
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ

ÚSTAV FINANCÍ

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

INSTITUTE OF FINANCES

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ VYBRANÉHO
PODNIKU

EVALUATION OF THE FINANCIAL HEALTH OF THE SELECTED COMPANY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE PETRA BEČVAROVSKÁ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. LENKA ZEMÁNKOVÁ
SUPERVISOR

BRNO 2011



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2010/2011
Fakulta podnikatelská Ústav financí

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Bečvarovská Petra

Daňové poradenství (6202R006) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku

v anglickém jazyce:

Evaluation of the Financial Health of the Selected Company

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení a jejich zhodnocení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně. Podmínkou externího využití této práce je uzavření "Licenční smlouvy" dle autorského zákona.



Seznam odborné literatury:

BAŘINOVÁ, D. VOZŇÁKOVÁ, I. Vyhodnocení a využití účetních výkazů pro manažery,
společníky a akcionáře. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2005. 100s. ISBN 80-247-1115-X.
ČERNÁ, A. a kol. Finanční analýza. 1. vyd. Praha : Bankovní institut, 1997. 293 s. ISBN
8072650173.
KISLINGEROVÁ, E. HNILICA, J. Finanční analýza – krok za krokem. 1. vyd. Praha :
K.H.Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-247-1046-3.
LANDA, M. Jak číst finanční výkazy. 1. vyd. Brno : Computer press, 2008. 176 s. ISBN
978-80-251-1994-5.
RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha : Grada,
2007. 120 s. ISBN 978-80-247-1386-1.
SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno : Computer Press,2001. 212 s. ISBN
80-7226-562-8.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lenka Zemánková

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2010/2011.

L.S.

_______________________________ _______________________________
Ing. Pavel Svirák, Dr. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 18.05.2011



 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybraného podniku. V první části 

bude rozebrána teorie k dané problematice. Budou definovány základní pojmy, vybrané 

metody finanční analýzy a vzorce. V druhé částí bude provedena samotná finanční 

analýza podle zpracované teorie a v poslední části budou navržena řešení k vylepšení 

nalezených problémů. 

Annotation 

Final thesis is occupied with an analysis of a chosen entreprise. In the first part, 

theory to the given issue will be parsed. Basic terms, chosen methods of the financial 

analysis and figures will be defined. In the second part, the financial analysis will be 

practised according to the worked up theory and in the last part improvements of found 

problems will be proposed. 
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Úvod 
 Každá společnost by měla být schopna ovládat svoji obchodní a finanční stránku 

podnikatelské činnosti, která má velice významnou roli ve zdravém fungování firmy. 

Proto rozhodování a znalosti v této oblasti jsou základním a důležitým předpokladem 

úspěšného vývoje zdraví firmy. 

 Ke sledování finančního vývoje podniku slouží finanční analýza, která nabízí 

širokou škálu metod pro hodnocení finančního zdraví podniku či pro odhalení 

problémových oblastí. Finanční analýza poskytuje informace nejen pro vlastníky  

a manažery firmy, ale také bankám, pokud firma žádá o úvěr či jinou finanční výpomoc.  

Finanční analýza vychází z velkého množství dat, které jsou v účetních výkazech 

společnosti (rozvaze, výkazu zisku a ztrát, cash flow) a ve výroční zprávě. Důležitou 

roli hrají interní informace, jako jsou například různé podnikové plány, kalkulace 

nákladů a statistiky. 

 Metody finanční analýzy ukazují minulý, současný i budoucí stav společnosti, 

pomáhají odhalit problémy ve finanční stránce podniku, a také vedou k návrhům  

na řešení nalezených nedostatků. Ukazatele finanční analýzy nelze univerzálně použít 

pro každou firmu, protože společnosti se od sebe liší především oborem podnikání, 

proto je důležité vybrat pouze ty ukazatele, které nejlépe umožní pochopit situaci  

ve firmě.  

 Každá společnost na trhu by měla využívat finanční analýzu, aby odhalila své 

problémy a včas našla řešení nepříznivého vývoje.  
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Finanční analýza je velice důležitá pro všechno podniky a to především v dnešní 

době, kdy doznívá hospodářská krize. Společnosti pomocí metod finanční analýzy 

odhalí své problémy a najdou vhodná řešení k jejich odstranění.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit firmu pomocí metod finanční analýzy, 

které odhalí případné nedostatky či problémy a následně navrhnout vhodná řešení 

daných problémů. Z čehož plyne, že úkolem je optimalizovat zisk, zvýšit rentabilitu 

firmy, její efektivitu, schopnost plnit své závazky včas. 

Aby bylo možné dosáhnout výše zmíněných cílů, bylo nutné stanovit dílčí cíle, 

ke kterým patří: zpracovaní teoretické části k dané problematice, seznámení se 

s analyzovanou firmou, provedení analýzy vnějšího i vnitřního okolí podniku, 

provedení samotné finanční analýzy a interpretace výsledků analýzy, nalezení příčin 

problémů a na závěr návrh vhodných řešení pro zlepšení situace ve společnosti.   
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2 Teoretická východiska práce 

 

Finanční analýza je nástrojem hodnocení finančního zdraví podniku. 

Zahrnuje hodnocení minulosti, současnosti firmy a  předpovídání jejich budoucích 

finančních podmínek.  Pomáhá odhalit skutečnosti, zda je podnik ziskový, zda využívá 

efektivně svá aktiva, zda včas hradí své závazky a řadu dalších důležitých skutečností. 

Finanční analýza je tedy nedílnou součástí finančního řízení podniku, protože poskytuje 

informace o tom, v čem se podniku podařilo splnit jeho předpoklady, a kde naopak 

došlo k nežádoucí situaci, a nebo se událo něco neočekávaného. (11) 

Finanční analýza zpracovává velké množství dat, která by měla být kvalitní, 

komplexní a z ověřených zdrojů, protože je nutné zachytit všechny údaje, které by 

mohly jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví podniku. 

Základní data se obvykle čerpají z účetních výkazů, tedy z rozvahy a výkazu zisku  

a ztrát. (16) 

Ve finanční analýze využíváme řadu metod, které slouží k hodnocení finančního 

zdraví podniku. Základem metod finanční analýzy jsou finanční ukazatele, které jsou 

číselnou charakteristikou ekonomické činnosti podniku. K nejčastěji používaným 

ukazatelům patří: poměrové, rozdílové a absolutní. Ukazatele jsou nejčastěji vyjádřeny 

v peněžních jednotkách, ale mohou být vyjádřeny i v dalších jednotkách, jako jsou 

například procenta, jednotky času a další. Typ ukazatele volíme podle cíle finanční 

analýzy. (16) 

 

2.1 Analýza okolí podniku 

Znalost okolí podniku má silný vliv na úspěšnost podniku, protože pomocí této 

analýzy odhalíme silné a slabé stránky podniku, výhody či nevýhody vůči konkurenci, 

vnější faktory, které podnik ovlivňují. Díky těmto informacím jsme schopni rozvinout 

schopnosti a dovednosti dané firmy. 

Každá obchodní společnost je obklopena prostředím, ve kterém vykonává svou 

činnost. Na firmu tedy působí řada vlivů, které jsou buď ovlivnitelné, nebo 

neovlivnitelné. Vlivům, které firma nemůže ovlivnit, se musí přizpůsobit. Tomuto 
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prostředí se říká makroprostředí neboli externí okolí firmy. Makroprostředí je 

analyzováno pomocí SLEPTE analýzy a Porterova modelu. 

 Mezi další vlivy, které působí na firmu, jsou vlivy, které firma může ovlivnit. Jde 

tedy o mikroprostředí firmy, ve kterém se zjišťují silné a slabé stránky podniku. (25) 

2.1.1 SLEPTE 
Slepte analýza je velice důležitým nástrojem poznání vnějšího okolí, které firmu 

výrazně ovlivňuje. Je nutné říci, že vnější okolí každé firmy je odlišné, což je dáno 

například odlišnou regionální působností, technickým vývojem. Slepte analýza je 

tvořena sociálními, legislativními, ekonomickými, politickými, technickými  

a technologickými a ekologickými faktory. (7) 

Slepte analýza zkoumá následující. 

Sociální faktory 

 V rámci sociálních faktorů zkoumáme demografické vlivy (počet obyvatel, 

hustota osídlení, věk, podíl městského a venkovského obyvatelstva, a další), sociální  

a kulturní vlivy (životní úroveň, výše příjmů, atd.) (23) 

Legislativní faktory 

 Firma je ovlivněna všemi existujícími zákony, vyhláškami, normami (příkladem 

je například daňový řád, daňové zákony, obchodní zákoník, ISO normy a další). 

Ekonomické faktory 

 Jde o zhodnocení makroekonomické situace, například pomocí výše HDP, míry 

nezaměstnanosti, míry inflace, úrovně cenové hladiny, atd. K dalším ekonomickým 

vlivům patří daňové faktory, tedy například výše daňových sazeb, cla.(23) 

Politické faktory 

K politickým faktorům řadíme strukturu státních výdajů, přístup vládní 

administrativy k firmám, daňovému systému i míru korupce.(25) 

Technické a technologické faktory 

 Jedná se o technický pokrok, využívání moderních technologií, moderních 

informačních systémů a další. 
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Ekologické faktory 

 Vzhledem k vlivu činnosti firem na životní prostředí jsou vytvářeny předpisy  

a ekologické normy týkající se „kvality života“.(25) 

2.1.2 Porterův model pěti sil  
Porterův model pěti sil je analýzou oborového okolí podniku. Model 

předpokládá, že strategická pozice firmy působí v daném odvětví a je určována pěti 

základními činiteli:  

1) Intenzita konkurence uvnitř odvětví 

•  zahrnuje například bariéry vstupu, velikost a růst odvětví, 

koncentraci v odvětví a rozmanitost konkurentů. 

2) Bariéry vstupu 

•  zahrnuje výrobkovou diferenciaci, vládní politiku, investiční 

náročnost, přístup k distribučním kanálům. 

3) Vyjednávací síla dodavatelů 

•  zahrnuje koncentraci dodavatelů, existenci náhradních vstupů, 

důležitost dodávek pro dodavatele, náklady přechodu  

u dodavatelů a u podniků v daném odvětví. 

4) Vyjednávací síla odběratelů 

•  zahrnuje citlivost ceny, objem nákupu zákazníků. 

5) Substituční produkty 

•  zahrnuje sklon zákazníku přejít na náhradní produkt, náklady 

přechodu.(8) 

2.1.3 Interní analýza 

Interní analýza se zaměřuje na specifické přednosti firmy, kterými se podnik 

odlišuje od konkurence. Zdrojem odlišností je majetek a schopnosti firmy. Cílem interní 

analýzy je odhalit silné a slabé stránky podniku. Nejpoužívanější způsoby interní 

analýzy jsou analýza 7S a analýza organizační struktury firmy.  

Analýza 7S obsahuje sedm faktorů, mezi které patří: strategie, struktura, 

schopnosti, systémy, styl, spolupracovníci a sdílené hodnoty. 

Analýza organizační struktury firmy hodnotí jednotlivé složky firmy, kterými 

jsou například prodej, marketing, výroba, finance, atd. (24) 
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2.1.4 SWOT analýza 

Swot analýza je strategickou analýzou stavu firmy z hlediska silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb. Je složena z analýz interního a externího prostředí. Interní 

prostředí firmy zahrnuje, analýzu silných a slabých stránek. Externí analýza je naopak 

zaměřena na analýzu vnějších faktorů, tedy na příležitosti a hrozby z vnějšího okolí 

firmy. (6) 

Je důležitá pro tvůrce strategických plánů, protože poskytuje logický rámec pro 

hodnocení současné a budoucí pozice jejich podniku. Díky těmto hodnocením mohou 

manažeři vybrat takovou strategickou alternativu, která by mohla být pro danou situaci 

nejvhodnější a vedla by ke zlepšení výkonnosti organizace. (8) 

Swot analýza je shrnutím výše zmíněných analýz vnitřního a vnějšího okolí 

podniku, protože z Porterova modelu pěti sil a ze Slepte analýzy se získají příležitosti a 

hrozby, z interní analýzy získáme silné a slabé stránky společnosti. 

S - silné stránky W - slabé stránky 
O - příležitosti SO WO 

T - hrozby ST WT 
Obrázek 1: Schéma SWOT analýzy (8) 

Využitím kombinace jednotlivých faktorů může podnik stanovit svoji strategii. 

SO – využít silné stránky na získání výhody, 

WO – překonat slabiny využitím příležitostí, 

ST – využít silné stránky na čelení hrozbám, 

 WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbám. 

2.2 Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy se uplatňují jako nástroje finančního managementu 

(slouží k internímu užití) nebo ostatních uživatelů (pro externí užití). Finanční analýza 

obsahuje dvě navzájem propojené části:  

1) kvalitativní (fundamentální) analýzu 

•  analyzuje vnitřní a vnější prostředí firmy tak, jak bylo popsáno 

v předchozí kapitole analýza okolí podniku. 

 

 

 



14 
 

2) kvantitativní (technickou) analýzu 

•  tato metoda používá matematické, statistické a další 

algoritmizované metody, které slouží ke kvantitativnímu 

zpracování ekonomických dat a k následnému posouzení 

výsledků. (19) 

2.2.1 Soustavy ukazatelů 

K posouzení celkové finanční situace firmy používáme soustavy ukazatelů, které 

jsou často označovány jako analytické systémy či modely finanční analýzy. Rostoucí 

počet ukazatelů v souboru umožňuje detailnější zobrazení finančně-ekonomické situace 

podniku, ale současně velký počet ukazatelů ztěžuje výsledné hodnocení podniku. 

Z tohoto důvodu existují modely založené na větším počtu ukazatelů (4 až 200)  

a modely, které ústí do jediného čísla (syntetického ukazatele, hodnotícího koeficientu). 

(19) 

Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují: 

a) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, jejich typickým 

příkladem jsou pyramidové soustavy, které slouží k odhalení logických  

a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem.(19) 

b) Účelové výběry ukazatelů jsou sestavované na bázi komparativně-

analytických nebo matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit 

výběry ukazatelů, které by uměly kvalitně určit finanční situaci podniku. 

Podle účelu se výběry člení na: 

•  bonitní (diagnostické) modely se snaží pomocí jednoho 

syntetického ukazatele, který nahrazuje jednotlivé analytické 

ukazatele různých vypovídacích schopností, vyjádřit finanční 

situaci podniku. Patří sem například Kralickův rychlý test, 

Tamariho model, atd. (19) 

•  bankrotní (předikční) modely představují systémy včasného 

varování, protože podle chování vybraných ukazatelů indikují 

případné ohrožení finančního zdraví podniku. Řadíme sem 

například Altmanovo Z – skóre, Model IN, Taflerův bankrotní 

model, atd. (19) 
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2.2.1.1 Altmanova formule bankrotu 

Altmanova formule bankrotu někdy bývá nazývána jako Z – skóre. Vychází 

z diskriminační analýzy uskutečněné koncem 60. let a v 80. letech u několika desítek 

zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. Profesor Altman stanovil diskriminační 

funkci, která vedla k výpočtu Z - skóre rozdílně pro firmy s akciemi veřejně 

obchodovatelnými na burze a zvlášť pro předvídání finančního vývoje ostatních firem. 

Různě stanovil hranice pásem pro předpověď finančního vývoje. (19) 

Tato analýza zahrnuje velice významné složky, jako jsou například tržby, 

celková aktiva, rentabilita čistých aktiv. Každý poměrový ukazatel má určenou váhu, 

která je zahrnuta jako konstanta do modelu. 

� = 0,717�� + 0,847�� + 3,107 + 0,420�� + 0,998�� , kde: 

��	 =
Č��

������Á	������
 

�� =
������Ě���Ý	�� �

������Á	������
 

�!	 =
�"��

������Á	������
 

�� 	= 	
��Ž�Í	$������	�Á�����Í$�	�����Á�%

���Í	����&�
 

                                         ��	 =
'(Ž)*

+,-./0Á	1.'201
  (12) 

Altmanovo Z – skóre je ukazatel hodnotící finanční situaci podniku. Prosperující 

firma udává hodnotu nad 2,9. Pokud je získaná hodnota v rozmezí od 1,2 do 2,9, 

nacházíme se v tzv. šedé zóně (nevyhraněné výsledky). A získá – li podnik hodnotu 

nižší než 1,2, pak je podnik v pásmu bankrotu. (16) 

2.2.1.2 Model IN - Index důvěryhodnosti  

Model IN byl zpracován manželi Neumaierovými. Úkolem modelu je zhodnotit 

finanční zdraví českých firem v českém prostředí. Model je vyjádřen rovnicí, která 

využívá poměrové ukazatele (zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity). Každému 
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ukazateli je přiřazena váha, která je váženým průměrem hodnot daného ukazatele 

v odvětví. (16) 

��05 = 0,13	 ×
1

+5
+ 0,04 ×

,)2'

Ú
+ 3,97 ×

,)2'

1
+ 0,21 ×

0

1
+ 0,09 ×

/1

.56.)Ú
  

(19) 

kde:  A -  aktiva 

         OA -  oběžná aktiva 

         EBIT -  zisk před úroky a zdaněním 

         V - výnosy 

         CZ -  cizí zdroje 

         KZ -  krátkodobé závazky 

         Ú -  nákladové úroky 

         KBÚ -  krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

Pokud výsledná hodnota indexu IN05 je větší než 1,6, podnik vytváří hodnotu, 

ale když získáme hodnotu menší než 0,9, tak podnik směřuje k bankrotu. Hodnoty mezi 

1,6 a 0,9 jsou v šedé zóně, to znamená, že nevytvářejí hodnotu a nebankrotují. (19) 

2.2.1.3 Quick test 

Quick test navrhl v roce 1990 R. Kralicek. Tento test poskytuje možnost rychle 

 a s poměrně dobrou vypovídací schopností ohodnotit analyzovanou firmu. Při jeho 

sestavování byly použity ukazatele, které nesmí podléhat rušivým vlivům a musí 

vyčerpávajícím způsobem reprezentovat celý informační potenciál rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát. Proto byl z každé základní oblasti analýzy (tj. stability, likvidity, 

rentability a výsledku hospodaření) zvolen jeden ukazatel tak, aby byla zabezpečena 

vyvážená analýza finanční stability a výnosové situace firmy. (19) 

Test pracuje s následujícími ukazateli: 

1) �� =
0-17'8Í	.1:2'Á-

+,-./0Á	1.'201
 (16) 

- ukazatel vypovídá o kapitálové síle firmy a informuje o tom, zda existuje 

mnoho dluhů v peněžních jednotkách nebo v procentech celkových aktiv. 

