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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti Český Caparol 

s.r.o. v období let 2009 – 2013 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zjištěné 

hodnoty ukazatelů následně slouží k posouzení finančního zdraví podniku. V poslední 

části práce budou navržena opatření, která povedou ke zlepšení ekonomického stavu 

podniku.  

ABSTRACT 

Bachelor´s thesis deals with evaluation of the financial situation in Český Caparol s.r.o. 

company during the period of 2009 to 2013 using selected methods of financial 

analysis. Processed values of financial indexes are used for evaluation of company´s 

financial health. Measures leading to improvement of economic state of company will 

be suggested in the last part of the thesis. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, rozdílové ukazatele, soustavy 

ukazatelů, faktoring 

KEYWORDS 

Financial analysis, horizontal and vertical analysis, differential indicators, system 

indicators, factoring 
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ÚVOD 

Finanční analýza je jedním z hlavních podkladů při rozhodování podniku o jeho 

financích a investicích. Dává nám možnost nahlédnout, jak podnik hospodaří, jaké jsou 

jeho silné a slabé stránky a jaké je celkové finanční zdraví podniku. Management 

společnosti tyto informace využívá k strategickému řízení, rozhodování o chodu 

společnosti, vývoji podniku a zabránění vzniku případných rizik. 

V současné době je pro podnik velice důležité povědomí o tom, v jakých oblastech 

prosperuje a v čem je schopný se nadále rozvíjet a zlepšovat. Pokud chce být podnik 

úspěšný, dosahovat zisku a chce si jasně vymezit své místo v konkurenčním prostředí, 

musí mít celkový přehled o své finanční situaci. Využití finanční analýzy je k tomu tím 

nejlepším prostředkem. Výsledky finanční analýzy jsou vhodné nejenom pro vlastní 

potřebu managementu podniku, ale i pro investory, obchodní partnery, státní instituce, 

zaměstnance, konkurenci a také pro veřejnost. 

Ke zpracování finanční analýzy využíváme základních materiálů rozvahy, výkazu zisku 

a ztráty a cash flow. Z těchto materiálů jsme schopni za pomoci různých metod  

a ukazatelů určit aktuální finanční zdraví podniku. K posouzení finančního zdraví 

určitého podniku je vhodné výsledky porovnat s oborovým průměrem a finanční 

analýzou konkurenčního podniku. 

Tématem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení se zaměřením na firmu Český Caparol s.r.o.  
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1 CÍL PRÁCE A METODIKA 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Český Caparol s.r.o. 

za pomocí zvolených metod finanční analýzy pro roky 2009 - 2013. Vypracovaní 

teoretické části práce, podle které se následně provede samotná finanční analýza 

podniku. Na základě finanční analýzy určit silné a slabé stránky podniku a navrhnout 

případná opatření pro zlepšení dané situace. 

Hlavního cíle bakalářské práce bude dosaženo pomocí vypracování dílčích cílů. V první 

části stanovím teoretická východiska práce, podle kterých v další části provedu finanční 

analýzu. Dále popíšu sledovaný podnik a jeho organizační strukturu. V analitické části 

provedu strategickou analýzu, která bude složena ze čtyř částí. Zhodnocení makrookolí 

podniku pomocí SLEPTE analýzy, vyhodnocení konkurenčních hrozeb pomocí 

Porterova modelu pěti konkurenčních sil, dále určení kritických faktorů uspěhu pomocí 

McKinseyho analýzy 7S a následné shrnutí těchto faktorů ve SWOT analýze. Čtvrtým 

krokem bude vypracování analýzy soustav ukazetelů,  které budou hodnotit finanční 

zdraví podniku. Dále rozeberu za pomocí horizontální a vertikální analýzy stavové 

veličiny účetních výkazů. V šestém kroku vypočítám hodnoty čistého pracovního 

kapitálu a čistého peněžního majetku, které nástíní, jaký styl financování podnik 

preferuje.  Posledním krokem finanční analýzy budu pomocí poměrových ukazatelů 

zjišťovat, zda je podnik schopný dosahovat zisku, jestli je dostatečně solventní, do jaké 

míry svou činnost financuje cizími zdroji a jestli správně hospodaří se svými aktivy.    

V závěru práce navrhnu na základě zjištěných informací taková opatření, která povedou 

ke zlepšení finanční situace podniku.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část práce se zabývá podstatou a významem finanční analýzy podniku. Další 

část popisuje ukazatele, které budou použity v části analytické a praktické. 

2.1 Finanční analýza 

„Vytěžit z výkazů a dalších zdrojů informací, posoudit finanční zdraví podniku  

a připravit podklady pro potřebná řídící rozhodnutí je hlavní úkolem finanční analýzy.“ 

(Grünwald a Holečková, 2007) 

Finanční analýza slouží ke k celkovému zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá 

odhalit, zda podnik dosahuje dostatečného zisku, zda má vhodně zvolenou kapitálovou 

strukturu, zda je schopen efektivně využívat svých aktiv, zda včas splácí své závazky  

a celou řadu dalších důležitých skutečností. (Knápková a Pavelková, 2010) 

Zaměření finanční analýzy je především na identifikaci problémů a silných a slabých 

stránek hodnotových procesů podniku. Informace získané provedením finanční analýzy 

umožňují dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, 

představují podklad pro rozhodování managementu. (Sedláček, 2011) 

Finanční analýza je vhodná pro hodnocení ekonomické situace podniku právě z důvodu 

vysoké proměnlivosti ekonomických dat, jejich obtížného zpracování, neexistence 

obecně platných hodnot ukazatelů a teoretických modelů prosperujících firem. 

(Sedláček, 2011) 

 

2.1.1 Zdroje informací k finanční analýze 

Ke zhotovení finanční analýzy je zapotřebí velké množství dat z různých informačních 

zdrojů a různé povahy. Zdroje finanční analýzy jsou čerpány zejména z účetních výkazů 

finančního účetnictví, informací finančních analytiků a manažerů podniku, výroční 

zprávy. (Grünwald a Holečková, 2007) 

Základním zdrojem dat finanční analýzy jsou účetní výkazy 

 Rozvaha 

 Výkaz zisku a ztráty 

 Přehled o peněžních tocích (Grünwald a Holečková, 2007) 
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Kromě těchto vnitřních zdrojů se sem dále řadí i vnější finanční informace jako roční 

zprávy emitentů veřejně obchodovatelných cenných papírů, prospekty cenných papírů, 

burzovní zpravodajství apod. 

Finanční účetnictví bývá prvotním a často hlavním zdrojem ekonomických dat, 

z kterých se vytváří finanční analýza. Účetnictví prostřednictvím základních finančních 

výkazů tvoří základní datovou bázi – je tedy poskytovatelem dat a informací pro 

ekonomické rozhodování. (Grünwald a Holečková, 2007) 

 

Rozvaha podniku 

 „Základním účetním výkazem každého podniku je jeho rozvaha, která nás informuje  

o tom, jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů je tento majetek financován.“ 

(Knápková a Pavelková, 2010) 

 

Obrázek č. 1: Struktura rozvahy (Zdroj: Vlastní zpracování dle Knápková a Pavelková, 2010) 

Rozvaha patří k jednomu z nejdůležitějších zdrojů finanční analýzy. Můžeme být 

chápána jako účetní výkaz, který nám udává stav dlouhodobého hmotného  

a nehmotného majetku a zdrojů krytí jejich financování. (Knápková a Pavelková, 2010) 

Rozvaha poskytuje věrohodný obraz ve třech základních oblastech a to jsou majetková 

situace podniku, finanční situace podniku a zdroje financování. V oblasti majetkové 

situace podniku vyjadřujeme, jak je majetek oceněn, v jakých druzích je vázán, jak je 

opotřeben, složení majetku, obrat majetku atd. V další části zjišťujeme informace  

o finanční situaci podniku. Odtud jsme schopni vypozorovat, jakého zisku byl podnik 

AKTIVA PASIVA

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál

Dlouhodobý nehmotný majetek Základní kapitál

Dlouhodobý hmotný majetek Rezervní fondy

Dlouhodobý finanční majetek Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období

Oběžná aktiva Cizí zdroje

Zásoby Rezervy

Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé závazky

Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky

Krátkodobý finanční majetek Finanční výpomoci

Časové rozlišení Časové rozlišení
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schopen dosáhnout, jak se dělil zisk a také zda je podnik schopný dostát svých závazků. 

(Růčková, 2011) 

Poslední částí jsou zdroje financování. Zde se koncentrujeme na výši vlastních a cizích 

zdrojů financování, které byly využity k pořízení majetku, dále se zajímáme o strukturu 

zdrojů financování. (Růčková, 2011) 

Výkaz zisku a ztráty 

„Výkaz zisku a ztráty konkretizuje, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se 

podílely na tvorbě výsledku hospodaření běžného období, který je pak v rozvaze 

zobrazen jako jediný údaj.“ (Grünwald a Holečková, 2007) 

 

Struktura výkazu zisku a ztráty: 

 

+ Tržby za prodej zboží 

-  Náklady vynaložené na prodané zboží 

= OBCHODNÍ MARŽE 

+ Výkony 

-  Výkonová spotřeba 

= PŘIDANÁ HODNOTA 

+ Provozní výnosy 

-  Provozní náklady 

= PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

+ Finanční výnosy 

-  Finanční náklady 

= FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  

- daň z příjmu za běžnou činnost 

= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 

+ Mimořádné výnosy 

-  Mimořádné náklady 

-  Daň z mimořádné činnosti 

= MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 

 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Optys.cz, 2014) 
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2.1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Výsledky finanční analýzy neslouží pouze pro majitele firmy, ale i pro uživatele, 

kteří přicházejí nějakým způsobem do kontaktu s daným podnikem  

(Grünwald a Holečková, 2007). 

 

Jedná se zejména o: 

 Investory, v jejichž zájmu je především stabilita, likvidita podniku  

a disponibilní zisk, od kterého se odvíjí výše jejich dividend. 

 

 Manažery, kteří informace poskytnuté finanční analýzou využívají 

k  dlouhodobému i operativnímu řízení podniku. 

 

 Obchodní partnery (zákazníky či dodavatele), které zajímá především, jestli 

podnik bude schopen platit své závazky. 

 

 Zaměstnance, v jejichž zájmu jsou zejména perspektiva platových podmínek  

a stabilita zaměstnání. 

 

 Banky a jiné věřitele, aby se mohli správně rozhodnout, jestli poskytnout úvěr, 

v jaké výši a za jakých podmínek. 

 

 Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data podniku z velkého 

množství důvodů; např. pro kontrolu plnění daňových povinností, rozdělování 

finanční výpomoci podniků (přímé dotace, vládou zaručené úvěry), pro statistiky 

(Grünwald a Holečková, 2007). 

2.2 Strategická analýza podniku 

2.2.1 SLEPTE analýza 

Analýza SLEPTE slouží k rozboru změn  v makrookolí podniku. Hlavní vlivy se dělí do 

šesti základních na sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické  

a ekologické. (Sedláčková, 2006) 
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Sociální faktory 

Změny v sociálním prostředí firmy mohou mít vliv na poptávku po výrobcích či 

službách dané firmy i ochotu jednotlivců pracovat. Mezi hlavní faktory patří zejména 

demografický vývoj společnosti (počet obyvatel, věkové složení populace, příjmy 

obyvatel), struktura a vzdělání obyvatelstva, náboženství, velikost a vývoj pracovní síly. 

(Podnikátor, 2012)  

Legislativní faktory 

Předmětem legislativních faktorů je právní prostředí, v němž se podnik nachází. 

Prostředí je tvořeno zejména státní mocí a patří sem zákony a vyhlášky, státní regulace, 

ochrana životního prostředí či regulace dovozu a vývozu. (Podnikátor, 2012) 

 Ekonomické faktory 

Tyto faktory vyplívají z ekonomické odstaty a zíkladních směr ekonomického rozvoje  

a jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Mezi základní indikátory stavu 

makroekonomického okolí řadíme , které ovlivňují chod podniku řadíme míru 

ekonomického růstu, úrokovou míru, míru inflace, daňovou politika a devízové kurzy. 

(Sedláčková, 2006)  

Politické faktory 

Poltické faktory se zaměřují hlavně na vládní politiku, intenzitu vládní intervence do 

ekonomiky, priority a podporu v oblasti podnikání. Mezi politické faktory zahrnují 

například aktuální politickou situaci, měnovou a fiskální politiku, vládní postoj ke 

korupci či podporu zahraničního obchodu. (Podnikátor, 2012) 

Technologické faktory 

Technologické faktory mají velký vliv na konkurenceschopnost podniku. Aby firma 

nezaostávala za ostatními, musí být informována o technických a technologických 

změnách, které v okolí probíhají. Mezi hlavní technologické faktory řadíme přístup k 

vědě a výzkumu, vládní podporu vědy a výzkumu, investice firmy v oblasti vědy  

a výzkumu, dostupnost informací, nové postupy, metody a techniky práce atd. 

(Sedláčková, 2006) 

Ekologické faktory 

V současné době je na ekologii brán velký důraz. Faktory souvisí s dodržování opatření, 

norem, limitů v oblasti dodržování ochrany životního prostředí a ekologie. (Podnikátor, 

2012)  
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2.2.2 Analýza McKinseyho 7S 

Analýza 7S je analtická technika používaná pro hodnocení kritických faktorů 

organizace, používaná hlavně v podnicích. Jedná se o způsob rozkladu organizace na 7 

dílčích komponentů: 

 Skupina – společenství lidí orientované na stejný cíl 

 Strategie – cíle skupiny a způsoby jejich dosažení 

 Sdílené hodnoty – firemní struktura, vize, poslání 

 Schopnosti – zkušenosti, znalosti, dovednosti  

 Styl – způsob konání, jednání, chování 

 Struktura – organizační struktura skupiny 

 Systémy – technické, informační systémy, technologie (Managementmania.com, 

2013)  

2.2.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model vychází z předpokladu, že pozice podniku, který působí v určitém 

odvětví, se dá určit z působení pěti základních činitelů. Popisuje všechny základní 

složky odvětvové struktury, které by mohly být v určitém odvětví potenciální hnací 

silou konkurence. Každé odvětví je jedinečné, a proto má každý z faktorů rozdílnou 

důležitost. (Grasseová, 2010) 

Hrozba silné rivality  

Konkurenční rivalita se v každém odvětví zvyšuje, pokud se velikost tohoto odvětví 

zmenšuje, nebo stagnuje, jelikož každý podnik může dosáhnout většího podílu na trhu 

pouze na úkor konkurence. Jako další faktor, který zvyšuje rivalitu mezi konkurenty 

patří velký zájem konkurence setrvat na trhu, její početnost a nepatrné diference mezi 

výrobky. (Grasseová, 2010) 

Hrozba vstupu nových konkurentů  

Tato hrozba se odvíjí od bariér vstupu do odvětví, což je provázáno s existencí  

a působením těchto faktorů: úspory z rozsahu, přístup k distribučním kanálům, vládní 

politika, kapitálová náročnost vstupu, nebo diferenciace výrobků. (Grasseová, 2010) 
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Hrozba substituce výrobků  

Za substituty jsou označovány ty výrobky, které jsou si podobné, podnik se proto musí 

zaměřit na sledování vývoje jejich cen. V případě zlepšení výrobní technologie 

takovýchto výrobků cena a zisk s nimi spojený na trhu klesají. (Grasseová, 2010) 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků  

Zákazníci jsou schopni snižovat ceny tím, že žádají více služeb a lepší kvalitu. Tímto 

způsobem staví konkurenty proti sobě, prodávající jsou nuceni se přizpůsobit 

konkurenci a tím se prodávajícímu snižuje zisk. (Grasseová, 2010)  

Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů  

Odvětví, ve kterém se podnik nachází, nebudí zájem, pokud si dodavatelé mohou 

dovolit zvyšovat ceny, nebo na druhé straně snižovat kvalitu, či kvantitu dodávek. 

(Grasseová, 2010) 

2.2.4 SWOT analýza 

Název SWOT analýza odvozujeme z počátečních písmen čtyř anglických slov: 

Strenghts – silné stránky 

Weaknesses – slabé stránky 

Opportunities – příležitosti 

Threats – hrozby 

Z těchto čtyř částí je zřejmé, že SWOT analýza slouží k zjištění faktorů interních, tedy 

silných a slabých stránek, a faktorů externích neboli příležitosti a ohrožení. Jednotlivé 

faktory se poté uspořádávají do tzv. SWOT matice (Blažková, 2007). 

