               )

    
 

Vzorec 23: Mzdová produktivita (28) 
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Nákladovost výnosů 

Tento poměrový ukazatel zobrazuje, do jaké míry jsou výnosy analyzovaného 

podniku zatíţeny celkovými náklady. Hodnota nákladovosti výnosů by se měla v čase 

sniţovat (28).  

                    
       

       (               )
 

Vzorec 24: Nákladovost výnosů (28) 

 

Materiálová náročnost výnosů 

Materiálová náročnost výnosů udává, jak moc jsou výnosy zatíţeny 

spotřebovaným materiálem a energiemi (28).  

                              
                            

       (               )
 

Vzorec 25: Materiálová náročnost výnosů (28) 

 

Vázanost zásob na výnosy 

Vyjadřuje, jaký objem zásob je poután na 1 Kč výnosů a hodnota tohoto ukazatele 

by měla být minimální (28). 

                          
      

       (               )
 

Vzorec 26: Vázanost zásob na výnosy (28) 

2.9 Souhrnné indexy hodnocení finanční situace 

Cílem souhrnných indexů hodnocení je určení komplexní charakteristiky celkové 

finančně-ekonomické situace a výkonnosti podniku, a to prostřednictvím jedné číselné 

hodnoty. Vypovídací schopnosti těchto indexů je ovšem niţší. Jsou tedy vhodné 

zejména pro rychlé a globální komparace řady podniků. Dále se vyuţívají jako podklad 

pro další hodnocení. Základem stavby soustavy poměrových ukazatelů je zhotovení 
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prostého modelu. Tento model pak znázorňuje vzájemné souvislosti mezi dílčími 

ukazateli vyššího řádu (17). 

Způsoby tvorby soustav ukazatelů lze rozčlenit do dvou základních tříd: 

 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

Typickým zástupcem soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů jsou 

pyramidové soustavy. Rozkládají ukazatele, který je umístěn na vrcholu 

pyramidy, do dalších dílčích ukazatelů pomocí multiplikativních 

(násobení, dělní) nebo aditivních (sčítání, odčítání) spojitostí (28).  

Za  nejcharakterističtější je povaţován rozklad Du Pontův, který se 

orientuje na rozloţení rentability vlastního kapitálu (17).  

 Účelově vybrané skupiny ukazatelů 

Jsou konstruovány na základě komparativně-analytických či matematicko-

statistických metod. Cílem je konstrukce takových výběrů ukazatelů, které 

budou schopny dobře stanovit finanční zdraví podniku (28). Dělí se na: 

o Bankrotní modely, jejichţ cílem je poskytovat informace o tom, 

zda můţe dojít v blízké době k bankrotu daného podniku. Lze tedy 

říci, ţe predikují finanční riziko. Bankrotní modely jsou zaloţeny 

na skutečnosti, ţe veškeré podniky, které jsou ohroţeny krachem, 

vykazují určité signály, které jsou pro bankrot charakteristické 

např. problémy s likviditou (17). Řadí se zde např. Altmanův 

model, indexy IN (19).  

o Bonitní (ratingové) modely, které na rozdíl od předchozích 

modelů hodnotí eventualitu zhoršení finanční úrovně podniku (18). 

Do skupiny bonitních modelů patří např. Tamariho model 

a Kralickův Quicktest (19).  

2.9.1 Altmanův model 

Podstata Altmanova modelu neboli Z-skóre spočívá ve stanovení diskriminační 

funkce a vypovídá o finanční situaci společnosti. Altman definoval lineární rovnici 

jednotlivých poměrových ukazatelů a na základě jistého statistického zkoumání těmto 

ukazatelům přičlenil koeficienty, které vykonávají funkci vah (16), (33). 
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Vzorec 27: Altmanův model (16) 

kde:  x1 = pracovní kapitál/celková aktiva 

x2 = nerozdělené výsledky hospodaření min. let/celková aktiva 

x3 = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 

x4 = trţní hodnota vlastního kapitálu/celkové dluhy 

x5 = celkové trţby/celková aktiva (16) 

 Pokud je Z menší neţ hodnota 1,2, podnik se nachází v pásmu bankrotu. Jestliţe 

je Z větší neţ 1,2 a menší neţ 2,9, hovoříme o tzv. „šedé zóně“, coţ znamená, ţe další 

vývoj zde není příliš jasný. Je-li hodnota Z větší neţ 2,9, jde o finančně silný, 

prosperující podnik (16). 

2.9.2 Index IN05 

„Index IN05 byl vytvořen jako poslední v řadě a je aktualizací indexu IN01 podle 

testů na datech průmyslových podniků z roku 2004 (15, s. 112).“ 

Byl vytvořen s ohledem na české podmínky a uznává i hledisko vlastníka (14). 

          
      

           
      

    

            
      

    

      
      

      

      

      
             

          
 

Vzorec 28: Index IN05 (14) 

 

Jsou zde nově definovány váhy jednotlivých poměrových ukazatelů a rovněţ 

došlo ke změně hranic pro klasifikaci podniků (28). 
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Tabulka 4: Klasifikace podniku podle výsledků IN05 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle (28)) 

 

 

2.9.3 Kralickův quick test 

Při konstrukci tohoto bonitního modelu musí být pouţito pouze takových 

ukazatelů, které nepodléhají rušivým vlivům. Dále musí důkladně zastupovat celý 

informační potenciál výsledovky a rozvahy. Proto byl z kaţdé základní oblasti (stabilita, 

likvidita, rentabilita, hospodářský výsledek) vybrán jeden ukazatel takovým způsobem, 

aby došlo k zajištění vyváţené analýzy finanční stability i výnosové situace podniku 

(28). Volba ukazatelů je postavena na jejich ekonomické podstatě. Jedná se zpravidla 

o obecné ukazatele (s výjimkou koeficientu samofinancování). Jejich srovnatelnost 

tudíţ není omezena odvětvím, ve kterém podnik působí (34).  

Postup stanovování bonity podniku spočívá v oklasifikování dosaţeného 

výsledku. Výsledná známka se poté určí jako jednoduchý aritmetický průměr známek 

za jednotlivé ukazatele (28). 

Bodové ohodnocení je k nahlédnutí v příloze č. 1. 

                                    
           

 
 

Vzorec 29: Kralickův quick test – hodnocení finanční situace podniku (34) 

 

Pokud společnost získá 3 a více bodů, jedná se o velmi dobrý podnik. Jestliţe je 

hodnocen jedním a méně body, jedná se o podnik, který se potýká s problémy (34). 

  

Když IN > 1,6 Předpověď uspokojivé finanční situace 

0,9 < IN =< 1,6 "Šedá zóna" 

IN =< 0,9 Ohrožení podniku vážnými finančními problémy 
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 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 3.

3.1 Analýza současného stavu podniku 

Následující kapitola bude věnována analýze vnějšího a vnitřního prostředí, 

v němţ se podnik v současnosti nachází. Bude vypracována SLEPT analýza, Porterův 

model konkurenčního prostředí a SWOT analýza. 

3.2 SLEPT analýza 

3.2.1 Sociální prostředí 

Sociální faktory mají vliv na ekonomický vývoj společnosti. V České republice se 

sníţil počet obyvatel v letech 2009 – 2011 z 10 506,8 tisíc na 10 504,2 tisíce obyvatel. 

V letech 2011 - 2013 byl naopak zaznamenán nárůst počtu obyvatel z 10 504,2 tisíce 

na 10 512,4 tisíce. Příznivou informací je také skutečnost, ţe roste počet vysokoškolsky 

vzdělaných lidí. V roce 2011 při sčítání lidu bylo zjištěno, ţe vysokoškolským titulem 

se můţe pyšnit 1 117, 8 tisíc obyvatel (35).  

Společnost RYOR v současnosti zaměstnává 77 zaměstnanců. Funguje v Kyšicích 

u Unhoště (okres Kladno), kde se rozkládá moderní areál s vhodným vybavením pro 

výrobu kosmetiky. V obci Kyšice je v současnosti 625 obyvatel, jejichţ průměrný věk 

je 41,26 let (36). Občané této obce vyuţívají moţnosti zaměstnání právě zde. 

Zaměstnanci společnosti jsou vysoce kvalifikovaní. 

3.2.2 Právní prostředí 

RYOR je akciová společnost, která se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem a Zákonem č. 90/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích. Jedna 

z povinností akciové společnost je vedení účetnictví, které je upraveno Zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále musí v rámci České republiky respektovat tyto 

právní předpisy:  

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
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 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky 

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Jak jiţ bylo zmíněno, RYOR, a.s. má také zahraniční klienty nejen z Evropské 

unie, a proto je nezbytné akceptovat i zákony těchto zemí. 

3.2.3 Ekonomické prostředí 

Mezi ekonomické faktory, které analyzovaný podnik ovlivňují, náleţí především:  

 Míra nezaměstnanosti: Pokud je míra nezaměstnanosti příliš vysoká, 

dochází ke sniţování spotřeby, coţ pro podnik není ideální. 

 Míra inflace: Tempo růstu cenové hladiny znázorňuje míru inflace. Inflace 

představuje poněkud riskantní prostředí pro ekonomickou činnost (37). 

 Kurz koruny vůči zahraničím měnám: Posilování koruny představuje 

pro podnik, který vyváţí do zahraničí, poměrně velké riziko. Naopak díky 

slabé koruně však podnik získává konkurenční výhodu v prodeji svých 

výrobků do zahraničí.  

 Mzdy: S rostoucími mzdami (průměrnými i minimálními) dochází 

ke zvyšování nákladů na výrobu, coţ se projevuje v růstu cen výroby. 

3.2.4 Politické prostředí 

Podnik je ovlivňován nejen politickými rozhodnutími v České republice, ale také 

v zahraničí. Značný vliv na podnikání měl vstup České republiky do Evropské unie. 

Tento krok znamená pro podnikatele řadu pozitiv a příleţitostí, nicméně s sebou nese 

také značné mnoţství negativních dopadů. Podnikatelé jsou silně ovlivnění rovněţ 

daňovým zatíţením. Daňová politika zaznamenala v průběhu několika let v českém 

prostředí nejrůznější změny. Výjimkou nebylo ani zvyšování daní, jeţ má neblahý vliv 

na ceny výrobků a tudíţ i na poptávku po těchto výrobcích, které se sniţuje. 
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3.2.5 Technologické prostředí 

Společnost vyuţívá moderní technologie pro výrobu svých produktů. V dnešní 

rychle měnící se době je ovšem nezbytné stále pozorovat a vyhledávat technologické 

novinky za účelem zajištění výhodné pozice mezi konkurenčními podniky.. 

3.3 Porterův model konkurenčního prostředí 

3.3.1 Vyjednávací síla zákazníků 

Společnost RYOR produkuje pro maloobchodní síť a také pro kosmetické salóny. 

Pět procent veškeré produkce je vyváţeno do zahraničí. Největší část produkce je však 

určena pro maloobchod. 

Vyjednávací síla zákazníků společnosti RYOR je poměrně vysoká. Jestliţe 

zákazník nebyl se zakoupeným produktem spokojen, příště si ho jiţ nekoupí a raději 

zvolí konkurenčního dodavatele. Je nezbytné dodat, ţe trh s přírodní kosmetikou se 

vyznačuje existencí výrazné konkurence, a proto je typické, ţe zákazník má schopnost 

podstatně ovlivňovat cenu produktu. Zákazník však oceňuje nejen cenu a kvalitu 

produktu, ale rovněţ nejrůznější akce např. vzorky produktů zdarma na vyzkoušení, 

odborné poradenství v typologii pleti, soutěţe o výrobky či slevy, apod. Na rozdíl 

od konkurence společnost RYOR má niţší náklady na marketing, a to především z toho 

důvodu, ţe nemají ţádné televizní kampaně. Jejich reklama spočívá především 

ve webových prezentacích a časopisech pro ţeny. Komunikace se zákazníky probíhá 

prostřednictvím blogu, jehoţ existence je však známá pouze úzkému okruhu zákaznic, 

a sociální sítě Facebook. Nejvýznamnější částí veškeré marketingové činnosti je 

poskytování bezplatného kosmetického poradenství. 

3.3.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Nyní má RYOR, a.s. vzhledem k rozvinuté nabídce kosmetických produktů 

relativně široký okruh dodavatelů. Suroviny pro výrobu obalů, bylinné extrakty 

a Koenzym Q10 získává společnost od dodavatelů z České republiky. Další ingredience 

pro produkci (např. glycerin, francouzský kaviárový extrakt) jsou získávány zejména od 

zahraničních dodavatelů. Vyjednávací síla tuzemských dodavatelů je střední aţ vysoká, 
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jelikoţ sehnat kvalitního dodavatele těchto druhů surovin je časově i finančně poněkud 

náročné. Nicméně RYOR je pro tuzemské dodavatele důleţitým odběratelem zvláště 

pro jeho pevné zázemí a dobrou pověst. U zahraničních dodavatelů je vyjednávací síla 

střední, a to zejména z důvodu existence nemalého počtu hodnověrných dodavatelů 

na trhu s kosmetickými surovinami. Společnost tudíţ není závislá pouze na jediném 

dodavateli dané suroviny a můţe si vybrat z relativně velkého počtu dodavatelů. 

Zavádění nové suroviny do výroby, která je základní či hlavní sloţkou produktu, však 

předchází řada testů. Těmito testy se zjišťuje, zda je daný materiál vhodný pro další 

zpracování či nikoli. Zmíněné aktivity znamenají pro společnost vysoké náklady. 

Podnik si tedy cení kvalitních a ověřených dodavatelů hlavních surovin nezbytných pro 

výrobu. Patří mezi ně např. dodavatel antileukinu – výtaţku z mořské chaluhy a 

mořského heřmánku BiotechMarine pocházející z Francie. 

3.3.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 

V současné době je na trhu s přírodními kosmetickými přípravky relativně velká 

konkurence. Mezi konkurenty patří zahraniční i tuzemské společnosti zaměřeny 

na výrobu naturálních kosmetických produktů.  Do hlavních překáţek, které brání 

vstupu novým konkurentům na trh, lze zařadit zejména vysoké náklady na pořízení 

výrobního zařízení, vysoké ceny materiálů pro výrobu a nalezení dostatečně 

erudovaných odborníků v dané oblasti. Další problém pro potenciální nové konkurenty 

představují pravidla a normy ve výrobě kosmetiky, jejichţ znalost a dodrţování je 

při produkci nezbytná. Zavádění nových kosmetických přípravků v Evropské unii je 

spojeno také s posudkem o jeho bezpečnosti a notifikaci. Noví tuzemští konkurenti 

v nejbliţší době pravděpodobně vznikat nebudou, přiliv nových konkurentů 

ze zahraničí, jeţ proniknou na český trh s přírodní kosmetikou, je pravděpodobnější. 

3.3.4 Hrozba substitutů 

Jak jiţ bylo řečeno, na trhu s přírodní kosmetikou existuje poměrně velká 

konkurence, a to zejména z toho důvodu, ţe doposud nebyla vytvořena ţádná definice, 

která by přesně vystihovala význam slovního spojení „přírodní kosmetika“. Koncový 

uţivatel si tak při koupi kosmetického produktu nemůţe být jist, zda se skutečně jedná 

o naturální výrobek. Při svém výběru se řídí zejména sloţením deklarovaným na obalu 

výrobku, anebo ochrannými známkami. Tyto certifikáty dokládají, ţe výrobek byl 
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vyhotoven hlavně z přírodních materiálů. Je ovšem nezbytné zmínit, ţe kaţdý certifikát 

má jinak definovány podmínky a pravidla pro jeho udělení. Kosmetické firmy tedy buď 

drţí ochranné certifikáty, které dokládají, ţe kosmetický produkt je vyroben na zcela 

přírodní bázi, anebo se pouze prezentují jako přírodní a nebyla jim zatím udělena ţádná 

ochranná známka. Tímto způsobem vzniká na trhu s přírodní kosmetikou velké 

mnoţství substitutů, avšak nikde není přesně specifikováno, zda jsou konkurující si 

produkty skutečně přírodní či nikoli. Zákazník si tedy můţe vybrat z široké škály 

nabízených produktů lišících se od sebe zejména obalem, obsahem přírodních sloţek 

a účinky. Při svém rozhodování o koupi zohledňuje především sloţení, kvalitu, 

spokojenost ostatních zákazníků s daným produktem a jeho cenu. 

3.3.5 Rivalita firem působících na daném trhu 

Na trhu s klasickou ale i s přírodní kosmetikou existuje nemalá konkurence, která 

přichází hlavně ze zahraničí. Na domácím trhu sice působí i několik tuzemských 

podniků zabývající se produkcí kosmetiky z přírodních ingrediencí, avšak ve srovnání 

se cizími konkurenty je jejich síla niţší. RYOR, a.s. si v konkurenčním boji zakládá 

na faktu, ţe se jedná o flexibilní společnost schopnou rychle se přizpůsobit nenadálým 

poţadavkům trhu. Dalším důvodem, pro který čeští zákazníci upřednostňují tuto 

společnost, je, ţe dodává na trh přípravky ověřované na fototypu českého zákazníka. 

Společnost si zakládá na dobré pověsti a třiadvacetileté tradici populární značky, coţ 

ocení nejen tuzemští, ale i zahraniční zákazníci. Mezi největší současné konkurenty 

patří např. Saloos, Nobilis Tilia, Syncare, Alverde, Yves Rocher, Weleda, Lush, 

Bioderma, Oriflame a další. 

3.4 SWOT analýza 

3.4.1 Silné stránky (Strengths) 

 Jedná se o společnost s dobrou pozicí na trhu s kosmetikou 

 Velké zkušenosti zakladatelky společnosti v daném oboru 

 Vysoce erudovaný personál 

 Jedná se o společnost s dlouholetou tradicí 

 RYOR je populární česká značka kosmetiky  
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 Export svých produktů do zemí Evropské unie a třetích zemí 

 Výroba širokého sortimentu pleťových produktů pro rozsáhlý okruh 

zákazníků s odlišnými poţadavky a typy koţních problémů 

 Část výrobků společnosti jsou označeny ochrannou známkou BDIH či 

ECOCERT 

 Niţší ceny ve srovnání s konkurenčními podniky 

 Produkty vysoké kvality 

3.4.2 Slabé stránky (Weaknesses) 

 Vysoký počet konkurentů (zejména zahraničních) 

 Vyšší náklady související s obnovováním výrobního zařízení 

 Nedostatečná kapacita skladovacích prostor 

 Snadná záměna dvou odlišných výrobků z důvodu podobnosti obalů 

 Marketing 

3.4.3 Příleţitosti (Opportunities) 

 Rozšíření nabízeného sortimentu o dekorativní a pánskou kosmetiku 

 Zavádění nových technologií 

 Získání většího podílu na českém trhu 

 Grafické odlišení obalů u výrobků, které jsou pro zákazníky snadno 

zaměnitelné  

 Získání nových certifikátů pro své produkty 

3.4.4 Hrozby (Threats) 

 Existence velkého počtu konkurentů v oboru 

 Situace na východě 

 Zvyšování cen výrobních surovin a energií způsobí růst výrobních nákladů 

 Změny v daňové politice (např. růst DPH je příčinou růstu cen produktů) 
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3.5 Analýza problému pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy 

Následující kapitola bakalářské práce bude zaměřena na výpočty vybraných 

ukazatelů finanční analýzy za roky 2009 - 2013. Data byla čerpána z účetních výkazů 

(rozvaha, výsledovka, přehled o peněţních tocích). Dalším významným zdrojem pro 

zpracování této části byly údaje obsaţeny ve výročních zprávách podniku. Výsledné 

hodnoty získané finanční analýzou budou okomentovány.  