Udává tedy do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby vlastními 

zdroji.(19) 
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2) �� =
+25Í	5;(/<,=:,8Í5,=ÚČ'*	@	)18.

:(/0/58Í	+17A	B-/C
 (16) 

- tento ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho je podnik schopen uhradit své 

závazky. (19) 

3) �! =
,)2'

1.'201	+,-.,D
 (16) 

- pomocí tohoto ukazatele je zjišťována ziskovost vybraného podniku. (16) 

4) �� =
:(/0/58Í	+17A	B-/C

0Ý./8*
 (16) 

- tímto ukazatelem je zjišťována likvidita společnosti. 

Získaným výsledkům přiřadíme bodovou hodnotu podle tabulky 1. 

Tabulka 1: Stupnice hodnocení ukazatelů (16) 

ukazatel 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3 
R2 < 3 3 - 5 5 - 12 12 - 30 > 30 
R3 < 0 0 - 0,08 0,08 - 0,12 0,12 - 0,15 > 0,15 
R4 < 0 0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 > 0,1 

 

Hodnocení firmy je provedeno ve třech krocích: 
1) hodnocení finanční stability 

= součet bodové hodnoty R1 a R2 dělený dvěma 
2) hodnocení výnosové situace 

= součet bodové hodnoty R3 a R4 dělený dvěma 
3) hodnocení celkové situace 

= součet bodové hodnoty finanční stability a výnosové situace dělený 

dvěma. (16) 

 Výsledné hodnocení je hodnoceno body 0 až 4. Pokud se tedy firma pohybuje 

nad úrovní 3, jedná se o bonitní firmu. Naopak, když se firma pohybuje níž, než je 1, 

signalizuje to problémy v jejím finančním hospodaření. (16) 

2.2.2 Absolutní ukazatele 

Metoda absolutních ukazatelů používá ke sledování a hodnocení finanční situace 

podniku přímo údaje obsažené v účetních výkazech. Umožňuje posoudit změny  

ve struktuře aktiv a pasiv. (18)  
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2.2.2.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza porovnává změny ukazatelů v časové řadě za posledních  

5 až 10 let. Při analýze bere v úvahu změny absolutní hodnoty a procentní změny 

jednotlivých položek výkazů po řádcích a horizontálně. (18) 

2.2.2.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza představuje procentní rozbor účetních výkazů. Jejím cílem je 

zjistit, jak se jednotlivé složky podílely např. na celkové bilanční sumě a z hlediska času 

zjištění pohybu v nastavení majetkového a finančního portfolia. Jelikož je vertikální 

rozbor vyjádřen v procentech, můžeme výsledky této analýzy využít pro srovnání 

s firmami v rámci stejného oboru podnikání nebo ve stejném odvětví průmyslu. (16) 

2.2.3 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku a bývají 

označovány jako fondy finančních prostředků. (19) 

2.2.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je nejčastěji používaným ukazatelem. Vypočítá se jako 

rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky. Tento 

rozdíl má vliv na solventnost1 firmy. (12) 

Strukturu čistého pracovního kapitálu tvoří čtyři základní složky, kterými jsou: 

zásoby, krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé závazky. 

(12) 

Čistý pracovní kapitál se mění za určitou dobu, což má vliv na finanční situaci. 

Tuto změnu vypočítáme pomocí následujícího vzorce: 

∆Č��	 = 	Č��(.) − Č��(:), kde: Č��(:) je stav na počátku sledovaného období 

																																																														Č��(.) je stav na konci sledovaného období 

Abychom zjistili příčiny změny čistého pracovního kapitálu, je třeba analyzovat cash 

flow, které je koncipováno na bázi fondu finančních prostředků. Pokud sledujeme 

změny čistého pracovního kapitálu z pozice aktiv, pak přírůstky čistého pracovního 

kapitálu představují:  

- jakýkoliv růst položek krátkodobých aktiv v rozvaze, 

                                                 
1 solventnost je definována jako připravenost hradit své dluhy, když nastala jejich splatnost. 
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- jakékoliv snížení položek krátkodobých závazků firmy. (19) 

Čistý pracovní kapitál by neměl být rozhodně záporný. Čím vyšší je čistý 

pracovní kapitál, tím vyšší by měla být schopnost podniku hradit své závazky  

při dostatečné likviditě jeho složek. (1) 

2.2.3.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky určují okamžitou likviditu právě splatných 

krátkodobých závazků. Jde o rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky. K nejlikvidnějším pohotovým peněžním prostředkům patří hotovost 

a zůstatek na běžném bankovním účtu. Dalšími pohotovými peněžními prostředky jsou 

krátkodobé cenné papíry, krátkodobé termínované vklady, protože v podmínkách 

fungujícího kapitálového trhu jsou rychle přeměnitelné na peníze. (11) 

2.2.4 Poměrové ukazatele2 

Poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Vycházejí z účetních dat, tedy z rozvahy  

a výkazu zisku a ztrát. Údaje, které zjistíme z rozvahy, mají charakter stavových 

ekonomických veličin (zachycují veličiny k určitému datu a jejich okamžitý stav). Data 

zjištěná z výkazu zisku a ztrát charakterizují výsledky činnosti za určité období. 

Tyto ukazatele jsou nejoblíbenější a nejrozšířenější metodou finanční analýzy, 

protože umožňují získat rychlý a nenákladný přehled o základních finančních 

charakteristikách podniku. 

Je možné je sestavovat jako: 

•  podílové ukazatele, které dávají do poměru část celku a celek (například: 

podíl vlastního kapitálu k celkovému kapitálu), 

•  vztahové ukazatele, které dávají do poměru samostatné veličiny 

(například: poměr zisku k celkovým aktivům). 

Poměrové ukazatele představují řadu výhod: 

•  umožňují provést analýzu časového vývoje finanční situace dané firmy, 

                                                 

2 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Brno : Computer  Press, a. s., 2009. 154s. ISBN 978-80-
251-1830-6. 
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•  jsou vhodným nástrojem prostorové analýzy (tj. porovnání více 

podobných firem navzájem), 

•  mohou být používány jako vstupní data matematických modelů 

umožňující popsat závislost mezi jevy, klasifikovat stavy, hodnotit rizika 

a předvídat budoucí vývoj. 

Naopak nevýhodou těchto ukazatelů je nízká schopnost vysvětlovat jevy. 

2.2.4.1 Rentabilita 

Ukazatel rentability poměřuje zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, 

kterých bylo použito k jeho dosažení. K nejčastěji používaným ukazatelům rentability 

patří: celkových vložených aktiv (ROA), vlastního kapitálu (ROE), tržeb (ROS). (19) 

Pro hodnocení rentability nebývají uváděny u většiny běžně používaných 

ukazatelů doporučené hodnoty. Ale v časové řadě by měly mít rostoucí tendenci. (16) 

Vyhodnocení ukazatelů rentability probíhá především pomocí srovnání 

s oborovým průměrem a také s konkurencí.  

•  Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) 

Poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována. (19) 

���	 = 	
JýLMNONP	ℎRLSROTřNVí	SR	XOTVěVí

TPZ[JT
 

•  Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Pomocí tohoto ukazatele vlastníci (akcionáři, společníci a další) 

společnosti zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos a zda se 

využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika. (18) 

���	 = 	
č[LZý	X[LP

JMTLZVí	PTS[ZáM
 

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat alespoň několik procent 

nad dlouhodobým průměrem úročení dlouhodobých vkladů. (11) 
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•  Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

Udává stupeň ziskovosti, tj. množství zisku v korunách českých 

na jednu korunu tržeb. Je používán k vnitropodnikovému řízení firmy. 

(5) 

�� 	 = 	
č[LZý	X[LP

Z^ž`a
 

2.2.4.2 Likvidita 

Likvidita je obecná schopnost podniku hradit své závazky, získat dostatek 

prostředků na provedení potřebných plateb. Závisí na tom, jak rychle je podnik schopen 

inkasovat své pohledávky, zda má prodejné výrobky a zda je schopen v případě potřeby 

prodat své zásoby. (5) 

K účelu hodnocení platební schopnosti podniku lze použít tyto ukazatele: 

ukazatel běžné likvidity, pohotové likvidity, okamžité likvidity. 

•  Běžná likvidita 

Ukazuje, kolikrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé závazky. Je 

citlivá na strukturu zásob a jejich správné oceňování vzhledem k jejich 

prodejnosti a na strukturu pohledávek vzhledem k jejich neplacení  

ve lhůtě splatnosti nebo nedobytnosti. U zásob může trvat dlouho, než se 

přemění na peníze, jelikož musí být nejprve spotřebovány, přeměněny  

ve výrobky, následně prodány, a pak se velmi často čeká dlouho  

na úhradu od odběratele. Podnik, který má nevhodnou strukturu 

oběžných aktiv, se může velmi snadno ocitnout v obtížné finanční 

situaci. Tento ukazatel je tedy měřítkem solventnosti podniku a je 

postačující pro hodnotu vyšší než 1,5. (19) 

`ěžVá	M[PJ[O[ZT	 = 	
R`ěžVá	TPZ[JT

P^áZPROR`é	XáJTXPa
 

•  Pohotová likvidita 

Odstraňuje nevýhody ukazatele běžné likvidity. Při vyjádření 

tohoto ukazatele se berou v úvahu z oběžných aktiv pouze pohotové 

prostředky (tj. pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, 

obchodovatelné cenné papíry, pohledávky v tzv. čisté výši,  

tj. pohledávky po korekci opravnou položkou k pohledávkám). 
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Doporučená hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí od 1,0  

do 1,5. Výše ukazatele závisí na typu činnosti analyzovaného podniku, 

odvětví, ve kterém se společnost pohybuje, na strategii podniku v oblasti 

finančního hospodaření atd.  Růst tohoto ukazatele signalizuje 

předpokládané zlepšení finanční a platební situace a naopak. (5) 

SRℎRZRJá	M[PJ[O[ZT = 	
R`ěžVá	TPZ[JT − XáLR`a

P^áZPROR`é	XáJTXPa
 

•  Okamžitá likvidita 

Měří schopnost firmy hradit své právě splatné dluhy.  Do čitatele 

se dosazují peníze (v hotovosti, na běžných účtech) a jejich ekvivalenty 

(volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, splatné dluhy, 

směnečné dluhy a šeky). (18) 

Okamžitá likvidita by se měla pohybovat v rozmezí od 0,2 do 0,5. 

Vysoká hodnota ukazatele svědčí o neefektivním využití peněžních 

prostředků. Nízká hodnota naopak vypovídá o možném problému 

s placením závazků. (11) 

RPTcž[Zá	M[PJ[O[ZT	 = 	
SNVěžVí	S^RLZřNOPa + NPJ[JTMNVZa

RPTcž[Zě	LSMTZVé	XáJTXPa
 

2.2.4.3 Zadluženost 

Ukazatele zadluženosti udávají výši rizika, které podnik nese při daném poměru 

a struktuře vlastního a cizího kapitálu. Je tedy zřejmé, že čím více je podnik zadlužen, 

tím vyšší riziko na sebe bere, protože musí být schopen splácet své závazky bez ohledu 

na to, jak se mu daří.  

Určitá výše zadlužení je pro podnik obvykle užitečná, protože cizí kapitál je 

levnější než vlastní, a protože úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku, 

díky tomu, že tyto úroky jsou součástí nákladů podniku.  

Analýza zadluženosti srovnává jak položky rozvahy, kde ukazuje, z jakých 

zdrojů jsou financována podniková aktiva, tak položky výkazu zisku a ztrát, kde udává 

kolikrát jsou náklady na cizí kapitál financování pokryty vytvořeným ziskem. (11) 
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Celková zadluženost 

Představuje podíl celkových závazků k celkovým aktivům. Měří 

podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z kterého je financován majetek 

firmy. Zadluženost ovlivňuje věřitelské riziko i výnosnost podniku. 

Tento ukazatel je zejména významný pro dlouhodobé věřitele, jako jsou 

například komerční banky. (5) 

Doporučená hodnota zadluženosti se pohybuje v rozmezí 30  

až 60%. Při posuzování zadluženosti je nutné respektovat příslušnost 

k odvětví a také schopnost splácet úroky plynoucí z dluhu. (11) 

dNMPRJá	XTOMežNVRLZ	 = 	
d[Xí	XO^RfN

TPZ[JT	dNMPNc
 

•  Míra zadluženosti 

Poměřuje cizí a vlastní kapitál. Tento ukazatel je významný 

například pro banku při žádosti o úvěr, která se rozhoduje, zda úvěr 

poskytne či nikoliv. K tomuto posouzení je důležitý jeho časový vývoj, 

zda se podíl cizích zdrojů zvyšuje nebo snižuje. Ukazatel udává, do jaké 

míry by mohly být ohroženy nároky věřitelů. Je třeba brát také v úvahu 

odvětví, ve kterém se podnik pohybuje, protože například oblast 

strojírenství je velmi náročná na finanční prostředky. (11) 

cí^T	XTOMežNVRLZ[ = 	
d[Xí	XO^RfN

JMTLZVí	PTS[ZáM
 

•  Koeficient samofinancování 

Vyjadřuje do jaké míry jsou financována celková aktiva vlastním 

kapitálem. Doplňuje ukazatel celkové zadluženosti. Jak ukazatel celkové 

zadluženosti, tak koeficient samofinancování informují o finanční 

struktuře podniku. Jejich součet je roven 1. (19) 

PRNg[d[NVZ	LTcRg[VTVdRJáVí	 = 	
JMTLZVí	PTS[ZáM

dNMPRJá	TPZ[JT
 

•  Úrokové krytí 

Informuje o tom kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud se 

ukazatel rovná nule, znamená to, že na zaplacení úroků je potřeba celý 

zisk. Uváděná doporučená hodnota udává, že úroky by měly být pokryty 

ziskem 3x až 6x. (19) 
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ú^RPRJé	P^aZí	 = 	
�"��

ú^RPa
 

Kde: EBIT je zisk před zdaněním a úroky. 

•  Doba splacení dluhu 

Vyjadřuje dobu, za kterou by byl podnik schopen vlastními silami 

z provozního cash flow splatit své dluhy. 

Čím je doba splacení dluhu kratší, tím je to pro podnik lepší, 

protože s dlouhou splatností dluhu roste cena, kterou firma za něj musí 

zaplatit. (11) 

OR`T	LSMTdNVí	OMeℎe	 = 	
d[Xí	XO^RfN − ^NXN^Ja

S^RJRXVí	dTLℎ	gMRi
 

 

2.2.4.4 Aktivita 

 Aktivita měří efektivnost hospodaření podniku se svými aktivy. Pokud má aktiv 

více než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Má – li jich 

nedostatek, musí se vzdát řady potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí  

a přichází tak o výnosy, které by mohl získat. (19) 

Mezi ukazatele aktivity patří: 

•  Obrat celkových aktiv 

Měří intenzitu využití celkových aktiv. (5) 

R`^TZ	dNMPRJýdℎ	TPZ[J	 =
Z^ž`a

dNMPRJá	TPZ[JT
 

 Minimální doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1. Hodnotu 

také ovlivňuje příslušnost k odvětví. Nízká hodnota znamená neúměrnou 

majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní využití. (11) 

•  Obrat stálých aktiv 

Má význam při rozhodování o pořízení dalšího produkčního 

dlouhodobého majetku. 

R`^TZ	LZáMýdℎ	TPZ[J	 = 	
^RčVí	Z^ž`a

LZáMá	TPZ[JT
 

Nižší hodnota ukazatele než průměr v oboru je signálem  

pro výrobu, aby zvýšila využití výrobních kapacit. Finančním 

manažerům signalizuje omezení investic firmy. (19) 
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•  Doba obratu zásob 

Udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. (18) 

Pro hodnocení tohoto ukazatele je rozhodující vývoj v čase  

a srovnání s odvětvím. (11) 

OR`T	R`^TZe	XáLR`	 =
S^ůcě^Vý	LZTJ	XáLR`

Z^žN`
 

•  Doba obratu pohledávek 

Vypovídá o strategii řízení pohledávek. Udává, za jak dlouho jsou 

průměrně placeny faktury. Pokud ukazatel trvale překračuje doby 

splatnosti, je nutné prozkoumat platební morálku odběratelů. Tento 

ukazatel má význam z hlediska plánování peněžních toků. (5) 

OR`T	R`^TZe	SRℎMNOáJNP	 = 	
SRℎMNOáJPa	 × 360

Z^ž`a
 

•  Doba obratu závazků 

Zkoumá platební morálku analyzované firmy. To znamená,  

že udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým dodavatelům. 