Silné stránky (Strengths) 

 Jsou faktory, díky kterým si firma vytváří silnou pozici na trhu 

 Jedná se zejména o posouzení podnikových schopností, dovedností, zdrojových 

možností  a potenciálu (Blažková, 2007) 

 Příklad: dobré povědomí mezi zákazníky, silná značka (Blažková, 

2007) 

Slabé stránky (Weaknesses) 

 Jsou faktory, které vytváří slabosti firmy 
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 Příklad: špatná marketingová strategie, špatné umístění firmy, špatná 

reputace mezi zákazníky (Blažková, 2007) 

Příležitosti (Opportunities) 

 Jsou to možnosti firmy, s jejichž realizací stoupají vyhlídky na růst firmy 

 Staví podnik do výhody nad konkurencí 

 Příklad: nové technologie, rozvoj nových trhů, nenaplněné potřeby 

zákazníků (Blažková, 2007) 

Hrozby (Threats) 

 Jsou hrozby, kterým může podnik čelit nebo nebezpečí úpadku 

 Nepříznivá situace či změna podnikového okolí zapříčiňuje hrozby, znamenající 

překážku pro činnost 

 Příklad: vstup nových konkurentů na trh, konkurenti s nižšími 

náklady či lepším výrobkem, změny v zákaznických preferencích 

(Blažková, 2007) 

2.3 Metody finanční analýzy 

Předtím, než zvolíme ideální metodu finanční analýzy, musíme brát ohled na tři 

základní faktory. Bereme v potaz účelnost, nákladnost a spolehlivost. Účelnost 

vyjadřujeme jako správnou volbu metody s ohledem na zvolené cíle, nákladnost jako na 

vydání spojené s metodou a spolehlivost jako využití všech dostupných spolehlivých 

dat. (Růčková, 2009) 

Podle účelu, ke kterému se finanční analýza vytváří a podle dat, které používá, 

rozlišujeme:  

 Analýza soustav ukazatelů 

 Altmanův index (bankrotní model) 

 Index IN 05 (bankrotní model) 

 Aspekt gobal rating (bonitně - bankrotní model) 

 Analýza absolutních ukazatelů 

 Horizontální analýza 

 Vertikální analýza 

 Analýza rozdílových ukazatelů 
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 Čistý pracovní kapitál 

 Čistý peněžní majetek 

 Analýza poměrových ukazatelů 

 Ukazatele rentability 

 Ukazatele likvidity 

 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele aktivity   (Kislingerová, 2010) 

2.4 Analýza soustav ukazatelů 

K přesnějšímu posouzení finanční situace se vytváří takzvané soustavy ukazatelů, které 

bývají také označovány jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy. 

S větším počtem ukazatelů se nám dostává přesnějšího pohledu na finančně 

ekonomickou situaci podniku, na druhou stranu však velký počet ukazatelů ztěžuje 

orientaci a výsledné hodnocení podniku. (Sedláček, 2011) 

 

Altmanova formule bankrotu (Z-scóre) 

Tato formule se nazývá podle prof. Edwarda Altmana, který v roce 1968 vybral několik 

firem, u kterých určil ukazatele, podle kterých pomocí statistické analýzy mohl 

předpovídat finanční krach firmy (diskriminační analýza). Výsledkem je rovnice, do 

které dosazujeme hodnoty finančních ukazatelů. Tento výsledek předpovídá, zda firma 

v budoucnu bude prosperovat, či spěje k bankrotu. (Kislingerová, Hnilica, 2008) 

 

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

Kde: A = Čistý pracovní kapitál (oběžná aktiva – kr. závazky) / celková aktiva  

B = Nerozdělený zisk / celková aktiva  

C = Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) / celková aktiva  

D = Tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkových zdrojů  

E = Celkový obrat / celková aktiva  

Hodnoty:  

Z > 2,99 = uspokojivá finanční situace  

1,81 < Z < 2,99 = nemůžeme jednoznačně určit výslednou situaci tzv.: „šedá zóna“  

Z < 1,81 = velké finanční problémy (hrozící bankrot). (Sedláček, 2011) 
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Model IN 05 

Index IN05 vychází z bankrotních indikátorů a byl sestaven a upraven přímo pro české 

podniky. Zároveň i akceptuje hledisko vlastníka. (Kislingerová, Hnilica, 2008) 

Přínosem při použití tohoto modelu je jeho jednoduchost a rychlé zjištění finančního 

zdraví. Na druhé straně nevýhodou je shrnutí celkového stavu podniku do jednoho čísla. 

Při tomto shrnutí dochází ke ztrátě informací o příčinách problémů v podniku a zároveň 

o jejich možném řešení, či odstranění. (Kislingerová, Hnilica, 2008) 

Podniky s indexem IN05 v rozmezí 0,9 až 1,6 mají 50 % pravděpodobnost, že 

zkrachují, nicméně se 70 % pravděpodobností budou tvořit hodnotu. Firmy nad horní 

hranicí pak s 92 % pravděpodobností nezkrachují a s 95 % pravděpodobností budou 

vytvářet hodnotu. (Neumaierová a Neumaier, 2005) 

 

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

kde: A = aktiva / cizí kapitál 

B = EBIT / nákladové úroky  

C = EBIT / celková aktiva  

D = celkové výnosy / celková aktiva 

E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry (Neumaierová a Neumaier, 2005) 

 

Aspekt Global Rating 

Jedná se o produkt společnosti ASPEKT, která vydává stejnojmenný časopis zaměřený 

na odvětvové analýzy. Obdobně jako index IN 05 je i tento model zkonstruován pro 

české prostředí. Index zařazuje hodnocený subjekt do devítibodové stupnice, která se 

svoji podobou neliší od ratingových stupňů používaných v zahraničí. (is.vsfs.cz, 2005)  

Postup výpočtu Apekt global ratingu je popsán v následující tabulce.  
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Tabulka č. 1: Výpočet Aspekt global rating (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle is.vsfs.cz, 2005) 

 

Tabulka ukazuje hodnoty indexu, které určují známku podniku. Dále je přidán slovní 

komentář jednotlivých známek. 

Tabulka č. 2: Hodnocení Aspekt global rating (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle is.vsfs.cz, 2005) 

 

2.5 Analýza absolutních ukazatelů 

Za jeden z výchozích bodů finanční analýzy můžeme určit vertikální a horizontální 

rozbor finančních ukazatelů. Tyto postupy nám dávají možnost vidět původní absolutní 

údaje z účetních výkazů v určitých relacích a souvislostech. U horizontální analýzy se 

zaměřujeme na vývoj zkoumané veličiny v čase, většinou k danému minulému 

účetnímu období. Vertikální analýza nám pak slouží ke sledování struktury finančního 

výkazu vztažené k určité veličině. (Kislingerová a Hnilica, 2005) 

Ukazatele Vzorec

Ukazatel provozní 

marže

(Provozní HV + odpisy)/Tržby za 

prodej výrobků a služeb

Ukazatel běžného 

ROE

HV za běžné účetní období/Vlastní 

kapitál

Ukazatel krytí 

odpisů (Provozní HV + odpisy)/odpisy

Ukazatel krátkodobé 

likvidity

finanční majetek + (kr. pohledávky * 

0,7) / kr.závazky + kr. bankovní 

úvěry a výpomoci

Ukazatel vlastního 

financování Vlastní kapitál/Pasiva celkem 

Ukazatel provozní 

rentability

(Provozní HV + odpisy)/Aktiva 

celkem

Ukazatel využití 

aktiv

Tržby za prodej výrobků a 

služeb/Aktiva celkem

Rating

Hodnota 

indexu menší 

nebo rovno

Slovní komentář

AAA 8.5 Optimálně hospodařící subjekt blížící se ideálnímu podniku

AA 7 Velmi dobře hospodařící subjekt se silným finančním zdravím

A 5.75 Stabilní a zdraví subjekt s minimálními rezervami v rentabilitě či likviditě

BBB 4.75 Stabilní, průměrně hospodařící subjekt

BB 4 Průměrně hospodařící subjekt, jehož finanční zdraví má poměrně jasné rezervy

B 3.25 Subjekt s jasnými rezervami a problémy, které je třeba velmi dobře sledovat

CCC 2.5 Podprůměrně hospodařící subjekt, jehož rentabilita i likvidita si vyžaduje ozdravení

CC 1.5 Představitel nezdravě hospodařícího subjektu s krátkodobými i dlouhodobými problémy

C 1,5 a menší Subjekt na pokraji bankrotu se značnými riziky a častými krizemi
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2.5.1 Horizontální analýza 

Nejčastější užití horizontální analýzy je spojeno s  interpretací vývojových trendů ve 

struktuře majetku a kapitálu podniku. Tento typ finanční analýzy vyhodnocuje data, 

které jsou získány z účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) nebo výročních 

zpráv. Položky výkazů a jejich změny se sledují po řádcích tudíž horizontálně, proto je 

tato metoda označována za horizontální. Patří k nejpoužívanější a nejjednodušší metodě 

využívané k vypracování zpráv o ekonomické situaci podniku a jeho minulém  

a budoucím období. (Sedláček, 2011) 

2.5.2 Vertikální analýza 

Hlavním zaměřením vertikální analýzy jsou komponenty majetku a kapitálu tedy 

struktura aktiv a pasiv podniku. Při vytváření vertikální analýzy procentně vyjadřujeme 

jednotlivé komponenty v jednotlivých letech od shora dolů a právě proto se analýza 

označuje jako vertikální. Analýza nezahrnuje meziroční inflaci, je tedy možné srovnat 

výsledky analýzy z různých let. Patří k analýzám, kterými je možno relativně snadno 

zjistit zdraví podniku. (Sedláček, 2011) 

 

2.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele se používají k analýze a řízení finanční situace podniku, zejména 

k řízení jeho likvidity. Rozdílové ukazatele bývají občas označovány jako fondy 

finančních prostředků nebo jako finanční fondy. Fondy jsou chápany jako rozdíly mezi 

soubory určitých položek aktiv a určitých položek pasiv. (Sedláček, 2007) 

 

2.6.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál neboli provozní kapitál označuje rozdíl mezi oběžným majetkem 

a krátkodobými cizími zdroji. Jinak řečeno porovnává oběžná aktiva s krátkodobým 

cizím kapitálem, díky tomu má tento ukazatel významný vliv na platební schopnost 

podniku. (Knápková a kol, 2013).  

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑐𝑖𝑧í 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎  

(Scholleová, 2012) 
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2.6.2 Čistý peněžní majetek 

Čistý peněžní majetek (ČPM) neboli čistý peněžně - pohledávkový finanční fond 

upravuje ukazatel čistého pracovního kapitálu a to tak, že nezahrnuje do oběžných aktiv 

jejich nejméně likvidní části, kterými jsou zásoby a nelikvidní pohledávky. Dá se říci, 

že tento ukazatel je jakýmsi zpřesněním ukazatele čistého pracovního kapitálu. 

(Knapková a kol., 2013) 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 =

(𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦) − 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 (Scholleová, 2012) 

2.7 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používanou, nenákladnou metodou finanční 

analýzy. Jejich vyjádřením je vztah mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli 

pomocí jejich podílu. Zprostředkovávají rychlý pohled na základní finanční ukazatele 

podniku. Vychází z účetnictví – z rozvahy a z výkazu zisků a ztrát. (Sedláček, 2011) 

 

Tyto ukazatele značí podíl mezi dvěma položkami z účetních výkazů. Aby ukazatele 

měly vypovídající schopnost, musí mezi položkami uvedenými do poměru existovat 

souvislost. Díky velkému počtu druhů poměrových ukazatelů se tyto ukazatele dělí do 

skupin ukazatelů rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. (Máče, 2006) 

 

Poměrové ukazatele jsou hojně využívány zejména z těchto důvodů: 

 Analýza časového vývoje finanční situace firmy 

 Nástroj prostorové analýzy 

 Vstupní údaje matematických modelů (Sedláček, 2011) 

2.7.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability neboli výnosnosti kapitálu vyjadřují schopnost podniku dosahovat 

zisku použitím investovaného kapitálu, to znamená, že ukazují schopnost podniku 

vytvářet nové zdroje. Ukazatele rentability poměřují zisk získaný podnikáním s výší 

zdrojů podniku, kterých bylo použito k dosažení zisku (Knápková a kol., 2013; 

Sedláček, 2007). 
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Rentabilita celkového kapitálu (ROA) poměřuje zisk před zdaněním a úroky  

s celkovými aktivy bez ohledu na to, zda jsou tato aktiva financována prostřednictvím 

vlastních nebo cizích zdrojů. Hodnota ukazatele značí, kolik korun vynesla každá 

investovaná koruna kapitálu. Nesmíme však zapomenout, že dosazujeme zisku před 

zdaněním a úroky, který v účetní jednotce odpovídá zhruba provoznímu zisku, a proto 

vypočítaná hodnota také neobsahuje zdanění ani úroky. Z toho vyplývá, že tento 

ukazatel je vhodno využívat při porovnávání podniků s rozdílnými daňovými 

podmínkami. (Sedláček, 2007) 

Vzorec č. 1: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (Sedláček, 2007) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého 

vlastníky podniku neboli odměnu majitelů podniku, kteří podstupují riziko. V ideálním 

případě by se hodnota ukazatele měla pohybovat nad dlouhodobým průměrem úročení 

dlouhodobých vkladů. Jestliže tento ukazatel dlouhodobě vykazuje nulové nebo záporné 

hodnoty, nemají vlastníci důvod dále rizikově podnikat, když uložením peněz v bance 

mohou dosáhnout vyšších zisků. (Knápková a kol., 2013) 

Vzorec č. 2: 

 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
   (Sedláček, 2007) 

 

Rentabilita tržeb (ROS) značí poměr zisku společnosti s jeho celkovými tržbami. 

Hodnota ukazatele značí návratnost tržeb, tedy kolik korun zisku přinesla účetní 

jednotce jedna koruna tržeb. 

(Máče, 2006) 

Vzorec č. 3: 

 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
            (Sedláček, 2007) 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) je ukazatelem, který se objevuje ve více 

variantách, nejčastěji bývá vyjádřen jako výnosnost dlouhodobého kapitálu vloženého 
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do podniku. Za dlouhodobý kapitál považujeme dlouhodobý cizí kapitál a vlastní 

kapitál. (Knápková a kol., 2013) 

 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
          (Sedláček, 2007) 

 

Za zisk v čitateli ukazatelů rentability tržeb a rentability vložného kapitálů dosazujeme 

zisk po zdanění, zisk před zdanění nebo zisk před zdaněním a nákladovými úroky. Pro 

srovnání zisku mezi podniky je doporučeno využít zisku před zdaněním a úroky, jelikož 

hodnocení nebude ovlivněno kapitálovou strukturou a v případě podniků z různých 

zemí nebude ovlivněno ani odlišnou mírou zdanění. 

(Knápková a kol., 2013) 

2.7.2 Ukazatele likvidity 

Pojem likvidita představuje schopnost dané složky majetku se co nejrychleji přeměnit 

na peněžní hotovost. Schopnost hradit včas své platební závazky, v požadované době  

a na určitém místě označujeme jako solventnost. Najít optimální hodnotu likvidity je 

složité, ale především je zapotřebí hledat vyváženou likviditu, která zajistí schopnost 

dostát svým závazkům a zároveň i dostatečné zhodnocení finančních prostředků. 

(Růčková, 2011) 

 

Běžná likvidita  

Označována také jako likvidita 3. stupně. Běžnou likviditou vyjadřujeme, kolikrát 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku nebo také kolika jednotkami 

oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Čím vyšší hodnotu 

ukazatel značí, tím je více pravděpodobná platební schopnost podniku. Doporučené 

hodnoty se pohybují v rozmezí od 1,6 do 2,5. (Růčková, 2011)   

Vzorec č. 5: 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

(Sedláček, 2011) 
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Pohotová likvidita  

Pohotová likvidita nezařazuje zásoby do oběžných aktiv jako nejméně likvidní 

prostředky. Doporučená hodnota ukazatele bývá v rozmezí od 0,7 do 1  

a u konzervativní strategie od 1,1 do 1,5. V analýze porovnáváme pohotovou likviditu s 

běžnou likviditou.  

(Kislingerová a Hnilica, 2008)  

Vzorec č. 6: 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(Sedláček, 2011)  

 

Okamžitá likvidita  

Okamžitou likviditu označujeme jako likviditu 1. stupně. Její výpočet je dán jako poměr 

finančního majetku a krátkodobých závazků, kde finančním majetkem je hotovost v 

pokladně, peníze na běžných účtech a krátkodobé cenné papíry. Doporučená hodnota 

ukazatele se pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,5. (Scholleová, 2012)  

Vzorec č. 7: 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(Sedláček, 2011)  

 

2.7.3 Ukazatele zadluženosti 

O zadluženosti podniku hovoříme v tom případě, že podnik využívá ke své činnosti 

cizích zdrojů. Bez využívání cizích zdrojů (dluhů) se obejde málokterý podnik, zejména 

u velkých podniku je cizí financováním běžným prostředkem. V realitě není dobré 

financovat svou činnost pouze z vlastního nebo pouze z cizího kapitálu. Použití 

výhradně vlastního kapitálu má za následek snížení výnosnosti vloženého kapitálu. 