3.5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Finanční analýza je započata analýzou absolutních ukazatelů. Jejím cílem je určit 

meziroční výkyvy u jednotlivých poloţek účetních výkazů. Určení těchto změn můţe 

přispět k detekci nedostatků a problémů v podniku.  

Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza rozvahy má dvě části, a to analýzu aktiv a analýzu pasiv. 

Poskytuje informace o změnách jednotlivých poloţek rozvahy v čase v absolutním 

i relativním (procentním) vyjádření. 

 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv se nachází v příloze č. 5. 

V letech 2009 – 2011 hodnoty celkových aktiv kolísaly. V roce 2012 došlo 

k vyššímu nárůstu celkových aktiv. Byl vyvolán výrazným zvýšením dlouhodobého 

majetku. Růst pokračoval i v roce 2013. Podílel se na něm především růst oběţných 

aktiv. Nejvyšší hodnoty celkových bylo dosaţeno v roce 2013, naopak nejniţší hodnota 

byla zaznamenána v roce 2009. Nejvyšší nárůst aktiv byl zaznamenán v roce 2012, kdy 

se hodnota aktiv zvýšila o 6 566 000,- (tedy o 10, 3 %). Naopak největší sníţení 

hodnoty aktiv proběhlo v roce 2011, suma aktiv se sníţila o 1 640 000,- (o 2,51 %).  
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Tabulka 5: Vývoj aktiv v tis. Kč v letech 2009 – 2013  

(Zdroj: vlastní zpracování dle (2)) 

Vývoj aktiv v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM                        63 035 65 393 63 753 70 319 73 593 

Dlouhodobý majetek                                   13 525 14 124 13 463 17 352 14 282 

Oběţná aktiva                                48 701 50 420 49 515 52 074 58 406 

Časové rozlišení                                              809 849 775 893 905 

 

Do dlouhodobého majetku, který je v podniku déle neţ 1 rok, náleţí dlouhodobý 

majetek hmotný, nehmotný a finanční. Nejvyšší nárůst hodnoty dlouhodobého majetku 

byl zaznamenán v roce 2012, kdy hodnota vzrostla o 28,89 %. Největší sníţení hodnoty 

dlouhodobého majetku nastalo v roce 2013. Jeho hodnota klesla o 17,69%. V roce 2010 

došlo k nárůstu hodnoty dlouhodobého majetku o 4,43 %, jelikoţ byl pořízen firemní 

software a proběhlo rozšiřování výrobní techniky. V roce 2011 byl zaznamenán pokles 

hodnoty celkových aktiv o 4,68 %. Příčinou tohoto poklesu bylo sníţení hodnoty 

dlouhodobého hmotného majetku o 7,41 %.  Došlo k poklesu hodnoty nedokončeného 

dlouhodobého majetku, a to z důvodu jeho uvedení do stavu způsobilého k uţívání, coţ 

způsobilo sníţení jeho hodnoty o 518 tis. Kč (tedy o 100 %). V roce 2012 byl 

zaznamenán růst hodnoty celkových aktiv o 10,3 %.  Jedná se o nejvyšší nárůst 

celkových aktiv za sledované období. Příčinou tohoto růstu je markantní zvýšení 

hodnoty dlouhodobého finančního majetku o 4 196 000 Kč (o 118,87 %), ke kterému 

došlo, protoţe společnost nakoupila dlouhodobé cenné papíry a ty se staly součástí 

jejich dlouhodobých aktiv. Oproti předchozímu roku narostla jejich hodnota 

o 131,78 %. Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku však klesla. Příčinou poklesu 

dlouhodobého nehmotného majetku byly odpisy. V roce 2013 byl rovněţ zaznamenán 

nárůst celkových aktiv oproti roku 2012, nicméně nebyl citelný jako v předchozím 

období. V důsledku modernizace výrobního zařízení došlo k růstu dlouhodobého 

hmotného majetku o 951 000,- (o 10,1 %). U hodnoty dlouhodobého nehmotného 

majetku byl opět zaznamenán pokles ve srovnání s předchozím rokem, a to 151 000,- 

(72,6 %). Tento pokles opět zapříčinily odpisy, stejně jako v předchozím sledovaném 

období. Dlouhodobý finanční majetek poklesl z důvodu prodeje dlouhodobých cenných 

papírů o více neţ 50 %. 
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Graf 1: Vývoj dlouhodobého majetku v letech 2009 – 2012 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Oběţná aktiva sehrávají důleţitou roli ve schopnosti podniku dostát včas a řádně 

svým závazkům. Hodnoty oběţných aktiv v období 2009 – 2012 kolísají. V roce 2013 

došlo k nejvyššímu nárůstu oběţných aktiv v porovnání s předchozím rokem. 

K největšímu poklesu oběţných aktiv naopak došlo v roce 2011, a to o téměř 1,8 %. 

Z tabulky tedy vyplývá, ţe ve vývoji oběţných aktiv nedocházelo ke značným 

výkyvům. Výjimkou je pouze rok 2013. V roce 2010 došlo k nárůstu oběţných aktiv 

o 1 719 000 Kč (o 3,53 %). Důleţitou roli v tomto růstu sehrálo zvýšení hodnoty 

krátkodobých pohledávek oproti předchozímu roku 2009. Došlo ke zvýšení této 

hodnoty na 3 481 000 Kč (o 35,65 %). V roce 2011 lze z tabulky vyčíst pokles hodnoty 

oběţných aktiv o 905 000 Kč (tedy o 1,79 %), který byl vyvolán niţším nárůstem 

krátkodobých pohledávek (pouze o 5,72 %). Došlo ke sníţení krátkodobých 

poskytnutých záloh o 987 000 Kč (o 58,54 %). Oproti předchozímu roku došlo v roce 

2011 k markantnímu sníţení hodnoty krátkodobého finančního majetku, a to o 14,5 %, 

coţ mělo za následek pokles hodnoty oběţných aktiv. V roce 2012 byl zaznamenán růst 

hodnoty oběţných aktiv o 5,17 %, který byl způsobený především vysokým nárůstem 

krátkodobého finančního majetku, a to o 4 460 000 Kč (o 24,2 %). Naopak sníţení bylo 
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zaznamenáno u zásob, jejichţ hodnota klesla o 1 757 000 Kč (tedy o 11,5 %). Příčinou 

tohoto poklesu je hlavně pokles hodnoty sloţky zásob, která tvoří její podstatnou část, 

a tím je materiál. V posledním sledovaném roce 2013 lze z tabulky vyčíst vzestup 

hodnoty oběţných aktiv o 6 332 000 Kč (tedy o 12,16 %). Velkou roli v tomto růstu 

sehrál především nárůst zásob, a to o 3 749 000 Kč (o 26,5 %). Růst proběhl v důsledku 

zvýšení hodnoty materiálu o 3 216 000 Kč (o 37,72 %).  

Graf 2: Vývoj oběţných aktiv v letech 2009 – 2013 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Časové rozlišení slouţí k extrahování takových nákladů a výnosů, které spadají 

do předchozího období nebo do období následujícího. Na změnách hodnot časového 

rozlišení se podílí náklady příštích období. Jejich nejvyšší hodnota byla zaznamenána 

v roce 2013. Naopak nejniţší hodnota byla zachycena v roce 2011. Nejvyšší pokles 

nastal v roce 2011, a to o 8,72 %. Pokles byl vyvolán tím, ţe byly vynakládány niţší 

částky na platby předem, které souvisí s nadcházejícími učeními obdobími. 

K nejvyššímu nárůstu nákladů příštích období došlo v roce 2012, kdy se jejich hodnota 

oproti předchozímu roku zvýšila o 118 000 Kč (o 15,23 %). Důvodem tohoto zvýšení 

bylo vynaloţení částek na platby předem. Tyto platby se zobrazí v následujícím účetním 
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období v nákladech za sluţby. V roce 2013 byl zaznamenán růst nákladů příštích 

období o 1,34 %. 

 Horizontální analýza pasiv     

Horizontální analýza pasiv je uvedena v příloze č. 5.  

Celková pasiva podniku dosahují nejvyšší hodnoty v roce 2013 v důsledku 

zvýšení hodnoty vlastního kapitálu. Naopak nejniţší hodnota byla zaznamenána v roce 

2009, a to z důvodu vysoké ztráty, která činila 4 034 000 Kč. V roce 2012 tabulka 

zachycuje největší nárůst hodnoty celkových pasiv oproti předešlému roku. Příčinou byl 

markantní růst krátkodobých závazků. Největší sníţení hodnoty pasiv nastalo v roce 

2011. K tomuto poklesu přispělo sníţení hodnoty krátkodobých závazků. Z níţe 

uvedené tabulky je zřejmé, ţe hodnoty vlastního kapitálu jsou vyšší neţ hodnoty cizích 

zdrojů, coţ je pro podnik prospěšné. Hodnoty vlastního kapitálu rostou aţ do roku 2011, 

v roce 2012 byl zaznamenán mírný propad v jeho hodnotě, nicméně v roce 2013 byl 

zaznamenán opět růst. Hodnoty cizích zdrojů kolísají. Z tabulky vyplývá, ţe jejich 

nejvyšší hodnota byla naměřena v roce 2012. 

Tabulka 6: Vývoj pasiv v tis. Kč v letech 2009 – 2013   

(Zdroj: vlastní zpracování dle (2) 

 

Vlastní kapitál společnosti je ve sledovaném období značně ovlivňován výší 

výsledků hospodaření za běţné účetní období. Jeho výkyvy jsou značné a měly 

za následek změny hodnot vlastního kapitálu. Naopak poloţka základní kapitál 

společnosti je po celou dobu analyzování konstantní. Jeho hodnota činí 63 700 000 Kč, 

nedošlo tedy ani ke změnám právní formy společnosti. Z tabulky horizontální analýzy 

pasiv však vyplývá, ţe hodnoty vlastního kapitálu rostou. Výjimkou je rok 2012, kdy 

došlo k nepatrnému sníţení hodnoty vlastního kapitálu, a to o téměř 0,8 %. V roce 2010 

vzrostla hodnota vlastního kapitálu o 1 135 000 Kč (o 2, 42 %). Na tomto růstu se 

Vývoj pasiv v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 

PASIVA CELKEM                           63 035 65 393 63 753 70 319 73 593 

Vlastní kapitál                               46 853 47 988 48 490 48 119 54 405 

Cizí zdroje                                     16 162 17 399 15 263 22 200 19 188 

Časové rozlišení                                           20 6       
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výrazně podílelo zvýšení výsledku hospodaření, který vzrostl o 5 057 000 Kč 

(o 125,36 %). Hodnota kapitálových fondů se navýšila o 112 000 Kč, coţ je o téměř 

75 %, nicméně tato částka podstatně neovlivnila výši vlastního kapitálu. Negativní 

dopad na vývoj hodnot vlastního kapitálu měl růst neuhrazené ztráty z minulých let. 

Tyto ztráty se v dalších letech hromadily a společnost je nebyla schopna po sledované 

období hradit. V roce 2011 byl zaznamenán růst hodnoty vlastního kapitálu 

o 502 000 Kč (o 1,05 %). V tomto období poklesla hodnota kapitálových fondů 

o 3,44 %, nicméně u hodnoty rezervních fondů došlo k růstu o 52 000 Kč (o 82,54 %). 

Bylo zaznamenáno sníţení ztráty z minulých let o 5,69 %. Výsledek hospodaření 

za běţné účetní období poklesl oproti předchozímu roku. Sníţil se o 512 000 Kč (o více 

neţ 50 %). Dle tabulky můţeme usoudit, ţe v roce 2012 došlo k jedinému sníţení 

hodnoty vlastního kapitálu ve srovnání s předchozím rokem 2011. Hodnota poklesla 

o 371 000 Kč (o 0,77 %). Sníţení hodnoty vlastního kapitálu bylo ovlivněno stejně jako 

v předchozích letech výsledkem hospodaření běţného účetního období. Jeho hodnota se 

sníţila o 1 161 000 Kč. Naopak hodnota kapitálových fondů se zvýšila o 279 000 Kč 

(o téměř 110,3 %). Další hodnotou, u níţ byl zaznamenán růst, jsou rezervní fondy, 

které se zvýšily o 25 000 Kč (21,74 %). V roce 2013 došlo k největšímu růstu hodnoty 

vlastního kapitálu za sledované období. Hodnota vzrostla o 6 286 000 Kč (o 13, 06 %). 

Výrazně se na něm podílel růst výsledku hospodaření za běţné účetní období, u něhoţ 

došlo k markantnímu skoku. Vzrostl o 6 814 000 Kč. Jde o největší nárůst této poloţky 

za sledované období. Neuhrazená ztráta z minulých let v roce 2013 však narostla, a to 

o 652 000 Kč (o 4,18 %).  
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Graf 3: Vývoj vlastního kapitálu v letech 2009 – 2013 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

U hodnot cizích zdrojů byly zaznamenány značné výkyvy, které způsobily 

především změny hodnot krátkodobých závazků. Krátkodobé závazky v roce 2010 

vzrostly v porovnání s rokem 2009 o 1 237 000 Kč (o 7,65 %). Vzrostly závazky 

z obchodních vztahů, závazky k zaměstnancům i daňové závazky vůči státu. Nejvíce 

narostla hodnota dohadných účtů pasivních, která se zvýšila o 550 000 Kč (o 75,14 %).  

V roce 2011 hodnota krátkodobých závazků poklesla, a to o 2 136 000 Kč (o 12,28 %). 

V podniku se sníţila hodnota krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Pokles činil 

3 050 000 Kč (32,99 %). V roce 2011 však narostly krátkodobé přijaté zálohy, a to 

o 85 000 Kč. Hodnota dohadných účtů pasivních poklesla o 505 000 Kč. Rok 2012 

znamenal pro podnik největší zvýšení cizích zdrojů v důsledku růstu krátkodobých 

závazků o 6 937 000 Kč (o téměř 45,5 %). Na růstu měly největší zásluhu jiné závazky, 

jejichţ hodnota se zvýšila o 4 616 000 Kč. V roce 2013 došlo k největšímu poklesu 

hodnoty cizích zdrojů, a to v důsledku poklesu krátkodobých závazků. Hodnota se 

sníţila o 3 012 000 Kč (o 13,57 %). Je nutné zmínit, ţe podnik po celou dobu sledování 

nevytváří rezervy, nemá ţádné bankovní úvěry ani dlouhodobé závazky. 
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Časové rozlišení a jeho hodnoty klesaly. V roce 2010 se hodnota výnosů příštích 

období sníţila o 70 %. Vzhledem k jejich výši však můţeme říci, ţe tyto částky jsou pro 

podnik zanedbatelné. Od roku 2011 jiţ další výnosy ani výdaje příštích období 

nevznikaly. 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty je k nahlédnutí v příloze č. 6. 

Podle horizontální analýzy můţeme posoudit, jak se ve sledovaném období 

vyvíjely poloţky, které jsou součástí výkazu zisku a ztráty.  

Na výnosech se nejvíce podílí trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb, z čehoţ 

vyplývá, ţe se jedná o výrobní podnik. Ve sledovaném období 2009 – 2013 tyto 

hodnoty stále rostly (viz následující tabulka). 

Tabulka 7: Vývoj vybraných poloţek výkazu zisku a ztráty za léta 2009 – 2013  

(Zdroj: vlastní zpracování dle (2)) 

Vývoj vybraných poloţek výkazu zisku a 

ztráty v tis. Kč 
2009 2010 2011 2012 2013 

Trţby za prodej zboţí 10 536 13 504 12 981 11 877 10 779 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb                          72 725 79 568 85 250 94 752 99 031 

Výkonová spotřeba                                51 131 53 996 60 512 62 220 63 636 

Přidaná hodnota                                  27 236 35 087 33 610 41 801 44 790 

Osobní náklady 23 666 26 015 27 816 36 825 32 281 

Odpisy dlouhodobého nehmotného 

hmotného majetku 
1 554 2 206 2 753 2 694 3 185 

Provozní výsledek hospodaření 525 5 197 1 477 -557 7 666 

Finanční výsledek hospodaření -4 557 -4 173 -807 106 -49 

Výsledek hospodaření za běţnou činnost -4 032 1 024 511 -650 6 166 

Výsledek hospodaření za účetní období -4 034 1 023 511 -650 6 164 

 

 V roce 2010 došlo k růstu hodnoty trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

o 9,41 %. Růst pokračoval i v roce 2011 a v roce 2012 byl zaznamenán nejvyšší narůst 

této hodnoty. Vzrostla o 9 502 000 Kč (tedy o 11,15 %). Naopak v roce 2013 proběhl 

k nejmenší nárůst, a to o 4,52 %. Hodnoty výkonové spotřeby rovněţ rostly. 

K nejvyššímu růstu došlo v roce 2011, výkonová spotřeba vzrostla o 6 516 000 Kč 
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(o 12,07 %). Naopak nejniţší nárůst byl zaznamenán v roce 2013, a to o 2,28 %. 

Přidaná hodnota ve sledovaném období rostla. Výjimkou je rok 2011, neboť klesla 

o 1 477 000 Kč (o 4,21 %). Pokles byl ovlivněn zejména nárůstem výkonové spotřeby.  

Osobní náklady a jejich hodnoty ve sledovaném rostly. Za zmínku by stál 

především skokový nárůst v roce 2012, kdy jejich hodnota vzrostla o 9 009 000 Kč 

(tedy o více neţ 32 %). Na jejich růst se podílel hlavně růst mzdových nákladů. V roce 

2013 však můţeme pozorovat pokles těchto nákladů, a to o 4 544 000 Kč.  

U odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku můţeme vypozorovat 

růst kromě roku 2012, ve kterém nastal pokles jejich hodnoty. Za povšimnutí stojí však 

zejména rok 2010, jelikoţ v tomto roce tabulka zachycuje největší nárůst jejich 

hodnoty, a to o 652 000 Kč. 

Hodnoty provozního výsledku hospodaření po sledované období spíše kolísaly. 

V roce 2010 bylo zaznamenáno obrovské zvýšení jeho hodnoty 

o 4 672 000 Kč (o 889,9 %). V letech 2011 a 2012 výsledek hospodaření bohuţel klesal. 

V roce 2012 došlo k největšímu sníţení výsledku hospodaření za celé analyzované 

období, a to o 2 034 000 Kč (tedy o 137,71 %). Naopak raketový nárůst jeho hodnoty 

proběhl v následujícím roce. Hodnota provozního výsledku hospodaření se zvýšila 

o 8 223 000 Kč.  

Na rozdíl od provozního výsledku hospodaření, jehoţ hodnoty jsou aţ na rok 

2012 kladné, u finančního výsledku hospodaření jsou vykazovány záporné hodnoty 

po celou dobu sledování. Výjimkou je rok 2012, kdy měl finanční výsledek hospodaření 

kladnou hodnotu. Příčinou záporných hodnot jsou vysoké finanční náklady, které 

podstatně převyšují finanční výnosy. Na základě horizontální analýzy výkazu zisku 

a ztráty lze však konstatovat, ţe se do roku 2012 společnost snaţila eliminovat ztráty 

finančního výsledku hospodaření, nicméně rok 2013 pro podnik opět znamenal pokles 

finančního výsledku hospodaření pod nulovou hodnotu, coţ lze klasifikovat jako 

neúspěch.  
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Z následujícího grafu je patrné, jak se vyvíjely výše zmíněné výsledky 

hospodaření ve sledovaném období 2009 – 2013. Je zde zachycen finanční výsledek 

hospodaření, jehoţ hodnoty šplhají nahoru, zatímco u provozního výsledku hospodaření 

nelze přehlédnout hluboký propad jeho hodnoty.  