(19) 

OR`T	R`^TZe	XáJTXPů	 = 	
XáJTXPa	 × 360

Z^ž`a
 

Pro podnik je velice výhodné, když doba obratu závazků je větší 

než součet doby obratu zásob a doby obratu pohledávek, protože pak 

dodavatelské úvěry financují pohledávky i zásoby. (11) 

2.2.4.5 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele se uplatňují ve vnitřním řízení podniku. Napomáhají 

managementu sledovat a analyzovat vývoj základních aktivit podniku. Opírají se  

o tokové veličiny, především o náklady, jejichž řízení má za následek hospodárné 

vynakládání jednotlivých druhů nákladů a tím i dosažení vyššího konečného efektu. 

(19) 
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•  Mzdová produktivita 

Udává, kolik výnosů připadne na 1 Kč vyplacených mezd.   

Při trendové analýze by měl mít ukazatel rostoucí tendenci. (18) 

cXORJá	S^ROePZ[J[ZT	 =
JýVRLa	(`NX	c[cR^áOVýdℎ)

cXOa
 

•  Nákladovost výnosů 

Představuje zatížení výnosů podniku celkovými náklady. Hodnota 

ukazatele by měla v čase klesat. (19) 

VáPMTORJRLZ	JýVRLů	 =
VáPMTOa

JýVRLa	(`NX	c[cRřáOVýdℎ)
 

Pro vedení každé firmy je velmi důležité provést finanční analýzu, protože tak 

společnost zjistí příčiny možných problémů, odhalí problémové oblasti a na základě 

těchto zjištění nalezne vhodné řešení vedoucí k odstranění nedostatků. 
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3 Analýza současného stavu 

3.1 Představení společnost 

Analyzovaná společnost si přeje zůstat v anonymitě, proto bude v celé práci 

použit jako název společnosti XY s. r. o. 

Obchodní firma: XY s. r. o. 

Sídlo:  Praha 

Provozovna: Královehradecký kraj 

Právní forma: Společnost s ručením omezením 

   Za společnost jednají čtyři jednatelé, kteří vystupují a jednají samostatně a jsou 

zároveň společníky firmy. Základní kapitál je ve výši 200 000 Kč.  Společenská 

smlouva byla sepsána v roce 1993. 

   Společnost působí na trhu manipulační techniky 20 let, je rozdělena do několika 

středisek, kde pracuje tým šedesáti pracovníků. 

  Hlavní činností společnosti XY s. r. o. je prodej, pronájem, servis 

vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků různých nosností, typů i druhů pohonu. 

Nabízí prodej nových, repasovaných i použitých vozíků a užitkových vozidel Multicar. 

Dále disponuje širokou nabídkou náhradních dílů pro vysokozdvižné vozíky a užitková 

komunální vozidla Multicar. Zabývá se výrobou hydraulických tlakových hadic, školí 

řidiče vysokozdvižných vozíků, provádí technické kontroly vysokozdvižných vozíků.    

3.1.1 Jednotlivé činnosti firmy 

•  Prodej manipulační techniky 

Prodej manipulační techniky zajišťuje prodej nové manipulační techniky 

a nabízí zařízení různých značek.  Mezi nabízený sortiment patří: 

vysokozdvižná a nízkozdvižná ručně vedená technika, vysokozdvižné 

vozíky na elektropohon, vozíky se spalovacími motory, komunální vozidla 

Multicar. 

•  Prodej náhradních dílů a výroba náhradních dílů 

Středisko prodeje náhradních dílů patří v České republice k největším 

velkoobchodům s náhradními díly pro manipulační techniku a vozidla 
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Multicar. Prodej náhradních dílů je realizován v kamenném obchodě, 

zásilkově a také pomocí e - shopu. 

•  Servis 

Společnost zajišťuje odpovídající servis pro techniku, kterou prodává  

na českém trhu a nabízí servisní činnost ostatních technik souvisejících 

s jejím zaměřením.  

Servis je složen z jednotlivých divizí = pevný servis, pojízdný servis, 

servis vozidel Multicar, autodoprava. Toto členění je významné z hlediska 

provádění rychlých oprav a pravidelné údržby pojízdným servisem v rámci 

celé České republiky nebo plánované opravy a odborné prohlídky strojů, atd. 

Servis zajišťuje tyto služby: pravidelné údržby, dílčí, celkové a generální 

opravy, výměny agregátů (motory, převodovky,…), opravy elektroinstalací, 

technické prohlídky manipulační techniky, revize LPG pohonu, atd. 

•  Školení řidičů motorových vozíků 

 Společnost XY s. r. o. získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy pro své školicí středisko. Tato akreditace společnosti 

umožňuje provádět rekvalifikace pracovníků financované Evropským 

sociálním fondem, mohou také nabídnout zajištění rekvalifikace pro úřady 

práce, atd.  

Pro školení řidičů je dodržována platná osnova Cechu pracovníků 

v oboru motorových vozíků. Společnost je držitelem osvědčení vydaného 

Cechem pracovníků v oboru motorových vozíků, které potvrzuje kvalifikaci 

společnosti k provádění školení. 

•  Pronájem manipulační techniky 

Společnost nabízí krátkodobý i dlouhodobý pronájem vysokozdvižných 

vozíků, ruční skladové techniky a vozidel multicar. V rámci služeb pronájmu 

manipulační techniky je společnost schopna zajistit dopravu pronajatého 

stroje přímo na místo požadované zákazníkem. 

3.1.2 Organizační struktura společnosti 

Vedení organizace je složeno z řady odpovědných pracovníků mezi které patří: 

jednatelé společnosti, výkonný ředitel, ekonom, vedoucí  jednotlivých středisek 

společnosti a zástupce pro jakost. 
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Společnost zastává zásadu „jediného zodpovědného pracovníka spojenou se zásadou 

zastupitelnosti“. Tato zásada je uplatněna vymezením působnosti a vztahů úseků  

i jednotlivých pracovníků, z nichž každý má pouze jediného nadřízeného, který je 

oprávněn dávat pracovní příkazy. Nadřízený plně odpovídá za svá rozhodnutí  

a za výsledky činnosti jím řízeného úseku. 

Výše uvedené je znázorněno na následujícím obrázku. (3) 

Valná hromada

Jednatelé

Výkonný ředitel

Zástupce pro jakost

Prodej strojů

Vedoucí střediska 
prodeje strojů

Servis a legislativa 
VZV

Vedoucí střediska 
servis a legislativa

Prodej náhradních dílů, 
výroba hadic

Vedoucí střediska 
náhradních dílů

Ekonomika a správa 
organizace

Ekonom

Marketing

Vedoucí marketingu

Půjčovna

Vedoucí půjčovny

Obrázek 2: Základní schéma členění organizace, (3) 

3.2 Analýza okolí podniku 

K tomu aby bylo možné provést samotnou finanční analýzu, je potřeba znát 

prostředí, ve kterém se společnost nachází. Proto je dále uvedena analýza okolí podniku 

prostřednictvím následujících metod. 

3.2.1 SLEPTE analýza 

V této části budou popsány jednotlivé faktory slepte analýzy tak, jak byly 
popsány v teoretické části. 
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•  Sociální faktory 

Společnost XY s. r. o. provozuje činnost v Královéhradeckém kraji. 

Vzhledem k tomu, že v okolí se nachází řada velkých podniků, jako je 

automobilka Škoda Kvasiny, Preymesser logictics, FAB atd., je toto umístění 

velice strategické, protože všechny tyto společnosti potřebují produkty a služby 

analyzované společnosti.  

Firma prodává nejen novou manipulační techniku, ale i repasovanou, 

která je dostupná i pro menší firmy či živnostníky, takže společnost získává 

široké spektrum potenciálních zákazníků.  

Prodej manipulační techniky a servis probíhá v rámci celé České 

republiky, naopak pronájem manipulační techniky je především regionální 

záležitostí. V obou těchto zaměřeních podniku konkurují nadnárodní společnosti 

Still, Linde, Toyota, které mají v České republice své zastoupení. 

Společnost zaměstnává širokou škálu pracovníku, jak s vysokou 

kvalifikací, tak i pracovníky s nižším stupněm kvalifikace. Nezaměstnanost 

v Královéhradeckém kraji se pohybuje okolo 6,6 procent. Podnik díky značně 

vysoké nezaměstnanosti v regionu nemá nouzi o zájemce o práci, ale někdy 

bývá obtížné najít pracovníka, který by vyhovoval veškerým požadavkům. 

Především je složité najít osobu, která by měla potřebnou praxi v oblasti oprav 

manipulační techniky. 

•  Legislativní faktory 

V České republice se veškeré zákony neustále mění, je velmi složité  

a nákladné neustále sledovat prováděné změny a následně je aplikovat.  

Za posledních několik let dochází k neustálým změnám v oblasti daní. Pravidla 

pro daň z přidané hodnoty se mění téměř každý rok. Například nyní vláda 

uvažuje o změně sazeb DPH a od dubna 2011 platí novela zákona o dani 

z přidané hodnoty. Další změny jsou v daních z příjmů, kde se stále mění sazby 

a způsoby výpočtu daňové povinnosti. Další je daň z nemovitosti, jejíž výše se 

neustále mění, protože se celá odvádí do rozpočtů obcí. 

K významným změnám dochází také v zákoníku práce. Pro rok 2011 

platí zásadní změna, kterou je, že zaměstnavatel platí zaměstnancům 
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nemocenskou během prvních třech týdnů nemoci. Další změny jsou v oblasti 

zdravotního, sociálního i důchodového připojištění. 

•  Ekonomické faktory 

Už od roku 2008 probíhá hospodářská krize. Díky tomu došlo k propadu 

HDP a nyní dochází k postupnému zlepšování ekonomické situace a tedy 

 i k nárůstu HDP. Dále narůstá průmyslová výroba, což je způsobeno tím, že 

domácnosti více investují do své spotřeby. Díky tomu by mělo dojít 

k pozvolnému snižování nezaměstnanosti. Společnost XY s. r. o. byla zasažena 

krizí především v roce 2009, tato situace se týká celého oboru podnikání. Krize 

se projevila tak, že odběratelé začali šetřit a tedy neinvestovali do obnovy 

manipulační techniky, což se analyzované společnosti významně dotklo. 

•  Politické faktory 

Politické prostředí je v České republice  obecně velice nestále, především 

kvůli nejisté vládě. 

V roce 2010 proběhly volby do poslanecké sněmovny, které vyhrála 

Česká strana sociálně demokratická (levicová strana), ale byla vytvořena koalice 

z pravicových stran, které následně vytvořily vládu.  

Díky vysoké zadluženosti státu dochází v roce 2011 k významným 

škrtům v rozpočtech. Například bude zastavena výstavba některých silnic  

či dálnic, sníží se platy státních zaměstnanců, sníží se sociální dávky atd. 

Analyzovaná společnost se účastní výběrových řízení na státní zakázky 

především v oblasti technických služeb, proto je na ceny manipulační techniky 

tohoto podniku kladen tlak i ze strany státu. 

•  Technické a technologické faktory 

V dnešní době se technika, ale i informační systémy velice rychle rozvíjí, 

a proto je společnost tímto faktorem ovlivněna ve všech směrech. V podniku 

jsou používány moderní informační systémy a podnik je nucen nakupovat 

modernější technologie a zařízení. 

Společnost obnovuje počítačové vybavení a také používá moderní 

software SQL Ekonom, se kterým je relativně spokojená. 

V oblasti manipulační techniky výrobci pravidelně vyvíjejí nové řady 

výrobků, proto podnik sleduje nové trendy na trhu.  V poslední době byla 
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v oboru manipulační techniky vyvinuta řada nových technologických pokroků, 

mezi které patří: výroba vozíků s použitím Toyota Production System, nový 

systém hydraulických spojů, oboustranné ovládání řídící ojky s numerickou 

klávesnicí s PIN kódem, individuálním nastavení pro jednotlivé řidiče včetně 

předvolby jízdních profilů, nový systém CESAB Traction Control, který 

přizpůsobuje přítlak hnacího kola a tím eliminuje prokluzování kol při rozjezdu 

nebo brždění atd.  

•  Ekologické faktory 

Firma spolupracuje s odborem životního prostředí městského úřadu, 

protože je vybudována na bývalé skládce komunálního odpadu, a proto je nutný 

monitoring. Dále je společnost napojena na systém EKO – Kom České 

republiky, který zajišťuje plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu 

z obalů. 

Vozidla manipulační techniky musí splňovat předepsané emisní limity, 

což platí i pro vysokozdvižné vozíky, které se používají v uzavřených 

prostorech. Proto podnik sleduje výrobky a provádí testy, aby splňovaly 

předepsané emisní limity. 

3.2.2 Porterova analýza 

V této části bude provedena Porterova analýza firmy XY s. r. o. 

•  Intenzita konkurence uvnitř odvětví 

Společnost XY s. r. o. vzhledem k širokému předmětu podnikání má 

velice rozmanité spektrum konkurentů.  

V oblasti prodeje nové manipulační techniky jsou hlavními konkurenty 

nadnárodní společnosti, jako je například Toyota, Still, Linde, které mají 

v České republice své zastoupení. Tyto společnosti nabízejí kompletní sortiment 

manipulační techniky, jsou tedy schopny splnit veškeré technické požadavky 

zákazníků de fakto na míru.  

Still ČR s. r. o. má sídlo v Praze. Prodává manipulační techniku přímo 

z výrobního závodu Still. Nabízí široký sortiment výrobků a služeb, ke kterým 

patří prodej ručně vedených vozíků, skladové techniky, prodej a pronájem 
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použité manipulační techniky, servis, atd. Tato společnost má cca 120 

zaměstnanců. (20) 

Linde Material Handling Česká republika s. r. o. má sídlo v Praze, 

 ale po celé České republice má své zastoupení. Zaměstnává okolo 200 

pracovníků. Tato společnost prodává manipulační techniku a poskytuje 

komplexní poprodejní služby, jako je například servis. (13) 

Toyota Material Handling CZ  je dalším nadnárodním konkurentem, 

který existuje na trhu manipulační techniky s více než šedesátiletou tradicí 

 a ve více než třiceti evropských zemích nabízí široký sortiment 

vysokozdvižných vozíků. Tato firma má okolo 140 zaměstnanců a sídlí v Rudné 

u Prahy. (21) 

Další oblastí je prodej použité a repasované manipulační techniky. 

Repasovaná technika ale v dnešní době není příliš žádaná, díky vysokým 

nákladům na repasování staré manipulačním techniky a také kvůli relativně 

nízkým cenám nové manipulační techniky. Hlavními konkurenty jsou opět výše 

uvedené nadnárodní společnosti. 

Dále je společnost autorizovaným prodejcem nových vozidel Multicar. 

Zde ke konkurentům patří tyto společnosti: Unikont group s. r. o., Sun 

Moravostav spol. s r. o. 

Sun Moravostav spol. s r. o. má sídlo v Olomouckém kraji. Prodává 

nové a použité užitkové vozy pro komunální úklid a čistění značky Multicar  

a zároveň poskytuje potřebný servis a náhradní díly. Výhodou společnosti je, že 

do 24 hodin je schopna poskytnout servis i potřebné náhradní díly po celé České 

republice. (15) 

Unikont group s. r. o. má sídlo v Praze. Zabývá se prodejem užitkových 

vozidel značky Multicar a komunální technikou. Tato společnost je výhradním 

zástupcem nejvýznamnějšího evropského výrobce komunální techniky. (22) 

Společnost dále prodává veškeré potřebné náhradní díly pro manipulační 

techniku. V této oblasti je jedničkou na trhu. Zde je hlavním konkurentem:  ČZ 

a. s., Mátl a Bula spol. s r. o. 

Mátl a Bula spol. s r. o. má sídlo v Jihomoravském kraji. Zabývá se 

službami v oblasti manipulační techniky, výrobou a prodejem hydraulických 
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prvků, těsnění, atd. Společnost tedy disponuje širokým sortimentem náhradních 

dílů. (14) 

ČZ a. s. má sídlo v Praze. Je společností s více než osmdesátiletou tradicí 

v oblasti strojírenské výroby. Zabývá se výrobou komponentů pro automobilový 

průmysl, čelních vysokozdvižných vozíků značky Desta, atd.  Výrobní postupy 

společnosti se řídí ISO normami. Také disponuje širokým sortimentem 

náhradních dílů, které odebírá přímo od výrobce. Výhodou je, že většinu těchto 

náhradních dílů mají na skladě a díky tomu jsou téměř okamžitě dostupné  

pro zákazníka. (4) 

Poslední oblastí, kterou se společnost zabývá, je pronájem 

vysokozdvižných vozíků. V tomto směru se jedná spíš o regionální záležitost, 

protože v okolí je řada významných strojírenských podniků, s kterými 

společnost v této oblasti spolupracuje. Konkurenty v této oblasti jsou opět výše 

zmíněné nadnárodní společnosti Linde, Still, Toyota, které mají své pobočky 

v Královéhradeckém kraji. 

Dokázat konkurovat na trhu manipulační techniky je velice obtížné. 

Protože společnost typu XY s. r. o. se velice těžko vyrovná velké nadnárodní 

společnosti typu Still, proto analyzována společnost neprodává pouze novou 

manipulační techniku, ale poskytuje i veškerý servis, školení, prodává náhradní 

díly atd. V těchto oblastech má mnohem větší šanci uspět. 