Použití pouze cizích zdrojů z reálného hlediska není možné. Není snadné tyto zdroje 

zajistit a zároveň zákony vyžadují financování podniku do určité výše vlastním 

kapitálem, pak je teprve zakládáme společnost a máme možnost začít využívat cizích 

zdrojů. (Růčková, 2011)  
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Celková zadluženost 

Vzorec č. 8: 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

(Knápková a kol., 2013) 

Ze vzorce je patrné, že základní ukazatel zadluženosti značí poměr mezi cizími zdroji  

a aktivy celkem. Optimální hodnota poměru se dá jen ztěží přesně určit, jelikož záleží 

na vedlejších faktorech (odvětví, schopnost splácet dluhy, úrokové sazby), avšak 

doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 30-60%. (Knápková a kol., 2013) 

 

Míra zadluženosti 

Vzorec č. 9: 

𝑚í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑘𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎á𝑙
 

(Knápková a kol., 2013) 

 

Míra zadluženosti dává do poměru cizí zdroje s cizím kapitálem. Důležitou složkou 

tohoto ukazatele je sledování časového vývoje, snížení nebo zvýšení cizích zdrojů, které 

signalizují, do jaké míry by mohly být ohroženy nároky věřitelů. (Knápková a kol., 

2013) 

 

Koeficient samofinancování 

Vzorec č. 10: 

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(Růčková, 2011) 

Tento ukazatel udává procentní míru aktiv, která je financována z peněz akcionářů. Řadí 

se mezi nejdůležitější poměrové ukazatele zadluženosti. (Růčková, 2011) 

 

2.7.4 Ukazatele aktivity 

Závěrečnou skupinou poměrových ukazatelů jsou ukazatele aktivity. Předmětem 

ukazatelů aktivity jsou informace o efektivnosti hospodaření účetní jednotky s jejími 
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aktivy. Nadměrné náklady vznikají příčinou většího množství aktiv, než podnik 

potřebuje (např. u nadměrných zásob vznikají zbytečné náklady na skladování), naopak 

nižším množstvím aktiv podnik přichází o možné tržby. (Máče, 2006) 

Ukazatele jsou používány ve dvou formách. Jako ukazatele počtu obrátek nebo jako 

ukazatele počtu obratu. Ukazatele počtu obrátek značí, kolikrát se daná položka za 

časový interval obrátí. Ukazatele doby obratu udávají dobu, po kterou je majetek 

používán. (Máče, 2006) 

 

Obrat celkových aktiv značí, kolikrát se aktiva obrátí za časový interval (rok). 

Vyjadřuje tedy počet obrátek za daný časový interval. Nízká hodnota (menší než 1) 

tohoto ukazatele znamená neúměrnou majetkovou vybavenost podniku a její neefektivní 

využití. Naopak vysoká hodnota znamená, že podnik má majetku nedostatek. Hodnoty 

těchto ukazatelů se liší s odvětvovou příslušností podniku. Výše aktiv se dosazuje  

v netto hodnotě. (Knapková a kol., 2013; Sedláček, 2007) 

 

Vzorec č. 11:  

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(Sedláček, 2007) 

 

Obrat dlouhodobého majetku taktéž nazýván jako obrat stálých aktiv má podobnou 

vypovídající schopnost jako předchozí ukazatel, s tím rozdílem, že se specializuje na 

dlouhodobý majetek. Značí tedy, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí za časový 

interval. (Knapková a kol., 2013) 

Vzorec č. 12:  

 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜ℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

(Knápková a kol., 2013) 

 

Musíme však brát na zřetel, že oba tyto ukazatele obratu jsou ovlivněny mírou 

odepsanosti majetku, tedy při dosáhnutí stejných tržeb, budeme mít lepší výsledky 

ukazatelů při vyšší odepsanosti majetku (Knapková a kol., 2013). 
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Doba obratu zásob je chápána jako průměrná doba, která začíná dnem, ve kterém je 

materiál nakoupen, a končí dnem, kdy je prodán výrobek z tohoto materiálu. Je to tedy 

doba, po kterou jsou aktiva vázána ve formě zásob. Hodnota tohoto ukazatel by měla 

v ideálních případech mít klesající tendenci. (Máče, 2006) 

 

Vzorec č. 13:  

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

(Sedláček, 2007) 

 

Doba obratu pohledávek značí průměrnou dobu ode dne vystavení faktury 

odběratelům, až do dne, kdy nám odběratel zaplatí. Vyjadřuje ted období, za které jsou 

pohledávky průměrně splaceny. Snahou účetní jednotky je co nejkratší doba splácení, 

průměrný počet dní by neměl přesahovat průměrnou dobu stanovenou v platebních 

podmínkách. (Máče, 2006) 

Vzorec č. 14: 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

(Máče, 2006) 

 

Doba obratu závazků je průměrná doba, po kterou jsme dlužní našim dodavatelům. 

Tato doba vyjadřuje počet dní, který uběhne od nákupu po úhradu za tento nákup. 

(Máče, 2006). 

 

Vzorec č. 15:  

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

(Máče, 2006) 
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3 ANALÝZA FINANČNÍ SITUACE PODNIKU 

Tato kapitola se bude zabývat situací v podniku Český Caparol s.r.o. Nejdříve bude 

společnost ve stručnosti popsána. V další části bude podnikatelský subjekt podroben 

strategické analýze. V poslední části bude provedena horizontální a vertikální analýza, 

analýza rozdílových, poměrových ukazatelů a analýza bonitních a bankrotních modelů. 

Při tvorbě finanční analýzy budu vycházet z výročních zpráv firmy Český Caparol s.r.o. 

3.1 Popis podniku  

3.1.1 Základní informace 

Název firmy: Český Caparol s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti: České Budějovice, Litvínovice 32, Stecherův mlýn, 370 01 

Den zápisu společnosti: 2. Února 1994 

Identifikační číslo: 608 25 847 

Základní kapitál: 15 000 000 Kč 

Vlastník společnosti: DAW SE, Ober-Ramstadt, Rossdorfer Strasse 50, 653 72, 

Spolková repubilka Německo 

Hlavní jednatelé společnosti: Ing. Prokop Kocián, Mag. Wolfgang Wiesinger 

Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem dalšího prodeje, prodej, pronájem a 

půjčování věcí movitých 

Počet zaměstnanců: 61, z toho 30 obchodních zástupců 

(Zdroj: Výroční zpráva společnosti, vlastní zpracování autora) 

 

Obrázek č. 2: Logo značky Caparol (Zdroj: Caparol.cz, 2013) 

3.1.2 Organizační struktura 

Společnost má hlavní sídlo v Českých Budějovicích, kde se nachází ekonomické  

a účetní oddělení, prokurista – technický ředitel a vedoucí prodeje. V pobočce 

v Kozomíně je umístěna kancelář druhého jednatele, vedoucí řízení logistiky a vnitřní 



 

 

33 

 

správy, kontroling, útvar centrálního nákupu, vnitřní správy, technické oddělení  

a distribuční sklad. Po celém území České republiky jsou síťově rozmístěni obchodní 

zástupci. Pracoviště v Kozomíně, Českých Budějovicích a v Brně mají svého 

aplikačního technika. V Kozomíně se nachází hlavní distribuční sklad pro Českou 

republiku. (Zdroj: Výroční zpráva firmy, vlastní zpracování) 

3.1.3 Stručný popis společnosti Český Caparol s.r.o. 

Český Caparol s.r.o. je dceřinou společností německé firmy DAW (Deutsche 

Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG)  

Na našem trhu působí Český Caparol od roku 1993 a jako dodavatel pro oblast 

stavebnictví a hobby si během šestnácti let vybudoval stabilní postavení. Vzhledem 

k tomu, že klade velký důraz na kvalitu materiálů včetně komplexního servisu 

a poradenství, řady klientů a spokojených koncových zákazníků se neustále rozšiřují. 

V současnosti je Caparol dodavatelem kontaktních zateplovacích systémů ETICS, 

interiérových i fasádních barev, laků na dřevo a kov na rozpouštědlové i vodní bázi. 

Soustředí se také na barvy pro hobby program, pod značkou Alpina, která se prodává 

v obchodních řetězcích jako je Bauhaus, Baumax, Hornbach, OBI a Globus Baumarkt. 

Společnost Caparol s pruhovaným slonem v logu se orientuje hlavně na koncové 

zákazníky, kterým dodává své zboží především prostřednictvím odborných prodejců - 

tzv. Caparol partnerů. Mimo to provozuje také vlastní firemní prodejny v Českých 

Budějovicích, v Praze a Brně. Český Caparol s.r.o., společnost se sídlem v Českých 

Budějovicích, zaměstnává celkem 61 pracovníků, z toho 30 obchodních zástupců, kteří 

působí na celém území ČR. Roční obrat firmy se pohybuje okolo 400 milionů Kč.  

(Caparol.cz, 2013) 

3.2 Strategická analýza 

3.2.1 SLEPTE analýza  

Společnost Český Caparol s.r.o. sídlí v České republice, ale realizuje svou činnost 

i v zahraničí, konkrétně na Slovensku. Česká republika je od roku 2004 členem 

Evropské unie. V rámci tohoto členství je z části nucena řídit se nařízeními 

a směrnicemi určenými EU. Od roku 2007 je ČR také členem Schengenského prostoru, 

v rámci kterého funguje bezcelní prostor, který ovlivňuje zahraniční obchodování mezi 

státy EU.  
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Hlavním zdrojem tržeb firmy Český Caparol s.r.o. je však Česká republika a proto je ke 

zpracování strategické analýzy zvoleno makroprostředí České republiky.  

Sociální faktory 

Působení sociálních faktorů nijak zásadně neovlivňuje chod podniku Český Caparol 

s.r.o., avšak není na škodu, když bude mít podnik o vývoji těchto faktorů přehled, který 

poskytne možnost se na tyto situace předem připravit. 

 Demografický vývoj populace 

V rámci demografického vývoje populace můžeme sledovat obecný trend stárnutí 

obyvatelstva. Následkem tohoto trendu je úbytek obyvatelstva v produktivním věku 

a tedy úbytek pracovních kapacit. Úbytek obyvatelstva nepředstavuje jen snížení 

pracovních sil, se snížením klesne i poptávka po povrchových úpravách staveb, které 

jsou jednou ze součástí služeb nabízených firmou Český Caparol.   

 Nezaměstnanost obyvatelstva 

Nezaměstnanost v ČR zaznamenala strmý nárůst od počátku ekonomické krize v roce 

2008, kdy se od srpna téhož roku z 4,2% postupně zvyšovala až na 7,8% v únoru roku 

2010. Poté se na 3 roky hodnota ustálila okolo 7% a v současné době má 

nezaměstnanost mírně klesající tendenci, kdy pro únor roku 2015 dosahuje hodnoty 

5,5%. Tato skutečnost má pro společnost Český Caparol s.r.o. ve sledovaném období 

tyto následky. Zvýšení nezaměstnanosti znamená snížení objemu peněz v ekonomice, 

tím pádem snížení poptávky po nabízených službách společnosti. Druhou skutečností, 

která je zapříčiněna vysokou nezaměstnaností je snaha zaměstnanců pracovat kvalitně 

a nadstandartně, z důvodů obav o ztrátu zaměstnání.  (Kurzy.cz, 2015) 

Technologické faktory 

Technologické faktory představují důležitou součást strategické analýzy. Firma musí 

dbát na neustálý vývoj technologických faktorů, aby držela krok s konkurenčními 

firmami. 

 Vládní podpora výzkumu a vývoje 

Vládní výdaje na podporu výzkumu a vývoje mají obecně rostoucí trend. Tento trend se 

vztahuje i na vývoj a výzkum v podnikatelském sektoru. Z dlouhodobého hlediska se 

tedy dá očekávat pokračování tohoto trendu.  
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Firma Caparol klade na oblast výzkumu a vývoje mimořádný důraz. V čele výzkumu  

a vývoje jsou majitelé firmy - chemici. Do budoucna by tak firma mohla čerpat státní 

podporu na vývoj a výzkum.    

 Technologické prostředí firmy 

Oblastí technologií, kterou firma Český Caparol s.r.o. nejvíce sleduje je oblast 

zaměřující se na výrobu fasádních a vnitřních barev, omítek, zateplovacích systémů, 

sanací a ochranu betonových systémů. Společnost vlastní tónovací technologii Color 

express a vizualizační program SPECTRUM 3.0.  

Legislativní faktory 

Legislativní faktory velkou měrou souvisí s faktory politickými. Politické změny mohou 

v důsledku vést i ke změnám legislativním a tak ovlivňovat budoucí rozhodování 

podniku. Legislativa vymezuje hranice, ve kterých je podniku umožněno operovat a má 

vliv na podnikání samotné. Pro činnost podniku je důležité sledovat změny v daňových 

zákonech, v zákonech o pracovním právu a obecně změny v obchodním zákoníku, který 

má vliv na podnikání samotné. V rámci směrnic a zákonů pro ochranu životního 

prostředí jsou výkumná střediska podniku certifikována podle normy ISO 14001 

(mezinárodní normy pro ochranu životního prostředí). (Caparol.cz, 2013) 

Ekonomické faktory 

Ekonomické prostředí je tvořeno mnoha faktory, které ovlivňují jeho vývoj a mají vliv 

na jeho uspořádání. K popisu prostředí jsem použil tyto faktory: inflace, HDP, devizové 

kurzy.  

 Inflace  

Inflace je definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v určitém 

časovém období. Od října roku 2009, kdy byla hodnota meziroční inflace -0,2% 

sledujeme rostoucí tendenci až do března roku 2012, kdy se hodnota zastavila na čísle 

3,8% a nadále pak zpětnou klesající tendenci, kdy se hodnoty meziroční inflace 

v polovině roku 2014 opět blížily nule a dala se považovat za stabilizovanou. 

Stabilizovaná míra inflace pro podnik znamená snížení nejistoty ve strategickém 

plánování. Naopak vysoká míra inflace je spojena s investičními riziky a proto v tomto 

období investoři nebudou ochotni realizovat investice. (Kurzy.cz, 2015) 
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 HDP 

Hrubý domácí produkt lze považovat za hlavní ukazatel vývoje ekonomiky. Značí 

souhrn všech přidaných hodnot ve všech odvětvích. Po silném propadu v roce 2009 (-

4,5 %) došlo k následnému zlepšení v roce 2010, kdy HDP narostlo o 2,5 %.  Od roku 

2011, kdy došlo k relativnímu ustálení, měl meziroční růst HDP klesající tendenci. 

V současné době česká ekonomika opět ve fázi růstu. K tvorbě přidané hodnoty přispívá 

každé odvětví odlišně. Stavebnictví ve sledovaném období každoročně zaznamenává 

pokles. Pro firmu Český Caparol s.r.o. to znamenalo pokles zakázek v sektoru 

soukromém i veřejném. (Finance.cz, 2015) 

 Devizové kurzy 

Vzhledem k velkému množství faktorů ovlivňujících světové ekonomiky jsou kurzy 

devizového trhu značně proměnlivé. Nestabilita těchto kurzů má vliv na ziskovost 

podniku při uskutečňování zahraničních obchodů. Tyto kurzy tak ovlivňují 

konkurenceschopnost podniku. Firma Český Caparol s.r.o. využívá k realizaci zakázek 

na území ČR zahraničních subdodavatelů, kde jsou platební styky realizovány v eurech. 

V takovémto případě má vývoj kurzu měny přímý vliv na výslednou cenu. Z tohoto 

důvodu je v zájmu společnosti sledovat vývoj devizových kurzů, aby negativně 

neovlivňovaly výši hospodářského výsledku. V současné době se kurz české koruny 

vůči euru pohybuje okolo 27 korun. Vývoj devizových kurzů měl ve sledovaném 

období na společnost velký vliv. Devalvace koruny výraznou měrou negativně ovlivnila 

hodnoty hospodářského výsledku firmy. (Kurzy.cz, 2015) 

Politické faktory 

Politické prostředí České republiky se dá označit jako nestabilní, kvůli častým změnám 

vlády, z toho plynoucím změnám právních předpisů a rozdílným zasahováním do 

ekonomiky státu. V takovémto prostředí je pro podnik složité strategické plánování, 

jelikož nemůže počítat se stabilním prostředím. V rámci pravicové státní politiky je 

vhodné počítat s restriktivní finanční politikou státu, tedy se připravit na snižování 

státního rozpočtu, snížení výdajů a zvýšení daní. Tato situace může negativně 

ovlivňovat celkovou výši tržeb podniku. Na druhou stranu levicová státní politika je 

z krátkodobého hlediska pro podnik výhodnější, jelikož se zvýšením peněz v oběhu 
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můžeme očekávat nárůst poptávky po výrobcích a službách. Současná politická situace 

se dá označit jako středově orientovaná, spíše levicová.  

Ekologické faktory 

Sledování ekologických faktorů je nezbytnou součástí pří projektování zakázek. 

Společnost je povinna dodržovat zásady pro ochranu životního prostředí, a tak tyto 

faktory sehrávají důležitou roli při výběru firem na zpracování zakázek, které jsou 

těmito faktory limitovány. V souvislosti s těmito faktory je nutné brát na zřetel, že jejich 

dodržování může ovlivňovat velikost celkových nákladů. Společnost Český Caparol 

s.r.o. při realizaci své činnosti dodržuje všechny zásady pro ochranu životního prostředí 

dle zákona č. 144/92 o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 244/92 o posuzování vlivů 

na životní prostředí.  