Graf 4: Vývoj hodnot výsledků hospodaření za období 2009 - 2013 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V grafu je rovněţ zakreslen výsledek hospodaření za účetní období, který 

vykazuje kladné hodnoty, kromě let 2009 a 2012. Za povšimnutí stojí zejména rok 

2013, kdy proběhlo rapidní navýšení hodnoty o 6 814 000 Kč (o více neţ 1 048 %). 

Neméně důleţitý je také vysoký pokles, který nastal v roce 2012 oproti roku 2011. 

Hodnota se sníţila o 1 161 000 Kč (o 227,2 %). 

Horizontální analýza výkazu cash flow 

Horizontální analýza výkazu cash flow je uvedena v příloze č. 7.  

Z níţe uvedené tabulky je zřejmé, ţe podnik dosahuje u peněţního toku 

z provozní činnosti kromě roku 2011 kladných hodnot, coţ je ţádoucí. 
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Tabulka 8: Vývoj cash flow v letech 2009 – 2013 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle (2)) 

Vývoj cash flow v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 

Počáteční zůstatek peněţních prostředků 20262 23483 21561 18432 22892 

Čistý peněţní tok z provozní činnosti 4 261 643 -178 11 624 5 031 

Čistý peněţní tok z investiční činnosti -1216 -2677 -2943 -7443 -676 

Čistý peněţní tok z finanční činnosti 176 112 -8 279 63 

Čistý cash flow 3 221 -1 922 -3 129 4 460 4 418 

Konečný stav peněţních prostředků 23483 21561 18432 22892 27310 

 

Zápornou hodnotu v roce 2011 vyvolalo sníţení krátkodobých závazků a pořízení 

zásob. Rok 2011 pro podnik znamenal také největší pokles hodnoty cash flow, a to 

o 127,68 % oproti předchozímu roku.  Nemalý význam měl pro podnik také raketový 

nárůst čistého peněţního toku z provozní činnosti, k němuţ došlo v následujícím roce. 

Zvýšil se o 11 802 000 Kč. Důvodem je citelné zvýšení krátkodobých závazků podniku 

a sníţení zásob, které pozitivně ovlivňuje výši provozního cash flow.  

Čistý peněţní tok z investiční činnosti se pohybuje po celou dobu sledování 

v záporných hodnotách. Postoj podniku, jenţ by měl vést k jeho rozkvětu, lze tedy na 

základě této skutečnosti klasifikovat jako zodpovědný. Největší pokles byl zaznamenán 

v roce 2012, hodnota se sníţila o 4 500 000 Kč (o téměř 153 %). Důvodem sníţení byla 

investice podniku do dlouhodobých cenných papírů a podílů, tudíţ se zvýšila hodnota 

dlouhodobého finančního majetku. V roce 2013 naopak proběhlo zvýšení hodnoty 

investičního cash flow, protoţe se společnost zbavila dlouhodobých cenných papírů, 

do nichţ v předchozím roce investovala.  

U peněţního toku z finanční činnosti je záporná hodnota zaznamenána pouze 

v roce 2011. Tento rok znamená pro podnik největší pokles hodnoty finančního cash 

flow. Nicméně v roce 2012 jeho hodnota vzrostla o 287 000 Kč, coţ byl zároveň jeho 

nejvyšší nárůst ve sledovaném období. Tento růst byl zapříčiněn zvýšením hodnoty 

kapitálových fondů.  
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Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza rozvahy je rozčleněna na dvě části, a to na vertikální analýzu 

aktiv a pasiv. Umoţňuje nám vyjádřit majetkovou a kapitálovou strukturu 

analyzovaného podniku a rovněţ usnadňuje porovnávání rozvahy s minulými etapami. 

 Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv je uvedena v příloze č. 8. 

Vertikální analýza aktiv poskytuje moţnost zjistit podíl jednotlivých sloţek 

majetku na sumě aktiv podniku. 

Nejvýraznější sloţkou celkových aktiv ve sledovaném období jsou oběţná aktiva. 

Na základě této skutečnosti lze tedy říci, ţe jde o kapitálově lehký podnik.  Příčinou 

převahy oběţných aktiv nad dlouhodobými aktivy je pronájem skladovacích prostor a 

prodejen.  

Na dlouhodobém majetku se podílí zejména dlouhodobý hmotný majetek, jehoţ 

podstatnou součástí jsou samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Z tabulky 

vyplývá, ţe podíl dlouhodobého nehmotného majetku je zanedbatelný. Podíl 

dlouhodobého majetku na celkových aktivech v letech 2009 – 2010 roste. V roce 2011 

se jeho podíl nepatrně sníţil, nicméně rok 2012 přinesl zvýšení tohoto podílu zejména 

kvůli zvýšení podílu dlouhodobého finančního majetku o 5,5 % bodů. V roce 2013 

podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech oproti předchozímu roku poklesl, 

jelikoţ dlouhodobé cenné papíry a podíly, které jsou součástí dlouhodobého finančního 

majetku, byly prodány.  

Podíl oběţných aktiv na celkových kolísá. Příčinou jsou zejména změny podílů 

zásob a krátkodobého finančního majetku, které jsou jeho podstatnou sloţkou.  Zásoby 

jsou ovlivňovány zejména materiálem a výrobky, coţ vyplývá z předmětu podnikání 

společnosti. Za povšimnutí stojí rovněţ krátkodobé pohledávky. V roce 2009 byl jejich 

podíl nejniţší (15,49 %), avšak v následujících dvou letech došlo k jeho zvýšení. 

Nicméně v roce 2012 a 2013 se podniku zadařilo redukovat tento podíl a v posledním 

sledovaném roce se dostává na hodnotu 16,34 %. Na sniţování podílu krátkodobých 

pohledávek se váţe zvyšování podílu krátkodobého finančního majetku. V roce 2009 
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byl zaznamenán nejvyšší podíl krátkodobého finančního majetku na oběţných aktivech, 

a to 37,25 %, nicméně s rostoucím podílem krátkodobých pohledávek se jeho podíl 

v následujících letech sniţoval. Jak je patrné z tabulky, sniţování probíhalo do roku 

2011, s rokem 2012 došlo k růstu jeho podílu a v roce 2013 se podnik dostává 

na takovou hodnotu podílu, která je pouze o 0,14 % bodů niţší neţ výše zmiňovaná 

hodnota z roku 2009, coţ můţeme hodnotit kladně. Dále je nutné zmínit, ţe podíl 

dlouhodobých pohledávek na oběţných aktivech není příliš výrazný a ve sledovaném 

období klesá.  

Podíl časového rozlišení na celkových aktivech se pohybuje v rozmezí od 

1,22 % aţ 1,30 %. Můţeme však konstatovat, ţe v poměru k celkovým aktivům se jedná 

o zanedbatelnou poloţku.  

Graf 5: Vertikální analýza aktiv v letech 2009 – 2013 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv je k nahlédnutí v příloze č. 8. 

Z provedené vertikální analýzy vyplývá, ţe majetek podniku je hrazen především 

vlastním kapitálem. Hlavní podíl pasiv je tedy tvořen vlastním kapitálem. Můţeme říci, 

ţe podíly vlastního kapitálu kolísají. Základní kapitál má na vlastním kapitálu nejvyšší 
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podíl po celou dobu sledování.  Kolísání podílu vlastního kapitálu na celkových 

pasivech je však zapříčiněno především výsledkem hospodaření běţného účetního 

období. Nelze si nevšimnout jeho záporné hodnoty jiţ v prvním roce sledování. Ztráta 

za rok 2009 se tedy přesunula do výsledku hospodaření minulých let, čímţ došlo 

ke sníţení jeho podílu na vlastním kapitálu v následujícím roce. Podniku se nepodařilo 

výsledek hospodaření minulých let vymanit ze záporných hodnot po celou dobu 

sledování. V roce 2010 se podíl výsledku hospodaření na vlastním kapitálu vyšplhal 

na 1,56 %, coţ sice není příliš významná hodnota, nicméně pro podnik je pozitivní, ţe 

se vyprostil ze záporných hodnot. Rok 2011 je opět ve znamení kladného výsledku 

hospodaření, ale za zmínku stojí, ţe jeho podíl oproti roku předchozímu poklesl. Klesal 

i v dalším roce, a to do záporných hodnot, coţ je pro podnik negativní zpráva. V roce 

2013 byl zaznamenán velký progres a výsledek hospodaření za běţné účetní období má 

více neţ 8 % podíl na vlastním kapitálu. Kapitálové fondy netvoří výrazný podíl 

na vlastním kapitálu, nicméně je důleţité zmínit, ţe jeho podíl v analyzovaném období 

rostl. Totéţ můţeme říci rovněţ o rezervních fondech, avšak u jejich podílu nebyla 

zaznamenána výraznější změna.  

Cizí zdroje se podílí na sumě celkových pasiv méně. Jeho podíl v letech          

2009 - 2013 kolísá. Na cizích zdrojích se nepodílí rezervy, jelikoţ je podnik netvoří. 

Nepodílí se na nich ani dlouhodobé závazky. Podnik má pouze závazky krátkodobé, 

které jsou splatné maximálně do jednoho roku. Na těchto závazcích se nejvíce podílí 

závazky z obchodních vztahů. Menší podíl pak tvoří závazky vůči ovládající a řídící 

osobě. Po celou dobu sledování podnik nečerpá ţádný bankovní úvěr či nevyuţívá 

bankovní výpomoci.  

O podílu časového rozlišení na celkových pasivech lze říci, ţe pro podnik nemá 

důleţitý význam. Zanedbatelného podílu je dosahováno pouze v prvních dvou letech 

sledování, v následujících třech letech výnosy příštích období jiţ nevznikaly. 



64 

 

 

Graf 6: Vertikální analýza pasiv v letech 2009 – 2013 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty se nachází v příloze č. 9.  

Pro vertikální analýzu výkazu zisku a ztráty byly za základnu zvoleny celkové 

výnosy. Jelikoţ analyzovaný podnik se věnuje produkci kosmetických výrobků, 

předpokládá se, ţe nejvyšší podíl na výnosech budou mít právě výkony. Provedením 

vertikální analýzy byl tento předpoklad potvrzen. Nelze si nevšimnout, ţe tato poloţka 

analyzovaného účetního výkazu má na celkových výnosech obrovský podíl. Pohybuje 

se mezi 85 - 88 %. Na výkonech se nejvíce podílí trţby z prodeje vlastních výrobků 

a sluţeb. Další vysoké procento je zaznamenáno u výkonové spotřeby. Její podíl 

v prvních čtyřech letech pohybuje v rozmezí 55,5 - 60 %, avšak v roce 2013 byl 

zaznamenán pokles tohoto podílu, a to na 53,7 %. Osobní náklady rovněţ patří mezi 

sloţky, které se výrazněji podílí na celkových výnosech společnosti. Můţeme 

konstatovat, ţe jejich podíl se v daném období výrazně nemění. Výjimkou je rok 2012, 

kdy byla zaznamenána hodnota 33,13 %, v důsledku růstu mzdových nákladů. 

Za povšimnutí dále stojí finanční výsledek hospodaření, který ve sledovaném období 
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pohybuje kromě roku 2012 v záporných hodnotách. Důvodem jsou finanční náklady, 

jejichţ hodnota je mnohem vyšší neţ hodnota finančních výnosů.  

Horizontální a vertikální analýza slouţí jako podklad pro základní obeznámení se 

s finanční situací v daném podniku, nicméně nejsou schopny určit důvody, pro které 

došlo v daném období k případným přeměnám.  

3.5.2 Rozdílové ukazatele finanční analýzy 

Čistý pracovní kapitál 

Jedná se o rozdíl mezi oběţnými aktivy a krátkodobými závazky. Zobrazuje 

platební schopnost podniku. Jeho kladná hodnota je pro podnik pozitivní. Signalizuje, 

ţe společnost nebude mít potíţe hradit krátkodobé závazky. Naopak záporné hodnoty 

čistého pracovního kapitálu naznačují, ţe daný podnik má tzv. nekrytý dluh. (eerger) 

Tabulka 9: Čistý pracovní kapitál 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Poloţka (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

Oběţná aktiva 48 701 50 420 49 515 52 074 58 406 

Krátkodobé závazky 16 162 17 399 15 263 22 200 19 188 

Čistý pracovní kapitál 32 539,00 33 021,00 34 252,00 29 874,00 39 218,00 

 

V analyzovaném období vychází u čistého pracovního kapitálu podniku pouze 

kladné hodnoty, coţ je pro podnik pozitivní informace. Můţeme říci, ţe společnost měla 

„finanční polštář“, který slouţí k zaplacení závazků splatných nejpozději do jednoho 

roku. Jeho hodnota roste do roku 2011, v následujícím roce hodnota poklesla. Příčinou 

zmíněného poklesu byl růst krátkodobých závazků. Nicméně v roce 2013 jeho hodnota 

opět narostla z důvodu zvýšení oběţných aktiv a sníţení krátkodobých závazků 

(zejména pak pokles krátkodobých závazků z obchodních vztahů a jiných závazků) 

oproti předchozímu období. Z tabulky vyplývá, ţe v roce 2013 čistý pracovní kapitál 

vykazoval nejvyšší hodnotu, coţ je pro podnik velmi prospěšné neboť s jeho rostoucí 

hodnotou se zvyšuje stabilita podniku.  
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Čisté pohotové prostředky  

Čisté pohotové prostředky jsou striktnější neţ výše zmíněný ukazatel, jelikoţ jeho 

výpočet spočívá v odečtení okamţitě splatných závazků od pohotových finančních 

prostředků.  

Tabulka 10: Čisté pohotové prostředky podniku za období 2009 – 2013 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Poloţka (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

Pohotové finanční 

prostředky 
23 483 21 561 18 432 22 892 27 310 

Okamţitě splatné závazky 12 595 14 015 11 931 20 104 16 004 

Čisté pohotové 

prostředky 
10 888,00 7 546,00 6 501,00 2 788,00 11 306,00 

 

Ukazatel čisté pohotové prostředky vykazuje ve sledovaném období kladné 

hodnoty. Za povšimnutí stojí rok 2012, kdy došlo k poklesu tohoto ukazatele a jeho 

hodnota je za celé analyzované období nejniţší. V roce 2013 naopak čisté pohotové 

prostředky raketově vzrostly a to zejména v důsledku růstu peněţních prostředků 

na bankovních účtech. 

Čistý peněţní majetek 

Odečtením zásob a krátkodobých závazků od oběţných aktiv získáváme ukazatel, 

který představuje zlatou střední cestu mezi jiţ zmiňovanými rozdílovými ukazateli.  

Tabulka 11: Čistý peněţní majetek podniku v letech 2009 – 2013 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Poloţka (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

Oběţná aktiva  48 701 50 420 49 515 52 074 58 406 

Zásoby 14 083 14 440 15 906 14 149 17 898 

Krátkodobé závazky 16 162 17 399 15 263 22 200 19 188 

Čistý peněţní majetek 18 456,00 18 581,00 18 346,00 15 725,00 21 320,00 

 

U čistého peněţního majetku byl zaznamenán výraznější pokles v roce 2012, kdy 

se zvýšily krátkodobé závazky. K jeho skokovému růstu došlo v následujícím roce. 

Poklesla hodnota krátkodobých závazků a navíc se zvýšila také hodnota oběţných aktiv. 
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Na jejich zvýšení se podílel nárůst krátkodobého finančního majetku (zejména peněz 

na bankovních účtech).  

3.5.3 Analýza poměrovými ukazateli 

Analýza poměrovými ukazateli je zaloţena na datech, které tvoří obsah 

základních účetních výkazů. Jejich výpočtem můţeme pohlédnout na základní finanční 

charakteristiky analyzované společnosti. 

Ukazatele rentability 

Na základě výpočtu ukazatelů rentability lze určit, zda analyzovaný podnik 

zachází se svým majetkem a kapitálem účinně či nikoli. Informuje o tom, jaké procento 

zisku je získáno jednou korunou, která byla vloţena do podniku. Čím vyšších hodnot je 

dosahováno, tím je situace pro podnik pozitivnější.  

 Rentabilita vloţeného kapitálu 

Tabulka 12: Rentabilita vloţeného kapitálu  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podnik 2009 2010 2011 2012 2013 

RYOR, a.s. 1,12 % 10,83 % 3,05 % -1,16 % 14,09 % 

SynCare Plus, s.r.o. 25,69 % 34,44 % 44,89 % 34,31 % 22,26 % 

Yves Rocher spol. s.r.o. 8,33 % 25,12 % 27,52 % 28,50 % 40,73 % 

Weleda, spol. s.r.o. 9,52 % 9,79 % 9,48 % 14,96 % 16,50 % 

 

Jestliţe se hodnoty rentability vloţeného kapitálu pohybují mezi 12 % - 15 %, 

můţeme konstatovat, ţe podnik se nachází v poměrně dobrém stavu. Z výše uvedeného 

grafu lze vyčíst, ţe hodnoty ROI u analyzovaného podniku kolísají a bohuţel se 

nacházejí hluboko pod poţadovanými hodnotami. Nejniţší, dokonce mínusová hodnota 

je zaznamenána v roce 2012, jelikoţ v podniku byla zaznamenána ztráta. Hodnoty ROI 

u konkurenčních podniků jsou podstatně vyšší. Nejlépe si vede společnost SynCare 

a hned za ní stojí podnik Yves Rocher. Společnosti Weleda hodnoty ROI od roku 2011 

rostou a v průměru jsou vyšší neţ hodnoty analyzovaného podniku. Lze tedy 

konstatovat, ţe hodnoty ROI u společnosti Ryor jsou ve sledovaném období ve srovnání 

s konkurenčními podniky na posledním místě. 
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 Rentabilita celkových vloţených aktiv 

Tabulka 13: Rentabilita celkových vloţených aktiv  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podnik 2009 2010 2011 2012 2013 

RYOR, a.s. 0,83 % 7,95 % 2,32 % -0,79 % 10,42 % 

SynCare Plus, s.r.o. 14,87 % 22,62 % 35,22 % 32,96 % 24,72 % 

Yves Rocher spol. s.r.o. 5,47 % 17,78 % 19,61 % 19,76 % 26,91 % 

Weleda, spol. s.r.o. 7,62 % 7,76 % 7,46 % 9,81 % 11,06 % 

Oborový průměr 1,94 % 5,89 % 7,59 % 7,17 % 4,31 % 

 

Ani tento ukazatel nevykazuje pro podnik příliš pozitivní hodnoty. Alarmující je 

zejména rok 2012. Hodnoty rentability celkových aktiv podniku jsou v letech 2009, 

2011 a 2012 niţší neţ oborový průměr. Vyzdvihnout můţeme zejména rok 2013, kdy se 

hodnota ROA výrazněji převyšuje oborový průměr. Nicméně u konkurenčních podniků 

byly vypočítány stejně jako u předchozího ukazatele mnohem vyšší hodnoty, coţ 

analyzovanému podniku v tomto srovnávání opět zajistilo poslední místo. 

 Rentabilita vlastního kapitálu 

Tabulka 14: Rentabilita vlastního kapitálu 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Hodnota rentability vlastního kapitálu u analyzované společnosti se dvakrát za 

sledované období dostala pod nulu. Mínusové hodnoty byly vykázány v roce 2009 

a rovněţ v roce 2012. Příčinou těchto záporných hodnot bylo hromadění ztrát 

z předchozích období. Ve srovnání s oborovým průměrem si podnik také nevede příliš 

dobře. Z tabulky vyplývá, ţe v roce 2009 byly zaznamenány niţší hodnoty u všech 

podniků, a to v důsledku hospodářské krize. V následujícím roce byl u všech podniků, 

Podnik 2009 2010 2011 2012 2013 

RYOR, a.s. -8,61 % 2,13 % 1,05 % -1,35 % 11,33 % 

SynCare Plus, s.r.o. 25,89 % 31,81 % 37,17 % 27,36 % 18,71 % 

Yves Rocher spol. s.r.o. 7,03 % 18,04 % 21,03 % 23,12 % 30,60 % 

Weleda, spol. s.r.o. 7,54 % -22,72 % 6,36 % 9,23 % 7,47 % 

Oborový průměr -1,32 % 9,56 % 12,36 % 11,35 % 4,55 % 
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aţ na společnost Weleda, zaznamenán růst. Hodnoty ROE společnosti Ryor jsou 

v daném období, s výjimkou roku 2013, mnohem niţší neţ oborový průměr. 