Analyzovaná společnost má komplexnější přístup, protože poskytuje 

veškeré služby k produktům, které prodává. V této oblasti podnikání je silný 

konkurenční tlak, kterému se společnost snaží vyrovnat tak, že sice nabízí novou 

manipulační techniku za nevýrazně vyšší ceny, ale následný servis je levnější 

a dostupnější. Výhodou společnosti je, že se zaměřuje i na školení uživatelů 

manipulační techniky a poskytuje rekvalifikační kurzy ve spolupráci s úřadem 

práce. 

•  Bariéry vstupu 

Bariéry vstupu pro nové firmy na trhu manipulační techniky jsou 

především vysoká konkurence, vysoký vstupní kapitál potřebný na nákup nové 

či repasované manipulační techniky, a pokud chce společnost poskytovat  

i školení v této oblasti, tak musí získat akreditaci Ministerstva školství mládeže  
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a tělovýchovy. Lze říci, že díky vysokému konkurenčnímu boji v oboru, vstup 

nových podniků na trh není příliš pravděpodobný. 

•  Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost odebírá zboží přímo od výrobců. Hlavními dodavateli jsou 

tuzemský výrobce ČZ a. s., který dodává náhradní díly a společnosti Still ČR  

s. r.o., a CESAB, kteří dodávají manipulační techniku. Na trhu manipulační 

techniky je velké množství dodavatelů. Proto jejich vyjednávací síla není vysoká 

a náklady na přestup k jinému dodavateli jsou relativně nízké. 

Nákup náhradních dílů je uskutečňován přes několik nadnárodních 

společností, díky tomu zahrnují celoevropský sortiment. Vzhledem k tomu,  

že dodavatelů náhradních dílů je velké množství, není jejich vyjednávací síla 

vysoká.  Hlavním dodavatelem náhradních dílů je belgická společnost TVH. 

Společnost XY s. r. o. není závislá na jednom dodavateli. Ale například 

může nastat situace, že společnost je nucena odkoupit určitý počet výrobků, aby 

dosáhla na požadovanou cenu, a nebo, aby byl požadovaný výrobek vyroben. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Společnost má širokou škálu zákazníků, kteří jsou rozděleni podle 

jednotlivých středisek.  

Ve středisku prodeje náhradních dílů k zákazníkům patří drobní opraváři, 

fyzické osoby jako koneční spotřebitelé, ale i prodejci náhradních dílů, kteří 

prodávají sortiment XY s. r. o. 

Ve středisku prodej manipulační techniky k zákazníkům ve většině 

případů patří firmy, které jsou konečným spotřebitelem. 

Středisko servis má nejširší spektrum zákazníků. Zákazníkem jsou malé 

firmy, ale i společnosti typu automobilka Škoda Kvasiny. 

Ve středisku půjčovna k zákazníkům patří například lidé, kteří staví dům, 

živnostníci, malé firmy. Dále automobilka Škoda Kvasiny prostřednictvím 

firem, které pro ni dělají údržbu, provozují sklady. K dalším zákazníkům patří 

společnosti Assa Abloy Rychnov s. r. o. a ESAB group 

V oblasti školení jsou zákaznicí všichni výše zmínění. 

Vyjednávací síla odběratelů se liší podle velikosti zákazníka. Čím větší 

zákazník, tím více vyvíjí tlak na ceny. Což se XY s. r. o. snaží nahradit 
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kvantitou, ale ne vždy je to možné. V zásadě přechod k jiným odběratelům je 

velice obtížný, protože je trh nasycen velkým množstvím konkurentů a podnik 

 si tedy nemůže dovolit ztrácet zákazníky. Vzhledem k počtu odběratelů není 

velké riziko zpětné integrace. 

           Substituční produkty 

Za substituty lze považovat velkou manipulační techniku, jako je jeřáb 

nebo automatické sklady.  Další substituty v této oblasti nejsou. Uvedené 

substituty nejsou pro podnik významnou hrozbou. 

3.2.3 Interní analýza 

Interní analýza bude provedena podle organizační struktury, protože společnost 

je rozdělena do několika středisek od administrativy až po prodej. 

Společnost XY s. r. o. má čtyři společníky, tedy vlastníky, kteří jsou zároveň 

jednateli společnosti. Společnost má majoritního vlastníka, který je zároveň výkonným 

ředitelem firmy. Firma je rozdělena na šest středisek (prodej strojů, servis a legislativa 

vysokozdvižných vozíků, prodej náhradních dílů a výroba hadic, ekonomika a správa 

organizace, marketing, půjčovna), která jsou navzájem provázána, i když provádějí 

odlišné činnosti. Každé středisko má svého vedoucího, který je zodpovědný  

za fungování střediska. Vedoucí střediska má svého asistenta, který v případě 

nepřítomnosti vedoucího ho musí být schopen zastoupit. Dalším článkem organizace je 

zástupce pro jakost, který je jmenován vedením společnosti a je zodpovědný za systém 

kvality v organizaci. Kvality ve společnosti je docilováno i pomocí ISO norem. 

 Středisko ekonomiky a správy organizace je pro fungování organizace stěžejní, 

protože se tu zpracovávají veškeré doklady, navrhují možnosti financování. Z těchto 

důvodu velice úzce spolupracují s vedením společnosti i s ostatními středisky. 

 Střediska prodej strojů, prodej náhradních dílů a výroba hadic, servis 

 a legislativa vysokozdvižných vozíků, jsou úzce spojeny. Protože když si zákazník 

například pořídí manipulační techniku, tak mu je zároveň poskytnut servis  

na zakoupenou techniku a také má možnost nechat proškolit své zaměstnance 

v manipulaci s touto technikou. Zaměstnanci těchto středisek se snaží vyjít vstříc 

zákazníkům v jejich přáních a v co nejbližších termínech. Ale problémem někdy bývá 

to, že se snaží vyhovět zákazníkovi za každou cenu, i když se může jednat  

o nesplnitelnou záležitost, čímž může docházet ke zvýšení nákladů společnosti. 
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 Středisko marketingu je rovněž pro společnost velice důležité, protože 

pracovníci střediska vytvářejí propagační strategii. Podílí se na tvorbě webových 

stránek společnosti, prostřednictvím kterých se firma prezentuje. Stránky společnosti 

jsou velice přehledné, a proto nákup prostřednictvím webových stránek je snadnou 

záležitostí. Dále se společnost prezentuje občasnou inzercí v časopise Logistika, 

reklamou na služebních automobilech, prospekty, emailovými akcemi. Společnost XY 

s. r. o. pořádá prezentační dny, na které jsou zvány cílové skupiny zákazníků a jsou jim 

zde poskytnuty informace o manipulační technice a novinkách v daném oboru. 

 Společnost je propojena spolehlivě fungujícím informačním systémem, kterým 

je software SQL ekonom. Je určen k řízení menších a středních podniků a organizací. 

Systém pokrývá požadavky firmy na účetní, ekonomický a informační software. Systém 

je určen pro obchodní i výrobní organizace a také pro firmy z oblasti služeb. Systém 

zahrnuje podvojné účetnictví, dodavatelské a odběratelské fakturace, pokladny, banky, 

evidence majetku, skladové hospodářství, prodeje zboží, evidence partnerů, objednávek, 

zakázek a nabídek. Podnik je s tím to softwarem relativně spokojen, ale program se 

stále vyvíjí a upravuje podle představ firmy. 

 Součástí informačního systému je také informování zákazníků o produktech  

a novinkách společnosti. Firma se prezentuje prostřednictvím internetových stránek, 

které jsou průběžně aktualizovány a jsou zde uvedeny informace o společnosti a o jejích 

nabízených produktech. Dále je zákazníkům poskytnuta možnost nákupu přes e-shop, 

což je výhodné především pro nákup náhradních dílů. 

 Velice významná je také komunikace ve firmě. V této firmě komunikace probíhá 

prostřednictvím emailů i mobilních telefonů a jsou stanovena pravidla 

 pro sdělování některých informací. Zaměstnanci jsou umístěni do kanceláří podle 

středisek, aby nevznikaly komunikační bariéry. Vedení společnosti pořádá jednou týdně 

porady, na kterých se řeší případné problémy. 

 Firma je vybavena novým nábytkem. Pro své zaměstnance zakoupili 

ergonomické židle, nové počítače. Dále jsou zaměstnancům k dispozici potřebné 

ochranné pomůcky a pracovní oděvy. Dochází také k obměně vozového parku  

za bezpečnější vozy. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni ve svém oboru. 

 Společnost XY s. r. o. zaměstnává širokou škálu lidí od dělníků  

až po výkonového ředitele. V každém středisku se potýkají s určitými problémy  
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při náboru zaměstnanců s potřebnou kvalifikací. Ve středisku prodeje strojů má firma 

problém najít osoby s vhodnou kvalifikací na post dealera. V oblasti prodeje náhradních 

dílů společnost shání především skladníky se znalostí náhradních dílů manipulační 

techniky, je velký problém někoho takového najít. Dalším méně problémovým 

střediskem je servis, kde má podnik zájem o automechaniky, autoelektrikáře, 

autokarosáře, opraváře zemědělské techniky. V této oblasti je především problém 

s konkurencí v podobě automobilky Škoda Kvasiny, která má o lidi s tímto vzděláním 

také velký zájem. Ve střediscích půjčovna, ekonomika a správa organizace, marketing, 

společnost nenabírá nové zaměstnance. Co se týká spokojenosti zaměstnanců, lze říci 

dle zběžných rozhovorů s pracovníky, že zaměstnanci této společnosti jsou 

s pracovními podmínkami spokojeni. 

 Dalším důležitým bodem je strategie společnosti. Společnost XY s. r. o. vytváří 

svou strategii na konci každého roku na rozšířené valné hromadě, které se účastní 

vedení společnosti a vedoucí jednotlivých středisek. Postupují tak, že hodnotí uplynulý 

rok (dodržení finančního plánu, zda byly dosaženy vytyčené cíle atd.). A na základě 

tohoto hodnocení tvoří strategické cíle na budoucí rok. 

 Aktuálně se společnost zaměřuje na vytvoření sítě prodejců vozíků CESAB  

po celé České republice, čímž získá nové zákazníky. A dále se snaží firma neustále 

zvětšovat nabídku na e – shopu. 
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3.2.4 Swot analýza 

V následující tabulce je znázorněna swot analýza vybraného podniku. 

Tabulka 2: Swot analýza, (zdroj: vlastní zpracování) 

S W 

- strategická pozice, - velká konkurence v odvětví, 

- široké spektrum zákazníků, - neustálé změny v legislativě, 
- vysoký zájem o zaměstnání v této 
firmě, - stále probíhající hospodářská krize, 

- výrazně neovlivňují ekologii - nestálé politické prostředí, 

- velké množství dodavatelů 

- nutnost odebrat určité množství 
výrobků, aby bylo dosaženo požadované 
ceny, 

- de fakto neexistují substituty 
- čím větší zákazník, tím požaduje nižší 
ceny. 

O T 

- ISO normy, 
- snaha vyhovět zákazníkovi za každou 
cenu, 

- e - shop, 
- problém najít pracovníka s odpovídající 
kvalifikací v některých střediscích. 

- prezentační dny, 

  

- moderní zařízení a software, 

- držitel akreditace Ministerstva 
školství, tělovýchovy a mládeže pro 
provádění rekvalifikací, 

- spokojení zaměstnanci, 

- marketing, 

- systém zodpovědnosti, 

- komunikace v podniku. 
 

Z provedené swot analýzy je patrné, že společnost využívá strategii typu SO, což 

znamená, že využívá své silné stránky na získání výhody. 

3.3 Finanční analýza 

V této části bude zhodnoceno finanční zdraví společnosti pomocí metod finanční 

analýzy. Potřebná data budou čerpána z rozvah a výkazů zisku a ztrát za posledních pět 

let, tedy od roku 2005 do roku 2009. 
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V roce 2007 se společnost XY s. r. o. rozhodla přejít na hospodářský rok. 

Důvodem k tomuto rozhodnutí bylo velké množství práce na konci roku, které se díky 

přechodu na hospodářský rok přesunulo do zimních měsíců následujícího kalendářního 

roku. Společnost si tak odlehčila od prácí na účetní závěrce, která se tak přesunula  

do měsíců, kdy není tak velký nápor práce. Rok 2007 měl účetně 15 měsíců, je tedy 

těžko porovnatelný s ostatními roky, proto byl tento rok přepočítán na hodnoty 

odpovídající dvanácti měsícům, aby ho alespoň částečně bylo možné použít  

v rámci analýzy zvoleného období. V každé tabulce pro přehlednost bude rok 2007 

označen hvězdičkou. 

Skutečnost, že ve čtvrtém kvartálu kalendářního roku měla firma velké množství 

práce, dokládá vývoj čtvrtletních tržeb společnosti, který znázorňuje následující graf. 

 

         Graf 1: Vývoj tržeb v letech 2006 - 2008, (zdroj: vlastní zpracování) 

3.3.1 Soustavy ukazatelů 

Pomocí analýzy soustav ukazatelů budou odhaleny případné problematické 

oblasti, které bude možné prostřednictvím dalších analýz lépe určit a najít způsoby 

vylepšení. 

3.3.1.1 Altmanovo Z – skóre 

Pomocí tohoto ukazatele lze zjistit, zda jde o prosperující nebo problémovou 

společnost. Výpočty jsou uvedeny v následující tabulce.  Jednotlivé hodnoty jsou již 

vynásobené příslušnými koeficienty. 
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3.3.1.3 Kralick ův rychlý test 

Kralickův rychlý test slouží k rychlému ohodnocení firmy s poměrně dobrou 

vypovídací schopností. V následujících tabulkách jsou uvedeny výpočty Kralickova 

rychlého testu a bodové ohodnocení. 

Tabulka 5: Kralick ův rychlý test, (zdroj: vlastní zpracování) 

Kralickův rychlý test 
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 
R1 0,55 0,56 0,54 0,66 0,70 
R2 8,28 -2,90 5,22 1,30 2,22 
R3 0,19 0,19 0,10 0,13 0,04 

R4 0,08 -0,12 0,13 0,23 0,15 
 

Tabulka 6: Bodové ohodnocení Kralickova rychlého testu, (zdroj: vlastní 

zpracování) 

rok 2005 2006 2007* 2008 2009 
R1 4 4 4 4 4 
R2 2 0 2 0 0 
R3 4 4 2 3 1 
R4 3 0 4 4 4 
finanční 
stabilita 3 2 3 2 2 
výnosová 
situace 3,5 2 3 3,5 2,5 

celková situace 3,25 2 3 2,75 2,25 
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Tabulka 7: Vybraná aktiva a pasiva, (zdroj: upraveno autorkou dle výročních zpráv 

společnosti XY s. r. o.) 

 V tisících Kč 2005 2006 2007 2008 2009 
Aktiva celkem 52 736 66 851 76 420 76 491 72 315 
Dlouhodobý majetek 22 262 26 990 28 208 29 699 26 703 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 143 448 311 
Dlouhodobý hmotný majetek 22 262 26 990 28 065 29 251 26 392 
Oběžná aktiva 29 640 38 991 46 721 45 873 45 053 
Zásoby 17 770 24 580 27 624 30 000 25 664 
Krátkodobé pohledávky 11 463 14 075 18 350 13 194 11 485 
Krátkodobý finanční majetek 407 336 747 2679 7904 
Časové rozlišení 834 870 1491 919 559 
Pasiva celkem 52 736 66 851 76 420 76 491 72 315 
Vlastní kapitál 28 866 37 454 41 447 50 426 50 575 

Výsledek hospodaření minulých 
let 21 633 28 646 35 188 42 736 48 206 

Výsledek hospodaření běž. úč. 
obd. 7 013 8 588 6 039 7 470 2 149 
Cizí zdroje 23 744 29 242 34 673 25 821 21 472 
Rezervy 1 969 3 971 4 383 4 005 4 885 
Dlouhodobé závazky 953 846 2 948 3 226 6 238 
Krátkodobé závazky 13 513 13 548 13 478 15 435 8 334 
Bankovní úvěry a výpomoci 7 309 10 877 13 864 3 155 2 015 

Časové rozlišení 126 155 300 244 268 
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1. Horizontální analýza aktiv 

V následující tabulce je zpracována horizontální analýza aktiv. 

Tabulka 8: Horizontální analýza aktiv, (zdroj: vlastní zpracování) 

2005/2006 2006/2007* 2007*/2008 2008/2009 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Aktiva celkem 14 115 26,77 9 569 14,31 71 0,09 -4 176 -5,46 

Dlouhodobý majetek 4 728 21,24 1 218 4,51 1 491 5,29 -2 996 -10,09 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0 143 100 305 213,29 -137 -30,58 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 4 728 21,24 1 075 3,98 1 186 4,23 -2 859 -9,77 
Oběžná aktiva 9 351 31,55 7 730 19,83 -848 -1,82 -820 -1,79 
Zásoby 6 810 38,32 3 044 12,38 2 376 8,60 -4 336 -14,45 
Krátkodobé 
pohledávky 2 612 22,79 4 275 30,37 -5 156 -28,10 -1 709 -12,95 

Krátkodobý finanční 
majetek -71 -17,44 411 122,32 1 932 258,63 5 225 195,04 

Časové rozlíšení 36 4,32 621 71,38 -572 -38,36 -360 -39,17 
 

V roce 2006 oproti roku 2005 vzrostla celková aktiva téměř o 27%, což je 

způsobeno zejména nárůstem dlouhodobého majetku, protože firma zřídila středisko 

půjčovna, do kterého byly nakoupeny vozíky, a dále byl zakoupen nový návěs 

k nákladnímu automobilu. Také narostla oběžná aktiva díky výraznému nárůstu zásob. 