3.2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 Hrozba silné rivality 

Obor stavebnictví se v současné době nachází ve fázi úpadku. Rivalita na tomto trhu je 

vysoká. Působí zde v dominantním postavení velké firmy s dlouholetou působností 

v ČR, které se snaží získat co největší podíl na trhu. Naopak pro menší firmy je 

v posledních letech velmi těžké na tomto trhu setrvat právě z důvodů stálého zvětšování 

tržního podílu dominantních firem. Firma Český Caparol s.r.o. se ve své oblasti 

podnikání pohybuje v popředí trhu, mezi hlavní konkurenty se řadí firmy především 

BAUMIT s.r.o., PROFI am BAU s.r.o. a Weber a.s. Tuto pozici si udržuje kvalitními 

výrobky, vyvíjením nových technologií výroby a individuálním přístupem 

k zákazníkovi.  

 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vstoupit na trh stavebnictví je v současné době velkým problémem z důvodu jednak 

velké konkurence a také z důvodu vysokých vstupních nákladů. Konkrétně trh se 

zateplovacími systémy, který je hlavním zdrojem příjmu firmy Český Caparol s.r.o. je 

ustálen a nedá se očekávat vstup nové konkurence. 

 Hrozba substituce výrobků 

Za substituty považujeme jakékoliv výrobky týkající se zateplovacích systémů, nátěrů, 

barev, omítek, laků, lazur atp., které by mohli nahradit prodávané výrobky firmou 
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Caparol. Firma prodává kvalitní výrobky ve střední až vyšší cenové relaci. Problém je 

ve vysokých cenách základního materiálu v zateplovacích systémech, konkrétně tmelů, 

které jsou dováženy ze zahraničí za podstatně vyšší ceny oproti konkurenci. 

 Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

V odvětví je vyjednávací síla zákazníků velká. Firmy se potýkají s nedostatkem 

zakázek, z důvodu recese v odvětví, je tedy v jejich zájmu si zákazníka udržet. Podnik 

své výrobky dodává převážně koncovým zákazníkům, kteří je využívají k realizaci své 

činnosti. Panuje zde vysoká míra konkurence, proto zde hrozí riziko přechodu 

odběratele k jinému dodavateli.  Ceny produktů se tak dostávají na minimální hodnoty  

a to nepříznivě ovlivňuje zisk sledovaného podniku. Firma se potýká s dlouhodobým 

problémem placení závazků odběrateli. Až 70 % všech firemních pohledávek je placeno 

po době splatnosti. 

 Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů 

Firma Český Caparol s.r.o. spolupracuje převážně se zahraničními dodavateli 

z Rakouska, se kterými má sepsány dlouhodobé smlouvy. Při stanovených cenách 

českým trhem se však tyto smlouvy jeví jako problém, protože Caparol nakupuje za 

ustanovené ceny ve smlouvách, což při snižování cenové hladiny v ČR vede k úbytku 

tržeb. Firma by mohla uvažovat o změně dodavatele v tom případě, že by byl schopen 

nabídnout substitut za nižší cenu. 

3.2.3 Analýza McKinseyho 7S   

Strategie – Udržení stávajícího tržního podílu se zvyšující se marží. Snížit celkové 

náklady zvýšením efektivity práce. Pokusit se vyjednat nižší ceny od dodavatelů. 

Struktura - Ve firmě je využíváno maticové organizační struktury, která se skládá 

z dvou jednatelů, pro každou oblast má přidělenou kompetenci jeden oblastní vedoucí, 

který pod sebou sdružuje skupinu obchodních zástupců. 

Systémy řízení - Ke komunikaci se používají především firemní telefony a emaily. 

Firemní informace jsou ukládány v databázích počítačů v řídících centrech. Potřebou je 

zlepšit využití systému AXA nejen v účetnictví, ale i pro obchodní zástupce k tvorbě 

nabídek. 
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Styl - Styl vedení by se dal označit jako konzultativní, kdy mezi jednateli, oblastními 

vedoucími, obchodní zástupci a zaměstnanci probíhá komunikace, rozhodnutí pak 

provádí jednatel.  

Spolupracovníci - Firma je závislá na výkonech svých oblastních vedoucích, kteří jsou 

odpovědni za realizované zakázky. V současné době firma propustila některé 

zaměstnance z důvodu nadbytečnosti. Toto snížení počtu zaměstnanů vedlo k ušetřrní 

režijních nákladů. 

Schopnosti - Zaměstnanci se pravidelně účastní školení, jsou tedy vždy odborně 

vzděláni a připraveni. Jazyková vybavenost soustředěna primárně na interakce 

s rakouskými dodavateli, zaměstnanci umí hlavně německý jazyk. Vysoce ceněným 

artiklem firmy je jeho vlastní know-how. 

Sdílené hodnoty – Poměrně časté výměny obchodních zástupců a změny v obchodním 

úseku vedou k nepříliš dobrým vztahům ve firmě. 

3.2.4 SWOT analýza 

Mezi silné stránky společnosti Český Caparol s.r.o. patří: 

 Organizační struktura (systém rozmístění obchodních zástupců po ČR) 

 Kvalifikovanost pracovníků  

 Zkušenosti a znalosti odborných prodejců 

 Stálá kvalita výrobků 

 Vlastní know-how (ColorExpress, Spectrum 3.0) 

Mezi slabé stránky společnosti Český Caparol s.r.o. patří: 

 Dovoz základních materiálů (nechuť zahraničního vlastníka k nákupu v ČR) 

 Velký vliv devizových kurzů na zisk nebo ztrátu společnosti 

 Dlouhá doba obratu pohledávek 

 Náklady spojené s pronájmem skladů a administrativních budov 

Příležitosti: 

 Vstup na zahraniční trhy 

 Kurzovní politika ČNB 

 Vývoj nových technologií výroby 
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Hrozby: 

 Pokračující recese ve stavebnictví 

 Kurzovní politika ČNB 

 Pokles cen 

3.3 Analýza soustav ukazatelů 

3.3.1 Altmanův index 

Tento typ bankrotního modelu zahrnuje pět poměrových ukazatelů. Celkový součet 

těchto ukazatelů (Z – skóre) by měl přesahovat hodnotu 2,99, aby se podnik dal označit 

jako finančně zdravý. Tabulka znázorňuje výpočet Z – skóre. 

Tabulka č. 3: Altmanův index (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv podniku) 

 

Podnik se v celém sledovaném období udržuje nad doporučenou hodnotou, což je 

pozitivní. V období let 2009-2011 skóre Altmanova indexu dosahovalo hodnot 5, což 

znamená, že podnik v těchto letech dosahoval uspokojivé finanční situace. V roce 2012 

sledujeme znatelný pokles hodnoty z 5,064 (2011) na 4,221 (2012). Pokles skóre 

nejvíce ovlivňuje ukazatel EBIT/Aktiva, který je v záporných hodnotách, což je 

způsobeno záporným hospodářským výsledkem před zdaněním v tomto roce. Poslední 

sledovaný rok vykazuje neslabší hodnotu 3,087. V prvních třech letech se finanční 

zdraví podniku jevilo jako dobré. V posledních dvou letech dosahoval podnik ztráty  

-14 066 tis.Kč (2012) a -23886 tis.Kč (2013), proto měla hodnota skóre klesající 

tendenci. Navzdory velké ztrátě v roce 2013 se hodnota udržela nad hodnotami 

doporučenými, avšak podnik by měl být na pozoru, aby se do budoucna nedostal pod 

tuto hranici do tzv. šedé zóny nevyhraněných výsledků nebo mu dokonce nehrozil 

bankrot. 

Altmannův index finančního zdraví 2009 2010 2011 2012 2013

ČPK/A x 0,717 0.460 0.454 0.578 0.511 0.278

NZ/A x 0,847 0.430 0.4 0.409 0.442 0.363

EBIT/A x 3,107 0.054 0.125 0.024 -0.345 -0.59

VK/CZ x 0,42 1.506 1.26 1.117 0.939 0.474

T/A x 0,998 2.567 2.763 2.936 2.674 2.562

Z - skóre 5.018 5.002 5.064 4.221 3.087
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3.3.2 Index IN05 

Tabulka č. 4: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle výročních zpráv podniku) 

 

V tabulce jsou znárorněny hodnoty indexu IN 05, kterých dosahovala firma Caparol 

v letech 2009-2013. Z těchto údajů zjišťujeme, zda podnik v daných letech tvořil 

hodnotu. Aby podnik hodnotu tvořil, měl by být jeho index vyšší než 1,6. Tuto 

podmínku podnik splňuje v prvních třech letech, kdy se index nachází nad touto hranicí, 

konkrétně v rozmezí od 2,229 (2009) do 3,991 (2010). Z těchto hodnot vyplývá, že 

v tomto období podnik hodnotu tvořil a nebyl ohrožen bankrotem. V letech 2012 a 2013 

je index výrazně záporný, podnik tedy v těchto letech žádnou hodnotu netvořil a jelikož 

se hodnoty nacházely pod hranicí 0,9, znamená to, že firma v těchto letech spěla 

k bankrotu. Hodnoty indexu pro roky 2012 a 2013 významně ovlivnil výsledek 

hospodaření před zdaněním, který byl -14 066 tis. Kč (2012) a -23886 tis. Kč (2013). 

3.3.3 Aspect global rating 

Tento model je vhodný pro hodnocení českých podniků a navazuje na předchozí dva 

modely Altmanův index a Index IN 05.   

Index IN 05 2009 2010 2011 2012 2013

A/CZ x 0,13 0.598 0.523 0.483 0.425 0.280

EBIT/ nákl. úroky x 0,04 0.510 2.311 1.46 -9.090 -12.044

EBIT/A x 3,97 0.060 0.138 0.112 -0.392 -0.570

Výnosy/A x 0,21 0.554 0.593 0.624 0.570 0.549

OA/ (KZ + KBÚ) x 0,09 0.508 0.426 0.374 0.251 0.168

IN 05 2.229 3.991 3.054 -8.236 -11.617
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Tabulka č. 5: Aspekt global rating (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle výročních zpráv podniku) 

 

Hodnoty ratingu podniku v prvních třech letech dosahují hodnot v rozmezí 7,767 (2009 

až 7,463 (2011), podnik tedy v těchto letech obdržel známku AA. Tato známka 

charakterizuje podnik jako velmi dobře hospodařící se silným finančním zdravím. 

V roce 2012 dosáhl hodnoty 4,177, které náleží známka BB. Podnik v tomto roce 

můžeme označit jako průměrně hospodařící, jehož finanční zdraví má poměrně jasné 

rezervy. Nejhorší hodnoty dosáhl podnik v roce 2013 (2,450), obdržel známku CCC, 

která podnik popisuje jako podprůměrně hospodařící, jehož rentabilita i likvidita si 

vyžaduje ozdravení. 

 V návaznosti na předchozí modely i zde sledujeme postupný úpadek společnosti, kdy 

se celkové finanční zdraví podniku meziročně zhoršuje. 

3.4 Analýza absolutních ukazatelů 

Při analýze absolutních ukazatelů využiji metody horizontální a vertikální analýzy aktiv, 

pasiv a horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty.  Při vytváření analýzy je vycházeno 

z výročních zpráv o hospodaření firmy Český Caparol s.r.o. za období let 2009 - 2013. 

 

Ukazatele Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013

Ukazatel provozní 

marže

(Provozní HV + odpisy)/Tržby za 

prodej výrobků a služeb
0.034 0.038 0.034 -0.011 -0.031

Ukazatel běžného 

ROE

HV za běžné účetní období/Vlastní 

kapitál
0.006 0.037 -0.005 -0.140 -0.313

Ukazatel krytí 

odpisů (Provozní HV + odpisy)/odpisy
1.212 1.501 1.452 -0.394 -1.188

Ukazatel krátkodobé 

likvidity

finanční majetek + (kr. pohledávky * 

0,7) / kr.závazky + kr. bankovní 

úvěry a výpomoci

3.091 2.577 2.293 1.461 1.041

Ukazatel vlastního 

financování Vlastní kapitál/Pasiva celkem 
0.780 0.746 0.717 0.684 0.525

Ukazatel provozní 

rentability

(Provozní HV + odpisy)/Aktiva 

celkem
0.087 0.104 0.097 -0.028 -0.078

Ukazatel využití 

aktiv

Tržby za prodej výrobků a 

služeb/Aktiva celkem
2.557 2.703 2.876 2.605 2.493

7.767 7.706 7.463 4.177 2.450

AA AA AA BB CCC

Aspekt Global Rating

Aspekt Global Rating

Rating
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3.4.1 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv sleduje meziroční změnu jednotlivých položek aktiv ve 

sledovaném období. V tabulce jsou zachyceny absolutní změny hodnot i relativní 

procentuální změny hodnot. 

 

V roce 2010 se celková aktiva navýšila o 10513 tis. Kč, tedy o 8,57 %. Tato změna byla 

způsobena výrazným nárůstem oběžných aktiv o 11922 tis. Kč. Dvěma hlavními 

položkami, které tuto změnu způsobily, jsou narůst krátkodobých pohledávek o 8015 

tis. Kč a nárůst pohledávek z obchodních vztahů o 16405 tis. Kč. Asi 60% z těchto 

pohledávek tvoří pohledávky po lhůtě splatnosti. Meziroční nárůst zaznamenaly 

i zásoby, které se zvětšily o 16,06 %. Mezi přírůstky dlouhodobého hmotného majetku 

v roce 2010 patřil nákup tónovacích zařízení COLOR EXPRES v hodnotě 2201 tis. Kč 

Tabulka č. 6: Horizontální analýza aktiv v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle 

výročních zpráv podniku) 

 

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

Aktiva Celkem 8.57 10513 3.67 4890 -8.20 -11315 -0.75 -951

Dlouhodobý majetek -6.78 -1781 2.93 719 -6.65 -1677 -18.16 -4275

Dlouhodobý nehmotný majetek -44.69 -656 -53.69 -436 -32.45 -122 -14.17 -36

Software -50.72 -737 -48.56 -355 -32.45 -122 -14.17 -36

Nedokončený dl. nehmotný majetek 100 81 -100 -81 0 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek -4.53 -1125 4.88 1155 -6.26 -1555 -18.20 -4239

Stavby -4.09 -7 -4.27 -7 -25.48 -40 -41.88 -49

Samostat. mov věci -0.82 -192 3.41 787 -7.18 -1714 -19.33 -4285

Nedokončený dl. hmotný majetek -68.34 -926 87.41 375 24.75 199 9.47 95

Oběžná aktiva 12.56 11922 4.18 4461 -8.84 -9838 3.52 3573

Zásoby 16.06 3656 0.38 101 -5.45 -1445 -23.83 -5975

Dlouhodobé pohledávky -13.69 -319 -20.29 -408 116.16 1862 74.72 2589

Dlouhodobé poskytnuté zálohy -20.17 -378 -52.41 -784 0.70 5 -88.42 -634

Krátkodobé pohledávky 13.48 8015 7.59 5119 -9.01 -6537 7.11 4695

Pohledávky z obchodních vztahů 33.92 16405 -1.03 -667 -15.28 -9796 5.76 3127

Odložená daňová pohledávka 12.94 59 73.01 376 208.42 1857 117.29 3223

Stát - daňové pohledávky -96.09 -8914 -89.26 -324 6030.77 2352 -56.67 -1355

Krátkodobé poskytnuté zálohy 5.32 62 -13.61 -167 10.19 108 -8.73 -102

Dohadné účty aktivní 121.94 567 608.14 6276 11.67 853 37.04 3023

Jiné pohledávky -64.02 -105 1.69 1 -90.00 -54 33.33 2

Krátkodobý finanční majetek 5.49 570 -3.21 -351 -35.09 -3718 32.92 2264

Peníze -23.82 -76 -19.75 -48 -14.36 -28 -50.90 -85

Účty v bankách 6.42 646 -2.83 -303 -35.48 -3690 35.01 2349

Časové rozlišení 25.43 372 -15.80 -290 12.94 200 -14.27 -249

Náklady přístích období 22.62 331 -13.88 -249 12.75 197 -22.90 -399

Příjmy příštích období - 41 -100 -41 - 3 5000 150

 2010/2011 2011/2012 2012/2013Horizontalní analýza aktiv 2009/2010

Meziroční změna
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a 14  automobilů v celkové hodnotě 5149 tis. Kč. Celkový dlouhodobý majetek však 

zaznamenal pokles vlivem vysokých položek oprávek. 

V následujícím roce celková aktiva opět zaznamenala nárůst. Navýšila se 4890 tis. Kč, 

tedy o 3,67%. Tato změna byla způsobena nárůstem oběžných aktiv. Krátkodobé 

pohledávky se zvýšily o 5119 tis. Kč. Výrazný vliv na toto zvýšení měla hodnota 

položky dohadné účty aktivní, která činila 7308 tis. Kč, narostla tak o 608,14%. 