Porovnáním Ryoru a konkurenčních podniků lze zjistit, ţe analyzovaný podnik zase 

obsadil poslední příčku. Nejlépe si vede společnost SynCare.  

Graf 7: Srovnání ROE s konkurenčními podniky 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Rentabilita trţeb 

Tabulka 15: Rentabilita trţeb  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podnik 2009 2010 2011 2012 2013 

RYOR, a.s. -4,84 % 1,10 % 0,52 % -0,61 % 5,62 % 

SynCare Plus, s.r.o. 6,42 % 10,21 % 17,22 % 16,41 % 12,90 % 

Yves Rocher spol. s.r.o. 2,33 % 6,11 % 6,71 % 7,60 % 7,95 % 

Weleda, spol. s.r.o. 1,58 % -4,42 % 1,26 % 1,96 % 1,61 % 

 

Rentabilita trţeb vyjadřuje, jaké procento přinese koruna trţeb za prodané zboţí, 

vlastní výrobky a sluţby. Z tabulky je patrné, ţe rentabilita trţeb společnosti Ryor je 

velmi nízká. V roce 2009 a 2012 byly dokonce zaznamenány záporné hodnoty, neboť 
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v těchto letech byla vykázána ztráta. Pozitivní je skokový růst hodnoty rentability v roce 

2013. Ve srovnání s konkurencí si Ryor vede obdobně jako Weleda nicméně Ryor 

i tentokrát obsadil poslední místo a prvenství si stále zachovává společnost SynCare.  

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity informují o tom, zda podnik účinně vyuţívá svá aktiva.  

 Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv vyjadřuje, kolikrát se podnikový majetek otočí v trţbách za 

období.  

Tabulka 16: Obrat celkových aktiv  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podnik 2009 2010 2011 2012 2013 

RYOR, a.s. 1,32x 1,42x 1,54x 1,52x 1,49x 

SynCare Plus, s.r.o. 1,54x 1,61x 1,58x 1,52x 1,54x 

Yves Rocher spol. s.r.o. 1,95x 2,02x 2,03x 2,03x 2,46x 

Weleda, spol. s.r.o. 2,05x 2,20x 2,47x 2,28x 2,29x 

Oborový průměr 0,74x 1,07x 1,13x 1,34x 1,30x 

 

 Hodnota tohoto ukazatele společnosti Ryor do roku 2011 roste. Od roku 2012 

byl zaznamenán pokles, který byl způsoben zejména růstem celkových aktiv 

ve jmenovateli. Rok 2011 je pro podnik nejúspěšnější, neboť narostla hodnota trţeb 

za prodej výrobků a sluţeb a zároveň se sníţila hodnota celkových aktiv. I tento 

ukazatel analyzovanému podniku přináší nejhorší umístění. Podobné hodnoty jako Ryor 

vykazuje společnost SynCare, nicméně v průměru jsou její hodnoty stále lepší. Mnohem 

lepší hodnoty vykazuje společnost Weleda. Ve zkoumaném období jsou hodnoty, které 

vykazuje společnost Ryor u tohoto ukazatele, o něco vyšší neţ oborový průměr, coţ lze 

hodnotit pozitivně, neboť podnik je schopen rychleji obrátit aktiva v peníze.  
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 Obrat dlouhodobého majetku  

Tabulka 17: Obrat dlouhodobého majetku  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podnik 2009 2010 2011 2012 2013 

RYOR, a.s. 6,16x 6,59x 7,30x 6,15x 7,69x 

SynCare Plus, s.r.o. 2,37x 2,35x 2,87x 2,94x 2,89x 

Yves Rocher spol. s.r.o. 7,56x 8,46x 10,12x 12,12x 13,77x 

Weleda, spol. s.r.o. 12,39x 12,72x 14,15x 14,72x 16,42x 

 

Tento ukazatel by měl vykazovat o něco vyšší hodnoty neţ obrat celkových 

aktiv. V analyzovaném období jeho hodnota podstatně převyšuje předchozí ukazatel, 

coţ pro podnik představuje prostor k zamyšlení se nad moţnostmi investic 

do dlouhodobého majetku. Pro podnik by totiţ nebylo ţádoucí, aby nemohl přijímat 

další zakázky v důsledku nepostačující kapacity. S podobným problémem se však 

potýkají i konkurenční podniky s výjimkou společnosti SynCare.  

 Doba obratu zásob 

Tabulka 18: Doba obratu zásob  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podnik 2009 2010 2011 2012 2013 

RYOR, a.s. 60,89 dní 55,85 dní 58,29 dní 47,77 dní 58,68 dní 

SynCare Plus, s.r.o. 12,17 dní 7,18 dní 9,79 dní 11,06 dní 14,39 dní 

Yves Rocher spol. s.r.o. 37,43 dní 24,93 dní 22,49 dní 23,22 dní 30,07 dní 

Weleda, spol. s.r.o. 70,00 dní 67,01 dní 62,20 dní 66,29 dní 77,83 dní 

 

Pro podnik je výhodné, kdyţ doba obratu zásob klesá. Její hodnoty 

u analyzovaného podniku ve sledovaném období však kolísají. Nejvyšší hodnota byla 

zaznamenána v roce 2009, naopak nejkratší doba, za kterou se zásoby transformovaly 

na peněţní prostředky, je spojena s rokem 2012. S ohledem na konkurenční podniky lze 

říci, ţe Ryoru oproti Yves Rocher a SynCare trvá déle neţ zásoby obrátí v peníze. Tato 

skutečnost má za následek, ţe analyzovaný podnik tvoří peněţní prostředky 

pozvolnějším tempem oproti konkurenci. 
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 Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů  

Tabulka 19: Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podnik 2009 2010 2011 2012 2013 

RYOR, a.s. 40,43 dní 44,45 dní 48,57 dní 43,85 dní 37,14 dní 

SynCare Plus, s.r.o. 26,94 dní 30,13 dní 31,44 dní 34,90 dní 22,51 dní 

Yves Rocher spol. s.r.o. 18,67 dní 28,78 dní 27,55 dní 28,00 dní 40,03 dní 

Weleda, spol. s.r.o. 39,05 dní 43,48 dní 45,63 dní 45,65 dní 43,48 dní 

 

Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů udává počet dnů, 

v jejichţ průběhu jsou peněţní prostředky poutány v pohledávkách. Pro podnik je 

pozitivní, kdyţ je tato doba co nejkratší. U analyzované společnosti do roku 2011 počet 

dnů roste. Od roku 2012 však byl zaznamenán pokles, coţ je pro podnik velmi dobrou 

zprávou. Ve srovnání s konkurenčními podniky odběratelé Ryoru hradí pohledávky 

za téměř stejný počet dnů jako odběratelé společnosti Weleda. Výrazněji se tyto dva 

podniky od sebe liší v posledním analyzovaném roce. Odběratelé Yves Rocher i 

SynCare splácejí své závazky dříve.  

 Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů 

Tabulka 20: Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podnik 2009 2010 2011 2012 2013 

RYOR, a.s. 38,13 dní 35,76 dní 22,70 dní 25,22 dní 20,58 dní 

SynCare Plus, s.r.o. 36,29 dní 31,50 dní 21,10 dní 14,86 dní 12,12 dní 

Yves Rocher spol. s.r.o. 25,42 dní 24,83 dní 26,68 dní 28,61 dní 24,63 dní 

Weleda, spol. s.r.o. 17,09 dní 10,34 dní 10,75 dní 32,33 dní 33,77 dní 

 

Pro podnik je ţádoucí, aby doba obratu pohledávek byla niţší neţ doba obratu 

závazků. Podnik však tuto podmínku nesplňuje a doba obratu pohledávek převyšuje 

dobu obratu závazků. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2009, naopak v roce 

2013 byla hodnota tohoto ukazatele nejniţší, neboť vzrostla hodnota trţeb a sníţila 

se hodnota krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Tento fakt je významný 

pro zvyšování důvěryhodnosti podniku u svých dodavatelů. Podmínku, ţe by podnik 
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měl mít kratší dobu obratu pohledávek neţ závazků, převáţně nesplňují ani konkurenční 

podniky.  

Ukazatele zadluţenosti 

Jedná se o takové ukazatele, kteří informují příjemce informací finanční analýzy 

o poměru mezi vlastními zdroji a cizími zdroji.  

 Celková zadluţenost 

Tento ukazatel zadluţenosti vyjadřuje, v jaké výši se podílí cizí zdroje na aktivech 

podniku. 

Tabulka 21: Celková zadluţenost  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podnik 2009 2010 2011 2012 2013 

RYOR, a.s. 25,64 % 26,61 % 23,94 % 31,57 % 26,07 % 

SynCare Plus, s.r.o. 61,37 % 48,32 % 26,74 % 9,05 % -5,99 % 

Yves Rocher spol. s.r.o. 35,25 % 31,56 % 35,29 % 33,38 % 36,10 % 

Weleda, spol. s.r.o. 57,09 % 57,25 % 50,94 % 51,69 % 50,75 % 

Oborový průměr    50,4 %  51,56 %  48,32 %  50,33 % 45,82 %  

 

Jak jiţ bylo řečeno, Ryor nemá po celou dobu sledování ţádné bankovní úvěry 

a ani netvoří rezervy. Na cizích zdrojích se tedy podílí pouze krátkodobé závazky. 

Hodnoty tohoto ukazatele se v letech 2009 – 2013 nacházejí mezi 23 % - 31, 6 %. 

Pohybují se tedy spíše pod obecně doporučenými hodnotami, nicméně podniky usilují 

o to, aby hodnota tohoto ukazatele byla co nejniţší. Lze tedy říci, ţe Ryor působí 

důvěryhodně na své věřitele, jelikoţ má vytvořen „polštář“, prostřednictvím něhoţ je 

věřitelům zabezpečena ochrana před škodami, které by jim byly způsobeny, pokud by 

došlo k likvidaci podniku. Celková zadluţenost u Yves Rocher vykazuje obdobné 

hodnoty jako Ryor. Oborové hodnoty jsou ve srovnání s analyzovanou společnosti 

přibliţně dvakrát vyšší.  

 Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování informuje o výši podílu vlastního kapitálu 

na celkových aktivech. 



74 

 

 

Tabulka 22: Koeficient samofinancování  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podnik 2009 2010 2011 2012 2013 

RYOR, a.s. 74,33 % 73,38 % 76,06 % 68,43 % 73,93 % 

SynCare Plus, s.r.o. 38,23 % 51,68 % 73,26 % 90,95 % 105,99 % 

Yves Rocher spol. s.r.o. 64,75 % 68,44 % 64,71 % 66,62 % 63,90 % 

Weleda, spol. s.r.o. 42,91 % 42,74 % 49,06 % 48,31 % 49,25 % 

Oborový průměr 50,6 %  48,44 %  51,68 %  49,67 %  54,18 %  

 

Hodnota koeficientu samofinancování se u společnosti Ryor pohybuje v rozmezí 

68, 4 % - 76 %. Nejniţší hodnota byla zaznamenána v roce 2012, a to z důvodu zvýšení 

aktiv. Ve srovnání s ostatními podniky lze říci, ţe společnost Yves Rocher má relativně 

vyváţený poměr vlastního a cizího kapitálu. Totéţ lze říci o společnosti Weleda. 

Naproti tomu u společnosti Syncare byly po dobu sledování zaznamenány značné 

výkyvy. Oborovému průměru se nejvíce blíţí společnost Weleda, hodnoty společnosti 

Ryor se pohybují vysoce nad tímto průměrem. 

Graf 8: Celková zadluţenost a koeficient samofinancování u Ryor, a.s. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2009 2010 2011 2012 2013

[

%]

 

Roky 

Celková zadluţenost a koeficient samofinancování u 

Ryor, a.s. 

Celková zadluţenost Koeficient samofinancování



75 

 

 Běţná zadluţenost 

Ukazatel dává do poměru krátkodobý cizí kapitál a celková aktiva. Podává tedy 

informaci o výši podnikových aktiv, které jsou financovány krátkodobým cizím 

kapitálem. 

Tabulka 23: Běţná zadluţenost  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podnik 2009 2010 2011 2012 2013 

RYOR, a.s. 26 % 27 % 24 % 32 % 26 % 

SynCare Plus, s.r.o. 42 % 34 % 22 % 4 % -11 % 

Yves Rocher spol. s.r.o. 34 % 29 % 29 % 31 % 34 % 

Weleda, spol. s.r.o. 20 % 21 % 21 % 34 % 33 % 

 

Z tabulky je patrné, ţe u společnosti Ryor hodnoty běţné zadluţenosti kolísají. 

Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2012, a to 32 %, především z důvodu růstu 

krátkodobých závazků. V roce 2013 pak došlo k poklesu, coţ lze hodnotit kladně. 

Ve srovnání s konkurenčními podniky můţeme konstatovat, ţe hodnoty běţné 

zadluţenosti u podniku Weleda a Yves Rocher jsou podobné jako u analyzované 

společnosti. Běţná zadluţenost u SynCare Plus dosahuje v roce 2012 a 2013 velmi 

nízkých hodnot, v roce 2013 byly dokonce záporné. Příčinou byla záporná hodnota 

u poloţky Stát – daňové závazky a dotace.  

Ukazatele likvidity 

Tato skupina ukazatelů vyjadřuje, zda je podnik schopen transformovat aktiva na 

peníze, které pak pouţije na úhradu splatných závazků v daný čas, na sjednaném místě 

a ve sjednané formě.  

 Běţná likvidita 

Běţná likvidita informuje o tom, zda je podnik způsobilý přeměnit svůj 

krátkodobý majetek na prostředky, kterými pak dojde k úhradě krátkodobých závazků.  

 

 



76 

 

Tabulka 24: Běţná likvidita  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podnik 2009 2010 2011 2012 2013 

RYOR, a.s. 3,01 2,90 3,24 2,35 3,04 

SynCare Plus, s.r.o. 0,83 0,89 2,07 12,04 -4,18 

Yves Rocher spol. s.r.o. 2,08 2,50 2,64 2,64 2,34 

Weleda, spol. s.r.o. 3,93 3,76 3,74 2,45 2,61 

Oborový průměr 1,18 1,38 1,4 1,3 1,27 

 

 Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe analyzovaná společnost volí konzervativní 

strategii v řízení běţné likvidity. O podniku tedy můţeme říci, ţe je likvidní. Totéţ platí 

také o společnosti Yves Rocher a Weleda. Hodnoty běţné likvidity se pohybují vysoko 

nad oborovým průměrem. Hodnoty oborového průměru by se jiţ daly přirovnat 

k agresivní strategii řízení běţné likvidity. 

 Pohotová likvidita 

Na rozdíl od běţné likvidity při výpočtu tohoto ukazatele dojde k odstranění 

zásob z oběţných aktiv podniku.  

Tabulka 25: Pohotová likvidita  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podnik 2009 2010 2011 2012 2013 

RYOR, a.s. 2,14 2,07 2,20 1,71 2,11 

SynCare Plus, s.r.o. 0,70 0,80 1,87 10,85 -3,63 

Yves Rocher spol. s.r.o. 1,49 2,02 2,20 2,21 1,73 

Weleda, spol. s.r.o. 1,93 1,79 1,74 1,23 1,11 

Oborový průměr 0,79  0,92 0,95  0,88  0,86  

 

Hodnoty pohotové likvidity podniku jsou vyšší neţ všeobecně doporučené 

hodnoty, které se pohybují v rozmezí od 1 do 1,5. Nejniţší hodnota byla zaznamenána 

v roce 2012. Tento pokles byl zapříčiněn růstem závazků z obchodního styku, ale také 

jiných závazků. Strategii podniku můţeme i tentokrát hodnotit jako konzervativní. 

Vysoké hodnoty tohoto ukazatele zajistily podniku prvenství v konkurenčním 
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srovnávání. U pohotové likvidity podnik stejně jako u běţné dosahuje vyšších hodnot 

neţ oborových. 

 Okamţitá likvidita 

Při výpočtu okamţité likvidity se bere v úvahu pouze krátkodobý finanční 

majetek, který je nejvíce likvidní částí oběţných aktiv.  

Tabulka 26: Okamţitá likvidita 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podnik 2009 2010 2011 2012 2013 

RYOR, a.s. 1,45 1,24 1,21 1,03 1,42 

SynCare Plus, s.r.o. 0,39 0,34 1,19 6,63 -2,64 

Yves Rocher spol. s.r.o. 0,88 1,03 0,90 0,66 0,49 

Weleda, spol. s.r.o. 0,72 0,31 0,23 0,38 0,24 

Oborový průměr 0,13 0,16 0,2 0,23 0,14 

 

Společnost můţeme hodnotit jako likvidní, přestoţe v roce 2012 byl zaznamenán 

jistý propad její hodnoty v důsledku růstu krátkodobých závazků. Rok 2013 byl pro 

podnik příznivý, jelikoţ vzrostl krátkodobý finanční majetek, coţ přispělo i k růstu 

hodnoty okamţité likvidity. S ohledem na konkurenci si podnik i zde vede nejlépe.  

Graf 9: Ukazatele likvidity v letech 2009 – 2013 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Provozní ukazatele 

Tyto ukazatele se vyuţívají primárně pro vnitřní řízení.  O hodnoty projevují 

zájem zejména manaţeři, jelikoţ jim přinášejí informace o nákladové náročnosti trţeb. 

Sledování těchto ukazatelů pak vede k úspornějšímu výdeji jednotlivých druhů nákladů. 

Tabulka 27: Provozní ukazatele  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 

Produktivita z přidané hodnoty 419,02 539,80 460,41 597,16 559,88 

Mzdová produktivita 4,87 5,12 5,01 3,93 5,01 

Nákladovost výnosů 1,05 0,99 0,99 1,00 0,94 

Materiálová náročnost výnosů 0,36 0,35 0,36 0,35 0,35 

Vázanost zásob na výnosy 0,17 0,15 0,16 0,13 0,15 

 

 Produktivita z přidané hodnoty 

Produktivita z přidané hodnoty informuje uţivatele finanční analýzy o tom, jak je 

vysoká část přidané hodnoty, která přísluší jednomu zaměstnanci. Trend tohoto 

ukazatele by měl být rostoucí, coţ u Ryoru není splněno. V roce 2009 byla 

zaznamenána nejniţší hodnota. Je způsobena především nízkou přidanou hodnotou. 

V roce 2012 byla vykázána nejvyšší hodnota z důvodu zvýšení přidané hodnoty, která 

oproti předchozímu roku narostla o více neţ 24 %. V tomto roce se také sníţil počet 

zaměstnanců. V roce 2013 pak došlo k poklesu hodnoty tohoto ukazatele. Příčinou byl 

růst počtu zaměstnanců.  