Zásoby vzrostly, protože střediskem číslo jedna se stal prodej náhradních dílů. Zásoby 

musely být do 24 hodin na skladě pro odběratele, proto v tomto středisku jsou vázané 

velké finanční prostředky v zásobách. Dalším důsledkem navýšení zásob je, že firma 

vykoupila flotilu vozíků z automobilky Škoda Kvasiny. Výkup proběhl z toho důvodu, 

že automobilka Škoda Kvasiny pravidelně obměňuje manipulační techniku, kterou 

prodává za velice příznivé ceny a v dobré kvalitě, proto se analyzované společnosti 

vyplatí tuto manipulační techniku odkupovat a následně ji opravit a prodat. Dále došlo 

ke snížení krátkodobého finančního majetku. Důvodem byl výše zmíněný výkup vozíků 

a zřízení střediska půjčovna. Narostly i krátkodobé pohledávky o téměř 23%, což je 

způsobeno nárůstem tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb cca o 120%. Nárůst je 

zapříčiněn rozvojem střediska náhradních dílů a novým střediskem půjčovna.  
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V roce 2007 opět narostla celková aktiva a to o 14%. Největší nárůst je  

pak v oběžných aktivech, která vzrostla téměř o 20%, díky nárůstu krátkodobých 

pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Krátkodobé pohledávky vzrostly  

o dalších 30%, což značí, že podnik má téměř třetinu majetku vázánou v pohledávkách. 

Důvodem je špatná platební morálka odběratelů. Nárůst krátkodobého finančního 

majetku souvisí s nárůstem tržeb. Rok 2007 může být opět ovlivněn přepočtem 

z hospodářského na kalendářní rok. Časové rozlišení společnosti je značně vysoké díky 

tomu, že společnost nakoupila nové automobily na leasing. 

V roce 2008 nedošlo k zásadnímu zvýšení aktiv oproti předchozímu období.  

Ve stálých aktivech došlo k velkému navýšení dlouhodobého nehmotného majetku, 

protože firma zakoupila software SQL ekonom. Mírně poklesla oběžná aktiva 

společnosti, protože o 28% poklesly krátkodobé pohledávky, protože společnost zavedla 

tvrdší podmínky v obchodování s pozdě platícími zákazníky. Naopak velice výrazně 

narostl krátkodobý finanční majetek oproti minulému období, protože díky zavedeným 

výše zmíněným opatření se zlepšila platební morálka odběratelů a tím se navýšil 

finanční majetek společnosti.  

V roce 2009 díky hospodářské krizi došlo k poklesu všech položek rozvahy mimo 

krátkodobý finanční majetek, kde je opět zaznamenán vysoký nárůst, což je způsobeno 

kompletními úsporami v tomto roce. Důsledkem úspor bylo snížení investic, počtu 

zaměstnanců, pokles provozních výdajů. K nejvýraznějšímu poklesu došlo v časovém 

rozlišení, zásobách a dlouhodobém majetku.  
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2. Vertikální analýza aktiv 

V následující tabulce je zpracovaná vertikální analýza aktiv. 

Tabulka 9: Vertikální analýza aktiv,(zdroj: vlastní  zpracování) 

v procentech 2005 2006 2007* 2008 2009 
Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 42,21 40,37 36,91 38,83 36,93 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0,19 0,59 0,43 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

42,21 40,37 36,72 38,24 36,50 

Oběžná aktiva 56,20 58,33 61,14 59,97 62,30 

Zásoby 33,70 36,77 36,15 39,22 35,49 

Krátkodobé pohledávky 21,74 21,05 24,01 17,25 15,88 

Krátkodobý finanční 
majetek 

0,77 0,50 0,98 3,50 10,93 

Časové rozlišení 1,58 1,30 1,95 1,20 0,77 
 

 
Graf 5: Vertikální analýza aktiv, (zdroj: vlastní zpracování) 

Z provedených výpočtů je patrné, že se jedná o ne příliš kapitálově těžkou firmu, 

protože má většinu majetku vázanou v oběžných aktivech. Dlouhodobý majetek v čase 

klesá cca o 2-3% ročně, což je způsobeno opotřebením majetku, které je vyjádřeno 

odpisy. V roce 2007 došlo k výraznějšímu nárůstu pohledávek, díky snížené platební 

morálce odběratelů. Ale v roce následujícím došlo k zavedení tvrdších podmínek 
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v obchodování s neplatícími zákazníky. Tato opatření měla za následek snížení 

krátkodobých pohledávek cca o 7% i přes mírný nárůst tržeb společnosti. Krátkodobý 

finanční majetek během prvních třech analyzovaných let tvořil zanedbatelnou část 

majetku společnosti, ale v roce 2008 došlo k vyššímu nárůstu a v roce 2009 dosáhl 

téměř 11% z majetku společnosti. Důvodem je zavedení úsporných opatření a opatření 

vůči neplatícím odběratelům. Opět je nutné zmínit, že rok 2007 by mohl být ovlivněn 

přepočtem z hospodářského na kalendářní rok. 

3. Horizontální analýza pasiv 

V následující tabulce je zpracovaná horizontální analýza pasiv. 

Tabulka 10: Horizontální analýza pasiv, (zdroj: vlastní zpracování) 

2005/2006 2006/2007* 2007*/2008 2008/2009 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Pasiva celkem 14 115 26,77 9 569 14,31 71 0,09 -4 176 -5,46 
Vlastní kapitál 8 588 29,75 3 993 10,66 8 979 21,66 149 0,30 
Výsledek 
hospodaření 
minulých let 7 013 32,42 6 542 22,84 7 548 21,45 5 470 12,80 
Výsledek 
hospodaření běž. 
úč. obd. 1 575 22,46 -2 549 -29,68 1431 23,70 -5321 -71,23 
Cizí zdroje 5498 23,16 5431 18,57 -8 852 -25,53 -4 349 -16,84 
Rezervy 2 002 101,68 412 10,38 -378 -8,62 880 21,97 
Dlouhodobé 
závazky -107 -11,23 2 102 248,46 278 9,43 3 012 93,37 
Krátkodobé 
závazky 35 0,26 -70 -0,52 1 957 14,52 -7 101 -46,01 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 3 568 48,82 2 987 27,46 -10 709 -77,24 -1 140 -36,13 

Časové rozlišení 29 23,02 145 93,55 -56 -18,67 24 9,84 
 

V roce 2006 narostla pasiva společnosti téměř o 27%. Výrazný nárůst je 

zaznamenán jak ve vlastním kapitálu, tak v cizích zdrojích. Ve vlastním kapitálu se 

zvýšil výsledek hospodaření minulých let, protože společníci přenechávají své podíly  

na zisku společnosti. Také se zvýšil výsledek hospodaření za běžné účetní období, díky 

výraznému poklesu nákladů a zvýšení tržeb za vlastní výrobky a služby o 120%. 

V cizích zdrojích se zvýšily rezervy a to o skoro o 102%, protože firma plánovala 

opravy vozíků z půjčovny. Dále se zvýšily bankovní úvěry, díky tomu, že si společnost 

vzala kontokorentní úvěr. Společnost si vzala kontokorentní úvěr, protože se účastnila 



50 
 

řady velice výhodných výkupů zboží. Proto bylo zapotřebí mít k dispozici hotovost. 

Také se snížily dlouhodobé závazky, protože došlo ke změně smluvních dob splatnosti 

s velkými dodavateli. 

V roce 2007 opět došlo k nárůstu celkových pasiv, díky opětovnému nárůstu 

výsledku hospodaření minulých let a nárůstu cizích zdrojů, kde se zvýšily rezervy, 

dlouhodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. Nárůst dlouhodobých závazků je 

zapříčiněn tím, že jsou zde zahrnuty nevyplacené podíly společníků. Bankovní úvěr 

 se navýšil z toho důvodu, že společnost má stále kontokorentní úvěr. Dále poklesl 

výsledek hospodaření za běžné účetní období o téměř 30%.  Tento rok opět může být 

ovlivněn přepočtem z hospodářského na kalendářní rok. 

V roce 2008 celková pasiva nijak výrazně nenarostla. Opět se zvýšil výsledek 

hospodaření minulých let. Došlo k nárůstu výsledku hospodaření běžného účetního 

období díky tomu, že narostly tržby a snížily se náklady. Naopak cizí zdroje poklesly  

a to o 25,5%, což bylo způsobeno poklesem bankovního úvěru o 77% a mírným 

poklesem rezerv. Bankovní úvěr se snížil, protože společnost splatila větší část svého 

dluhu a také se snížilo čerpání kontokorentního úvěru, protože společnost vyřešila 

platební morálku odběratelů pomocí těchto opatření: pokud je zákazník s platbou 

 ve zpoždění 21 dnů po splatnosti, pak další zboží mu bude prodáno za hotovost nebo  

na dobírku s případnou platbou předem. Pokud je ve zpoždění více jak 45 dní, dochází 

k vymáhání soudní cestou.  

V roce 2009 celková pasiva mírně poklesla díky snížení výsledku hospodaření  

o 71%, což bylo způsobeno výrazným poklesem tržeb. Klesly i cizí zdroje i přes velký 

nárůst dlouhodobých závazků, které vzrostly, protože podnik vykoupil vozíky ze tří 

firem ve velkých objemech před koncem roku s výhodnou dobou splatnosti.  

Dále narostly rezervy a to skoro o 22%, důvodem je tvorba rezerv na opravu budov. 

Výrazně se snížily krátkodobé závazky, protože se materiál nakupuje ve velkém 

množství, takže jsou výhodnější ceny. A také klesly bankovní úvěry z důvodu zlepšení 

platební morálky odběratelů. 
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4. Vertikální analýza pasiv 

V následující tabulce je zpracována vertikální analýza pasiv. 

Tabulka 11: Vertikální analýza pasiv, (zdroj: vlastní zpracování) 

V procentech 2005 2006 2007* 2008 2009 
Pasiva celkem 100 100 100 100 100 
Vlastní kapitál 54,74 56,03 54,24 65,92 69,94 
Výsledek hospodaření minulých let 41,02 42,85 46,05 55,87 66,66 
Výsledek hospodaření běž. úč. 
Období 13,30 12,85 7,90 9,77 2,97 
Cizí zdroje 45,02 43,74 45,37 33,76 29,69 
Rezervy 3,73 5,94 5,74 5,24 6,76 
Dlouhodobé závazky 1,81 1,27 3,86 4,22 8,63 
Krátkodobé závazky 25,62 20,27 17,64 20,18 11,52 
Bankovní úvěry a výpomoci 13,86 16,27 18,14 4,12 2,79 

Časové rozlišení 0,24 0,23 0,39 0,32 0,37 
 

 

Graf 6: Vertikální analýza pasiv, (zdroj: vlastní zpracování) 

Podle jednoho ze zlatých pravidel financování by měl vlastní kapitál a cizí 

zdroje tvořit cca po 50% na celkových pasivech. Na druhou stranu to, že je zisk  

ve společnosti ponechán, je dobré pro stabilitu podniku a také to důvěryhodně působí 

na věřitele společnosti. Vlastní kapitál ve společnosti postupně roste, naproti tomu cizí 

zdroje klesají. Především v letech 2008 a 2009 výrazně poklesly cizí zdroje, což vede 

k tomu, že je podnik financován z vlastních zdrojů, což je pro společnost dražší,  

než kdyby využila více cizích zdrojů. Pokles cizích zdrojů je způsoben postupným 
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snižováním krátkodobých závazků a od roku 2008 výrazným poklesem bankovního 

úvěru, protože v tomto roce společnost doplácela kontokorentní úvěr.  Krátkodobé 

závazky poklesly díky tomu, že společnost vyřešila druhotnou platební neschopnost,  

tím že v roce 2008 stanovila tvrdší obchodní podmínky vůči neplatícím odběratelům.   

3.3.2.2 Horizontální a vertikální analýza výsledovky 

Pomocí této analýzy je zkoumáno, čím jsou ovlivněny dílčí výsledky 

hospodaření (provozní, finanční, mimořádný výsledek hospodaření) společnosti. 

V následující tabulce jsou uvedeny položky výkazu zisku a ztrát, které byly 

vybrány pro danou analýzu. 

Tabulka 12: Vybrané položky výkazu zisku a ztrát, (zdroj: p řepracováno autorkou podle 

výročních zpráv společnosti XY s. r. o.) 

 v tisících Kč 2005 2006 2007* 2008 2009 
Tržby za prodej zboží 74 724 45 751 58 038 48 964 42 081 

Náklady vynaložené na prodané 
zboží 60 019 34 671 43 116 37 221 32 364 
Obchodní marže 14 705 11 080 14 922 11 743 9 717 
Výkony 34 009 79 830 51 831 77 065 41 634 
Tržby za prodej vlas. výr. a sl. 32 873 72 425 47 261 68 897 42 179 
Výkonová spotřeba 24 080 60 739 37 799 55 637 27 206 
Přidaná hodnota 24 634 30 171 28 954 33 171 24 145 
Osobní náklady 15 790 17 233 23 910 23 264 17 085 
Mzdové náklady 11 472 12 483 18 465 17 948 12 254 
Daně a poplatky 187 233 296 233 248 
Odpisy DHM a DNM 1 462 2 031 2 555 3 701 3 859 
Tržby z prodeje DHM 1 616 16 706 36 396 14 423 10 650 
Provozní výsledek hospodaření 10 475 12 268 8 150 9 764 2 828 
Výnosové úroky 1 2 2 8 5 
Nákladové úroky 467 737 575 404 167 
Finanční výsledek hospodaření -744 -585 -724 -131 -243 
Daň z příjmu za běžnou činnost 2 751 3 095 1 386 2 163 436 

Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost 6 980 8 588 6 039 7 470 2 149 
Mimořádný výsledek 
hospodaření 33 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní 
období 7 013 8 588 6 039 7 470 2 149 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 9 764 11 683 7 425 9 633 2 585 
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1. Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

V následující tabulce je zpracována horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Tabulka 13: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát, (zdroj: vlastní zpracování) 

V tisících Kč 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Kč % Kč % Kč % Kč % 
Tržby za prodej 
zboží -28 973 -38,77 12 287 26,86 -9 074 -15,63 -6 883 -14,06 
Náklady 
vynaložené na 
prodané zboží -25 348 -42,23 8 445 24,36 -5 895 -13,67 -4 857 -13,05 
Obchodní marže -3 625 -24,65 3 842 34,68 -3 179 -21,30 -2 026 -17,25 
Výkony 45 821 134,73 -27 999 -35,07 25 234 48,69 -35 431 -45,98 
Tržby za prodej 
vlast. výr. a 
služeb 39 552 120,32 -25 164 -34,74 21 636 45,78 -26 718 -38,78 
Výkonová 
spotřeba 36 659 152,24 -22 940 -37,77 17 838 47,19 -28 431 -51,10 

Přidaná hodnota 5 537 22,48 -1 217 -4,03 4 217 14,56 -9 026 -27,21 
Osobní náklady 1 443 9,14 6 677 38,75 -646 -2,70 -6 179 -26,56 

Mzdové náklady 1 011 8,81 5 982 47,92 -517 -2,80 -5 694 -31,72 
Daně a poplatky 46 24,60 63 27,04 -63 -21,28 15 6,44 
Odpisy DHM a 
DNM 15 090 933,79 19 690 117,86 -21 973 -60,37 -3 773 -26,16 
Provozní 
výsledek 
hospodaření 1 793 17,12 -4 118 -33,57 1 614 19,80 -6 936 -71,04 
Výnosové úroky 1 100 0 0 6 300 -3 -37,50 
Nákladové úroky 270 57,82 -162 -21,98 -171 -29,74 -237 -58,66 
Finanční 
výsledek 
hospodaření 159 -21,37 -139 23,76 593 -81,91 -112 85,50 

Daň z příjmu za 
běžnou činnost 344 12,50 -1709 -55,22 777 56,06 -1 727 -79,84 
Výsledek 
hospodaření za 
běžnou činnost 1 608 23,04 -2 549 -29,68 1 431 23,70 -5 321 -71,23 
Mimořádný 
výsledek 
hospodaření -33 -100 0 0 0 0 0 0 
Výsledek 
hospodaření za 
účetní období 1 575 22,46 -2 549 -29,68 1 431 23,70 -5 321 -71,23 
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Než bude okomentována tato analýza, je nutné zmínit, že rok 2007 by mohl být 

ovlivněn přepočtem z hospodářského na kalendářní rok. 

Tržby za prodej zboží mají klesající tendenci mimo roku 2007, kde vzrostly o téměř 

27%. Příčinou je, že část zboží z účetního hlediska byla převedena na materiál. A dále 

byl výrazně omezen prodej repasovaných vozíků. Náklady vynaložené na prodané zboží 

také klesají mimo roku 2007. Tento trend je způsoben závislostí na vývoji tržeb  

za prodej zboží. S tržbami za prodej zboží je spjata obchodní marže, která díky tomu má 

v jednotlivých letech stejný vývoj. Obchodní marže výrazně narostla v roce 2007  

nad úroveň roku 2005 i přesto, že v roce 2007 byly nižší tržby za prodej zboží, což je 

způsobeno především nižší pořizovací cenou manipulační techniky. 