Dlouhodobý majetek narostl o 2,93% vlivem výrazného přírůstku dlouhodobého 

hmotného majetku v podobě koupě tónovacích zařízení a osobních automobilů 

v celkové hodnotě 10169 tis. Kč.  Časové rozlišení se změnilo o 15,8% vlivem 

výrazného snížení nákladů příštích období. 

Rok 2012 přinesl snížení celkových aktiv o 8,2% (11315 tis. Kč). Oběžná aktiva se 

snížila 8,84% (9838 tis. Kč) a výraznou měrou tak přispěla ke snížení celkových aktiv. 

Hlavní podíl na tomto snížení mělo snížení pohledávek z obchodních vztahů o 15,28% 

(9796 tis. Kč) a snížení krátkodobého finančního majetku o 35,09% (3718 tis. Kč). 

Dlouhodobý majetek zaznamenal pokles o 6,65% (1667 tis. Kč) vlivem vyřazování 

tónovacích zařízení a automobilu z provozu. Naopak velký nárůst zaznamenaly daňové 

pohledávky vůči státu o 6033,77% (2352 tis. Kč). 

V posledním roce sledovaného období se celková aktiva změnila minimálně. Snížila se 

o 0,7% (951 tis. Kč). Dlouhodobý majetek zaznamenal velký pokles o 18,16% (4275 

tis. Kč). Hlavní podíl na této změně má pokles dlouhodobého hmotného majetku  

o 18,2% (4239 tis. Kč), který je způsoben úbytkem strojů a zařízení a dopravních 

prostředků. Tento úbytek vyrovnal nárůst oběžných aktiv o 3,52% (3573 tis. Kč) na 

kterém měly podíl nárůsty položek dlouhodobých a krátkodobých pohledávek, 

krátkodobého finančního majetku a účtů v bankách.   

3.4.2 Horizontální analýza pasiv 

Tato analýza porovnává trend vývoje jednotlivých položek pasiv.  V tabulce jsou opět 

uvedeny absolutní hodnoty změn vybraných položek stejně jako jejich procentuální 

změna. 
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Z uvedených hodnot v tabulce je patrné, že v roce 2010 se celková pasiva zvýšila 

o  8,57% (10 513 tis. Kč). Tato změna byla způsobena jak nárůstem vlastního kapitálu, 

tak cizích zdrojů.  V dalším roce pasiva opět zaznamenala navýšení o 3,6% (4890 tis. 

Kč), avšak tato změna byla způsobena pouze z důvodů navýšení cizích zdrojů. V roce 

2012 se celková pasiva snížila o 8,2% (11 315 Kč) vlivem snížení vlastního kapitálu  

o 12,32% (12 185 tis. Kč). Poslední sledovaný rok se celková pasiva snížila jen o 0,75% 

(951 tis. Kč), ale zaznamenala velký úbytek vlastního kapitálu o  23,82% (20663 tis. 

Kč) a naopak výrazný přírůstek cizích zdrojů 50,84 % (19 717 tis. Kč).   

Vlastní kapitál ve sledovaném období mírně narostl jen v roce 2010 o 3,85% (3682 tis. 

Kč), v dalších letech zaznamenával pouze propad. Tento propad byl způsoben 

propadem výsledků hospodaření běžného období ve všech sledovaných letech. 

Nejvýraznější propad nastal mezi roky 2011 a 2012, kdy se vlastní kapitál snížil o 8,2% 

(11 315 tis Kč) vlivem snížení hospodářského výsledku o 11 738 tis. Kč.  

 Cizí zdroje zaznamenávají nárůst po celé sledované období.  Nejvýraznější nárůst cizí 

zdroje zaznamenaly v roce 2013, kdy se navýšily o více než polovinu. Naopak nejnižší 

nárůst o 4,29% (1594 tis. Kč) byl v roce 2012, na který mělo pozitivní vliv splacení 

veškerých dlouhodobých závazků. Trend růstu cizích zdrojů je způsoben každoročním 

Tabulka č. 7: Horizontální analýza pasiv v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle 

výročních zpráv podniku) 

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

Pasiva Celkem 8.57 10513 3.67 4890 -8.2 -11315 -0.75 -951

Vlastní kapitál 3.85 3682 -0.45 -447 -12.32 -12185 -23.82 -20663

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku
0 0 0 0 0 0 0 0

HV minulých let 0.98 610 5.85 3682 -0.67 -447 -18.42 -12185

HV běžného účetního období 503.61 3072 -112.14 -4129 -2625.95 -11738 -69.58 -8478

Cizí zdroje 24.10 6431 12.30 4074 4.29 1594 50.84 19717

Rezervy 31.60 1026 -7.42 -317 -38.70 -1531 -10.93 -265

Dlouhodobé závazky -5.31 -351 2.95 185 -100.00 -6450 - 0

Krátkodobé závazky 34.23 5756 18.63 4206 35.75 9575 54.96 19982

Závazky z obchodních vztahů 35.88 1912 40.64 2943 97.94 9974 70.24 14158

Závazky k zaměstnancům 17.95 331 24.32 529 -29.70 -803 20.99 399

Závazky ze soc. a zdrav. 37.17 362 22.31 298 -27.91 -456 9.68 114

Stát - daňov závazky a dotace 29.25 98 -26.73 -158 -11.78 -51 84.29 322

Dohadné účty pasivní 38.15 3145 2.34 267 -23.48 -2737 21.86 1950

Časové rozlišení 138.41 400 183.31 1263 -37.09 -724 -0.41 -5

2010/2011 2011/2012 2012/2013Horizontální analýza pasiv 2009/2010

Meziroční změna



 

 

46 

 

nárůstem krátkodobých závazků, ze kterých se na nárůstu nejvíce podílí závazky 

z obchodních vztahů.  

3.4.3 Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv značí procentuální podíl jednotlivých aktiv vztažených 

k celkovým aktivům. Tabulka znázorňuje vývoj rozložení aktiv firmy Český Caparol 

s.r.o. 

Tabulka č. 8: Vertikální analýza aktiv v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle 

výročních zpráv podniku) 

 

Podíl dlouhodobého majetku firmy k celkovým aktivům je výrazně nižší než  

u oběžných aktiv. Pohybuje se v rozmezí od 21,43% v roce 2009 do 15,32% v roce 

2013. V letech 2010 – 2012 se podíl pohyboval okolo 18,5%. Dlouhodobý majetek je 

téměř z celé části tvořen dlouhodobým hmotným majetkem, na kterém se největší 

měrou podílí vlastnictví tónovacích zařízení a osobních automobilů.   

Největší měrou se tak na celkových aktivech podílí aktiva oběžná, jejichž podíl na 

celkové sumě aktiv se pohybuje od 77,38% v roce 2009 do 83,49 % v roce 2013. 

Oběžná aktiva jsou tvořena z velké části krátkodobými pohledávkami. Krátkodobé 

pohledávky ve sledovaném období zaujímají největší podíl na celkových aktivech  

a pohybují se od 48,46% v roce 2009 po 56,23% v roce 2013. Mezi lety se tak 

krátkodobé pohledávky zvýšily o 7,77%. Zásoby si podnik udržoval v prvních čtyřech 

letech v rozmezí 18 až 20%, v roce 2013 však klesly na 15,18% z počtu celkových 

aktiv.  

2009 2010 2011 2012 2013

Aktiva Celkem 100 100 100 100 100

Dlouhodobý majetek 21.43 18.4 18.27 18.57 15.32

Dlouhodobý nehmotný majetek 1.20 0.61 0.27 0.2 0.17

Dlouhodobý hmotný majetek 20.23 17.79 17.99 18.37 15.14

Oběžná aktiva 77.38 80.22 80.61 80.05 83.49

Zásoby 18.56 19.84 19.21 19.78 15.18

Dlouhodobé pohledávky 1.90 1.51 1.16 2.73 4.81

Krátkodobé pohledávky 48.46 50.66 52.57 52.10 56.23

Krátkodobý finanční majetek 8.46 8.22 7.67 5.43 7.27

Časové rozlišení 1.19 1.38 1.12 1.38 1.19

Náklady přístích období 1.19 1.35 1.12 1.37 1.07

Příjmy příštích období 0 0.03 0 0 0.12

Vertikální analýza aktiv
Podíl k celkovým aktivům [%]
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Časové rozlišení tvoří zanedbatelnou část celkových aktiv. Ve sledovaném období jeho 

hodnota nepřekročila 1,38 %. Časové rozlišení je tvořeno převážně náklady příštích 

období.  

 

Graf č. 1: Skladba aktiv v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování autora del výročních zpráv) 

 

Graf zobrazuje procentuální rozložení celkových aktiv podniku. Převládající složkou 

jsou oběžná aktiva, která tvoří v průměru 80% aktiv podniku. Dlouhodobý majetek, 

který je představován především dlouhodobým hmotným majetkem se pohybuje 

v rozmezí  15 až 22%. 

3.4.4 Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv vyjadřuje procentuální rozložení jednotlivých položek pasiv 

vztažených k celkovým pasivům. V tabulce jsou znázorněny poměry položek 

k celkovým pasivům. 
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Tabulka č. 9: Vertikální analýza pasiv v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle 

výročních zpráv podniku) 

 

Z tabulky je patrné, že podíl vlastního kapitálu na pasivech se v průběhu let snižoval, 

zatímco podíl cizích zdrojů rostl.  

Snížení vlastního kapitálu bylo v každém roce ovlivněno snížením hospodářského 

výsledku běžného účetního období, který byl v prvních dvou letech kladný, avšak od 

roku 2011 už podnik dosahoval ztráty, která se s každým rokem prohlubovala. Největší 

podíl na vlastním kapitálu má nerozdělený zisk minulých let, který se pohybuje 

v rozmezí od 52,20%  (2012) do 42,91% (2013) k celkové výši pasiv. Kapitálové fondy 

a základní kapitál se v průběhu let nemění, zaujímají dohromady od 22 do 25% 

celkových pasiv.    

Podíl cizích zdrojů na celkové výši pasiv během sledovaného období výrazně vzrostl. 

V roce 2009 měl podíl cizích zdrojů na výši pasiv hodnotu 21,75%, s každým rokem se 

tento podíl navyšoval, až dosáhl hodnoty 46,5% v roce 2013. Tento nárůst byl způsoben 

především nárůstem podílů krátkodobých závazků, které se z 13,71% zvýšily na 

44,79%. Dlouhodobé závazky v prvních třech letech tvořily okolo 5% z celkové výše 

pasiv, tyto závazky však byly v roce 2012 vyrovnány.  

2009 2010 2011 2012 2013

Pasiva Celkem 100 100 100 100 100

Vlastní kapitál 78.01 74.62 71.65 68.43 52.52

Základní kapitál 12.23 11.26 10.87 11.84 11.92

Kapitálové fondy 12.88 11.87 11.44 12.47 12.56

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku
1.60 1.47 1.42 1.55 1.56

Nerozdělený zisk minulých let 50.80 47.25 48.24 52.20 42.91

HV běžného účetního období 0.50 2.77 -0.32 -9.61 -16.43

Cizí zdroje 21.75 24.87 26.94 30.60 46.50

Krátkodobé závazky 13.71 16.95 19.40 28.69 44.79

Rezervy 2.65 3.21 2.87 1.91 1.72

Dlouhodobé závazky 5.39 4.70 4.67 0.00 0.00

Časové rozlišení 0.24 0.52 1.41 0.97 0.97

Vertikální analýza pasiv
Podíl k celkovým pasivům
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Graf č. 2: Skladba pasiv v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle výročních zpráv 

podniku) 

V tomto grafu je vyjádřen procentuální podíl vlastního kapitálu, cizích zdrojů  

a časového rozlišení k celkové výši pasiv. Na grafu je patrný trend snižování podílu 

vlastního kapitálu oproti zvyšování podílu cizích zdrojů.  

3.4.5 Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztrát 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty zobrazuje změnu jednotlivých položek 

v čase. V tabulce jsou zobrazeny meziroční procentuální změny a změny v tis. Kč 

v období let 2009-2013. 
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Tabulka č. 10: Horizontální analýza vybraných položek VZZ v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní 

zpracování autora dle výročních zpráv podniku) 

 

 

Tržby za prodej zboží v letech 2009-2011 měly zvyšující se tendenci. V roce 2010 tržby 

stouply o 14,75 % (46 259 tis. Kč) oproti roku 2009 a v roce 2011 o 10,3 % (37 101 tis. 

Kč). Největší propad zaznamenal rok 2012, kdy tržby klesy o 16,84 % (66 864 tis Kč), 

poté v roce 2013 dále klesal o 5 % (16 497 tis. Kč).  

Náklady vynaložené na prodej zboží mají příme spojení s tržbami za prodej zboží. Proto 

ve sledovaném období lze s tabulky vyčíst, že náklady se úměrně zvyšovaly a snižovaly 

s nárůstem nebo poklesem tržeb. 

Hodnota výkonové spotřeby, tedy spotřeby materiálu, energie a služeb se nejvíce 

navýšila v roce 2011, o 7,26 % (4 899 tis. Kč), nejvyšší pokles zaznamenala v roce 

2012 o 11,87 % (8 588 tis. Kč). Celková hodnota výkonové spotřeby se ve sledovaném 

období tolik neliší, podnik má s daným objemem prodeje vždy podobné náklady. 

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

Tržby za prodej zboží 14.75 46259 10.3 37101 -16.84 -66864 -5 -16497

Náklady vynaložené na prodej zboží 18.81 37586 9.43 22384 -15.63 -40606 -3.21 -7031

Výkony -7.47 -636 2 158 -3.35 -269 -11.31 -879

Výkonová spotřeba -4.38 -2955 7.26 4899 -11.87 -8588 -0.59 -375

Přidaná hodnota 22.9 11725 15.86 9976 -24.61 -17939 -18.14 -9970

Osobní náklady 12.24 5140 13.28 6261 -5.79 -3092 -3 -1507

Daně a poplatky -17.62 -176 -15.31 -126 -46.2 -322 -19.47 -73

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku
5.1 447 -0.11 -10 -2.62 -241 -7.92 -710

Tržby z prodeje DM -65.23 -1563 26.77 223 63.73 673 38.58 667

Ostatní provozní výnosy -24.28 -1618 -2.7 -136 -28.91 -1419 90.92 3173

Ostatní provozní náklady 8.64 569 40.8 2920 -31.13 -3137 -30.39 -2109

Provozní HV 148.22 2760 -9.91 -458 -400.19 -16664 44.53 -5566

Výnosové úroky -95.23 -20 2000 20 90.48 19 -47.5 -19

Nákladové úroky -45.2 -66 42.5 34 -51.75 -59 9.09 5

Ostatní finanční výnosy 8.63 589 42.95 1463 -34.65 -1687  - -1491

Ostatní finanční náklady -17.2 -708 42.95 1463 -2.79 -136 57.87 2739

Finanční HV 193.25 487 -10.78 -181 -204.54 -3064 271.65 -4254

Daň z příjmů za běžnou činnost 11.64 175 -10.78 -181 -223.97 -3355 73.56 -1366

HV za účetní období 503.6 3072 -112.14 -4129 2625.95 -11738 69.58 -8478

HV před zdaněním 153.59 3247 -80.4 -4310 -1438.34 -15117 69.81 -9820

Horizontální analýza VZZ
2010/2011 2011/2012 2012/20132009/2010
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Rozlišnost je však ve výši tržeb a výkonovou spotřebou. Snížení tržeb v letech 2012  

a 2013 je způsobeno výrazným poklesem cen v oboru. 

Hospodářský výsledek zaznamenal nárůst jen v období mezi lety 2009 a 2010 o 3072 

tis. Kč, po dohasínání finanční krize se podniku v tomto roce dařilo. V roce 2011 však 

došlo ke snížení o 112,14 % (4 129 tis. Kč), kdy podnik vykázal ztráru -447 tis. Kč. Rok 

2012 přinesl nejvýraznější propad hospodářského výsledku o 11 478 tis. Kč, podnik 

v tomto roce vykázal ztrátu - 12 185 tis. Kč. Propad hospodářského výsledku se 

nezastavil ani v roce 2013, kdy došlo k dalšímu navýšení ztráty o 69,58 % (8 478 tis. 

Kč), podnik tedy v tomto roce dosáhl ztráty - 20 663 tis. Kč. 

Propad hospodářského výsledku v posledních třech letech sledovaného období byl 

největší měrou způsoben celkovou recesí ve stavebnictví, výrazným poklesem cen  

a navýšením měnového kurzu eura, který podnik nemalou měrou ovlivnil, jelikož jeho 

primární dodavatele jsou ze zahraničí. 