 Mzdová produktivita 

Mzdová produktivita vyjadřuje, jaká výše výnosů připadá na jednu korunu 

vyplacených mezd. I tento ukazatel by měl mít rostoucí trend, nicméně ani zde tuto 

podmínku podnik nesplňuje. Nejniţší hodnota byla zaznamenána v roce 2012, neboť 

došlo k růstu mezd ve srovnání s předchozím obdobím o téměř 40 %. Nicméně 

v následujícím roce se hodnota tohoto ukazatele zvýšila. Důvodem bylo zvýšení výnosů 

a taktéţ pokles mezd ve srovnání s předchozím rokem o 16,5 %.  
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 Nákladovost výnosů 

Výpočtem ukazatele nákladovosti výnosů lze zjistit, jak moc jsou výnosy analyzované 

společnosti zatěţovány celkovými náklady. Na rozdíl od předchozích provozních 

ukazatelů by jeho trend měl mít klesající tendenci. Z tabulky je patrné, ţe aţ na rok 

2012, kde se hodnota ukazatele nepatrně zvýšila, dochází ke sniţování jeho hodnoty. 

Ve sledovaném období jsou výnosy podniku zatíţeny celkovými náklady v rozmezí 

94 % - 101 %. V roce 2009 a 2012 byl podnik ve ztrátě, proto byly náklady vyšší neţ 

výnosy. V roce 2013 byla zaznamenána nejniţší hodnota. Výnosy podniku byly 

tentokrát zatíţeny podnikovými náklady z 96 %, coţ lze hodnotit pozitivně.  

 Materiálová náročnost výnosů 

Materiálová náročnost výnosů udává, jaká část výnosů je zatíţena spotřebovaným 

materiálem a energiemi. Měla by mít stejně jako předchozí ukazatel klesající trend, 

nicméně z tabulky je zřejmé, ţe hodnoty tohoto ukazatele u analyzovaného podniku 

spíše stagnují.  

 Vázanost zásob na výnosy 

Výpočtem ukazatele se zjistí, jaký objem zásob poutá jedna koruna výnosů. Jak 

bylo uvedeno v teoretické části, hodnoty ukazatele by měly být velmi nízké. Na základě 

výše uvedené tabulky lze o analyzovaném podniku říci, ţe zjištěné hodnoty daného 

ukazatele jsou minimální a poţadovanou podmínku splňuje.  

3.5.4 Účelově vybrané skupiny ukazatelů 

Výpočtem účelově vybraných skupin ukazatelů lze rozpoznat, jaký je finanční 

stav analyzovaného podniku a dále je s jejich pomocí moţno předpovědět případné 

finanční nesnáze. 

Následující kapitola zahrnuje výpočet Altmanova modelu, Indexu IN05, 

a Kralickova Quicktestu. 
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Altmanův model 

Altmanův model (Z-skóre) se opírá o poměrové ukazatele a s jeho pomocí lze 

provést komplexní hodnocení finanční situace podniku.  

Tabulka 28: Altmanův model 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Poloţka 2009 2010 2011 2012 2013 

x1 0,37 0,36 0,39 0,30 0,38 

x2 -0,23 -0,21 -0,21 -0,20 -0,12 

x3 0,03 0,25 0,07 -0,02 0,32 

x4 1,66 1,54 1,75 1,21 1,39 

x5 1,32 1,42 1,54 1,51 1,49 

Z-skóre 3,14 3,36 3,54 2,80 3,47 

Zhodnocení Stabilita Stabilita Stabilita Šedá zóna Stabilita 

 

Dle získaných výsledků můţeme říci, ţe podnik kromě roku 2012 prosperoval 

a nebyla zaznamenána hrozba krachu. V roce 2012 došlo k poklesu Z-skóre, coţ podnik 

posunulo do tzv. „šedé zóny“. Tato „šedá zóna“ prezentuje neurčité budoucí vyvíjení se 

finanční situace podniku. V roce 2013 však hodnota Z-skóre opět vzrostla, byla 

dosaţena druhá nejvyšší hodnota za sledované období a podnik lze opět hodnotit jako 

finančně stabilní a silný.  

Index IN05 

Index IN05 je pouţíván zejména za účelem vyhodnocení výnosové situace daného 

podniku. Dále se uţívá také pro zjišťování, zda je finanční situace podniku v rovnováze 

či nikoli. Jedná se o bankrotní model, jenţ byl vytvořen pro české podmínky.  

Tabulka 29: Index IN05  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Poloţka 2009 2010 2011 2012 2013 

X1 3,90 3,76 4,18 3,17 3,84 

X2 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

X3 0,01 0,08 0,02 -0,01 0,10 

X4 1,34 1,49 1,59 1,58 1,61 

X5 3,01 2,90 3,24 2,35 3,04 
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IN05 1,45 1,74 1,62 1,28 1,88 

Zhodnocení Šedá zóna Stabilita Stabilita Šedá zóna Stabilita 

 

Zatímco u Altmanova modelu bylo zjištěno, ţe se jedná o prosperující a finanční 

silný podnik, Index IN05 řadí Ryor do „šedé zóny“ a jeho budoucnost je tedy nejasná 

v analyzovaných letech 2009 a 2012. Pravděpodobnost, ţe bude tvořit hodnotu je 70 %. 

Nejhorší hodnota je vykázána v roce 2012, nicméně v roce 2013 se podniku podařilo 

uniknout z „šedé zóny“ a výsledek tohoto indexu byl velmi příznivý. 

Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest se řadí do skupiny bonitních modelů. Tvoří ho soustava čtyř 

rovnic, na jejichţ základě dochází ke klasifikaci situace v podniku.  

Tabulka 30: Kralickův Quicktest  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 

R1 (koeficient 

samofinancování) 
0,74 0,73 0,76 0,68 0,74 

R2 (doba splácení dluhu) -1,72 -6,47 17,80 -0,06 -1,61 

R3 (ROA) 0,01 0,079 0,02 -0,01 0,10 

R4 (CF v % trţeb) 0,0505 0,01 -0,002 0,10 1,49 

 

Ve výše uvedené tabulce jsou zaznamenány pro období 2009 – 2013 čtyři 

ukazatele. Ukazatel R1 a R2 posuzuje finanční rovnováhu. Ukazatel R3 a R4 hodnotí 

rentabilitu.  

Tabulka 31: Bodová klasifikace Kralickova Quicktestu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 

R1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

R2 4,00 4,00 1,00 4,00 4,00 

Finanční stabilita 4,00 4,00 2,50 4,00 4,00 

R3 1,00 1,00 1,00 0,00 2,00 

R4 2,00 1,00 0,00 4,00 4,00 

Výnosová situace 1,50 1,00 0,50 2,00 3,00 

Celkové vyhodnocení situace 2,75 2,5 1,5 3 3,5 

Zhodnocení Šedá zóna Šedá zóna Šedá zóna Prosperuje Prosperuje 
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V prvních třech letech se podnik nacházel v „šedé zóně“, coţ pro podnik 

znamená, ţe jeho další vývoj není určitý. Nicméně v letech 2012 a 2013 podnik začíná 

prosperovat. Velmi dobré výsledky byly zaznamenány především u ukazatelů R1 a R2. 

Naopak ukazatele hodnotící rentabilitu získaly poměrně nízké bodové ohodnocení, 

zejména pak R3. Na vině je především nízká hodnota zisku, které bylo v analyzovaných 

letech dosahováno. V roce 2013 získal podnik v testu nejvyšší počet bodů. Naopak 

nejniţší bodové ohodnocení se zjistilo pro rok 2011, avšak podnik se i v tomto roce 

stále nacházel v šedé zóně. 

3.6 Komplexní vyhodnocení ukazatelů finanční analýzy podniku 

Na základě finanční analýzy, která byla provedena, lze konstatovat, ţe se jedná 

o stabilní podnik s příznivými vyhlídkami do budoucna, přestoţe na trhu s přírodní 

kosmetikou v současné době panuje silná konkurence. Podnik si dokázal vybudovat 

poměrně pevné postavení a dobrou pověst mezi stávajícími zákaznicemi. Předpokladem 

pro zaznamenání dalších úspěchů podniku je zejména neustálé zvyšování jakosti 

produktů a hledání moţností, jak oslovit co nejvyšší počet nových zákazníků.  

Ryor, a.s. v posledním roce sledovaného období poskytoval práci osmdesáti 

zaměstnancům a je moţno konstatovat, ţe je jeden z předních zaměstnavatelů v obci 

Kyšice u Unhoště. V souvislosti se zaměstnaností v České republice je potřeba 

podotknout, ţe analyzovaná společnost je nejen dodavatelem, ale také důleţitým 

zákazníkem pro jiné české podniky, které Ryoru, a.s. dodávají suroviny potřebné 

pro výrobu. Touto nepřímou cestou podnik umoţňuje pracovat a zapojuje 

do pracovního procesu další obyvatele.  

Z provedené horizontální analýzy rozvahy je patrné, ţe hodnoty celkových aktiv 

ve sledovaném období do roku 2012 kolísají. Rok 2012 znamenal pro podnik nejvyšší 

nárůst hodnoty aktiv z důvodu investice do dlouhodobých cenných papírů. Nicméně 

v následujícím roce byly prodány, tudíţ se hodnota dlouhodobého finančního majetku 

sníţila. Horizontální analýzou pasiv došlo ke zjištění, ţe výše vlastního kapitálu je 

negativně ovlivňována ztrátou z minulých let, kterou společnost nebyla schopna hradit. 
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Za celou dobu sledování neproběhlo zvyšování vlastního kapitálu, nebyly evidovány 

ţádné rezervy, dlouhodobé závazky a ani bankovní úvěry.  

Vertikální analýza rozvahy potvrdila skutečnost, ţe dominantní sloţkou 

celkových aktiv podniku jsou oběţná aktiva, neboť analyzovaný podnik je výrobní 

a disponuje zásobami, které hodnotu oběţných aktiv zvyšují. Na pasivech 

se jednoznačně podílí zejména vlastní kapitál, jehoţ podstatnou částí je především 

základní kapitál. Podnik své aktivity tedy hradil především vlastním kapitálem. 

Z analýzy cash flow vyplynulo, ţe kromě roku 2011 bylo u peněţního toku 

z provozní činnosti dosahováno kladných hodnot, coţ je pozitivní. Záporná hodnota 

v roce 2011 byla vyvolána především zvýšením hodnoty zásob a sníţením hodnoty 

krátkodobých závazků.  

Výpočtem rozdílových ukazatelů se ukázalo, ţe podnik disponuje dostatečně 

vysokým čistým pracovním kapitálem. Zjištěný výsledek tohoto ukazatele je v letech 

2009, 2011 a 2013 aţ třikrát vyšší neţ hodnota obvyklých výdajů. Pro rozdílové 

ukazatele se stal nejméně úspěšným rok 2012, neboť hodnoty této skupiny ukazatelů 

za sledované období byly nejniţší.  

Hodnoty získané výpočtem ukazatelů rentability nejsou pro podnik příliš příznivé. 

Nachází se zpravidla pod oborovým průměrem a na posledním místě ve srovnání 

s konkurenčními podniky. Zneklidňující je zejména rok 2009 a 2012, nicméně ani další 

léta nejsou pozitivní. Tyto nízké hodnoty jsou pro vlastníky společnosti nositeli 

špatných zpráv, neboť jsou důkazem, ţe podnik není schopen generovat zisk. Subjekty, 

které uvaţují o vloţení svých prostředků do podniku, jeţ vykazuje nízké hodnoty 

rentability, napadá otázka, zda je tato investice za daných podmínek vhodná či nikoli. 

Nicméně je nutné neopomínat důleţitý fakt, ţe nelze dedukovat závěry jen na základě 

vypočtených hodnot.  

O hodnotách získaných po výpočtu ukazatele obratu celkových aktiv můţeme říci, 

ţe jsou vyšší neţ oborový průměr. To znamená, ţe podnik dokáţe rychleji přeměnit 

aktiva na peníze a vyuţívá je účinně. Nicméně s ohledem na konkurenční podniky 

si ovšem nelze nevšimnout, ţe Ryor u tohoto ukazatele vykazuje nejniţší hodnoty. Jeho 

konkurenti jsou tedy schopni rychleji přeměnit aktiva na peněţní prostředky, coţ 
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znamená, ţe efektivněji vyuţívají svůj majetek. Hodnoty u ukazatele obratu stálých 

aktiv jsou výrazně vyšší neţ u obratu celkových aktiv. Zde podniku vzniká moţnost 

zamyslet se nad eventuálními investicemi do dlouhodobého majetku. Po výpočtu doby 

obratu zásob se ukázalo, ţe peněţní prostředky jsou analyzovanou společnosti tvořeny 

pomaleji neţ jejími konkurenty. Dále z výpočtů vyplynulo, ţe doba obratu 

krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů je vyšší neţ doba obratu závazků, coţ 

pro podnik není ţádoucí. V posledním analyzovaném roce se sníţila hodnota 

krátkodobých závazků, coţ působí kladně na obchodní partnery. 

Podnik po celou dobu sledování nečerpá ţádné bankovní úvěry ani výpomoci, coţ 

se promítá v hodnotách ukazatelů zadluţenosti. Cizí zdroje jsou tvořeny pouze 

krátkodobými závazky, Ryor a.s. za celou dobu sledování neeviduje ţádné rezervy ani 

dlouhodobé závazky. Na celkovém kapitálu se vlastní kapitál podílí aţ 76 %.  

U ukazatelů likvidity podnik dosahuje ve srovnání s konkurenčními podniky 

nejlepších výsledků. Bylo zjištěno, ţe pouţívá spíše konzervativní strategii v řízení 

likvidity a lze ho označit jako likvidní podnik. Za povšimnutí ovšem stojí, ţe podnik 

vykazuje vysoké hodnoty u krátkodobých závazků, které jsou jiţ po lhůtě splatnosti. 

Hodnoty běţné, pohotové i okamţité likvidity tedy informují o tom, ţe se jedná 

o likvidní podnik s konzervativní taktikou, nicméně výše závazků po lhůtě splatnosti je 

v kontrastu s výsledky, které přinesly výpočty ukazatelů likvidity.  

Další hodnoty byly získány výpočtem provozních ukazatelů. Po výpočtu 

produktivity z přidané hodnoty došlo ke zjištění, ţe poţadavek rostoucího trendu není 

splněn. Dále byla vypočítána mzdová produktivita, jejíţ trend by měl být opět rostoucí. 

Její hodnoty však spíše kolísají. Následoval výpočet ukazatele nákladovosti výnosů. 

Ten upozornil na nepříznivou situaci v letech 2009 a 2012, kdy byl podnik ztrátový 

a tudíţ náklady převyšovaly výnosy, coţ je neţádoucí. Nicméně rok 2013 je moţno 

hodnotit pozitivně, neboť podnikové výnosy byly zatíţeny náklady podniku z 96 %.   

Altmanův model hodnotí podnik jako finančně silný, s výjimkou roku 2012, kdy 

se společnost dostala do „šedé zóny“. Ta prorokuje nejasný budoucí vývoj. Dle Indexu 

IN05 se předpokládá, ţe podnik na 50 % nezbankrotuje a ze 70 % bude tvořit hodnotu 

v letech 2009 a 2012. Rok 2013 byl však pro podnik rokem příznivým, jelikoţ se mu 
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podařilo vymanit z „šedé zóny“. Dále byl proveden výpočet Kralickova Quicktestu.  

Podnik se na základě bodové klasifikace během prvních třech sledovaných let nacházel 

v „šedé zóně“, avšak roky 2012 a 2013 jsou jiţ pozitivnější. U ukazatelů hodnotící 

finanční stabilitu získal Ryor vysoké bodové ohodnocení, nicméně ukazatele poměřující 

rentabilitu jej hodnotily niţším počtem bodů. Důvodem byla zejména nízká hodnota 

výsledku hospodaření.   
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 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE 4.

PODNIKU 

 

V následujícím úseku této práce budou vyzdviţeny přednosti analyzovaného 

podniku, o jejichţ udrţení by mělo být v následujícím období usilováno. Dále budou 

podány návrhy, jejichţ implementace by měla vést k redukci či úplnému odstranění 

nedostatků a slabých stránek, jeţ jsou pro Ryor, a.s. tíţivé a představují překáţky 

pro budoucí úspěšný rozvoj.  

Hospodářská krize v letech 2008 – 2009 se stala do určité míry příčinou ztráty, 

která byla v prvním analyzovaném roce zaznamenána. Podniku se však ani v dalších 

letech nepodařilo její následky odbourat. Pro nadcházející období by bylo vhodné, aby 

byly více pozorovány prognózy spotřeby kosmetiky v České republice a v zemích 

exportu.  

Hodnoty získané výpočtem ukazatelů likvidity klasifikují podnik jako likvidní 

a ve srovnání s konkurenčními podniky se Ryor, a.s. umístil v této oblastní na první 

místo, coţ je pozitivní zpráva. Výše závazků po lhůtě splatnosti v po celé zkoumané 

období je však poněkud znepokojivá. Například v roce 2010 společnosti evidovala 

krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti ve výši 15 252 Kč, coţ je 86,7 %. V roce 2011 

došlo ke sníţení hodnoty krátkodobých závazků po lhůtě splatnosti o necelých 10 %, 

nicméně v roce 2012 se situace zhoršila natolik, ţe hodnota těchto závazků se vyšplhala 

na alarmujících 90,6 %. V roce 2013 byl zaznamenán úbytek závazků po lhůtě 

splatnosti, a sice se na celkových krátkodobých závazcích podílely 79,3 % (tedy 

obdobně jako v roce 2011).  

    Podnik však na konci všech sledovaných let disponoval dostatečným 

mnoţstvím krátkodobého finančního majetku (v hotovosti a na bankovních účtech), 

kterými mohl tyto závazky uhradit. Peníze v hotovosti a peníze na běţných účtech 

ovšem podniku zpravidla nepřinášejí ţádný úrok. Podnik by měl mít k dispozici takové 

mnoţství peněţních prostředků, kterými zajistí bezproblémovou realizaci obvyklých 

činností a taktéţ je bude schopen pouţít ke krytí nenadálých finančních poţadavků. 

Do budoucna bych proto doporučila:  
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 Promyšlený cash management, který sehrává významnou 

roli u sestavování plánu likvidity či určování mnoţství peněţních 

prostředků. V analyzovaném podniku by měl být monitorován zůstatek 

prostředků na účtech a mělo by být usilováno o jeho udrţení v optimální 

výši. Při jeho monitorování by se měl zohlednit fakt, ţe hotovostní 

prostředky a peníze na účtech nepřinášejí podniku výdělek, a proto je 

ţádoucí, aby se suma těchto prostředků nacházela v co nejniţších 

hodnotách.  

 Důkladněji sledovat hodnotu závazků po lhůtě splatnosti. Mělo by 

docházet k eliminaci jejich výše, pakliţe to bude moţné v závislosti 

na hodnotě krátkodobého finančního majetku za účelem sniţování míry 

případných penalizací, které společnosti v souvislosti s včasným 

nesplácením jejich závazků vznikají. Úbytkem závazků po lhůtě splatnosti 

podnik také zvýší důvěryhodnost pro své dodavatele.  

U ukazatelů zadluţenosti Ryor, a.s. dosahoval rovněţ jako u ukazatelů likvidity 

velmi dobrých výsledků, ve srovnání s konkurencí se i zde umístil na prvním místě.  

Co se týče slabin analyzovaného podniku, jsou jimi bezesporu ukazatele 

rentability. Ani jeden z této skupiny ukazatelů nevykazoval pozitivní hodnoty 

ve srovnání s konkurencí. Společnost by na jejich zvyšování proto měla pracovat. Další 

problematickou oblastí v porovnání s konkurenčními podniky byly ukazatele aktivity, 

kde podnik rovněţ obsadil poslední příčku.  