Výkony společnosti jsou velice kolísavé. V roce 2006 vzrostly o 120% proti roku 

2005, další nárůst byl v roce 2008 a to o téměř 47%. Ve zbývajících dvou obdobích 

výkony výrazně poklesly a to v roce 2007 o 35% a v roce 2009 o 45%. Tento jev je 

způsoben tím, že společnost přetransformovala v roce 2007 poskytovaný servis. 

Neprodávaly se tolik opravy samotných vozidel, ale rovnou opravená vozidla (výměna 

kus za kus). V roce 2009 je pokles zapříčiněn především hospodářskou krizí, která  

se daného oboru silně dotkla. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb jsou opět velice kolísavé, největší nárůst 

byl v roce 2006 proti roku 2005, který je zapříčiněn zřízením střediska půjčovna, další 

nárůst byl v roce 2008 a to o 45% oproti minulému roku. V roce 2007 a 2009 poklesly 

cca o 35%, důvodem je opět transformace servisu a hospodářská krize. 

Výkonová spotřeba představuje spotřebu služeb, energie, zboží. K poklesu došlo 

opět v roce 2007 a 2009, snížila se spotřeba energie, materiálu i služeb. Příčinou je úzká 

spojitost s výkony společnosti. 

Přidaná hodnota společnosti by měla v čase růst. V této společnosti tomu tak není. 

Přidaná hodnota narůstá v letech 2006 a 2008 a v ostatních dvou letech klesá, což je 

způsobeno závislostí na výši obchodní marže, výkonech a výkonové spotřebě. Proto má 

přidaná hodnota společnosti stejný průběh v čase jako tyto položky výkazu zisku a ztrát. 

Osobní náklady výrazně narostly v roce 2007 a to o téměř 38%. Nárůst byl 

způsoben přijetím nových zaměstnanců a zavedením nového mzdového řádu. Naopak 

v roce 2009 došlo k velkému poklesu o 26,5%. Příčinou je snížení počtů zaměstnanců 

díky dopadu hospodářské krize. 
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Významné jsou také tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a materiálu, 

které jsou značně vysoké a to především v roce 2007. Výše prodeje dlouhodobého 

majetku je způsobena obnovou vozového parku. Tržby z prodeje materiálu zahrnují 

prodej manipulační techniky, na které nebyly provedeny žádné úpravy. 

Provozní výsledek hospodaření je také kolísavý, což vyplývá z výše uvedených 

informací. K největšímu poklesu došlo v roce 2009 díky hospodářské krizi. V roce 2007 

je pokles zapříčiněn změnami v servisu. 

Finanční výsledek hospodaření opět kolísá. Klesl v roce 2006 o 21% a v roce 2008  

o 82%. Naopak vzrostl v roce 2007 o 24% a 2009 o 85%. Důvodem je vývoj úvěru 

 a kurzu eura vůči koruně. 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost kolísá odpovídajícím způsobem zejména 

vlivem provozního výsledku hospodaření.  

2.  Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

V této části bude zpracována vertikální analýza výkazu zisku a ztrát. 

•  Vertikální analýza výnosů 

Tabulka 14: Vertikální analýza výnosů, (zdroj: vlastní zpracování) 

v procentech 2005 2006 2007* 2008 2009 

Celkové výnosy 100 100 100 100 100 
Tržby za prodej 
zboží 67,468 31,855 39,375 34,387 44,233 
Výkony 30,707 55,584 35,164 54,122 43,763 
Tržby za prodej 
vlastních výrobků a 
služeb 29,681 50,428 32,064 48,386 44,336 
Tržby z prodeje 
DHM a materiálu 1,459 11,632 24,692 10,129 11,195 

Výnosové úroky 0,0009 0,0014 0,0014 0,0056 0,0053 
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Graf 7: Tržby, (zdroj: vlastní zpracování) 

Než bude provedena analýza výnosů, tak je nutné říci, že rok 2007 může být 

ovlivněn přepočtem z hospodářského na kalendářní rok. 

Nejvýznamnější část tržeb společnosti tvoří tržby z prodeje zboží a tržby 

z prodeje vlastních výrobků a služeb. Nelze tedy říci, že se jedná výhradně o výrobní 

společnost či společnost, která pouze prodává zboží. V roce 2007 významný podíl  

na celkových tržbách mají tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, protože 

obnovují dlouhodobý majetek. 

Výnosové úroky tvoří zanedbatelnou část na celkových výnosech společnosti. 

Velice významné jsou naopak výkony společnosti, které jsou velice kolísavé, což je 

způsobeno jejich propojením s tržbami za vlastní výrobky a služby, mají tedy stejný 

průběh.  

V roce 2009 byl zaznamenán velký pokles tržeb společnosti, který je zapříčiněn 

hospodářskou krizí, která tento obor podnikání silně zasáhla. Tato skutečnost bude 

patrná ze srovnání podniku v rámci rentability s jejími největšími konkurenty. 
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•  Vertikální analýza nákladů 

       Tabulka 15: Vertikální analýza nákladů, (zdroj: vlastní zpracování) 

V procentech 2005 2006 2007* 2008 2009 
Celkové náklady 100 100 100 100 100 

Náklady vynaložené 
na prodané zboží 57,854 25,676 30,501 27,587 34,805 
Výkonová spotřeba 23,211 44,981 26,740 41,237 29,258 
Osobní náklady 15,220 12,762 16,915 17,243 18,374 

Daně a poplatky 0,180 0,173 0,209 0,173 0,267 

Odpisy DHM a 
DNM 1,409 1,504 1,807 2,743 4,150 

Nákladové úroky 0,450 0,546 0,407 0,299 0,180 
 

 
Graf 8: Náklady, (zdroj: vlastní zpracování) 

Opět je nutné zmínit skutečnost, že rok 2007 může být ovlivněn přepočtem 

z hospodářského na kalendářní rok. 

Nejvýznamnější podíl na celkových nákladech mají dvě položky výkazu zisku  

a ztrát, jsou to výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží. Další významnou 

součástí jsou osobní náklady, které v roce 2009 tvoří cca 18%. Naopak daně a poplatky, 

odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladové úroky tvoří 

zanedbatelný podíl na celkových nákladech společnosti. 
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Náklady na prodané zboží klesají, protože došlo ke změně v účtování. Zboží 

bylo přesunuto na materiál. Dále je z vertikální analýzy nákladů patrné, že výkonová 

spotřeba a náklady na prodané zboží odpovídají vývoj příslušných výnosů. 

3.3.2.3 Analýza cash flow 

K provedení této analýzy bylo vybráno několik významných položek z přehledu 

o peněžních tocích. Tato data jsou uvedena v následující tabulce. 

 Tabulka 16: Vybrané položky z cash flow, (zdroj: přepracováno autorkou podle 

výročních zpráv společnosti XY s. r. o.) 

V tisících Kč 2005 2006 2007* 2008 2009 
Stav peněžních prostředků na začátku úč. 
období 251 407 336 5 397 2 679 

Účetní zisk nebo ztráta za běž. činnost 
před zdaněním 9 731 11 683 7 426 9 633 2 585 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 2 820 -9 959 6 495 17 790 6 116 
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční 
činnosti -7 560 6 920 -3 536 -5 434 -780 
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční 
činnosti 4 896 2 968 2 102 -10 424 -111 
Čisté zvýšení/snížení peněžních 
prostředků 156 -71 5 061 1 932 5 225 
Stav peněžních prostředků na konci 
období 407 336 5 397 2 679 7 904 
 

Před provedením analýzy výkazu cash flow, je třeba zmínit, že rok 2007 může 

být ovlivněn přepočtem z hospodářského na kalendářní rok. 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti je klesající mimo roky 2007 a 2008, kdy 

došlo k nárůstu. Příčinou této situace je závislost na výši prodeje zboží, výrobků  

a služeb. V roce 2006 je tato položka výkazu cash flow záporná, což bylo způsobeno 

výrazným nárůstem zásob, které narostly díky tomu, že střediskem číslo jedna se stalo 

středisko prodeje náhradních dílů. Náhradní díly tak pro odběratele musí být k dispozici 

do 24 hodin, proto je v zásobách vázán velký objem finančních prostředků. 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti by měl být záporný, což analyzovaná 

společnost splňuje mimo rok 2006, kdy společnost měla problémy s pozdě platícími 

odběrateli, a proto v tomto období omezila investice. V ostatních letech investuje  
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do rozvoje. Největší investice byly v letech 2005 a 2008. Společnost investovala  

do obnovy vozového parku, rekonstrukce areálu podniku, modernizace půjčovny. 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti má ve všech sledovaných letech klesající 

tendenci mimo roku 2009. Což signalizuje, že společnost splácí úvěr. Nejvýraznější 

pokles byl v roce 2008 a to o 596%, protože již společnost vyřešila problém 

s neplatícími zákazníky tak, že stanovila tvrdší obchodní podmínky a díky tomu  

tak mohla splatit většinu bankovních úvěrů. 

3.3.3 Rozdílové ukazatele 

V této části bude provedena analýza rozdílových ukazatelů (čistého pracovního 

kapitálu a čistých pohotových prostředků). 

3.3.3.1 Čistý pracovní kapitál 

V následující tabulce je proveden výpočet čistého pracovního kapitálu. 

Tabulka 17: Čistý pracovní kapitál, (zdroj: vlastní zpracování) 

V tisících Kč 2005 2006 2007* 2008 2009 
Zásoby 17 770 24 580 27 624 30 000 25 664 
Krátkodobé 
pohledávky 11 463 14 075 18 350 13 194 11 485 

Finanční majetek 407 336 747 2 679 7 904 

Krátkodobý oběžný 
majetek 29 640 38 991 46 721 45 873 45 053 
Krátkodobé závazky 13 513 13 548 13 478 15 435 8 334 
Běžné bankovní úvěry 7 309 10 877 13 864 3 155 2 015 

Závazky 20 822 24 425 27 342 18 590 10 349 

Čistý pracovní kapitál 8 818 14 566 19 379 27 283 34 704 
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Graf 9: Čistý pracovní kapitál, (zdroj: vlastní zpracování) 

Čistý pracovní kapitál společnosti v jednotlivých letech roste, díky následujícím 

skutečnostem. V roce 2006 byl čistý pracovní kapitál navýšen díky nárůstu pohledávek 

o 2612 tis. Kč a zásob o 6810 tis. Kč. V roce 2007 příčinou nárůstu bylo opět zvýšení 

pohledávek a zásob a navíc i nárůst finančního majetku. V následujícím roce 2008 

důvodem bylo zvýšení zásob a finančního majetku o 1932 tis. Kč a snížení úvěru  

o 10709 tis. Kč. A v roce 2009 byl nárůst způsoben zvýšením finančního majetku  

a snížením krátkodobých závazků o 7101 tis. Kč a pohledávek. 

Z výše uvedeného je patrné, že se zde projevuje druhotná platební neschopnost, 

která je spojena s růstem závazků a pohledávek z obchodního styku. Tuto situaci 

společnost vyřešila zavedením tvrdších opatření v obchodním styku s neplatícími 

zákazníky, což následně způsobilo pokles pohledávek a navýšení krátkodobého 

finančního majetku. Všechny tyto skutečnosti vedly k růstu čistého pracovního kapitálu.  
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3.3.3.2 Čisté pohotové prostředky 

V následující tabulce je proveden výpočet čistých pohotových prostředků  

za sledované období. 

Tabulka 18: Čisté pohotové prostředky, (zdroj: vlastní zpracování) 

V tisících Kč 2005 2006 2007* 2008 2009 
Peníze 128 291 425 862 508 
Účty v bankách 279 45 322 1817 7396 
Celkem pohotové 
prostředky 407 336 747 2679 7904 

Krátkodobé závazky 13 513 13 548 13478 15435 8334 

Čisté pohotové prostředky -13 106 -13 212 -12 731 -12 756 -430 
 

 

Graf 10: Čisté pohotové prostředky, (zdroj: vlastní zpracování) 

Čisté pohotové prostředky společnosti jsou záporné, i když v čase rostou. 

Výrazný nárůst je zaznamenán v roce 2009. Výsledky tohoto ukazatele vedou k tomu, 

že společnost se potýká s platební neschopností způsobenou druhotně, což již 

naznačovala analýza absolutních ukazatelů. Důvodem jsou pohledávky s dlouhou 

lhůtou splatnosti a pohledávky za odběrateli v insolvenčním řízení. Společnost z těchto 

důvodů stanovila v roce 2008 pravidla, podle kterých bude postupováno vůči neplatícím 

zákazníkům. Opatření jsou následující: pokud je zákazník s platbou ve zpoždění 21 dnů 
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po splatnosti, pak další zboží mu bude prodáno za hotovost nebo na dobírku a případně 

platba předem. Pokud je ve zpoždění více jak 45 dní, dochází k vymáhání soudní 

cestou. V roce 2009 je vidět, že stanovená opatření jsou účinná, ale i tak z výsledků 

vyplývá problém s likviditou. 

3.3.4 Poměrové ukazatele 
Pomocí této analýzy lze získat představu o základních charakteristikách firmy, 

jako je zadluženost, likvidita, rentabilita atd. 

3.3.4.1 Rentabilita 

Ukazatelé rentability informují o tom, jakého efektu společnost dosáhla 

vložením kapitálu. V této části by se měl potvrdit problém se ziskovostí společnosti, 

který vyplynul z Altmanova Z – skóre a Indexu důvěryhodnosti.  

Dále je opět nutné zmínit, že rok 2007 může být ovlivněn přepočtem 

z hospodářského na kalendářní rok. 

 V následující tabulce jsou zpracovány jednotlivé typy ukazatelů rentability. 

Tabulka 19: Ukazatelé rentability, (zdroj: vlastní zpracování) 

ukazatel/rok 2005 2006 2007* 2008 2009 
ROA (%) 19,40 18,58 10,47 13,12 3,81 
ROE (%) 24,30 22,93 14,57 14,81 4,25 

ROS (%) 6,52 7,27 5,74 6,34 2,55 
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V následující části budou popsány jednotlivé ukazatele rentability. 

•  Rentabilita celkových aktiv 

 

            Graf 11: Rentabilita celkových vložených aktiv, (zdroj: vlastní zpracování) 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) ukazuje, že v letech 2005-2006 

společnost efektivně využívá majetek k tvorbě zisku. V letech 2008 – 2009 společnost 

ne příliš efektivně využívá svůj majetek. V roce 2009 nastal výrazný propad na 3,81%. 

Důvodem byl značný pokles dosaženého výsledku hospodaření za běžné období, který 

byl způsoben krizí, která tento obor zasáhla, což bude patrné ze srovnání firmy  

XY s. r. o. s konkurencí. 
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•  Rentabilita vlastního kapitálu 

 

Graf 12: Rentabilita vlastního kapitálu, (zdroj: vl astní zpracování) 

Rentabilita vlastního kapitálu společnosti má klesající tendenci, nicméně opět 

v letech 2005 – 2008 společnosti vykazuje velice uspokojivý stav, protože  

se společníkům vložení jejich prostředků vyplatí a jejich vklady jsou zhodnocovány. 

Ale v roce 2009 došlo k značnému poklesu a to na 4,25%. Příčinou byl výrazný pokles 

zisku, který je opět zapříčiněn hospodářskou krizí. 

•  Rentabilita tržeb 

 

Graf 13: Rentabilita tržeb, (zdroj: vlastí zpracování) 
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Rentabilita tržeb společnosti má kolísavý průběh. Nejvíce čistého zisku z jedné 

koruny tržeb společnost získala v roce 2006. V roce 2009 došlo opět k prudkému 

poklesu na 2,5%. Důvodem je výrazný pokles tržeb proti předchozím obdobím. 

•  Srovnání společnosti s jejími největšími konkurenty 

Společnost XY s. r. o. nebude srovnána s oborovým průměrem, protože by  

to nebylo příliš prokazatelné. Je velice obtížné zařadit společnost, do konkrétního oboru 

podnikání, protože společnost má velice široký obor podnikání, i když je zaměřena  

na manipulační techniku. Proto bude srovnání provedeno s největšími konkurenty. 

V textu bude uvedena tabulka pro srovnání pouze v roce 2009, aby bylo patrné, 

že obor podnikání společnosti XY s. r. o. byl zasažen hospodářskou krizí. Pro ostatní 

roky budou tabulky uvedeny v příloze. 

Tabulka 20: Rentabilita konkurence v roce 2009, (zdroj: vlastní zpracování) 

v procentech ROA ROE ROS 
Toyota Material Hanling CZ -2,53 -14,62 -1,69 
Unikont group s. r. o. 2,00 4,1 0,48 
Linde Material Handling 
Česká republika s. r. o. 8,67 15,64 3,56 

Still ČR s. r. o. 7,1 9,27 2,82 

Průměr 3,81 3,60 1,30 
XY s. r. o. 3,81 4,25 2,55 

Z uvedené tabulky je patrné, že hospodářská krize se dotkla celého oboru 

manipulační techniky. Pokud porovnáme rentabilitu celkových aktiv, vlastního kapitálu 

a tržeb, tak se společnost pohybuje někde uprostřed mezi těmito konkurenty.  

3.3.4.2 Likvidita 

Ukazatel likvidity ukazuje schopnost společnosti dostát svým závazkům  

a zároveň představuje souhrn všech potenciálních prostředků, které má společnost 

k dispozici pro splnění svých závazků. V následující tabulce jsou uvedeny výpočty 

ukazatelů likvidity. 