3.4.6 Vertikální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztrát 

Tabulka č. 11: Vertikální analýza vybraných položek VZZ v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní 

zpracování autora dle výročních zpráv podniku) 

 

Podíl k celkovým výnosům [%]

2009 2010 2011 2012 2013

Celkové výnosy 100 100 100 100 100

Tržby za prodej zboží 92.49 95.24 96.16 95.32 94.67

Náklady vynaložené na 

prodané zboží
60.20 62.83 62.93 63.29 64.04

Výkonová spotřeba 19.43 17.85 17.52 18.41 19.13

Spotřeba materiálu 2.51 2.02 2.46 2.41 2.63

Služby 16.92 15.83 15.06 16.00 16.50

Přidaná hodnota 15.42 16.65 17.65 15.87 13.58

Osobní náklady 12.65 12.48 12.93 14.53 14.73

Mzdové náklady 9.21 9.06 9.36 10.50 10.66

Náklady na soc. a zdrav. 3.25 3.21 3.34 3.72 3.75

Sociální náklady 0.19 0.21 0.23 0.31 0.32

Provozní HV 0.56 1.22 1.01 -3.61 -5.45

Ostatní finanční náklady 1.24 0.90 1.18 1.37 2.26

Finanční HV 0.08 0.20 -0.75 -0.45 -1.76

Daň z příjmů z běž. čin. 0.45 0.44 0.36 -0.54 -0.97

HV za účetní období 0.18 0.97 -0.11 -3.52 -6.24

HV před zdaněním 0.64 1.42 0.25 -4.06 -7.21

Vertikální analýza VZZ
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V tabulce jsou znázorněny vybrané položky výkazu zisku a ztráty postavéné do poměru 

k celkovým výnosům.  

Hlavní činností podniku je prodej zboží, proto tržby za prodej zboží tvoří 

nejpodstatnější část celkových výnosů. Pohybují se v rozmezí 92,49 % (2009) do 96,16 

% (2011). Druhou nejpodstatnější položkou, která je spojena s tržbami za prodej zboží 

jsou náklady vynaložené na prodej zboží. Jejich podíl každým rokem zaznamenal mírný 

nárůst a pohyboval se v rozmezí 60,20 % (2009) až 64,04 % (2013).  

Přidaná hodnota zaujímala největší podíl v roce 2011 a to 17,65 %, v tomto roce podnik 

také dosáhl nejvyšších tržeb 396 992 tis. Kč. Naopak nejnižšího podílu 13,58 % dosáhl 

podnik v nejslabším roce sledovaného období, ktrým byl rok 2013.  

Podíl osobních nákladů se v prvních třech letech pohyboval okolo 12,7 %, v letech 2012 

a 2013 došlo k nárůstu podílu na 14,53 % respektive 14,73 %. Vliv na toto zvýšení mělo 

navyšování mezd, konkrétně zvyšování platů obchodních zástupců.  

Hospodářský výsledek za účetní obdodí dosahoval kladných hodnot jen v letech 2009 

(610 tis. Kč) a 2010 (3 682 tis. Kč), k celkovým výnosů tvořil podíl 0,18 % (2009)  

a 0,97 % 2010. V následujících letech došlo k propadu do ztráty, proto jsou tyto podíly 

v mínusových hodnotách. Rok 2011 zaujímal k celkovým výnosům podíl -0,11%, pro 

rok 2012 to bylo -3,52 % a s dalším prohloubením ztráty -6,24 % (2013). 

3.5 Analýza rozdílových ukazatelů 

K výpočtu rozdílových ukazatelů jsem si zvolil čistý pracovní kapitál jako 

nejpoužívanější ukazatel a čistý peněžní majetek, který je čistému pracovnímu kapitálu 

hodně podobný, jen se v něm navíc od celkových oběžných aktiv odečítají zásoby. Čistý 

peněžní kapitál značí kolik podniku zbyde provozních prostředků po odečtení 

krátkodobých závazků. Tento ukazatel vykazuje přesnějších hodnot právě z toho 

důvodu, že nezahrnuje nejméně likvidní část – zásoby.  
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3.5.1 Čistý pracovní kapitál 

Tabulka č. 12: Čistý pracovní kapitál (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle výročních zpráv podniku) 

 

Z výsledků tabulky je patrno, že společnost je likvidní, protože oběžná aktiva dosahují 

vyšších hodnot než krátkodobé zdroje. Mezi roky 2009 a 2011 můžeme sledovat 

navýšení čistého pracovního kapitálu díky nárůstu oběžných aktiv, avšak od roku 2011 

mají hodnoty razantní klesavou tendenci. Z hodnot tedy vyplívá, že zatímco v letech 

2009 až 2011 se společnost snažila o konzervativní financování, v následujících dvou 

letech přechází z konzervativního do umírněného až agresivního financování. Tato 

skutečnost vychází z každoročního nárůstu krátkodobých zdrojů a od roku 2011  

a poklesu celkových oběžných aktiv. Společnost se tedy snaží o navýšení financování 

krátkodobými zdroji, jelikož financování dlouhodobými zdroji je všeobecně 

nákladnější. 

3.5.2 Čistý peněžní majetek 

Tabulka č. 13: Čistý peněžní majetek (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle výročních zpráv podniku) 

 

Vzhledem k podobnosti ukazatelů čistého peněžního majetku a čistého pracovního 

kapitálu můžeme v tabulce očekávat podobné hodnoty. Jak již bylo řečeno, čistý 

peněžní majetek je jakýmsi upřesněním čistého pracovního kapitálu. Právě z tohoto 

důvodu je zde zobrazen, jelikož ve sledované společnosti velikost zásob není 

zanedbatelná.  Po odečtení zásob od oběžných aktiv zjistíme, že oběžná aktiva se 

pohybují zhruba hladině od 72 000 tis. do 86 000 tis., avšak krátkodobé zdroje mají 

jasně zvyšující se tendenci. Od roku 2009 do roku 2013 se krátkodobé zdroje zvýšily 

více než trojnásobně.  Podnik se snaží o vyrovnání financování tím, že snižuje vázanost 

zdrojů v aktivech a naopak navyšuje podíl financování cizími zdroji. Tato varianta 

přináší větší míru rizika, na druhou stranu je podstatně levnější.  

Čistý pracovní kapitál (v tis.Kč) 2009 2010 2011 2012 2013

Oběžná aktiva 94907 106829 138053 126738 105025

Krátkodobá cizí pasiva 16181 22574 26780 36355 56337

ČPK 78726 84255 111273 90383 48688

Čistý peněžní majetek (v tis.Kč) 2009 2010 2011 2012 2013

Celková oběžná aktiva - zásoby 72145 80411 84771 76378 85926

Celkové krátkodobé dluhy 16818 22574 26780 36355 56337

ČPM 55327 57837 57991 40023 29589
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Graf č. 3: Vývoj ČPM v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle výročních zpráv 

podniku) 

Graf znázorňuje vývoj čistého peněžního majetku ve sledovaném období. Jak můžeme 

vidět, čistý peněžní majetek v období let 2009 až 2011 dosahoval podobných hodnot, 

než v roce 2012 a 2013 zaznamenal strmý propad vlivem nárůstu krátkodobých dluhů. 

3.6 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato podkapitola se zaměřuje na poměrové ukazatele. Pro analýzu byly vybrány čtyři 

nejčastější a nejpoužívanější druhy: Ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti  

a aktivity. 

3.6.1 Ukazatele rentability 

Rentabilitou rozumíme schopnost podniku dosahovat zisku a vytváření nových zdrojů 

za pomocí investovaného kapitálu. K posouzení rentability společnosti Český Caparol 

s.r.o. bylo použito následujících ukazatelů: Rentabilita celkového kapitálu (ROA), 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE), rentabilita tržeb (ROS) a rentabilita vloženého 

kapitálu (ROI). 

V následující tabulce je procentuální vyjádření všech ukazatelů. 
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Tabulka č. 14: Ukazatele rentability v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle 

výročních zpráv podniku) 

 

Ukazatele rentability podniku jsou velmi nízké. V celém sledovném období kromě roku 

2010 u ukazatele rentability vlastního kapitálu (3,70 %) se podnik pohybuje pod 

doporučeými hodnotami.  

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) vyjadřuje schopnost podniku využívat celkový 

kapitál k tvorbě zisku. V roce 2010 rentabilita celkového kapitálu dosahovala kladných 

avšak nevysokých hodnot. Tato hodnota je ovlivněna velikostí hospodářského výsledku, 

který byl v tomto roce kladný. Dále v roce 2011 pozorujeme propad do mínusových 

hodnot na -0.32%, který se dále prohlubuje na -9.61% v roce 2012 a dokonce na  

-16.43% v roce 2013.  Tento strmý propad v období od roku 2011 do roku 2013 je 

způsoben prohlubováním velikosti záporného hospodářského výsledku.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje schopnost podniku využívat vlastní 

kapitál k tvorbě zisku. V doporučených hodnotách (3-5 %) se podnik pohybuje jen 

v roce 2010, kdy rentabilita vlastního kapitálu dosahuje 3,7%. Další roky opět přináší 

pokles do záporných čísel se zvyšující se tendencí. Opět jsou tyto výsledky zapřičiňeny 

zápornými hospodářskými výsledky v letech 2011-2013 a znamenají, že podnik v tomto 

období nebyl schopen využít vlastního kapitálu k tvorbě zisku a byl ve ztrátě. 

Rentabilita tržeb (ROS) je základem efektivnosti celého podniku. Ukazuje, jak je 

podnik schopen hospodařit s prostředky a jak kontrolovat své náklady. Jako všechny 

ukazatele v tabulce i rentabilita tržeb má klesající tendenci. Rok 2010 se dá považovat 

za relativně příznivý oproti ostatním sledovaným letem, jelikož rentabilita tržeb 

dosahovala 1% a jako jediný rok je tedy v plusových číslech. V období let 2011-2013 

už podnik nebyl schopen dosahovat zisku z tržeb a procento rentability k roku 2013 

kleslo až na -6,4%.  

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) vyjadřuje poměr vydělaných peněz a peněz 

investovaných, informuje nás tak o čisté rentabilitě podniku. Z tabulky vidíme, že  

v roce 2010 a 2011 byla rentabilita vloženého kapitálu v kladných hodnotách, konkrétně 

Ukazatele rentability 2009 2010 2011 2012 2013

ROA 0.50% 2.77% -0.32% -9.61% -16.43%

ROE 0.64% 3.70% -0.45% -14.05% -31.28%

ROS 0.19% 1.00% -0.11% -3.59% -6.40%

ROI 2.00% 4.85% 0.95% -15.56% -34.39%
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4,85% a 0,95%, avšak podle doporučených hodnot by se tato čísla měla pohybovat 

okolo 12 – 15 %. Hodnoty let 2012 a 2013 jsou opět výrazně záporné a to z důvodu 

záporných hodnot EBIT  těchto roků.  

Pro porovnání těchto výsledků jsem zvolil srovnání se společnostmi Baumit s.r.o. a 

Saint-Gobain Weber Terranova a.s., které se řadí k nejvýznamnějším konkurentům 

firmy Český Caparol s.r.o. Obě tyto společnosti ve sledovaném období dosahovaly 

příznivějších výsledků než Caparol. ROA společnosti Baumit s.r.o. se v prvních třech 

letech období pohybovalo v rozmezí od 15 % (2009, 2011) do 19 % (2010). Podobných 

výsledků dosahovala i hodnota ROE, která kolísala okolo hodnoty 18 %. Hodnota 

rentability tržeb Baumitu byla okolo 13 %. Společnost Weber vykazovala postupnou 

tendenci snižování hodnot těchto ukazatelů. Rentabilita celkového kapitálu se snížila  

z 37% (2009) na 10% (2011). Stejného snížení dosáhla i rentabilita vlastního kapitálu. 

Hodnota ukazatelů rentability tržeb se podniku snížila z 18 % (2009) na 12 % (2011). 

Data z posledních dvou let jsem neměl k dispozici, předpokládám však, že z důvodu 

celkové recese v oboru stavebnictví měly hodnoty klesající tendenci. Obě konkurenční 

firmy si v ukazatelích rentability vedly lépe než firma sledovaná a lze předpokládat, že 

propad v posledních dvou letech na tyto firmy neměl tak výrazně negativní dopad jako 

na Caparol. 

Zde přikládám graf vývoje hospodářského výsledku firmy Caparol za účetní období pro 

lepší představu důvodu záporných hodnot ukazatelů. 

 

Graf č. 4: Vývoj hospodářského výsledku za účetní období v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní 

zpracování autora dle výročních zpráv podniku) 
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V grafu je znázorněn vývoj hospodářského výsledku sledované firmy za účetní období 

v letech 2009-2013. Jak je patrné, hospodářský výsledek v prvním a druhém roce 

dosahoval kladných hodnot, potom se s každým rokem snižoval, až do roku 2013, kdy 

jeho hodnota dosahovala -20663 tis. Kč.  

 

 

Graf č. 5: Ukazatele rentability v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 

podniku) 

V grafu jsou znázorněny hodnoty ukazatelů rentability v období let 2009-2013. První tři 

roky sledovaného období byl podnik schopen dosahovat kladných hodnot ukazatelů, 

v roce 2009 a 2011 se hodnoty blížily nule nebo byly lehce pod nulou a v letech 2012 a 

2013 už podnik dosahoval výrazných záporných hodnot. Tyto hodnoty výrazně ovlivnil 

výsledek hospodaření, který v těchto letech dosahoval záporných hodnot.  

3.6.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku platit včas své závazky. Pro tuto práci 

jsem zvolil tři nejběžnější ukazatele, kterými jsou: Běžná likvidita, pohotová likvidita  

a okamžitá likvidita. 

Tabulka č. 15: Ukazatele likvidity v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle výročních 

zpráv podniku) 
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Ukazatele likvidity 2009 2010 2011 2012 2013

Běžná likvidita 5.865 4.732 4.156 2.791 1.864

Pohotová likvidita 4.290 3.562 3.165 2.101 1.525

Okamžitá likvidita 0.617 0.485 0.396 0.189 0.162
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Běžná likvidita označovaná též jako likvidita třetího stupně je vyjádřením poměru mezi 

oběžnými aktivy a krátkodobými cizími zdroji. Jak píše pan Sedláček ve své knize, 

oběžná aktiva by měla v ideálním případě dosahovat hodnot 1,5 až 2,5. Z tabulky je 

zřejmé, že podnik v období let 2009-2012 přesahuje doporučenou hodnotu a v roce 

2013 dosahuje doporučených hodnot. Ukazatel se v průběhu sledovaného období 

snižuje, což je způsobeno tím, že podnik každým rokem navyšoval své krátkodobé 

závazky. 

Pohotová likvidita je dosti podobná likviditě běžné s tím rozdílem, že při výpočtu 

oběžných aktiv odečítá zásoby jakožto nejméně likvidní položku. Podle pana Sedláčka 

(2007) by měl při správném hospodaření podnik dosahovat hodnot od 1 do 1,5. 

Sledovaný podnik v prvních třech letech sledovaného období dosahuje vysokých hodnot 

konkrétně 4,290,  3,562 a 3,156, tyto hodnoty jsou ovlivněny vysokým množstvím 

oběžných aktiv oproti nízkým hodnotám krátkodobých závazků. V roce 2012 hodnota 

klesá na 2.791 a v roce 2013 už dosahuje doporučených hodnot. Tento fakt je 

důsledkem meziročních nárůstů krátkodobých závazků při stejných hodnotách 

oběžných aktiv. 

Okamžitá likvidita označována jako likvidita prvního stupně popisuje schopnost 

podniku dostát krátkodobých závazků pomocí nejlikvidnější části vlastního kapitálu. 

Ukazatel okamžité likvidity by měl dle Růčkové (2009) nabývat hodnot 0.2 – 0.5. První 

rok vykazuje hodnotu 0,617, tedy více než je doporučená hodnota. Rok 2010 a 2011 

vykazuje doporučené hodnoty, což je dáno ideálním poměrem peněžních prostředků  

a krátkodobých závazků. V letech 2012 a 2013 se likvidita nachází pod doporučenými 

hodnotami z důvodů zvýšení krátkodobých závazků. Mezi roky 2012 a 2013 není 

takový rozdíl jako u běžné a pohotové likvidity z důvodu navýšení krátkodobého 

finančního majetku v roce 2013.  
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Graf č. 6: Ukazatele rentability v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle výročních 

zpráv podniku) 

Z grafu je patrné, že všechny ukazatele se v průběhu sledovaného období snižovaly. 

Podnik se jeví jako likvidní z toho důvodu, že svůj majetek udržuje především 

v oběžných aktivech. S narůstající zadlužeností podniku klesaly i ukazatele likvidity, až 

se dostaly pod hranici doporučených hodnot. 

3.6.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti zkoumají vztahy mezi vlastním a cizím kapitálem. Taktěž se 

dají interpretovat jako ukazatele rozsahu financování aktiv cizími zdroji.   