4.1 Návrhy na zvýšení hodnot ukazatelů rentability 

Do záporné hodnoty ukazatele rentability v roce 2009 se promítla především 

světová hospodářská krize. Následující dva roky se tento ukazatel pohyboval 

v kladných hodnotách, nicméně v roce 2012 bylo vykázáno opět záporné číslo, 

v důsledku nízkého výsledku hospodaření. V roce 2013 je patrný její nárůst zapříčiněný 

zvýšením výsledku hospodaření, coţ je pro podnik pozitivní, nicméně ani tato hodnota 

podniku nestačila na poraţení konkurenčních podniků. Proto bych doporučila, aby 

Ryor, a.s. i nadále pokračoval ve zvyšování výsledku hospodaření a aby usiloval 

o minimalizaci vysoké hodnoty, která je kaţdoročně vykázána u ztráty z minulých let. 
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Tato poloţka se rovněţ významně podílí na hodnotě vlastního kapitálu a 

u analyzovaného podniku je příčinou jeho sniţování. Neschopnost podniku ji 

hradit  z důvodu nízkých či dokonce záporných hodnot výsledku hospodaření se 

projevuje na jejím zvyšování.  

Růstu zisku lze docílit sniţováním nákladů nebo zvyšováním výnosů. U podniku 

je zřejmé, ţe jeho náklady v čase rostou, zde tedy vzniká prostor pro zlepšování. U trţeb 

je vykázán růst, coţ lze hodnotit pozitivně a podnik by v tomto trendu měl pokračovat 

i v dalších letech.  

 Sniţování nákladů 

Provozní náklady podniku jsou z velké části zatíţeny osobními náklady, které 

v čase rostou. Za sledovaná léta se na nich podílí 29 - 35 %. Řešení tohoto problému by 

mohlo spočívat v outsourcingu. Došlo by k vyčlenění určitých oblastí sluţeb – zejména 

nevýrobních (např. zajišťování úklidových sluţeb, ostrahy, kosmetického poradenství 

pro zákazníky), které by byly podniku zajišťovány externě, coţ přispěje ke sníţení 

osobních nákladů.  

Dále by bylo vhodné zavést do podniku jistý motivační program, který by rovněţ 

zajistil šetření zejména mzdových nákladů. Jako vedlejší efekt takových typů programů 

lze zmínit například náskok před konkurencí v oblasti udrţování si důleţitých 

zaměstnanců. Je ţádoucí, aby benefity, které se zahrnou do motivačního programu, byly 

osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a nebyly daňově neuznatelným nákladem 

z pohledu daně z příjmu právnických osob. Mezi výhody, které by do programu podnik 

mohl kupříkladu zahrnout, patří příspěvky na penzijní připojištění se státním 

příspěvkem, prodej zboţí svým zaměstnancům se slevami, příspěvky na kulturní 

a sportovní záţitky vyplácených z fondů určeným k těmto účelům, vzdělávání 

a rekvalifikace nebo jazykové kurzy pro zaměstnance, kteří zajišťují zahraniční obchod. 

Dalším řešením, jak dosáhnout sníţení osobních nákladů, je zaměstnávat pouze ty 

zaměstnance, kteří jsou pro podnik přínosem. Doporučovala bych přesně určit náplně 

práce všech konkrétních pracovních pozic. V souvislosti s posuzováním produktivity 

zaměstnanců by stálo za zváţení, zda by nebylo od věci přistoupit například 

k personálnímu auditu. Tento typ auditu by podniku mohl přinést věcné posouzení jeho 
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současné personální situace a rovněţ zhodnotit účinnost zaměstnávaných osob. 

K dalším přínosům personálního auditu lze zařadit rovněţ návrhy na zvýšení efektivity 

celé organizace či zkvalitnění řízení lidských zdrojů. Daným krokem by došlo 

ke sníţení mzdových nákladů a také ke zvýšení hodnot u provozních ukazatelů, kterými 

jsou produktivita z přidané hodnoty a mzdová produktivita.  

K úspoře nákladů vedou také obchodní podmínky, které má společnost 

domluvené s dodavateli. Za účelem redukce nákladů některé podniky realizují detailní 

prozkoumání trhu s potřebnými surovinami a snaţí se vyhledávat takové dodavatele, 

kteří budou nabízet dodávky potřebného materiálu v poţadované kvalitě a za výhodnou 

cenu. Analyzovaný podnik také usiluje o nalezení vyhovujících dodavatelů surovin, 

kteří budou příčinou sniţování jejich nákladů. Proces shánění nových a kvalitních 

dodavatelů je časově i administrativně poměrně náročný. Nelze opomínat ani jeden 

ze závěrů, které vyplynuly ze zkoumání konkurenčního prostředí, a sice ţe suroviny, 

které podnik zamýšlí zavést do výroby, musí projít řadou testů, coţ je velmi nákladný 

proces. Podnik by měl primárně vyhodnotit důleţitost svých stávajících dodavatelů, 

důkladně zanalyzovat smluvní podmínky a pokusit se o jejich případné zvýhodnění. 

Dále by měl vyčíslit náklady na zavádění nového materiálu do výroby, porovnat je 

s náklady, které musí navíc vynaloţit na materiál odebíraný od stávajícího (draţšího) 

dodavatele a posoudit, zda se mu vyplatí oslovovat nové levnější dodavatele či nikoli. 

V ţádném případě bych podniku nedoporučila sniţovat nároky na kvalitu materiálu 

za účelem sníţení nákladů.  

Další oblastí úspor jsou také zásoby a jejich řízení. Podnik by neměl dopustit, aby 

disponoval přebytečným mnoţstvím zásob, které podléhají rychlé zkáze. Vzhledem 

k tomu, ţe se jedná o podnik zabývající se výrobou kosmetických produktů, je více neţ 

zřejmé, ţe zásob tohoto typu je zde většina. Podstatnou část zásob tvoří materiál, který 

je vesměs určen k rychlému zpracování, jinak dojde k jeho znehodnocení, coţ je 

neţádoucí a především velmi nákladné.  

Za zváţení by také stála implementace metody kaizen costing. Jedná se o metodu, 

která se uplatňuje především v japonských organizacích. Spočívá v realizaci malých 

průběţných změn, které jsou preferovány před rozsáhlými projekty. Je orientována 

na sniţování nákladů ve výrobním procesu. Tohoto sniţování je dosaţeno zejména 
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zvyšováním efektivnosti celého procesu cestou částečných změn ve výrobních 

postupech (38). Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe návrhy na zvýšení efektivity 

podávají zaměstnanci, kteří se přímo podílejí na výrobě finálních produktů. Právě o nich 

lze tvrdit, ţe nejlépe znají průběh výroby, výrobní postupy a tudíţ vědí, kde přesně 

ve výrobním procesu vznikají rezervy.  

Mezi moje další doporučení vedoucí ke sniţování nákladů patří také eliminace 

zmetkovitosti. Tato neúčinnost produkce je neţádoucí snad pro kaţdý podnik. 

Vzhledem k tomu, ţe mezi základní cíle společnosti lze zařadit dosahování zisku 

a spokojenosti zákazníků, bylo by tudíţ prospěšné, aby bylo ze strany podniku 

usilováno o sniţování zmetkovitosti. To bude mít za následek nejen pokles celkových 

nákladů, ale také zvyšování kvality produktů, na kterou je v současnosti kladen velký 

důraz.  

 Zvyšování trţeb 

Péče o stávající zákazníky je jedním z významných aspektů, které jsou 

od podniku očekávány. Ryor, a.s. si zakládá na získání co nejvyššího počtu věrných 

zákazníků, kteří se k produktům dané značky rádi vracejí, nicméně ve srovnání 

s konkurenčními podniky zde nejsou příliš viditelné snahy ze strany podniku 

o poskytnutí svým zákazníkům určitých nadstandardních sluţeb. Například silný 

protihráč analyzovaného podniku Yves Rocher je jeho přesným opakem. Zákaznicím 

poskytuje nejrůznější věrnostní kartičky a slevy při pořizování většího počtu produktů, 

láká nové zákaznice na moţnost získání určitých typů výrobků v plném mnoţství 

zdarma k jejich prvním nákupům a především jejich kosmetické poradenství je 

dostupnější široké veřejnosti neţ je tomu u analyzovaného podniku. Kvalitní 

kosmetické poradenství, které společnost poskytuje, by mělo být zviditelněno. O této 

sluţbě ví pouze hrstka zákaznic, coţ je nevýhodou, na jejímţ odstranění by se mělo 

zapracovat, například na kosmetických veletrzích, kde by byly tyto sluţby výrazněji 

propagovány. Velký počet zákaznic vnímají benefity, které jim jsou poskytovány navíc, 

jako velmi atraktivní. Je pro ně lákavé vyzkoušet produkty zdarma, otestovat je 

na vlastní kůţi a zjistit zda vyhovují jejím poţadavkům či nikoli. Není nutné nabízet 

zákaznicím celá balení daných výrobků k testování, nicméně u analyzovaného podniku 

absentuji malé vzorky kosmetických přípravků. Ty by mohly přispět ke zvyšování 
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povědomí o značce a jejich dalším přínosem je příliv nových zákaznic, které budou 

se vzorkem spokojeny a velmi rády se uchýlí k zakoupení plného balení.  

Dalším způsobem, jak lze zvýšit trţby, je známé zvyšování cen. Prioritou podniku 

je nabízet zboţí v nadstandardní kvalitě za rozumnou cenu, coţ je velmi dobrý přístup. 

Zvyšováním cen sice dojde k růstu trţeb, nicméně zde vzniká riziko ztráty klíčové 

oblasti zákazníků. Dle interních informací mezi hlavní odběratele Ryoru, a.s. patří 

střední vrstva obyvatelstva, která oceňuje kvalitní výrobek za relativně nízkou cenu. 

Cena výrobků je však ve srovnání s konkurencí opravdu nízká a existuje zde prostor pro 

lehké navýšení cen. Navýšení však nesmí být skokové, mělo by být decentní 

a provedeno tak, aby cena zůstala i nadále sympatická klíčovému okruhu zákazníků, 

jelikoţ u konkurence podobný výrobek pořídí za mnohem vyšší cenu. Jestliţe se 

zákazník nerozhoduje pouze na základě ceny, ale při výběru produktu hodnotí i jiné 

aspekty a byl s produktem dané značky skutečně spokojen, zopakuje jeho nákup i příště.  

Výrobky značky Ryor, a.s. lze nakoupit především na internetu a v menších 

drogériích. Zákazníci tak mají omezený přístup ke svým oblíbeným produktům, 

mnohdy pro ně musí dojíţdět, coţ pro ně představuje komplikace. Nákupem přes 

internet se cena produktu zatíţí poštovným a balným. Starší generace zákazníků nemusí 

vţdy umět manipulovat s moderní technikou a nakupování přes e-shopy je pro ně velká 

neznámá. Tímto dochází ke zvyšování pravděpodobnosti, ţe zákazník raději zvolí běţně 

dostupný konkurenční produkt. Analyzovaný podnik tak přichází o zákazníky a také se 

ochuzuje o trţby, které by z prodaných produktů mohl získat. Ve známých 

drogistických řetězcích, například Teta, Rossman a DM, které jsou situované ve většině 

českých měst, se nachází jen zlomek produkce této značky a řada kvalitních výrobků, 

o které je ze stran českých zákazníků zájem, jsou zde k nenalezení. Doporučila bych 

tedy rozšíření sortimentu v běţně dostupných drogériích zejména o populární produkty, 

které jsou nejvíce poptávané a zákazníky postrádané.  

 Řešení zadluţenosti 

Nárůst zadluţenosti podniku by mohl kladně působit na výši ukazatele rentability 

vlastního kapitálu. Jedná se o opatření, které má smysl pouze za předpokladu, ţe podnik 

je schopen zhodnotit veškerou další korunu více neţ činí úroková sazba dluhu (34). 
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Vyuţít moţnosti zvýšení zadluţenosti bych doporučila pouze za předpokladu, ţe úrok, 

kterým by bylo zatíţeno vyuţívání cizího kapitálu, bude niţší neţ rentabilita celkového 

kapitálu, coţ by mělo za následek růst rentability vlastního kapitálu a tudíţ přínos 

pro analyzovaný podnik. Přítomnost cizího kapitálu by tedy byla prospěšná a bylo by 

výhodné, aby jeho objem ve finanční skladbě podniku rostl. Pokud by však rentabilita 

celkového kapitálu dosahovala niţších hodnot neţ úroky váţící se na pouţití cizího 

kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu by klesala, coţ je v případě analyzovaného 

podniku neţádoucí. Za předpokladu, ţe by podnik dokázal zajistit zhodnocení kaţdé 

koruny navíc o více neţ je úroková sazba cizího zdroje, lze o tomto kroku uvaţovat. Lze 

konstatovat, ţe Ryor, a.s. není finančně závislý na jiných subjektech a nemuselo by být 

na škodu přistoupit v rozumné míře k četnějšímu vyuţívání cizího kapitálu, jelikoţ 

vyuţívání vlastního kapitálu je draţší. Nicméně je potřeba neopomínat, ţe růstem cizího 

kapitálu podniku vzniká hrozba včasného nesplácení závazků jeho poskytovatelům, coţ 

není ţádoucí. Dále zvýšení zadluţenosti představuje pro podnik povinnost vyčlenit si 

vyšší objem peněz na úhradu úroků. Tato povinnost znamená zvýšení finančních 

nákladů podniku. Z hodnot ukazatelů zadluţenosti vyplývá, ţe podnik hradí majetek 

ze 70 % vlastním kapitálem. Podnik tedy usiluje o nízké hodnoty zadluţenosti, coţ lze 

hodnotit pozitivně a podniku bych doporučila, aby o optimální hodnoty v dané oblasti 

usiloval i nadále, neboť potenciální investoři je vnímají kladně. Vysoké hodnoty 

ukazatele zadluţenosti pro subjekty, které by do podniku potenciálně mohly investovat, 

totiţ představují riziko.  

4.2 Návrhy na zlepšení hodnot ukazatelů aktivity 

Jedním ze závěrů po provedení výpočtů ukazatelů aktivity bylo, ţe u obratu 

celkových aktiv Ryor, a.s. vykazuje nejniţší hodnoty v porovnání s konkurencí. Tato 

skutečnost značí, ţe konkurence účinněji vyuţívá svůj majetek. Podniku bych proto 

doporučila, aby zvýšil svá úsilí o efektivnější vyuţívání celkových aktiv. Dále by se měl 

soustředit na zlepšení struktury svého majetku z důvodu zjištění výrazně vyšších hodnot 

u obratu dlouhodobých aktiv neţ u obratu celkových aktiv. Bylo by vhodné zváţit 

moţnost nákupu modernější výrobní techniky. Ta by zajistila zvýšení efektivity a také 

kapacity ve výrobě. Aby nedošlo k silnému nákladovému zatíţení analyzovaného 
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podniku, doporučila bych pořízení nového výrobního zařízení formou leasingu, kdy 

se náklady rozloţí do několika období.  

Ani u ukazatelů doby obratu zásob, doby obratu pohledávky a závazků 

nevycházely v porovnání s konkurenty ideální hodnoty.  Z výpočtů je zřejmé, ţe doba 

obratu pohledávek je vyšší neţ doba obrazu závazků, a tudíţ i zde vzniká prostor 

pro zlepšení.  

 Řízení zásob 

Průměrná doba obratu zásob činí okolo 57 dnů, coţ je ve srovnání s konkurencí 

vyšší hodnota a známka, ţe podnik dokáţe transformovat zásoby na peníze za delší 

časový úsek. Za analyzované období nedošlo k poţadovanému sniţování hodnot tohoto 

ukazatele. Aby se podniku podařilo sníţit dobu obratu zásob, je nutné zajištění úbytku 

zmetkovitosti, jak bylo zmíněno jiţ dříve v souvislosti s rentabilitou. Podnik totiţ 

vyuţívá vlastního kapitálu za účelem krytí oběţných aktiv. Jinými slovy, pokud je 

u podniku zaznamenáno zvyšování doby obratu zásob, dochází k neţádoucímu 

ovlivňování rentability vlastního kapitálu. Vzhledem k tomu, ţe rentabilita vlastního 

kapitálu u podniku vykazuje nízké hodnoty, mé doporučení zní, aby se podnik pokusil 

zamezit zvyšování tohoto ukazatele. Na škodu určitě není pouţití diagramu příčin 

a následků, tzv. Ishikawův diagram, který je schopen zachytit příčiny vedoucí 

k neţádoucím výsledkům, nicméně není schopen podat řešení daného problému. 

Aplikaci Paretova diagramu povaţuji v tomto případě taktéţ za vhodný způsob, jak 

zjistit, na kterých oblastech je potřeba zapracovat, aby byl zaznamenán pokrok (39). 

 Řízení pohledávek a závazků 

Doba obratu krátkodobých pohledávek podniku činí v průměru 43 dnů. Po celé 

zkoumané období doba obratu pohledávek převyšuje dobu obratu krátkodobých 

závazků. Můţeme konstatovat, ţe analyzovaný podnik poskytuje svým odběratelům 

úvěry, které nejsou zatíţeny úrokem. Tento stav je pro podnik poměrně rizikový. 

Jedním z řešení, které podnik můţe vyuţít za účelem sníţení doby splatnosti 

pohledávek na kratší dobu, je nabídnutí skonta. Jedná se o podnět zákazníka za účelem 

dřívějšího zaplacení vystavené faktury. Jeho nabízením se sníţí nebezpečí vzniku 
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pohledávek po lhůtě splatnosti nebo nedobytných pohledávek a také se sníţí náklady, 

které jsou spojené s jejich monitorováním. Je důleţité, aby výše nabízeného skonta 

nepřesahovala náklady, které by mohly být vyuţity na jinou moţnost financování po čas 

poskytnutí skonta (22). 

Další z moţných způsobů, jak řešit zkrácení doby obratu pohledávek, je 

poţadovat úhradu záloh předem. Doporučila bych, aby nebyla stanovována fixní sazba 

záloh pro všechny odběratele. Jejich výše by se měla odvíjet od bonity konkrétních 

obchodních partnerů. Dále můţe podnik vyuţít moţnosti vystavení směnky bankou 

daného odběratele. Určitě by pro podnik bylo přínosem, kdyby si kaţdého nového 

odběratele prověřoval. Je vhodné hned na začátku vzniku dodavatelsko-odběratelského 

vztahu zjistit informace o potenciálních obchodních partnerech. Ve smlouvách by měly 

být přesně zakotveny platební podmínky a sankce za jejich případné neplnění. 

Doporučila bych hned na začátku vzájemné kooperace druhé straně zdůraznit důleţitost 

dodrţování stanovených dob splatnosti. 

V řízení pohledávek lze dále vyuţít i faktoring. Podnik se tímto krokem zbaví 

rizika, ţe jeho pohledávky nebudou uhrazeny. Slabinou tohoto postupu je vysoká 

pravděpodobnost poškození ne-li úplného ukončení obchodního vztahu. Podnik by měl 

provést analýzu kvality vztahů s jednotlivými odběrateli a na základě ní určit, kde by 

bylo vhodné uchýlit se k takovému kroku a kde by naopak dané řešení bylo unáhlené 

a východiskem z této nepříjemné situace by mohlo být i méně razantní jednání.  

Při řízení závazků je potřebné zhodnotit, zda je výhodnější přijmout nabízené 

skonto nebo raději přistoupit k vyuţití dodavatelského úvěru. Ke zjištění, co je pro 

podnik větším přínosem, dobře poslouţí nejrůznější sofistikované počítačové software, 

například tabulková aplikace Excel od společnosti Microsoft, kde lze snadno určit, 

ke které z moţností by měl podnik přikročit. 