Tabulka 21:  Ukazatelé likvidity, (zdroj: vlastní zpracování) 

ukazatel/rok 2005 2006 2007* 2008 2009 
Běžná likvidita 2,19 2,88 3,47 2,97 5,41 
Pohotová likvidita 0,88 1,06 1,42 1,03 2,33 

Okamžitá likvidita 0,03 0,02 0,06 0,17 0,95 
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s platbou ve zpoždění 21 dnů po splatnosti, pak další zboží mu bude prodáno  

za hotovost nebo na dobírku a případně platba předem. Pokud je ve zpoždění více jak 

45 dní, dochází k vymáhání soudní cestou.  

3.3.4.3 Zadluženost 

Ukazatelé zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji. 

V následující tabulce jsou uvedeny výpočty ukazatelů zadluženosti. 

Tabulka 22: Ukazatelé zadluženosti, (zdroj: vlastní zpracování) 

ukazatel/rok 2005 2006 2007* 2008 2009 
Celková zadluženost (%) 45,02 43,74 45,37 33,76 29,69 
Koeficient samofinancování 54,74 56,03 54,24 65,92 69,94 
Úrokové krytí 21,91 16,85 13,91 24,84 16,48 

Doba splácení dluhu (roky) 7,72 -2,54 4,66 1,23 2,71 
 

Opět je nutné poznamenat, že rok 2007 může být ovlivněn přepočtem 

z hospodářského na kalendářní rok. V následujícím textu budou zhodnoceny jednotlivé 

ukazatele zadluženosti. 

•  Celková zadluženost 

 

      Graf 17: Celková zadluženost, (zdroj: vlastní zpracování) 

Celková zadluženost společnosti se defakto v celém sledovaném období 

pohybuje v doporučeném rozmezí 30 – 60%. Pouze v roce 2009 došlo k mírnému 

poklesu pod spodní hranici doporučených hodnot, díky výraznému poklesu cizích 

zdrojů, především krátkodobých závazků. Společnost tedy pro věřitele představuje 

45,02 43,74 45,37

33,76

29,69

0,00
5,00

10,00

15,00
20,00
25,00
30,00
35,00

40,00
45,00
50,00

2005 2006 2007* 2008 2009

[%]

Celková zadluženost



69 
 

přijatelné riziko, nepotvrzuje se tak problém se zadlužeností, který naznačovalo 

Altmanovo Z – skóre a Kralickův rychlý test. 

Srovnání celkové zadluženosti společnosti XY s. r. o. se zadlužeností jejich třech 

největších konkurentů. Analyzovaná společnost je hluboko pod průměrem celkové 

zadluženosti jejich největších konkurentů, jak je patrné z následující tabulky. 

Tabulka 23: Celková zadluženost konkurentů, (zdroj: vlastní zpracování) 

v procentech 2005 2006 2007 2008 2009 
Still ČR s. r. o. 82,6 68,7 61,3 47,5 44,9 
Linde Material Handling 
Česká republika s. r. o. 59,9 61,1 56,2 44,9 46,3 
Unikont group s. r. o. 81,2 80,3 81 77,5 83,6 
Průměr 74,57 70 66,17 56,63 58,27 
XY s. r. o. 45,02 43,74 45,37 33,76 29,69 

 

•  Koeficient samofinancování 

 

Graf 18: Koeficient samofinancování, (zdroj: vlastní zpracování) 

Koeficient samofinancování má rostoucí tendenci mimo roku 2007, kdy došlo 

k mírnějšímu poklesu, díky nárůstu celkových aktiv o 14,3% a nárůstu vlastního 

kapitálu pouze o 10%. Jsou zde menší odchylky způsobené zaokrouhlením. 

Z uvedených výpočtů lze usoudit, že společnost z větší části financuje celková aktiva 

z vlastního kapitálu.  
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•  Úrokové krytí 

 

Graf 19: Úrokové krytí, (zdroj: vlastní zpracování) 

Úrokové krytí přesahuje ve všech sledovaných letech doporučené hodnoty. Zisk 

tedy v celém sledovaném období několikanásobně převyšuje placené úroky. Důvodem 

tak vysokého úrokového krytí je značně vysoký zisk před zdaněním oproti nákladovým 

úrokům. 

•  Doba splácení dluhu 

 

Graf 20: Doba splácení dluhu, (zdroj: vlastní zpracování) 
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Doba splácení dluhu společnosti je velice kolísavá. V roce 2005 je doba splacení 

dluhu téměř osm let, naproti tomu v roce 2008 je to pouze cca rok a dva měsíce. Je 

 to způsobeno druhotnou platební neschopností, která byla v roce 2008 vyřešena 

stanovením tvrdších opatření vůči neplatícím odběratelům. V roce 2008 je výrazný 

pokles způsoben velkou splátkou úvěru a funkčností výše zmíněných opatření. V roce 

2006 byla zjištěna záporná hodnota doby splácení dluhu, díky záporné hodnotě 

provozního cash flow, která byla zapříčiněna poklesem tržeb a zvýšením investiční 

náročnosti. 

3.3.4.4 Aktivita 

Ukazatel aktivity udává, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy.  

Než bude provedena analýza aktivity společnosti, je nutné říci, že rok 2007 

může být ovlivněn přepočtem z hospodářského na kalendářní rok. 

Vybrané položky aktivity, které je nutné porovnávat s oborovým průměrem, 

budou srovnány s největšími konkurenty společnosti XY s. r. o. kvůli větší vypovídací 

schopnosti. 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty ukazatelů aktivity analyzovaného 

podniku. 

Tabulka 24: Ukazatelé aktivity, (zdroj: vlastní zpracování) 

ukazatel/rok 2005 2006 2007* 2008 2009 
Obrat celkových aktiv 2,04 1,77 1,38 1,54 1,17 
Obrat stálých aktiv 4,83 4,38 3,73 3,97 3,16 
Doba obratu zásob (dny) 59,46 74,88 94,44 91,63 109,65 
Doba obratu pohledávek 
(dny) 36,87 40,95 55,88 35,98 41,06 

Doba obratu závazků (dny) 32,74 28,70 30,17 23,11 22,90 
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V následujícím textu budou popsány jednotlivé ukazatelé aktivity. 

•  Obrat celkových aktiv 

 

        Graf 21: Obrat celkových aktiv, (zdroj: vlastní zpracování) 

Obrat celkových aktiv společnosti má klesající tendenci, což znamená, že se 

snižuje počet obrátek majetku v tržbách. V roce 2007 je pokles způsoben nárůstem 

celkových aktiv a poklesem tržeb společnosti. Další pokles je zaznamenán v roce 2009, 

kdy došlo k prudkému poklesu tržeb. Společnost se nachází těšně nad doporučenou 

hodnotou, je tedy nutné omezit investice, aby ukazatel neklesnul pod 1. 

 Ve všech sledovaných letech ukazatel přesahuje minimální doporučenou hranici 

1. Je tedy možné usoudit, že podnik stále dokáže plně využívat svoji majetkovou 

vybavenost. Společnost XY s. r. o. tuto situaci neřeší odprodejem dlouhodobého 

hmotného majetku, ale majetek opotřebený obměňuje za nový. 
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•  Obrat stálých aktiv 

 

Graf 22: Obrat stálých aktiv, (zdroj: vlastní zpracování) 

Obrat stálých aktiv má opět klesající průběh. Společnost nepřevyšuje hodnoty 

svých konkurentů, což je patrné z níže uvedené tabulky. Tato situace naznačuje,  

že společnost dostatečně nevyužívá stávající výrobní kapacity a dobře neinvestuje.  

  Tabulka 25: Obrat stálých aktiv konkurence, (zdroj: vlastní zpracování) 

2005 2006 2007 2008 2009 
Still ČR s. r. o. 6,76 8,02 8,62 10,16 6,58 
Linde Material Handling 
Česká republika s. r. o. 4,46 4,48 4,48 5,99 4,80 
Unikont group s. r. o. 5,18 9,02 7,70 3,69 2,41 
Průměr 5,46 7,17 6,93 6,61 4,59 
XY s. r.o. 4,83 4,38 3,73 3,97 3,16 
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•  Doba obratu zásob 

 

Graf 23: Doba obratu zásob, (zdroj: vlastní zpracování) 

Doba obratu zásob v analyzovaném období převážně roste, k poklesu došlo 

pouze v roce 2008 proti roku 2007. Což znamená, že doba spotřeby zásob či jejich 

prodeje stále narůstá. Tento stav pro společnost není příliš příznivý. Příčinou je,  

že společnost nenakupuje zásoby například po dvaceti kusech, ale nakupuje náhradní 

díly ve velkých množstvích za výhodnější ceny. 

V následující tabulce je uvedena doba obratů zásob největších konkurentů 

analyzované společnosti. 

  Tabulka 26: Doba obratu zásob konkurentů, (zdroj: vlastní zpracování) 

ve dnech 2005 2006 2007 2008 2009 
Still ČR s. r. o. 22,28 21,82 28,74 14,17 15,99 
Linde Material Handling 
Česká republika s. r. o. 24,74 16,69 12,90 9,06 16,85 
Unikont group s. r. o. 75,99 45,66 62,38 45,23 39,01 
Průměr 41,00 28,05 34,67 22,82 23,95 
XY s. r. o. 59,46 74,88 94,44 91,63 109,65 

 

Z tabulky je patrné, že společnost má mnohem větší dobu obratu zásob než její 

největší konkurenti, což signalizuje problémy v této oblasti.  Bylo by tedy vhodné,  

aby se podnik zaměřil na tento ukazatel a pokusil se optimalizovat množství zásob. 
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•  Doba obratu pohledávek 

 

Graf 24: Doba obratu pohledávek, (zdroj: vlastní zpracování) 

Doba obratu pohledávek v letech 2006 a 2007 oproti předchozím narůstala. Což 

je negativní, protože zákaznici nehradí své závazky u této firmy v čas a jejich platební 

morálka se zhoršovala. V roce 2008 nastal výrazný pokles, který byl způsoben 

vytvořením opatření proti neplatícím zákazníkům ve stanovených termínech splatnosti. 

Opatření byla následující: pokud je zákazník s platbou ve zpoždění 21 dnů po splatnosti, 

pak další zboží mu bude prodáno za hotovost nebo na dobírku a případně je požadovaná 

platba předem. Pokud je ve zpoždění více jak 45 dní, dochází k vymáhání soudní 

cestou. Z grafu je patrné, že výše uvedená opatření měla velice kladný vliv. V roce 2009 

opět doba obratu narostla, důvodem je hospodářská krize, které se dotkla odběratelů 

a ti tak svoji platební morálku opět zhoršili.  

Dobu obratu pohledávek je vhodné srovnat s dobou splatností pohledávek. 

Společnost vystavuje faktury především s třiceti denní splatností, výjimečně je delší 

splatnost. Z tohoto srovnání je patrné, že odběratelé společnosti mají špatnou platební 

morálku a to především v roce 2007. 
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•  Doba obratu závazků 

 

Graf 25: Doba obratu závazků, (zdroj: vlastní zpracování) 

Doba obratu závazků narostla pouze v roce 2007, v ostatních letech má klesající 

tendenci. V tomto roce je situace ovlivněna vysokou dobou obratu pohledávek, protože 

díky špatné platební morálce odběratelů se společnost dostala do druhotné platební 

neschopnosti. Zlepšení v roce 2008 je způsobeno výše uvedenými opatření pro dobu 

obratu pohledávek, která pak dopad i na dobu obratu závazků.  

V celém analyzovaném období doba obratu závazků nepřekročí dobu obratu 

pohledávek. Tato skutečnost znamená, že společnost XY s. r. o. hradí své závazky 

rychleji, než inkasuje za pohledávky. Znamená to, že podnik nevyužívá levného 

dodavatelského úvěru, ale naopak ho poskytuje. Důvodem je, že firma využívá skonto 

za včasnou platbu. Dodavateli analyzované společnosti jsou velké firmy, které striktně 

vyžadují plnění závazků v čas. 

Z analýzy závazků a pohledávek je patrné, že XY s. r. o. platí své závazky včas, 

zatímco její odběratelé včas neplatí, což vede k tomu, že se analyzovaná společnost 

dostává do problému s likviditou. 

Opět je vhodné dobu obratu závazků porovnat se splatností. Analyzovaná 

společnost má většinou od svých dodavatelů standardně třicetidenní splatnost. Z grafu 

je patrné, že platí své závazky včas. 
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3.3.4.5 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele napomáhají ke sledování vývoje základní aktivity podniku, 

proto se uplatňují ve vnitřním řízení společnosti. Opět je nutné uvést, že rok 2007 může 

být ovlivněn přepočtem z hospodářského na kalendářní rok. 

 V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty provozních ukazatelů. 

Tabulka 27: Provozní ukazatelé, (zdroj: vlastní zpracování) 

ukazatel/rok 2005 2006 2007* 2008 2009 
Mzdová produktivita 9,65 11,51 7,98 7,93 7,76 

Nákladovost výnosů 0,94 0,94 0,96 0,95 0,98 
 

V této části budou popsány jednotlivé provozní ukazatele. 

•  Mzdová produktivita 

 

Graf 26: Mzdová produktivita, (zdroj: vlastní zpracování) 

Mzdová produktivita společnosti v prvních dvou letech roste, v roce 2007 klesla 

oproti předcházejícím obdobím. Pokles je způsoben poklesem tržeb společnosti  

a nárůstem mzdových nákladů. Následoval pozvolný růst, který byl v roce 2008 

zapříčiněn vyšším nárůstem tržeb a mírným poklesem mzdových nákladů. V roce 2009 

důvodem nárůstu tohoto ukazatele bylo výrazné snížení tržeb cca o 33 milionů  

a mzdových nákladů jen o 5,5 milionů. Mzdové náklady se snížily méně, protože byli 

propuštěni zaměstnanci z méně nákladných pracovních pozic 
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•  Nákladovost výnosů 

 

Graf 27: Nákladovost výnosů, zdroj: (vlastní zpracování) 

Nákladovost výnosů by měla klesat, tento jev je zaznamenán pouze v letech 

2006 a 2008. V obdobích 2007 a 2009 došlo k nárůstu ukazatele, kvůli značnému 

poklesu tržeb oproti předchozím obdobím a v roce 2007 se ještě navýšili celkové 

náklady společnosti o cca 6 milionů. Nejvíce se navýšili osobní náklady a náklady 

vynaložené na prodané zboží. 
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3.3.5 Shrnutí finanční analýzy 

Po provedení finanční analýzy byly postupně pomocí jednotlivých ukazatelů 

zjištěny následující skutečnosti. 

Soustavy ukazatelů ukázaly několik možných problémů analyzované 

společnosti. Altmanovo Z – skóre s Indexem IN05 naznačili problém se ziskovostí  

a Kralickův rychlý test společně s Altmanovým Z – skórem poukázali na potíže se 

zadlužeností. 

Z analýzy absolutních ukazatelů byl zjištěn vývoj aktiv a pasiv, nákladů  

a výnosů a také vývoj cash flow analyzované společnosti. Z položek aktiv mají rostoucí 

tendenci oběžná aktiva, kde nejvíce narůstají zásoby, což je způsobeno tím,  

že střediskem číslo jedna se stalo středisko prodeje náhradních dílů a zboží tak pro 

zákazníky musí být k dispozici do 24 hodin. Naopak mírně klesající průběh má 

dlouhodobý majetek společnosti. Z pasiv společnosti má rostoucí průběh vlastní kapitál 

v celém sledovaném období, což je způsobeno tím, že společníci přenechávají podíly  

na zisku ve společnosti. Naopak neustále klesají krátkodobé závazky podniku mimo 

roku 2008. 

Vývoj tržeb společnosti je velice kolísavý. Tržby za prodej zboží se každý rok 

snižují, naopak tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v letech 2006 a 2008 výrazně 

narostly a v ostatních letech klesly. V roce 2006 je nárůst způsoben zřízením střediska 

půjčovna. Naopak poklesy tržeb jsou zapříčiněny hospodářskou krizí, která se daného 

oboru dotkla a transformací servisu. Náklady analyzovaného podniku jsou opět velice 

kolísavé. Klesající průběh mají náklady vynaložené na prodané zboží, ale naopak 

rostoucí průběh mají osobní náklady společnosti.  Výkonová spotřeba prudce narostla 

v letech 2006 a 2008 a poklesla v ostatních sledovaných letech.  

Poslední byla analýza cash flow, která ukázala v roce 2006 záporný čistý 

peněžní tok z provozní činnosti, který byl způsoben výrazným nárůstem zásob.  V tomto 

roce společnost také omezila investice.  V ostatních letech společnost investovala  

do svého rozvoje. Dále bylo zjištěno, že společnost splácí bankovní úvěr. 

Analýza rozdílových ukazatelů odhalila druhotnou platební neschopnost, což je 

způsobeno špatnou platební morálkou odběratelů a tím způsobeným nedostatkem 

pohotových peněžních prostředků. 
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Dále byla provedena analýza poměrových ukazatelů. Nejdříve byla zhodnocena 

rentabilita společnosti, která ukázala ne příliš efektivní využívání majetku společnosti, 

kolísavý průběh rentability tržeb. Byl tak potvrzen problém se ziskovostí, který 

naznačovalo Altmanovo Z – skóre a Index IN05.  

Analýza likvidity odhalila velký problém s okamžitou likviditou, která ukazuje 

problém s platební neschopností. Ostatní ukazatelé likvidity vyšly pozitivně,  společnost 

dosahuje minimální doporučené hranice.  