Tabulka č. 16: Ukazatele zadluženosti v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle 

výročních zpráv podniku) 

 

Tabulka znázorňuje, do jaké míry podnik svá aktiva financuje vlastními zdroji a do jaké 

míry zdroji cizími. Z tabulky je patrné, že celková zadluženost ve sledovaném období 

narůstala. V prvním roce dosahovala pouhých 21,75 %, podnik tedy z velké části svou 

činnost financoval vlastním kapitálem. V tomto případě bylo vhodné poměr celkové 

zadluženosti navýšit, jelikož financování vlatním kapitálem je více nákladné. Období let 

2010 až 2012 se celková zadluženost pohybuje v rozmezí 25,37 % (2010) do 31,57 % 

(2012). Meziroční zvyšování zadluženosti je způsobeno navyšováním kratkodobých 

závazků, z kterých se na zvyšování podílí zejména závazky z obchodních vztahů  

Ukazatele zadluženosti (v %) 2009 2010 2011 2012 2013

Celková zadluženost 21.75 25.37 28.35 31.57 47.48

Koeficient samofinancování 78.25 74.63 71.65 68.43 52.52
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a dohadné účty pasivní. První čtyři roky se však zadluženost podniku pohybuje pod 

oborovým průměrem. Poslední rok zaznamenala zadluženost nejvyšší meziroční nárust 

o téměř 16 %, na čemž se hlavní měrou podílel výrazný nárůst krátkodobých závazků 

z 36 355 tis. Kč (2012) na 56 337 tis. Kč (2013).  

 

 

Celková zadluženost podniku se v průběhu období zvyšuje vlivem navyšování objemu 

financování cizími zdroji. Podnik se za 5 let dostal z velmi nízké zadluženosti (2009, 

2010) přes zadluženost průměrnou (2012) až na hranici zaduženosti vysoké (2013).  

3.6.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity zhodnotí, jak účinně je podnik schopný hospodařit se svými aktivy. 

Pro hodnocení podniku je v první tabulce znázorněn obrat celkových a stálých aktiv. 

Druhá tabulka znázorňuje doby obratu zásob, pohledávek a závazků. 

Tabulka č. 17: Ukazatele aktivity v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle výročních zpráv 

podniku) 

 

Obrat celkových aktiv poskytuje informaci, kolikrát se obrátí celková aktiva za rok. 

Doporučené hodnoty se podle paní Růčkové (2009) pohybují od 1,6 do 3. Podnik se ve 

sledovaném období pohybuje v doporučených hodnotách. Od roku 2009 do roku 2011 

se ukazatel zvýšil z 2,572 na 2,942 vlivem nárůstu tržeb. V letech 2012 a 2013 naopak 

Ukazatele aktivity 2009 2010 2011 2012 2013

Obrat celkových aktiv 2.572 2.768 2.942 2.680 2.567

Obrat stálých aktiv 12.006 15.046 16.103 14.427 16.796

0%

50%

100%

2009 2010 2011 2012 2013

Poměr celkové zadluženosti a 
koeficientu samofinancování 

 

Koeficient
samofinancování

Celková zadluženost

Graf č. 7: Poměr celkové zadluženosti a koeficientu financování 

v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle výročních 

zpráv podniku) 
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klesal až na hodnotu 2,567, vlivem poklesu tržeb. Jak již bylo řečeno, tyto hodnoty se 

pohybují v doporučených hodnotách, podnik tedy hospodaří se svými aktivy ideálně.  

Ukazatele obratu stálých se pohybují v rozmezí od 12 do 17 obrátek za rok. Měly by 

obecně vykazovat vyšší hodnoty než u obratu aktiv celkových. Jelikož podnik většinu 

svých aktiv drží v aktivech oběžných a dlouhodobý majetek zaujímá malý procentuální 

podíl celkových aktiv, dosahují tyto ukazatele vysokých hodnot.  

Tabulka č. 18: Ukazatele aktivity v letech 2009 – 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování autora dle výročních 

zpráv podniku) 

 

První z ukazatelů v tabulce je doba obratu zásob, která udává, jak dlouho jsou v podniku 

zásoby vázány. Doba obratu zásob ve sledovaném období nevykazuje výrazné změny, 

pohybuje se v rozmezí od 21 (2013) do 27 dní (2012). V roce 2012 byla hodnota 

ukazatele nejvyšší, z důvodu snížení celkových tržeb oproti roku předešlému, kdy 

zásoby zůstaly na stejné hladině. V roce 2013 naopak dosahovala nejnižší hodnoty 

způsobené snížením celkových průměrných zásob podnikem. 

Dobou obratu pohledávek rozumíme počet dní, kterých majetek firmy zůstává vázán 

v pohledávkách, neboli doba kterou podnik čeká na splacení plateb za provedené tržby. 

Doba obratu pohledávek firmy se obecně dá označit za vysokou. Ve sledovaném období 

doba nejdříve mírně klesala z 68 (2009) na 64 dní (2011) z důvodu narůstajících tržeb. 

V posledních dvou letech sledujeme nárůst až na 79 dní (2013), který byl způsoben 

zvýšením krátkodobých pohledávek a snížením celkových tržeb.  

Posledním ukazatelem v tabulce je doba obratu závazků, která vyjadřuje dobu, za kterou 

průměrně podnik platí svoje závazky dodavatelům. V tabulce je jasně znatelný rostoucí 

trend tohoto ukazatele. Počet dní obratu závazků za sledované období vzrostl z 19 

(2009) na 63 dní (2013). Tento trend je důsledkem každoročního navyšování 

krátkodobých závazků podniku.  

Mezi dobami obratu závazků a pohledávek jsou velké rozdíly. V prvních čtyřech letech 

doba obratu pohledávek značně převyšuje dobu obratu závazků, což je pro podnik velmi 

Ukazatele aktivity (ve dnech) 2009 2010 2011 2012 2013

Doba obratu zásob 25.97 25.80 23.51 26.58 21.29

Doba obratu pohledávek 67.82 65.88 64.34 70.00 78.85

Doba obratu závazků 19.19 28.17 29.46 38.54 62.81
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nevýhodné. Znamená to, že podnik své závazky dodavatelům platí o mnoho dříve, než 

jsou podniku zaplaceny pohledávky od jeho odběratelů.   

3.7 Celkové zhodnocení finanční situace 

Byla provedena finanční analýza podniku Český Caparol s.r.o. pro období let 2009-

2013. Pomocí této analýzy bylo zjištěno množství důležitých informací pro budoucí 

vývoj firmy. 

Jako první byly zpracovány soustavy ukazatelů, které posuzovaly finanční zdraví 

podniku. Pro toto posouzení byl zvolen Altmanův index, Index IN 05 a Aspekt global 

rating. Altmanův index se v prvních třech letech pohyboval okolo hodnoty 5, to 

znamená, že podniku v těchto letech bankrot nehrozil a finanční zdraví podniku bylo 

dobré. V dalších dvou letech hodnota klesala až na hranici, kdy je podnik ohrožen 

vstupem do šedé zóny nevyhraněných výsledků. Kdyby podnik v tomto trendu 

pokračoval v dalších letech, brzy by se stal bankrotním. Tyto výsledky nám potvrdil 

Index IN 05, kterým jsme zjišťovali, zda podnik tvoří hodnotu. První tři roky byly 

hodnoty indexu opět nad doporučenou hranicí, podnik tedy hodnotu tvořil, avšak 

v násedujících dvou letech se indexy dostaly do mínusových hodnot, podnik tedy 

hodnotu netvořil a spěl v těchto letech k bankrotu. Hodnoty těchto indexů byly 

v posledních dvou letech největší měrou ovlivněny snížením poměru aktiv a cizích 

zdrojů, kdy se cizí zdroje navšovaly a položkou EBIT, která v těchto letech vykazovala 

navyšující se ztrátu. Poslední ze soustav byl Aspekt global rating, který nám nabídl 

nejpodrobnější náhled na finanční situaci podniku, jelikož zahrnuje velké množství 

ukazatelů a byl vytvořen speciálně pro český trh. Tento model hodnotil podnik pomocí 

známek finančního zdraví. Známky korespondovaly se zjištěními z předchozích 

modelů. Zatímco v prvních třech letech byl podnik charakterizován jako velmi dobře 

hospodařící se silným finančním zdravím, v roce 2012 už se stal průměrně 

hospodařícím a v roce 2013 dokonce podprůměrně hospodařícím s nutností ozdravení 

rentability i likvidity.  

Suma celkových aktiv v první polovině sledovaného období rostla, v druhé polovině 

naopak klesala. Celková aktiva podniku jsou tvořena v průměru z 80 % oběžnými 

aktivy, proto mají na jejich celkový pokles nebo nárůst výrazný vliv. Konkrétně 

krátkodobé pohledávky, ze kterých se na nárůstu v první polovině období nejvíce 

podílely pohledávky z obchodních vztahů. Následný pokles v letech 2012 a 2013 byl 



 

 

63 

 

ovlivněn poklesem dlouhodobého majetku a zásob. Dlouhodobý majetek podniku se 

skládá převážně ze samostatných věcí movitých a souborů movitých věcí. Majetek je 

tvořen především ze strojů a zařízení, konkrétně tónovacích zařízení a osobních 

automobilů pro jednatele, oblastní vedoucí a obchodní zástupce. Společnost vlastní jen 

zanedbatelné procento staveb, ostatní prostory na realizaci činnosti má v pronájmu. 

Zásoby podniku ve formě zboží tvoří v průměru 20 % celkové sumy aktiv. 

Vertikální analýzou pasiv bylo zjištěno, že vlastní kapitál se ve sledovaném období  

v poměru k celkové sumě pasiv snižoval, naopak cizí zdroje se navyšovaly. Snížení 

vlastního kapitálu bylo způsobeno navyšujícími se ztrátovými hospodářskými výsledky 

za období let 2011 – 2013. Nerozdělený zisk z minulých se zadržuje uvnitř společnosti  

a pohybuje se v rozmezí 42 – 52 % z celkového podílu pasiv. Sumy základního kapitálu  

a kapitálových fondů se ve sledovaném období nemění. Na navyšování podílu cizích 

zdrojů v průběhu celého sledovaného období se nejvýrazněji podílela položka 

krátkodobých závazků, konkrétně závazků z obchodních vztahů, které v roce 2013 

dosáhly více než šestinásobku oproti roku 2009.  

Ukazatele rentability podniku dosahovaly špatných výsledků. Téměř všechny hodnoty 

se nacházely pod hodnotami doporučenými. Výrazný vliv na ukazatele měly 

hospodářské výsledky sledovaných období. Podnik dosáhl zisku jen v prvních dvou 

letech, avšak v poměru k celkovým aktivům byl jen nepatrný 610 tis. Kč (2009), 3 682 

tis. Kč (2010). V dalších letech už podnik dosahoval ztráty, která meziročně narůstala, 

tudíž všechny ukazatele dosahovaly špatných výsledků. 

Schopnost podniku platit své závazky včas byla zjištěna pomocí ukazatelů likvidity. 

Zvoleny byly ukazatele běžné, pohotové a okamžité likvidity. Z pohledu běžné  

a pohotové likvidity se podnik jeví jako schopný platit své závazky. Oba tyto ukazatele 

se však meziročně snižují, tak se z velmi likvidního podniku stává podnik 

s doporučenými hodnotami likvidity. Okamžitá likvidita se v posledních dvou letech 

nachází pod doporučenými hodnotami, znamená to, že v těchto letech firma nebyla 

schopna všas platit krátkodobé závazky vůči svým dodavatelům. 

Dle vypočtených ukazatelů zadluženosti jsme zjistili, že poměr celkové zadluženosti  

a koeficientu samofinancování během sledovaného období zaznamenal výraznou 

změnu. Zatímco v roce 2009 podnik financoval svou činnost ze 78,25 % vlastními 
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zdroji, v roce 2013 už jen z 52,52 %. Na tuto změnu má vliv snižování celkové sumy 

vlastního kapitálu a navyšování krátkodobých závazků. 

Obrat celkových aktiv a obrat zásob se v podniku nejeví jako problém. Z ukazatelů 

aktivity je pro sledovaný podnik nejdůležitější doba obratu pohledávek a doba obratu 

závazků. Podnik své závazky vůči dodavatelům v celém sledovaném období platil 

výrazně dříve, než byly podniku vyplaceny jeho pohledávky od odběratelů. Tato doba 

se však meziročně zkracovala.  
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4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE 

Předchozí kapitola nám naznačila, že finanční zdraví společnosti Český Caparol s.r.o. se 

ve sledovaném období každým rokem zhoršovalo. Na základě finanční analýzy byly 

zjištěny problémy podniku, kterým je nutno věnovat pozornost a stanovit taková 

opatření, která povedou ke zlepšení celkové finanční situace.   

4.1 Řízení pohledávek 

Doba obratu pohledávek podniku ve všech letech období výrazně převyšuje dobu obratu 

závazků. Z výročních zpráv podniku bylo zjištěno, že v průměru 60 % veškerých 

pohledávek tvoří pohledávky po lhůtě splatnosti. Platební morálka v oboru stavebnictví 

je obecně špatná. Podnik by tedy měl najít způsoby, jak své odběratele motivovat ke 

dřívějšímu splácení nebo zavést takové kroky, které zamezí nagativním dopadům na 

podnik samotný.  

4.1.1 Factoring 

Firma se potýká s problémem pozdního splácení závazků svých odběratelů. Vysoké 

procento pohledávek firmy je po lhůtě splatnosti, vzniká tak riziko, že pohledávky 

nebudou splaceny vůbec a firma přijde o své tržby. Z tohoto důvodu bych firmě 

doporučil zavést factoring, tedy odprodej pohledávek před splatností factoringovým 

organizacím. Firma by přenesla riziko nesplacení pohledávky, nevznikaly by náklady 

spojené s vymáháním pohledávek a rychleji by tak zvyšovala své finanční prostředky, 

které by mohla dále investovat a tvořit hodnotu.  

V souvislosti s touto službou je nutno vymezit odběratele, které bude firma navrhovat 

factorovi. K tomuto účelu by sloužila vypracovaná hodnocení bonity zákazníků. Podle 

těchto kritérií bych budoucí pohledávky od odběratelů, kteří nedosahují dobrých 

výsledků navrhoval na faktoring. Peněžní prostředky plynoucí z této služby by měli 

pozitivní dopad na okamžitou likviditu podniku. 

V rámci této služby bych doporučil Erste Faktoring od České spořitelny, u které už má 

firma své účty řadu let. V modelové situaci je odprodej pohledávek nastaven tak, aby 

podnik dosahoval doporučených hodnot okamžité likvidity a neměl tak problém 

s placením svých krátkodobých závazků, doba splatnosti pohledávek je stanovena na 60 

dní. Situace počítá s hodnotami pro celý kalendářní rok. 
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Tabulka č. 19: Návrh factoringu podniku (Zdroj: Vlastní zpracování dle erstefactoring.cz, 2015) 

Hodnota okamžité likvidity podniku v roce 2013 (0,162) nedosahovala doporučených 

hodnot (0,2 – 0,5), podnik tak nebyl schopen všas platit své krákodobé závazky. Tímto 

opatřením by podnik navýšil svůj krátkodobý finanční majetek a tuto hodnotu zvýšil.  

Tabulka č. 20: Okamžitá likvidita roku 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

 

Tabulka popisuje vliv na okamžitou likviditu podniku v případě využívání factoringu 

v roce 2013. Navýšení krátkodobého finančního majetku by vedlo k jejímu zvýšení na 

doporučenou hodnotu (0,2 – 0,5), tedy schopnosti splácet své závazky včas. 

4.1.2 Motivace odběratelů 

Jednou z možností motivace odběratelů je poskytování skonta při předčasném splacení 

pohledávky. Motivační systém musí být zaveden tak, aby byl prospěšný obou stranám. 

Pro podnik je výhodou splacení pohledávky před lhůtou splatnosti, pro odběratele sleva 

Rok 2013 Před factoringem Po factoringu

Krátkodobé závazky 56337 tis. Kč 56337 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky 70731 tis. Kč 60731 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 9141 tis. Kč 19058 tis. Kč

Okamžitá likvidita 0.162 0.338

Fakturovaná částka 10 000 000 Kč

Doba splatnosti 60 dnů

Factoringový poplatek 0,5%

Úrok z profinancování
1M PRIBOR + 2,0 p.a. (0,5 % + 2 % 

p.a. = 2,5 % p.a.)

Výše zálohové platby 80%

1.den
Vystavení faktur a výtisků dodacích 

listů faktoringové společnosti

2.den

Výpočet výše zálohy a její zaslaní na 

účet podniku (10 000 000 Kč x 80 % 

= 8 000 000 Kč)

61.den

Odběratelé zaplatí ve prospěch 

faktoringové společnosti 10 000 

000 Kč, ta proplatí klientovi zbylé 2 

000 000 Kč

Factoringový poplatek 10 000 000 * 0,5 % = 50 000 Kč

Úrok z profinancování
8 000 000 * 60/365 * 2,5 % = 32 877 

Kč

Celková cena služby 50 000 Kč+ 32 877 Kč = 82 877 Kč

Erste factoring
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z celkové splatné částky nebo kupní ceny výrobku. Tento druh motivace bych zavedl 

pro stálé zákazníky, se kterými má firma dobré zkušenosti. 