4.3 Marketing - komunikace se zákazníky 

Jeden z výsledku analýzy konkurenčního prostředí byl, ţe podnik nemá ţádné 

televizní reklamy a náklady vynaloţené na marketing jsou ve srovnání s ostatními 

konkurenčními podniky velmi nízké, coţ se promítá v ceně produktů. Ryor, a.s. 
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komunikuje se svými zákaznicemi prostřednictvím Facebooku nebo blogu, který však 

není mezi zákaznicemi příliš známý. Proto bych podniku doporučila následující 

opatření, která by mohla zvýšit povědomí o výrobcích a také přivést nové zákazníky: 

 Zasílání produktů kosmetickým „blogerkám“ k otestování 

a zrecenzování  

V posledních třech letech zaţily v České republice internetové blogy o módě 

a kosmetice obrovský boom. Kaţdý zákazník si rád přečte objektivní recenzi nezávislé 

osoby „z venčí“, prohlédne si reálné fotografie výrobku (případně zhlédne video), dozví 

se skutečné účinky, sám si na daný produkt utvoří názor a rozhodne se, zda přistoupí 

k jeho koupi či nikoli. Síla kosmetických blogů je v této oblasti obrovská. Především 

zákazníci z řad ţen se nechají tímto způsobem v oblasti kosmetiky velmi ovlivnit. 

Podniku bych proto doporučila, aby častěji zasílal populárním kosmetickým 

bloggerkám své produkty k vyzkoušení a následnému zrecenzování. Jako erudovaný 

kosmetický podnik by však neměl ignorovat fakt, ţe pleť kaţdé bloggerky je jiná. Proto 

by se měl vyvarovat chyby, které se často dopouštějí velké kosmetické podniky, a sice 

zasílání nesprávného typu produktu bloggerce, která má na kosmetiku zcela jiné 

poţadavky. Při výběru a následném odeslání produktu by měl podnik zohlednit její typ i 

barvu pleti a případné alergie, které můţe vyvolat látka obsaţená ve výrobku. Tyto 

informace jsou většinou obsaţeny v recenzích o produktech jiných značek 

publikovaných na blogu. Za účelem zjišťování potřeb zákaznic bloggerek a pro zajištění 

takového druhu reklamy by se vyplatilo najmout osobu na dohodu o provedení práce, 

která se bude touto problematikou detailně zabývat. Jejím úkolem by bylo zjišťování 

potřebných informací, zajišťování výzkumu v dané oblasti, odesílání vhodných 

produktů k testování a odpovídání na případné dotazy. Od nové posily se bude 

poţadovat velký přehled o kosmetice a látkách v ní obsaţených. Dále by měla mít 

povědomí o českých i zahraničních internetových bloggerkách zabývajících se 

kosmetikou. Odměnou za vykonanou práci by jí byla zejména praxe, cenné zkušenosti 

v českém podniku se silným zázemím a rovněţ mzda, kdy náklady na ní vynaloţené by 

určitě nepřevyšovaly finanční uţitek ze zvýšení prodeje kosmetiky dané značky. 

Následující tabulka zachycuje náklady, které jsou spojeny s uzavřením dohody 

o provedení práce s osobou, jeţ by byla na danou pozici přijata. 
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Tabulka 32: Předpokládané mzdové náklady  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Maximální počet odpracovaných hodin za rok 300 hod 

Poţadovaný počet odpracovaných hodin za měsíc 25 hod 

Hodinová mzda 70 Kč/hod 

Mzda za měsíc 1 750 Kč 

Roční mzdové náklady 21 000 Kč 

 

 Promo akce 

Především v průběhu letních a zimních měsíců vyţaduje pleť zvýšenou péči. 

V létě je potřeba pleť chránit před agresivním UV záření za účelem předcházení např. 

pigmentových skvrn. Po vystavování pleti tomuto záření je nezbytné ošetření 

zklidňujícím krémem. V zimě by zase pleť měla být dostatečně hydratována, aby bylo 

sníţeno riziko nepříjemného popraskání, zarudnutí či vzniku jiného problému, které 

mrazivé počasí způsobuje. Pro zvýšení povědomí o těchto skutečnostech 

mezi zákazníky bych podniku doporučila uspořádat v letním a zimním období promo 

akce, která by spočívala v umístění hostesek do známých drogistických řetězců 

především ve větších městech. Hostesky by byly proškoleny o sloţení a účincích 

produktů. Produkt související s daným ročním období by byl nabídnut v drogérii 

zákazníkovi k otestování. Při této příleţitosti bych také doporučila zahrnout do celé 

akce různá cenová zvýhodnění nabízených výrobků. Pro mnoho zákazníků je atraktivní 

moţnost získání dvou výrobků za cenu jednoho a zvlášť v letních měsících, kdy jsou 

pro důkladné ošetření pleti potřebné dva různé druhy krémů, tato cenová akce stojí 

za zváţení. Opět věřím, ţe náklady na tento typ jednorázové akce budou ve srovnání 

s finančním uţitkem, který bude tímto podniku zajištěn, zanedbatelné. Níţe uvedená 

tabulka zachycuje odhady nákladů spojené se zajištěním hostesek, jejich proškolením 

a obstaráním jednotného oděvu pro všechny za předpokladu, ţe se promo akce bude 

konat v osmi velkých městech České republiky. V kaţdém z nich se vyberou tři 

drogérie, do nichţ bude umístěno po jedné hostesce. Akce by měla trvat dva dny, vţdy 

po deseti hodinách. Všem hosteskám budou zaslány prospekty s informacemi 

o prezentovaném výrobku, které si načte a na jejich základě přes internet vyplní 
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znalostní test. Hostesky budou zajišťovány přes specializované hostesingové agentury, 

tudíţ je příjemné vystupování, aktivní komunikace se zákazníkem a profesionální 

přístup k celé akci povaţován ze strany podniku za samozřejmý.  

Tabulka 33: Předpokládaná výše nákladů na promo akci 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Poloţka Náklady (v Kč) 

Odměna hostesingové agentuře 144 000 

Školení 30 000 

Jednotný úbor 10 000 

Náklady celkem 184 000 

4.4 Rozšíření vyráběného sortimentu 

Ryor, a.s. se specializuje zejména na výrobu pečující přírodní kosmetiky. 

Podstatnou část jeho výrobků tvoří zejména pěstící krémy, odličovací přípravy, pleťová 

séra a masky určená zejména pro ţeny. Muţům je určeno jen malé mnoţství produktů, 

coţ v dnešní době lze povaţovat u velké kosmetické společnosti za nedostatek.  

 Rozšíření vyráběného sortimentu o dekorativní a pánskou kosmetiku 

V České republice na trhu s dekorativní kosmetikou jednoznačně dominují 

zahraniční značky, a proto si myslím, ţe českým zákaznicím by bylo sympatické, kdyby 

se v drogériích či lékárnách setkávaly se stojany dekorativní kosmetiky české značky. 

Ve známých běţně dostupných drogistických řetězcích rozmístěných po České 

republice je téměř nemoţné sehnat make-up, BB krém či CC krém ve světlém odstínu 

s neutrálním podtónem, a proto bych podniku doporučila zapracovat na vyvinutí     

make-upu, který bude odstínově vyhovovat středoevropskému tónu pleti a sloţení bude 

tvořeno především přírodními látkami, coţ lze spatřovat jako konkurenční výhodu 

oproti ostatním běţně dostupným make-upům.  

Většina kosmetických značek se specializuje pouze na výrobu kosmetiky pro 

ţeny, nicméně v dnešní době se začal projevovat zájem o pleťovou a vlasovou péči také 

ze strany muţů. Podniku bych proto doporučila pruţně zareagovat na tuto skutečnost 

a zahrnout do své produkce také několik výrobků pro pánskou část zákazníků. Pleť 
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muţů má jiné poţadavky neţ pleť ţeny, potřebuje jinou míru hydratace a jiný typ péče, 

coţ je při výrobě nutné zohledňovat.  

4.5 Obaly 

Obaly jednotlivých výrobků prošly řadou změn, nicméně i zde se nachází prostor 

pro zlepšení.  

 Prevence záměny dvou odlišných produktů na základě podobných 

obalů 

Vzhledem k tomu, ţe Ryor, a.s. vyrábí přírodní kosmetiku, přizpůsobuje této 

skutečnosti také design svých obalů. Ty prošly jiţ radou změn. Totéţ lze říci o logu 

společnosti, jeţ také dostalo novou tvář. Navrţení nového loga, které působí svěţeji 

neţ původní, byl ze strany podniku velmi dobrý tah. O nových obalech lze říci, ţe jsou 

spíše jemné, decentní a od ostatních značek se odlišují kresbami hlavních sloţek, které 

jsou součástí produktů. V průběhu tvorby obalů však nebyla zohledněna snadná 

zaměnitelnost dvou odlišných výrobků pro zákazníky, coţ je poměrně velká chyba.  

Podniku bych proto doporučila zapracovat na výraznějším grafickém odlišení dvou 

výrobků, aby i nadále nedocházelo k záměnám a případnému konsternování zákazníka, 

který při nákupu produktu nesleduje jeho popis na etiketě, ale pouze vizáţ obalu.  
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ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhodnotit finanční situaci podniku v letech 

2009 – 2013 pomocí finanční analýzy a navrhnout opatření, jejichţ následkem bude 

zlepšení současného stavu.  

Zpracováním SLEPT analýzy bylo poznáno vnější okolí, v němţ je podnik 

umístěn a jímţ je ovlivňován. Pomocí SWOT analýzy došlo k vytyčení silných a 

slabých stránek, příleţitostí a hrozeb. Podnik se můţe pyšnit kvalitními produkty, 

vysoce erudovaným personálem a ochrannými známkami BDIH a ECOCERT. SWOT 

analýzou však byly zjištěny i jisté slabiny, a to především v oblasti marketingu. 

Z provedené finanční analýzy je patrné, ţe podnik se postupně zotavuje 

z celosvětové hospodářské krize. Bohuţel nevykazuje optimální hodnoty u ukazatelů 

rentability. Výsledky hospodaření za běţné období jsou ve zkoumaném období poměrně 

nízké, v letech 2009 a 2012 dokonce záporné. Podniku se nedaří hradit ztráty 

z minulých let, coţ má za následek jejich kumulaci v následujících letech. Další 

problémovou oblastí, s níţ se podnik potýká, jsou ukazatele aktivity. Doporučila bych 

proto více se zaměřit na řízení zásob, pohledávek a závazků. Mé další doporučení 

směřuje do oblasti marketingu. Podnik by se měl více soustředit na propagaci svých 

produktů prostřednictvím oslovování kosmetických blogů a častějším pořádáním promo 

akcí. Dále navrhuji zapracovat na rozšiřování vyráběného sortimentu o přírodní 

dekorativní a pánskou kosmetiku. Slabinu spatřuji rovněţ v podobnosti obalů 

u odlišných produktů, coţ můţe vést k záměně při jejich pořizování a následné 

nespokojenosti zákazníků. Dle mého názoru by se podnik měl snaţit počet těchto záměn 

eliminovat, a to výraznějším grafickým odlišením takových produktů.  

Na závěr lze říci, ţe se podniku na trhu s přírodní kosmetikou podařilo vybudovat 

své místo. Odstraňováním jistých slabin a upevňováním předností si podnik bude 

schopen zajistit prosperitu i přes silnou konkurenci, která na tomto segmentu trhu 

panuje, neboť se jedná o podnik s dlouholetou tradicí, jeţ si své zákazníky získává 

především kvalitními výrobky za rozumnou cenu. Dle mého názoru jsem stanovené cíle 

naplnila a věřím, ţe navrhovaná opatření budou podniku uţitečná.  
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Příloha 1: Kralickův quicktest – bodové ohodnocení 

 

  

     Ukazatel Konstrukce ukazatele Vyhodnocení 

Počet 

bodů 

 R1 vlastní kapitál/aktiva 0,3 a více 4 

     0,2-0,3 3 

     0,1-0,2 2 

     0,0-0,1 1 

     0,0 a méně 0 

 R2 (dluhy-krátkodobý fin. majetek)/nezdaněný cash flow 3 a méně 4 

     3-5 3 

     5-12 2 

     12-30 1 

     30 a více 0 

 R3 EBIT/aktiva 0,15 a více 4 

     0,12-0,15 3 

     0,08-0,12 2 

     0,00-0,08 1 

     0,00 a méně 0 

 R4 nezdaněný cash flow/provozní výnosy 0,1 a více 4 

     0,08-0,1 3 

     0,05-0,08 2 

     0,00-0,05 1 

     0,00 a méně 0 

 

     



II 

 

Příloha 2. Rozvaha v plném rozsahu společnosti Ryor, a.s. za období 2009 - 2013 

 

Rozvaha v plném rozsahu (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM                         63 035 65 393 63 753 70 319 73 593 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál           

B. Dlouhodobý majetek                                  13 525 14 124 13 463 17 352 14 282 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek                         143 172 477 208 57 

1. Zřizovací výdaje           

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           

3. Software 0 53 382 137 11 

4. Ocenitelná práva           

5. Goodwill            

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 143 119 95 71 46 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 
          

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             9 755 10 213 9 456 9 418 10 369 

1. Pozemky           

2. Stavby           

3. 
Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 
2 437 3 187 3 757 4 222 6 289 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů           

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny           

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 33 33 33 33 33 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 518       

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 
      307   

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  7 285 6 475 5 666 4 856 4 047 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                            3 627 3 739 3 530 7 726 3 856 

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 200 200 200 200 200 

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 

          

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 3 144 3 256 3 247 7 526 3 656 

4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv 

283 283 83     

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek           

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 
          

 

 

 



III 

 

C. Oběžná aktiva                                   48 701 50 420 49 515 52 074 58 406 

C. I. Zásoby                                                         14 083 14 440 15 906 14 149 17 898 

1. Materiál 9 484 8 955 10 263 8 525 11 741 

2. Nedokončená výroba a polotovary 21 272 257 329 81 

3. Výrobky 3 366 3 998 3 733 4 123 4 933 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny           

5. Zboží 1 212 1 215 1 653 1 172 1 143 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby           

C. II. Dlouhodobé pohledávky                                1 370 1 173 1 173 1 173 1 173 

1. Pohledávky z obchodních vztahů           

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 

3. Pohledávky - podstatný vliv           

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 

za účastníky sdružení 
          

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 197         

6. Dohadné účty aktivní           

7. Jiné pohledávky           

8. Odložená daňová pohledávka           

C. III. Krátkodobé pohledávky                                    9 765 13 246 14 004 13 860 12 025 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 9 351 11 491 13 252 12 987 11 328 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba           

3. Pohledávky - podstatný vliv           

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 

za účastníky sdružení 
          

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

6. Stát - daňové pohledávky 10 1     10 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 320 1 686 699 811 681 

8. Dohadné účty aktivní       9 6 

9. Jiné pohledávky 84 68 53 53   

C. IV. Krátkodobý finanční majetek                            23 483 21 561 18 432 22 892 27 310 

1. Peníze 289 1 034 619 1 390 894 

2. Účty v bankách 23 194 20 527 17 813 21 502 26 416 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly           

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek           

D. I. Časové rozlišení                                            809 849 775 893 905 

1. Náklady příštích období 809 849 775 893 905 

2. Komplexní náklady příštích období           

3. Příjmy příštích období           

 

 

 



IV 

 

  PASIVA CELKEM                        63 035 65 393 63 753 70 319 73 593 

A. Vlastní kapitál                              46 853 47 988 48 490 48 119 54 405 

A. I. Základní kapitál                                                63 700 63 700 63 700 63 700 63 700 

1. Základní kapitál 63 700 63 700 63 700 63 700 63 700 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)           

3. Změny základního kapitálu            

A. II. Kapitálové fondy                                              150 262 253 532 656 

1. Emisní ážio           

2. Ostatní kapitálové fondy           

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků  
150 262 253 532 656 

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách společností 
          

5. Rozdíly z přeměn společností           

6. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách 

společnosti 
          

A. III. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku  
                                                                     

63 63 115 140 140 

1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 63 63 115 140 140 

2. Statutární a ostatní fondy           

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let                     -13 026 -17 060 -16 089 -15 603 -16 255 

1. Nerozdělený zisk minulých let           

2. Neuhrazená ztráta minulých let -13 026 -17 060 -16 089 -15 603 -16 255 

3. Jiný výsledek hospodaření minulých let           

A. V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 
-4 034 1 023 511 -650 6 164 

B. Cizí zdroje                                      16 162 17 399 15 263 22 200 19 188 

B. I. Rezervy                                                                   

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů           

2. Rezerva na důchody a podobné závazky           

3. Rezerva na daň z příjmů           

4. Ostatní rezervy           

B. II. Dlouhodobé závazky                                               

1. Závazky z obchodních vztahů           

2. Závazky - ovládající a řídící osoba           

3. Závazky - podstatný vliv           

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k účastníkům sdružení 

          

5. Dlouhodobé přijaté zálohy           

6. Vydané dluhopisy           

 

  



V 

 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě           

8. Dohadné účty pasivní           

9. Jiné závazky           

10. Odložený daňový závazek           

B. III. Krátkodobé závazky                                     16 162 17 399 15 263 22 200 19 188 

1. Závazky z obchodních vztahů 8 818 9 244 6 194 7 470 6 278 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 3 978 3 978 3 978 3 978 3 978 

3. Závazky - podstatný vliv           

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a 

k účastníkům sdružení 
          

5. Závazky k zaměstnancům 950 1 110 1 200 1 495 1 813 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
811 745 807 1 254 1 214 

7. Stát - daňové závazky a dotace 758 900 1 080 1 378 3 223 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 2 4 89 1 9 

9. Vydané dluhopisy           

10. Dohadné účty pasivní 732 1 282 1 787 1 880 2 498 

11. Jiné závazky 113 136 128 4 744 175 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci                                  

 1. Bankovní úvěry dlouhodobé           

2. Krátkodobé bankovní úvěry           

3. Krátkodobé finanční výpomoci           

C. I. Časové rozlišení                                          20 6       

1. Výdaje příštích období           

2. Výnosy příštích období 20 6       
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Příloha 3. Výkaz zisku a ztráty společnosti Ryor, a.s. za období 2009 - 2013 

 

 

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) č. ř. 2009 2010 2011 2012 2013 

     

I. 
Tržby za prodej zboží 01 

10 536 13 504 12 981 11 877 10 779 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 5 538 7 245 6 427 5 910 5 073 

+ Obchodní marže                                                                       03 4 998 6 259 6 554 5 967 5 706 

    

II. 
Výkony                                                                                   04 

73 369 82 824 87 568 98 054 102 720 

 1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 
05 

72 725 79 568 85 250 94 752 99 031 

2.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -560 2 142 1 061 1 896 2 123 

3.   Aktivace 07 1 204 1 114 1 257 1 406 1 566 

B. Výkonová spotřeba                                                                08 51 131 53 996 60 512 62 220 63 636 

     

1. 
Spotřeba materiálu a energie 09 

30 688 34 408 36 480 39 114 41 931 

   2. Služby 10 20 443 19 588 24 032 23 106 21 705 

+ Přidaná hodnota                                                                  11 27 236 35 087 33 610 41 801 44 790 

C. Osobní náklady                                                                       12 23 666 26 015 27 816 36 825 32 281 

1. Mzdové náklady 13 17 398 18 981 20 249 28 328 23 654 

2. 
Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 
14 

          

3. 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
15 

5 837 6 564 7 068 7 985 8 123 

4. Sociální náklady 16 431 470 499 512 504 

D. Daně a poplatky 17 95 88 93 152 120 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

18 
1 554 2 206 2 753 2 694 3 185 

    

III. 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu                         
19 

214 342 215 521 337 

1. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 

20 
94 148 36 362 248 

2. Tržby z prodeje materiálu 21 120 194 179 159 89 

F. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu         
22 

82 169 187 501 43 

1. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
23 

  19 79 413   

2. Prodaný materiál 24 82 150 108 88 43 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 

25 

          

 

 

 



VII 

 

    

IV. 
Ostatní provozní výnosy 26 339 345 316 294 234 

H. Ostatní provozní náklady 27 1 867 2 099 1 815 3 001 2 066 

    V. Převod provozních výnosů 28           

I. Převod provozních nákladů 29           

* Provozní výsledek hospodaření 30 525 5 197 1 477 -557 7 666 

     

VI. 

Tržby z prodeje cenných papírů a 

podílů 
31         3 935 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32         4 000 

    

VII. 

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku                               
33           

1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a 
řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 

34           

2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých 
cenných papírů a podílů 

35           

  3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
36           

    
VIII. 

Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 

37           

K. Náklady z finančního majetku 38           

     

IX. 

Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 
39           

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 
40           

M. 
Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti                    
41           

     

X. 
Výnosové úroky 42 132 43 88 125 66 

N. Nákladové úroky 43           

    
XI. 

Ostatní finanční výnosy 44 163 85 275 344 364 

O. Ostatní finanční náklady 45 4 852 4 301 1 170 363 414 

    
XII. 

Převod finančních výnosů 46           

P. Převod finančních nákladů 47           

     * Finanční výsledek hospodaření 48 -4 557 -4 173 -807 106 -49 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                  49     159 199 1 451 

1.  - splatná 50     159 199 1 451 

2.  - odložená 51           

     
** 

Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost                                 

52 -4 032 1 024 511 -650 6 166 
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XIII. Mimořádné výnosy 53           

R. Mimořádné náklady 54 2 1     2 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                             55           

1.  - splatná 56           

2.  - odložená 57           

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                    58 -2 -1     -2 

T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům (+/-) 
59 

          

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období 

(+/-)                          
60 

-4 034 1 023 511 -650 6 164 
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Příloha 4. Přehled o peněžních tocích společnosti Ryor, a.s. za období 2009 - 2013 

 

  Položka (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

P. 

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK PENĚŽNÍCH 

PROSTŘEDKŮ 20 262 23 483 21 561 18 432 22 892 

Z. 

ÚČETNÍ ZISK, ZTRÁTA Z BĚŽ. Č. PŘED 

ZDAŇ. -4 032 1 023 670 -451 7 677 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 3 910 4 535 3 517 3 429 3 678 

A.1.1.  Odpisy stálých aktiv 1 554 2 206 3 562 3 503 3 994 

A.1.2. Oprav. pol., rezervy, přechod. úč. 2 500 2 500 0 0 0 

A.1.3 Zisk z prodeje stálých aktiv -12 -129 43 51 -248 

A.1.4. Výnosy z dividend 0 0 0 0 0 

A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -132 -42 -88 -125 -68 

A.1.6. Ostatní nepeněžní operace 0 0 0 0 0 

A.* ČISTÝ CF Z PROVOZNÍ ČINNOSTI -122 5 558 4 187 2 978 11 355 

A.2. Potřeba pracovního kapitálu 4253 -4956 -4305 8641 -5269 

A.2.1. Pohledávky z provozní činnosti -779 -5 824 -695 -53 1 640 

A.2.2. Krátkodobé závazky z provozní činnosti 1 540 1 225 -2 144 6 937 -3 160 

A.2.3. Změna stavu zásob 3 492 -357 -1 466 1 757 -3 749 

A.2.4. 

Krátkodobý fin. maj. nespadající do pen. 

prostř. a ekviv. 0 0 0 0 0 

A.** ČISTÝ CF Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 4131 602 -118 11619 6086 

A.3. Výdaje z plateb úroků s vyj. kap. úr. 0 0 0 0 0 

A.4. Přijaté úroky 132 42 88 125 68 

A.5. Zaplacená DP za bě. činn. a doměrky 0 0 -148 -120 -1 121 

A.6. Mimořádné úč. případy včetně DP m.č. -2 -1 0 0 -2 

A.7. Přijaté divid. a podíly 0 0 0 0 0 

A.8. Vyplacené dividendy - přerozdělení 0 0 0 0 0 

A.*** Čistý CF z provozní činnosti 4261 643 -178 11624 5031 

B.1. Výdaje za stálá aktiva -1 366 -2 825 -3 179 -7 888 -924 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 94 148 36 362 248 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 56 0 200 83 0 

B.*** ČISTÝ CF Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI -1216 -2677 -2943 -7443 -676 

C.1. Změna stavu závazků 0 0 0 0 0 

C.2. Dopady změn vl. jm. na pen. pr.  176 112 -8 279 63 

C.2.1. Zvýšení základního jmění nebo rezerv 3 731 4 146 -1 031 -232 715 

C.2.2. Vyplácení podílu na vl. jm. spol. 0 0 0 0 0 

C.2.3. Dary, dotace do vl. jm. a další 0 0 0 0 0 

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0 0 



X 

 

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -3555 -4034 1023 511 -652 

C.2.6 Vyplac. dividendy a podíly vč. daně 0 0 0 0 0 

C.*** ČISTÝ CF Z FINANČNÍ ČINNOSTI 176 112 -8 279 63 

F. ČISTÝ CASH FLOW 3 221 -1 922 -3 129 4 460 4 418 

R.  
KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH 
PROSTŘEDKŮ P. + F. 23483 21561 18432 22892 27310 
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Příloha 5. Horizontální analýza rozvahy společnosti Ryor, a.s. za období  

2009 – 2013 

 

 

Položka rozvahy 

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

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

AKTIVA CELKEM                         2 358 3,74 -1 640 -2,51 6 566 10,3 3 274 4,66 

Dlouhodobý majetek                                    599 4,43 -661 -4,68 3889 28,89 -3 070 -17,69 

Dlouhodobý nehmotný majetek                        29 20,28 305 177,33 -269 -56,39 -151 -72,6 

Software 53 0 329 620,75 -245 -64,14 -126 -91,97 

Jiný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
-24 -16,78 -24 -20,17 -24 -25,26 -25 -35,21 

Dlouhodobý hmotný majetek                            458 4,7 -757 -7,41 -38 -0,4 951 10,1 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
750 30,78 570 17,89 465 12,38 2 067 48,96 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
518 0 -518 -100 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 
0 0 0 0 307 0 -307 -100 

Dlouhodobý finanční majetek                             112 3,09 -209 -5,59 4 196 118,87 -3 870 -50,09 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 
112 3,56 -9 -0,28 4 279 131,78 -3 870 -51,42 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící 

osoba, podstatný vliv 
0 0 -200 -70,67 -83 -100 0 0 

Oběžná aktiva                                  1719 3,53 -905 -1,79 2559 5,17 6 332 12,16 

Zásoby                                                         357 2,53 1 466 10,15 -1 757 -11,05 3 749 26,5 

Materiál -529 -5,58 1 308 14,61 -1 738 -16,93 3 216 37,72 

Nedokončená výroba a polotovary 251 1195,24 -15 -5,51 72 28,02 -248 -75,38 

Výrobky 632 18,78 -265 -6,63 390 10,45 810 19,65 

Mladá a ostatní zvířata a jejich 

skupiny 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Zboží 3 0,25 438 36,05 -481 -29,1 -29 -2,47 

Dlouhodobé pohledávky                                   -197 -14,38 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy -197 -100 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky                                3 481 35,65 758 5,72 -144 -1,03 -1 835 -13,24 

Pohledávky z obchodních vztahů 2 140 22,89 1 761 15,33 -265 -2 -1 659 -12,77 

Stát - daňové pohledávky -9 -90 -1 -100 0 0 10 0 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 366 426,88 -987 -58,54 112 16,02 -130 -16,03 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 9 0 -3 -33,33 

Jiné pohledávky -16 -19,05 -15 -22,06 0 0 -53 -100 

Krátkodobý finanční majetek                            -1 922 -8,18 -3 129 -14,51 4 460 24,2 4 418 19,3 

Peníze 745 257,79 -415 -40,14 771 124,56 -496 -35,68 

Účty v bankách -2 667 -11,5 -2 714 -13,22 3 689 20,71 4 914 22,85 

Časové rozlišení                                              40 4,94 -74 -8,72 118 15,23 12 1,34 

Náklady příštích období 40 4,94 -74 -8,72 118 15,23 12 1,34 
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Položka rozvahy 

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

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

PASIVA CELKEM                         2 358 3,74 -1 640 -2,51 6 566 10,3 3 274 4,66 

Vlastní kapitál                               1 135 2,42 502 1,05 -371 -0,77 6 286 13,06 

Základní kapitál                                                0 0 0 0 0 0 0 0 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové fondy                                            112 74,67 -9 -3,44 279 110,28 124 23,31 

Emisní ážio 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků  
112 74,67 -9 -3,44 279 110,28 124 23,31 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku  

0 0 52 82,54 25 21,74 0 0 

Zákonný rezervní fond / 

Nedělitelný fond 
0 0 52 82,54 25 21,74 0 0 

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých 

let                     
-4 034 -30,97 971 5,69 486 3,02 -652 -4,18 

Nerozdělený zisk minulých let 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neuhrazená ztráta minulých let -4 034 -30,97 971 5,69 486 3,02 -652 -4,18 

Jiný výsledek hospodaření 
minulých let 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období  
5 057 125,36 -512 -50,05 -1 161 -227,2 6 814 1048,31 

Cizí zdroje                                        1 237 7,65 -2 136 -12,28 6 937 45,45 -3 012 -13,57 

Rezervy                                                          0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky                                     0 0 0 0 0 0 0 0 

Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky                                    1 237 7,65 -2 136 -12,28 6 937 45,45 -3 012 -13,57 

Závazky z obchodních vztahů 426 4,83 -3 050 -32,99 1 276 20,6 -1 192 -15,96 

Závazky k zaměstnancům 160 16,84 90 8,11 295 24,58 318 21,27 

Závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění 
-66 -8,14 62 8,32 447 55,39 -40 -3,19 

Stát - daňové závazky a dotace 142 18,73 180 20 298 27,59 1 845 133,89 

Krátkodobé přijaté zálohy 2 100 85 2125 -88 -98,88 8 800 

Dohadné účty pasivní 550 75,14 505 39,39 93 5,2 618 32,87 

Jiné závazky 23 20,35 -8 -5,88 4 616 3606,25 -4 569 -96,31 

Bankovní úvěry a výpomoci                          0 0 0 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení                                            -14 -70 -6 -100 0 0 0 0 

Výnosy příštích období -14 -70 -6 -100 0 0 0 0 

 

 

 
 



XIII 

 

Příloha 6. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti Ryor, a.s. 

za období 2009 – 2013 

 

 

Položka výkazu zisku a 

ztráty 

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

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

Tržby za prodej zboží 2 968 28,17 -523 -3,87 -1 104 -8,5 -1 098 -9,24 

Náklady vynaložené na 
prodané zboží 

1 707 30,82 -818 -11,29 -517 -8,04 -837 -14,16 

Obchodní marže   1 261 25,23 295 4,71 -587 -8,96 -261 -4,37 

Výkony  9 455 12,89 4 744 5,73 10 486 11,97 4 666 4,76 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
6 843 9,41 5 682 7,14 9 502 11,15 4 279 4,52 

Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 

2 702 482,5 -1 081 -50,47 835 78,7 227 11,97 

Aktivace -90 -7,48 143 12,84 149 11,85 160 11,38 

Výkonová spotřeba   2 865 5,6 6 516 12,07 1 708 2,82 1 416 2,28 

Spotřeba materiálu a energie 3 720 12,12 2 072 6,02 2 634 7,22 2 817 7,2 

Služby -855 -4,18 4 444 22,69 -926 -3,85 -1 401 -6,06 

Přidaná hodnota    7 851 28,83 -1 477 -4,21 8 191 24,37 2 989 7,15 

Osobní náklady   2 349 9,93 1 801 6,92 9 009 32,39 -4 544 -12,34 

Mzdové náklady 1 583 9,1 1 268 6,68 8 079 39,9 -4 674 -16,5 

Náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

727 12,46 504 7,68 917 12,97 138 1,73 

Sociální náklady 39 9,05 29 6,17 13 2,61 -8 -1,56 

Daně a poplatky -7 -7,37 5 5,68 59 63,44 -32 -21,05 

Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 

majetku 

652 41,96 547 24,8 -59 -2,14 491 18,23 

Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku a 

materiálu   

128 59,81 -127 -37,13 306 142,33 -184 -35,32 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku 
54 57,45 -112 -75,68 326 905,56 -114 -31,49 

Tržby z prodeje materiálu 74 61,67 -15 -7,73 -20 -11,17 -70 -44,03 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a 
materiálu   

87 106,1 18 10,65 314 167,91 -458 -91,42 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
19 0 60 315,79 334 422,78 -413 -100 

Prodaný materiál 68 82,93 -42 -28 -20 -18,52 -45 -51,14 

Ostatní provozní výnosy 6 1,77 -29 -8,41 -22 -6,96 -60 -20,41 

Ostatní provozní náklady 232 12,43 -284 -13,53 1 186 65,34 -935 -31,16 

Provozní výsledek 

hospodaření 
4 672 889,9 -3 720 -71,58 -2 034 -137,71 8 223 1476,3 

Tržby z prodeje cenných 0 0 0 0 0 0 3 935 0 
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papírů a podílů 

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 4 000 0 

Výnosové úroky -89 -67,42 45 104,65 37 42,05 -59 -47,2 

Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy -78 -47,85 190 223,53 69 25,09 20 5,81 

Ostatní finanční náklady -551 -11,36 -3 131 -72,8 -807 -68,97 51 14,05 

Finanční výsledek 

hospodaření 
384 8,43 3 366 80,66 913 113,14 -155 -146,23 

Daň z příjmů za běžnou 

činnost                                                  
0 0 159 0 40 25,16 1 252 629,15 

 - splatná 0 0 159 0 40 25,16 1 252 629,15 

Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost 

5 056 125,4 -513 -50,1 -1 161 -227,2 6 816 1048,62 

Mimořádné náklady -1 -50 -1 -100 0 0 2 0 

Mimořádný výsledek 
hospodaření                       

1 50 1 100 0 0 -2 0 

Výsledek hospodaření za 

účetní období (+/-)               
5 057 125,36 -512 -50,05 -1 161 -227,2 6 814 1048,31 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním (+/-)          

5 057 125,36 -353 -34,51 -1 121 -167,31 8 066 1788,47 
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Příloha 7. Horizontální analýza přehledu o peněžních tocích společnosti Ryor, a.s. 

za období 2009 – 2013 

 

 

Položka cash flow 

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

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

Počáteční zůstatek 

peněžních prostředků 
3 221 15,90 -1 922 -8,18 -3 129 -14,51 4 460 24,2 

Čistý peněžní tok z provozní 

činnosti 
-3 618 -84,91 -821 -127,68 11802 6630,34 -6593 -56,72 

Čistý peněžní tok z 

investiční činnosti 
-1461 -120,15 -266 9,94 -4500 -152,91 6767 90,92 

Čistý peněžní tok z finanční 

činnosti 
-64 -36,36 -120 -107,14 287 3587,5 -216 -77,42 

Čistý cash flow -5 143 -159,67 -1 207 -62,8 7 589 242,54 -42 -0,94 

Konečný stav peněžních 

prostředků 
-1 922 -8,18 -3 129 -14,51 4 460 24,2 4418 19,30 
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Příloha 8. Vertikální analýza rozvahy společnosti Ryor, a.s. za období 2009 – 2013 

 

 

Položka rozvahy (%) 31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 

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

Dlouhodobý majetek                                    21,46 21,60 21,12 24,68 19,41 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek                        
0,23 0,26 0,75 0,3 0,08 

Dlouhodobý hmotný 
majetek                            

15,48 15,62 14,83 13,39 14,09 

Dlouhodobý finanční 

majetek                             
5,75 5,72 5,54 10,99 5,24 

Oběžná aktiva                                  77,26 77,10 77,67 74,05 79,36 

Zásoby                                                         22,34 22,08 24,95 20,12 24,32 

Dlouhodobé 
pohledávky                                   

2,17 1,79 1,84 1,67 1,59 

Krátkodobé pohledávky                                15,49 20,26 21,97 19,71 16,34 

Krátkodobý finanční 
majetek                            

37,25 32,97 28,91 32,55 37,11 

Časové rozlišení                                              1,28 1,30 1,22 1,27 1,23 

Náklady příštích období 1,28 1,30 1,22 1,27 1,23 

 

 

Položka rozvahy (%) 31. 12. 2009 31. 12. 2010 
31. 12. 

2011 
31. 12. 2012 31. 12. 2013 

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

Vlastní kapitál                               74,33 73,38 76,06 68,43 73,93 

Základní kapitál 101,05 97,41 99,92 90,59 86,56 

Kapitálové fondy                                            0,24 0,40 0,40 0,76 0,89 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku  

0,10 0,10 0,18 0,2 0,19 

Výsledek hospodaření 

minulých let                     
-20,66 -26,09 -25,24 -22,19 -22,09 

Neuhrazená ztráta 
minulých let 

-20,66 -26,09 -25,24 -22,19 -22,09 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního 

období  

-6,40 1,56 0,80 -0,92 8,38 

Cizí zdroje                                        25,64 26,61 23,94 31,57 26,07 

Rezervy                                                          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky                                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé závazky                                    25,64 26,61 23,94 31,57 26,07 

Bankovní úvěry a 

výpomoci                          
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlišení                                            0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 

Výnosy příštích období 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 
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Příloha 9. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti Ryor, a.s. za období 

2009 – 2013 

 

 

Položka výkazu zisku a ztráty 

(%) 
31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 

Výnosy 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tržby za prodej zboží 12,43 13,90 12,80 10,68 9,10 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
6,53 7,46 6,34 5,31 4,28 

Obchodní marže   5,90 6,44 6,46 5,37 4,82 

Výkony  86,57 85,26 86,32 88,17 86,73 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
85,81 81,91 84,04 85,20 83,62 

Výkonová spotřeba   60,33 55,58 59,65 55,95 53,73 

Spotřeba materiálu a energie 36,21 35,42 35,96 35,17 35,40 

Služby 24,12 20,16 23,69 20,78 18,33 

Přidaná hodnota    32,14 36,12 33,13 37,59 37,82 

Osobní náklady   27,92 26,78 27,42 33,11 27,26 

Mzdové náklady 20,53 19,54 19,96 25,47 19,97 

Náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění 
6,89 6,76 6,97 7,18 6,86 

Sociální náklady 0,51 0,48 0,49 0,46 0,43 

Daně a poplatky 0,11 0,09 0,09 0,14 0,10 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 
1,83 2,27 2,71 2,42 2,69 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu   

0,25 0,35 0,21 0,47 0,28 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a 

materiálu   

0,10 0,17 0,18 0,45 0,04 

Ostatní provozní výnosy 0,40 0,36 0,31 0,26 0,20 

Ostatní provozní náklady 2,20 2,16 1,79 2,70 1,74 

Provozní výsledek hospodaření 0,62 5,35 1,46 -0,50 6,47 

Tržby z prodeje cenných papírů a 

podílů 
0,00 0,00 0,00 0,00 3,32 

Výnosové úroky 0,16 0,04 0,09 0,11 0,06 

Ostatní finanční výnosy 0,19 0,09 0,27 0,31 0,31 

Ostatní finanční náklady 5,72 4,43 1,15 0,33 0,35 

Finanční výsledek hospodaření -5,38 -4,30 -0,80 0,10 -0,04 

Daň z příjmů za běžnou činnost                                                  0,00 0,00 0,16 0,18 1,23 

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 
-4,76 1,05 0,50 -0,58 5,21 

Mimořádný výsledek 

hospodaření                       
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření za účetní 

období (+/-)               
-4,76 1,05 0,50 -0,58 5,20 