  

Zavedení slev z celkové splatné částky by mělo odběratele motivovat k lepší platební 

morálce. V podniku by v případě pozitivní reakce na tento systém došlo k ozdravení 

likvidity. 

4.1.3 Bonita odběratelů 

Dalším doporučením je vypracovat alespoň základní systém hodnocení bonity 

odběratelů. Podnik by měl vycházet z charakteristik odběratele, zejména pak jeho 

platební morálky, objemu tržeb, finančního zdraví a ziskovosti. Na základě tohoto 

systému by měl podnik stanovovat podmínky při sjednávání zakázek.  

4.2 Dodavatelé 

Společnost nakupuje zboží výhradně z Rakouska a Německa. Prvním problémem je 

dovoz základních materiálů ze zahraničí. Téměř všichni konkurenti vyrábí většinu 

produkce v ČR, snižují se jim tak dopravní náklady a jsou pak schopni nabídnout lepší 

ceny. Další problém spojený s dovozem ze zahraničí je vliv revalvace a devalvace měny 

na celkový hospodářský výsledek. V případě, že koruna oslabuje, podniku to přináší 

výrazné snížení zisku, v opačném případě zvýšení. Oslabování měny v posledních 

letech pro podnik znamenalo velký problém. Jelikož jsou v oboru stanovené ceny, které 

si podnik nemůže dovolit navýšit, zvýšení  kurzu koruny oproti euru pro podnik 

znamenalo milionové ztráty.  

4.2.2 Vyjednat lepší podmínky u dodavatelů 

Hlavními dodavateli podniku jsou německá firma DAW SE a rakouská firma Synthesa 

Chemie Gesellschaft m.b.H. S těmito dodavateli firma spolupracuje dlouhodobě. 

V rámci dlouhodobé spolupráce má společnost Český Caparol s.r.o. jako odběratel 

určitou vyjednávací sílu. V zájmu podniku je přesvědčit zahraničního dodavatele, aby 

dodávané základní materiály nakupoval v ČR a tím snížil celkovou cenu těchto 

základních materiálů. Podniku by se tak výrazně zvýšila konkurenceschopnost. Dále by 

Splaceno do Skonto

30 dní 4%

45 dní 3%

60 dní 2%
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společnost měla s dodavateli vyjednat taková smluvní opatření, která zabrání výkyvům 

v hospodářských výsledcích vlivem změn měnových kurzů.  

4.2.1 Najít nového dodavatele 

Krajním způsobem, jak se vyhnout nákupu za vysoké ceny a vlivu pohybu devizových 

kurzů by bylo provést analýzu dodavatelů na českém trhu. V případě, že by se našel 

dodavatel, který je schopný dodávat stejně kvalitní výrobky, za podobných podmínek a 

přijatelnou cenu, podnik by mohl přejít k tomuto dodavateli a nebyl by pak ovlivněn 

vývojem měnového kurzu.  

4.3 Investice do vlastních skladů a kanceláří 

Podniku každoročně vznikají vysoké náklady spojené s pronajímáním administrativních 

a skladovacích prostor v Českých Budějovicích, Kozomíně, Brně a Ostravě. Náklady 

týkající se tohoto nájmu činí v průměru 11 mil. Kč ročně. Proto bych podniku navrhl 

postupně investovat do nákupu vlastních prostor a ušetřit tak náklady spojené  

s nájmem. Tato investice by byla realizovatelná pouze s podporovu mateřské firmy 

DAW SE,  poskytnutím dlouhodobé půjčky. Investice by byla velmi nákladná, avšak 

z dlouhodobého hlediska výhodná.  

4.4 Finanční analýza 

Sledování celkového finančního zdraví firmy je důležitou složkou správného 

hospodaření. Podniku bych doporučil finanční analýzu provádět jednou ročně, s tím, že 

analýza problémových ukazatelů by byla prováděna čtvrtletně.  Podnik tak bude mít 

přehled o svých slabých místech a bude moci provádět příslušná opatření. Dále také 

kontrolovat, jestli daná opatření skutečně přispěla k celkovému finančnímu zdraví 

podniku. 

4.5 Zaměstnanci 

V rámci šetření nákladů by měl podnik důkladně zvážit, jestli je stávající počet 

zaměstnanců využit maximálně nebo jsou zde určité rezervy. Vhodným řešením by bylo 

provést personální audit, kterým by podnik zjistil, jestli je současný počet zaměstnanců 

odpovídající a zda jsou efektivně využiti.  
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Závěr 

V bakalářské práci byla za pomocí finanční analýzy posouzena finanční a ekonomická 

situace společnosti Český Caparol s.r.o. v letech 2009 – 2013. Na základě této analýzy 

pak byly určeny slabé stránky společnosti a navrženy opatření k jejich zlepšení. 

K provedení finanční analýzy bylo využito výročních zpráv společnosti daného období. 

V úvodní části práce byla stanovena teoretická hlediska práce, která sloužila 

k následnému vypracování finanční analýzy. V této části jsou uvedeny metody, kterými 

jsem se následně zabýval v části analytické a praktické.  

Druhá část práce popisuje základní informace o společnosti Český Caparol s.r.o., je zde 

uveden její stručný popis a organizační struktura. Následně je provedena strategická 

analýza společnosti, která popisuje její současnou situaci, předpoklady jejího úspěchu  

a také části, na které by se měl zaměřit vrcholový management. K provedení strategické 

analýzy bylo využito SLEPTE analýzy, Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil, 

McKinseyho analýzy 7S a SWOT analýzy. Provedením této analýzy bylo zjištěno, 

v jakém konkurenčním prostředí se firma pohybuje, silné a slabé stránky podniku  

a případné hrozby, se kterými by se podnik v budoucnu mohl potýkat.  

V další části byla provedena finanční analýza podniku. Prvně bylo posouzeno finanční 

zdraví podniku za pomocí soustav ukazatelů, konkrétně Altmanova indexu, Indexu IN 

05 a Aspekt global ratingu. Soustavy ukazatelů zobrazovaly podobná hodnocení, 

finanční zdraví podniku se v průběhu let zhoršovalo. Následně byla analyzována aktiva, 

pasiva a výkaz zisku a ztráty. K této analýze bylo využito metod horizontální a 

vertikální analýzy. Z výsledků vyplývá, že podnik v průběhu let navyšoval financování 

své činnosti cizími zdroji. Velké procento vlastního kapitálu je drženo v pohledávkách 

z obchodních vztahů. Krátkodobé závazky vykazovaly narůstající trend. Jako další byly 

hodnoceny rozdílové ukazatele, konkrétně čistý pracovní kapitál a čistý peněžní 

majetek. Zde bylo zjištěno, že hodnota čistého peněžního majetku firmy se stále snižuje. 

Dále byla provedena analýza poměrových ukazatelů za pomocí ukazatelů rentability, 

likvidity, zadluženosti a aktivity. Jako nejvíce problémové se jevily ukazatele 

rentability. Společnost špatně hospodařila se svými aktivy. V průběhu sledovaného 

období se společnost potýkala se zvýšením zadluženosti a snižováním zejména 

pohotové likvidity.  
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V poslední části práce byly naznačeny slabé stránky podniku, následně se práce 

soustředila na návrhy, jak tyto slabé stránky zlepšit. Hlavním tématem návrhů bylo 

řízení pohledávek společnosti. Opatření, která byla navržena se týkala motivace 

odběratelů ke dřívějšímu placení závazků, hodnocení jejich bonity pro určení podmínek 

ve sjednávaných zakázkách a factoringu, kde byl navržen konkrétní plán na zvýšení 

okamžité likvidity podniku. Dále se opatření týkala dodavatelů, kde bylo navrženo 

jednání s dodavateli o krocích, které povedou k větší ziskovosti podniku. Poslední tři 

návrhy se týkaly možnosti snižování nákladů za pomocí investice do vlastních skladů a 

administrativních budov, provádění pravidelných finančních analýz a možnosti snížení 

osobních nákladů snížením počtu zaměstnanců.  

Finanční zdraví společnosti Český Caparol s.r.o. se ve sledovaném období meziročně 

zhoršovalo. V prvních letech se podnik jevil jako velmi dobře hospodařící, avšak 

s postupem let se jeho bonita zhoršovala, až se stal podprůměrně hospodařícím 

s potřebou finančního ozdravení. Společnost by se měla na určené problémy zaměřit a 

podniknout kroky ke zlepšení této situace.  
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Rozvaha společnosti Český Caparol s.r.o. pro roky 2009 – 2013 

Rozvaha 
č. 

ř. 
2009 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM                         001 122650 133163 138053 125787 126738 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002           

B. Dlouhodobý majetek                                    003 26280 24499 25218 19266 23541 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                           004 1468 812 376 218 254 

B. I.        
1. 

Zřizovací výdaje 005 
          

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006           

3. Software 007 1453 731 376 218 254 

4. Ocenitelná práva 008 15         

5. Goodwill  009           

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010           

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011   81       

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012           

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             013 24812 23687 24842 19048 23287 

B. II.       

1. 
Pozemky 014 

          

2. Stavby 015 171 164 157 68 117 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 23286 23094 23881 22167 17882 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017           

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018           

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019           

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 1355 429 804 1003 1098 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021           

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022           

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                             023           

B. III.      

1. 
Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 

          

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025           

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026           

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027           

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028           

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029           

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030           

C. Oběžná aktiva                                031 94907 106829 111290 101452 105025 

C.  I. Zásoby                                                   032           

C.  I.       

1. 
Materiál 033 

          

2. Nedokončená výroba a polotovary 034           

3. Výrobky 035           

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036           

5. Zboží 037 22762 26418 26519 25074 19099 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038           

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                  039 2330 2011 1603 3465 6054 



 

 

II 

 

C.  II.      

1. 
Pohledávky z obchodních vztahů 040 

          

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041           

3. Pohledávky - podstatný vliv 042           

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

043 
          

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 1874 1496 712 717 83 

6. Dohadné účty aktivní 045           

7. Jiné pohledávky 046           

8. Odložená daňová pohledávka 047 456 515 891 2748 5971 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                048 59439 67454 72573 66036 70731 

C.  III.      

1. 
Pohledávky z obchodních vztahů 049 

48368 64773 64106 54310 57437 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050           

3. Pohledávky - podstatný vliv 051           

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 
052 

          

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053           

6. Stát - daňové pohledávky 054 9277 363 39 2391 1036 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 1165 1227 1060 1168 1066 

8. Dohadné účty aktivní 056 465 1032 7308 8161 11184 

9. Jiné pohledávky 057 164 59 60 6 8 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                     058 10376 10946 10595 6877 9141 

C.  IV.     

1. 
Peníze 059 

319 243 195 167 82 

2. Účty v bankách 060 10057 10703 10400 6710 9059 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061           

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062           

D.  I. Časové rozlišení                                    063 1463 1835 1545 1745 1496 

D.  I.       

1. 
Náklady příštích období 064 

1463 1794 1545 1742 1343 

2. Komplexní náklady příštích období 065           

3. Příjmy příštích období 066   41   3 153 

 

Rozvaha 
č. 

ř. 
2009 2010 2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM                          067 122650 133163 138053 126738 125787 

A. Vlastní kapitál                             068 95680 99362 98915 86730 66067 

A.  I. Základní kapitál                                        069 15000 15000 15000 15000 15000 

A.  I.       
1. 

Základní kapitál 070 
15000 15000 15000 15000 15000 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071           

3. Změny základního kapitálu  072           

A.  II. Kapitálové fondy                                    073 15800 15800 15800 15800 15800 

A.  II.      
1. 

Emisní ážio 074 
          

2. Ostatní kapitálové fondy 075           

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  076           

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077           



 

 

III 

 

5. Rozdíly z přeměn společností 078           

A.  III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  

                                                 
079 

1959 1959 1959 1959 1959 

A.  III.      
1. 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 
1959 1959 1959 1959 1959 

2. Statutární a ostatní fondy 081           

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                   082 62331 62921 66603 66156 53971 

A.  IV.    

1. 
Nerozdělený zisk minulých let 083 

62331 62921 66603 66156 53971 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084           

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085 610 3682 -447 -12185 -20663 

B. Cizí zdroje                                086 26681 33112 37186 38780 58497 

B.  I. Rezervy                                                087 3247 4273 3956 2425 2160 

B.  I.       
1. 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 
          

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089           

3. Rezerva na daň z příjmů 090   1722 1004     

4. Ostatní rezervy 091 3247 2551 2952 2425 2160 

B.  II. Dlouhodobé závazky                            092 6616 6265 6450     

B.  II.       
1. 

Závazky z obchodních vztahů 093 
          

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 094 6616 6265 6450     

3. Závazky - podstatný vliv 095           

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 
096 

          

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097           

6. Vydané dluhopisy 098           

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099           

8. Dohadné účty pasivní 100           

9. Jiné závazky 101           

10. Odložený daňový závazek 102           

B.  III. Krátkodobé závazky                                 103 16818 22574 26780 36355 56337 

B.  III.      

1. 
Závazky z obchodních vztahů 104 

5329 7241 10184 20158 34316 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105       3771 6856 

3. Závazky - podstatný vliv 106           

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

107 
          

5. Závazky k zaměstnancům 108 1844 2175 2704 1901 2300 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

109 
974 1336 1634 1178 1292 

7. Stát - daňové závazky a dotace 110 335 433 591 382 704 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 92   11 46   

9. Vydané dluhopisy 112           

10. Dohadné účty pasivní 113 8244 11389 11656 8919 10869 

11. Jiné závazky 114           

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                      115           

B.  IV.     

1. 
Bankovní úvěry dlouhodobé 116 

          

2. Krátkodobé bankovní úvěry 117           



 

 

IV 

 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 118           

C.  I. Časové rozlišení                                         119 289 689 1952 1228 1223 

C.  I.       

1. 
Výdaje příštích období 120 

289 689 1952 1228 1223 

2. Výnosy příštích období 121           

 

Výkaz zisku a ztráty společnosti Český Caparol s.r.o. pro roky 2009 – 2013 

Výkaz zisků a ztráty 
č. 

ř. 
2009 2010 2011 2012 2013 

     I. Tržby za prodej zboží 01 306989 359891 396992 330128 313631 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 199826 237412 259796 219190 212159 

    + Obchodní marže                                                                        03 107163 122479 137196 110938 101472 

    II. Výkony                                                                            04 8517 7881 8039 7770 6891 

    II. 

1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 

6899 5820 5503 5456 4809 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06           

3. Aktivace 07 1618 2061 2536 2314 2082 

B. Výkonová spotřeba                                                              08 64493 67448 72347 63759 63384 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 8333 7641 10149 8332 8719 

B. 2. Služby 10 56160 59807 62198 55427 54665 

    + Přidaná hodnota                                                               11 51187 62912 72888 54949 44979 

C. Osobní náklady                                                        12 42003 47143 53404 50312 48805 

C. 1. Mzdové náklady 13 30579 34236 38661 36372 35311 

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14           

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 10780 12123 13792 12885 12426 

C. 4. Sociální náklady 16 644 784 951 1055 1068 

D. Daně a poplatky 17 999 823 697 375 302 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 8772 9219 9209 8968 8258 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          19 878 833 1056 1729 2396 

    III.  

1 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 

337 833 1056 1729 2396 

III.  2 Tržby z prodeje materiálu 21 541         

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu       
22 

393 749 694 677 1487 

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 393 749 694 677 1487 

F. 2 Prodaný materiál 24           

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 
25 

-4468 -922 609 5397 8422 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 4083 5045 4909 3490 6663 

H. Ostatní provozní náklady 27 6587 7156 10076 6939 4830 

    V. Převod provozních výnosů 28           

I. Převod provozních nákladů 29           

* Provozní výsledek hospodaření 30 1862 4622 4164 -12500 -18066 

    

VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 31 

          

K. Náklady z finančního majetku 32           



 

 

V 

 

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 33           

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 34           

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti     35           

     X. Výnosové úroky 36 194 1 27 40 21 

N. Nákladové úroky 37 146 80 114 55 60 

    XI. Ostatní finanční výnosy 38 4618 4224 1843 3182 1691 

O. Ostatní finanční náklady 39 4414 3406 4869 4733 7472 

    XII. Převod finančních výnosů 40           

P. Převod finančních nákladů 41           

     * Finanční výsledek hospodaření 42 252 739 -3113 -1566 -5820 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                   43 1504 1679 1498 -1881 -3223 

Q. 1.  - splatná 44 477 1738 1874 -24   

Q. 2.  - odložená 45 1027 -59 -376 -1857 -3223 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                46 610 3682 -447 -12185 -20663 

    

XIII. 
Mimořádné výnosy 47 

          

R. Mimořádné náklady 48           

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                 49           

S. 1.  - splatná 50           

S. 2.  - odložená 51           

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                           52           

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 53           

     

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            54 

610 3682 -447 -12185 -20663 

     

**** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       55 

2114 5361 1051 -14066 -23886 

 

 

 

 

 