Dále byla zkoumána zadluženost podniku. Zde nebyl potvrzen problém  

se zadlužeností, který naznačovalo Altmanovo Z – skóre a Kralickův rychlý test, 

protože společnost financuje celková aktiva především z vlastního kapitálu. Společnost 

dosahuje vysokého úrokového krytí a doba splácení dluhu má klesající průběh.  

Analýza aktivity potvrdila problém s neefektivním využíváním majetku 

společnosti. Ukázala rostoucí dobu obratu zásob, což není příliš příznivé.  Dále odhalila 

problém s dobou obratu pohledávek, která je mnohem vyšší než doba obratu závazků. 

Společnost má problém s neplatícími zákazníky, což opět potvrzuje druhotnou platební 

neschopnost. 

Analýza provozních ukazatelů ukázala klesající průběh mzdové produktivity  

a vysokou nákladovost výnosů. 
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Výsledky finanční analýzy byly rozčleněny na silné a slabé stránky společnosti 

 a jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 28: Shrnutí finanční analýzy, (zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

- výnosnost pro společníky a 

vlastníky, 

- důvěryhodnost pro věřitele, 

- nízká zadluženost, 

- vysoké úrokové krytí, 

- krátká doba splácení dluhu, 

- vysoká mzdová produktivita, 

- schopnost hradit své splatné 

závazky v čas. 

- malá ziskovost, 

- nízký stav pohotových peněžních 

prostředků, 

- malá okamžitá likvidita, 

- neefektivní využití majetku, 

zejména zásob, 

- výrazný pokles tržeb, 

- schopnost hradit své splatné 

závazky, 

- vysoká doba obratu zásob, 

- doba obratu pohledávek větší než 

doba obratu závazků. 
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4 Návrhy řešení 
 

Po provedení finanční analýzy bylo zjištěno několik problémů, se kterými se 

společnost potýká. Nejzávaznější je nedostatek čistých pohotových prostředků, 

s kterými je úzce spjata okamžitá likvidita, dalším velice výrazným problémem jsou 

neplatící respektive pozdě platící zákazníci, takže má společnost velké množství 

finančních prostředků vázaných v pohledávkách. Problémem je také rentabilita a v roce 

2009 zásadní pokles tržeb, který je způsoben hlavně hospodářskou krizí, která tvrdě 

dopadla na odvětví manipulační techniky. Dalšími významnými problémy jsou doba 

obratu zásob, málo klesající náklady v situacích kdy hodně klesají tržby. 

4.1 Špatná platební morálka odběratelů 

Jak již bylo uvedeno, nejzávažnější problém společnosti je s pohledávkami  

za neplatícími zákazníky. S touto skutečností je spojen nedostatek pohotových 

peněžních prostředků, z čehož plynou problémy s těmito ukazateli: čisté pohotové 

prostředky a okamžitá likvidita společnosti, doba obratu pohledávek a doba obratu 

závazků.  Společnost XY s. r. o. si byla vědoma tohoto problému, a proto v roce 2008 

navrhla následující opatření: pokud je zákazník s platbou ve zpoždění 21 dnů  

po splatnosti, pak další zboží mu bude prodáno za hotovost nebo na dobírku a případně 

bude požadována platba předem. Pokud je ve zpoždění více jak 45 dní, dochází 

k vymáhání soudní cestou.  

Společnosti lze doporučit, aby tyto podmínky ještě zpřísnila, protože se projevily 

v hodnotách příslušných ukazatelů kladně a ukazatele se výrazně zlepšily. Zpříšnění 

podmínek je vhodné provést následujícím způsobem. Pokud je zákazník ve zpoždění  

18 dnů po splatnosti, pak další zboží mu bude prodáno za hotovost případně na dobírku, 

nebo bude požadována platba předem případně platba zálohy. A pokud se zpozdí  

40 dní, dojde k vymáhání soudní cestou.  

Jako vhodný motivační prostředek pro zákazníky platit pohledávky včas navrhuji 

skonto za včasnou platbu. Je vhodné stanovit více hranic poskytovaného skonta, což 

bude pro zákazníky více motivující. V následující tabulce jsou uvedeny doporučené 

hodnoty skonta za včasnou platbu s ohledem na to, že se jedná o pohledávky s třiceti 

denní lhůtou splatnosti.  
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           Tabulka 29: Skonto, (zdroj: vlastní zpracování) 

Počet dnů před splatností Výše skonta 

30 – 25 10% 

24 - 15 4% 

14 - 10 2% 

 

Dalším možným způsobem jak získat peníze za pohledávky včas je využití 

factoringu. Společnost XY s. r. o. postoupí pohledávku za odběrateli faktoringové 

společnosti, která se tak stává jejím majitelem. Výhodou faktoringu je také to, že si 

odběratelé nedovolí platit později, protože by pak od žádné banky nezískali úvěr.  

Byly vybrány dvě faktoringové společnosti: KB factoring a ČSOB faktoring. KB 

faktoring byl zvolen proto, že s Komerční bankou společnost XY s. r. o. již 

spolupracuje. V následující tabulce jsou porovnány výše zmíněné faktoringové 

společnosti pro pohledávky, které nejsou uhrazeny maximálně devadesát dnů  

po splatnosti.  
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Tabulka 30: Srovnání factoringových společností, (zdroj: převzato autorkou z 

www.factoringkb.cz, www.csobfactoring.cz) 

 KB factoring ČSOB factoring 

Roční objem dodávek 

odběratelům 

prostřednictvím 

faktoringové společnosti 

Zpravidla vyšší než 10 

milionů Kč. 

Okolo 20 milionů Kč. 

Možnost okamžitě čerpat 

finanční prostředky 

Kontokorentním způsobem 

70 – 90% nominální 

hodnoty postoupené 

pohledávky. 

Až 90% nominální hodnoty 

postoupené pohledávky 

včetně DPH. 

Faktoringový poplatek 0,3 – 1,0% z hodnoty 

postoupené pohledávky. 

Nepřesahuje 1,4%. 

Úrok Úročeny jsou poskytnuté 

zálohy za postoupené 

pohledávky sazbou na 

úrovni sazeb krátkodobých 

bankovních úvěrů. 

Úrok účtuje z denních 

zůstatků skutečně 

čerpaných záloh. Úrokové 

sazby se pohybují na 

úrovní běžně úročeného 

kontokorentního 

financování. 

 

Pro přehlednost je uveden příklad.  V roce 2008 byly krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů společnosti XY s. r. o. ve výši 13194 tisíc Kč. V následující 

tabulce jsou uvedeny částky, které by společnost okamžitě získala postoupením 

pohledávky faktoringové společnosti a faktoringový poplatek. 

Tabulka 31: Výpočet faktoringu, zdroj: vlastní zpracování 

V tisících Kč KB factoring ČSOB factoring 

Peněžní prostředky 

okamžitě k dispozici 
10 555,2 11 874,6 

Faktoringový poplatek 131,9 184,7 
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Z tabulky je patrné, že z hlediska faktoringové poplatku je výhodnější KB 

faktoring, ale důležité je, že KB factoring standardně financuje 70% z hodnoty 

postoupené pohledávky a ve výjimečných případech financuje 100%, naopak ČSOB 

factoring po inkasování částky od odběratele vyplatí 90% nominální hodnoty 

postoupené pohledávky. Lze tedy usoudit, že ČSOB faktoring je výhodnější, i přes to, 

že podnik zaplatí vyšší faktoringový poplatek, ale inkasuje 90% za postoupenou 

pohledávku. Pro společnost XY s. r. o., ale může být výhodnější KB faktoring, díky 

dlouhodobé spolupráci s Komerční bankou. Proto je na společnosti XY s. r. o., aby si 

vybrala vhodnou faktoringovou společnost. 

V následující tabulce jsou spočítány ukazatele okamžité likvidity a čistých 

pohotových prostředků, aby bylo patrné, jaký efekt by měl navržený faktoring pro rok 

2008.  

Tabulka 32: Výpočty, (zdroj vlastní zpracování) 

 KB factoring ČSOB factoring 

Okamžitá likvidita 0,857 0,943 

Čisté pohotové prostředky 

(v tis. Kč) -2200,8 -881,2 

 

Hodnoty ukazatelů bez využití faktoringu: 

•  Okamžitá likvidita: 0,17 

•  Čisté pohotové prostředky: -12756 tisíc Kč 

Z tabulky 32 je patrné, že využití faktoringu u ukazatele okamžitá likvidita, by 

výrazně zlepšilo situaci. 

4.2 Problém s rentabilitou 

        Po provedení analýzy soustav ukazatelů a následně rentability byl zjištěn zásadní 

problém se ziskovostí společnosti. Což je způsobeno ne úplně efektivním využitím 

provozního majetku společnosti a výrazným poklesem tržeb v roce 2009, který byl 

způsoben hospodářskou krizí, která dopadla na obor manipulační techniky, což je patrné 

z porovnání s konkurencí. 
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       Neefektivní využívání majetku společnosti je možné řešit následujícími způsoby: 

•  Odprodej dlouhodobě nevyužívaného majetku, zejména by se měli 

zaměřit na prodej majetku, který slouží k pronájmu, který není zákazníky 

žádaný a na odprodej nevyužívaných výrobních zařízení. 

•  Dále je možné, aby společnost nevyužívaný majetek pronajímala formou 

operativního leasingu. 

•  Také je možné se pokusit o rozšíření klientely tak, aby se veškerá 

zařízení plně využívala. To znamená provést průzkum, zda by byl zájem 

o větší množství vyráběných náhradních dílů, propagovat půjčovnu 

manipulační techniky prostřednictvím inzerce, reklamy v regionálním 

tisku, využit billboardy a podobně. 

Dalším výrazným problémem v této oblasti je pokles tržeb, který je sice 

způsoben hospodářskou krizí, přesto jsou zde uvedená možná doporučení pro zlepšení 

situace.  

•  Investovat do reklamy formou inzerce, propagačních a informačních 

letáků, billboardy, dny otevřených dveří. 

•  Pokusit se expandovat na nový trh: cílem by mohlo být Slovensko, kde je 

řada velkých firem, jako například automobilka KIA, Volkswagen. 

•  Udělat průzkum, zda je výhodné některé náhradní díly si vyrábět 

vlastními silami, nebo využít outsourcing. Outsourcing znamená,  

že společnost některé své činnosti smluvně svěří jiné společnosti, což 

povede ke snížení nákladů analyzované firmy. Například by se mohlo 

jednat o opravy některého typu manipulační techniky.  

•  Společnosti naopak není doporučeno příliš zvyšovat prodejní ceny, 

protože by mohlo dojít k výraznému nárůstu nákladů. 

4.3 Další problémy 

Společnost by dále měla věnovat pozornost době obratu zásob, která se neustále 

zvyšuje a je větší než u jejich největších konkurentů, proto by se měli snažit 

optimalizovat množství zásob. 

Dále by se společnost měla zaměřit na omezení investic, protože by mohlo dojít 

k poklesu obratu celkových aktiv pod doporučenou hranici. 
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Podnik by se měl také zaměřit na problém s náklady, které klesají velice pomalu 

v době, kdy výrazně klesají tržby. Je tedy nutné snížit náklady výrazněji, než se dosud 

firmě dařilo. Zejména by bylo třeba snížit osobní náklady, protože když roste 

nákladovost výnosů, tak mzdová produktivita klesá. Což rozhodně pro podnik není 

příznivé. Tuto skutečnost znázorňuje následující graf. 

 

Graf 28: Vývoj výnosů a osobních nákladů, (zdroj: vlastní zpracování) 
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4.4 Sledování jednotlivých ukazatelů 

Poslední doporučením pro společnost XY s. r. o. je, aby sledovala průběžně 

problémové ukazatele, aby byla schopna včas reagovat na případný problém. Tyto 

ukazatelé jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 33: Sledování jednotlivých ukazatelů, (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel Jak často sledovat S čím porovnat 

Čisté pohotové prostředky měsíčně Kladné hodnoty 

Rentabilita   

ROA čtvrtletně oborový průměr 

ROS čtvrtletně oborový průměr 

ROE čtvrtletně 

oborový průměr, sazby 

dlouhodobě úročených 

vkladů 

Likvidita   

běžná čtvrtletně doporučené hodnoty 

pohotová čtvrtletně doporučené hodnoty 

okamžitá měsíčně doporučené hodnoty 

Zadluženost   

celková ročně oborový průměr 

Aktivita   

doba obratu zásob čtvrtletně oborový průměr 

doba obratu pohledávek čtvrtletně 
oborový průměr, doba 

splatnosti 

doba obratu závazků čtvrtletně 
oborový průměr, doba 

splatnosti 

Provozní ukazatele   

nákladovost výnosů čtvrtletně 
oborový průměr, klesající 

tendence 

mzdová produktivita čtvrtletně 

oborový průměr, rostoucí 

nebo alespoň stagnující 

tendence 
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Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit firemní situaci a pomocí metod finanční 

analýzy, následně navrhnout vhodná řešení daných problémů pro konkrétní podnik, 

který je v práci označen jako XY s. r.o., protože si společnost nepřála být jmenovitě 

uvedena. 

V teoretické části byla zpracována teoretická východiska k analýze okolí 

podniku, soustavám ukazatelů, absolutním ukazatelům, poměrovým ukazatelům,  

tak aby bylo možné provést samotnou finanční analýzu.  

V analytické části byla provedena finanční analýza podle dříve zpracovaných 

teoretických východisek. Během jednotlivých dílčích analýz byly zjišťovány podrobné 

informace o analyzované společnosti. Po provedení analýzy soustav ukazatelů, bylo 

patrné, že analyzovaná společnost má problém se ziskovostí a poklesem tržeb. Tyto 

skutečnosti potvrdila analýza výkazu zisku a ztrát a analýza poměrových ukazatelů, 

tedy rentabilita celkových vložených aktiv a rentabilita tržeb společnosti. Další problém 

vyšel najevo po provedení analýzy rozdílových ukazatelů, kdy po výpočtu čistých 

pohotových prostředků, bylo zjištěno, že společnost nemá dostatek pohotových 

prostředků. Tuto skutečnost potvrdil výpočet okamžité likvidity společnosti.  

Po provedení analýzy aktivity byl zjištěn další velice závažný problém. Společnost má 

problém s neplatícími zákazníky, což ukázala doba obratu pohledávek, která je velice 

vysoká. Dalšími významnými problémy jsou: dlouhá doba obratu zásob a vysoká 

nákladovost. 

V návrhové části pak byla navržena vhodná doporučení pro řešení problémů, 

které odhalila finanční analýza. Problém s neplatícími zákazníky byl řešen zpřísněním 

navržených řešení společnosti XY s. r. o., protože zavedená opatření analyzovanou 

společností už pomohla, takže ještě přísnější podmínky budou mít pozitivnější dopad. 

Dále bylo navrženo skonto za včasnou platbu. Byly stanoveny tři stupně skonta, kterého 

může zákazník využít, podle toho jak dlouho před splatností uhradí svůj závazek vůči 

analyzované společnosti. Pokud zaplatí: 30 – 25 dní před splatností, tak získá skonto  

ve výši 10%, 24- 15 dní před splatností, získá skonto 4%, 14 – 10 dní před splatností, 

získá skonto ve výši 2%. Další možností bylo využití faktoringu, kdy společnost 

postoupí pohledávku faktoringové společnosti. Využití faktoringu by mělo velice 

pozitivní dopad na ukazatel okamžité likvidity společnosti. Společnosti XY s. r. o. je 
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doporučen ČSOB faktoring, protože inkasuje 90% nominální hodnoty z postoupené 

pohledávky na rozdíl od KB faktoringu, od kterého získá pouze 70% nominální 

hodnoty. Pro řešení potíží s rentabilitou byl navržen odprodej dlouhodobého majetku 

společnosti, který není využíván, pronájem formou operativního leasingu dlouhodobě 

nevyužívaného majetku, rozšíření klientely. Pokles tržeb společnosti byl řešen 

následujícími doporučeními: intenzivnější reklama, expanze na nový trh, outsourcing, 

průzkum, zda se vyplatí vyrábět si náhradní díly vlastními silami. Dále byla společnosti 

navržena optimalizace nákladů především v oblasti mzdových nákladů, kde se podle 

provedených analýz jeví rezervy. Společnost by se také měla snažit o optimalizaci stavu 

zásob, protože doba obratu zásob neustále roste, což není příliš příznivý jev. 

V neposlední řadě by měli sledovat doporučené ukazatele finanční analýzy. 
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Přílohy 
Příloha 1: Rozvahy 

 V tisících Kč 2005 2006 2007 2008 2009 
Aktiva celkem 52736 66851 76420 76491 72315 
A.  Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 
B.  Dlouhodobý majetek 22262 26990 28208 29699 26703 
B. I.  Dlouhodbý nehmotný majetek 0 0 143 448 311 
B. I. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
        Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 
        Software 0 0 143 448 311 
        Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
        Goodwill 0 0 0 0 0 
        Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
        Nedokončený dnm 0 0 0 0 0 

        Poskytnuté zálohy na dnm 0 0 0 0 0 

B. II. DHM 22262 26990 28065 29251 26392 
B. II. Pozemky 443 845 1737 1737 1737 
          Stavby 11921 18530 19310 18395 17449 
          Samostatné movité věci a soubory 6608 7511 7018 9119 6870 
          Pěstitelské celky tvral. Porostů 0 0 0 0 0 
          Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 

          Jiný dhm 2002 0 0 0 0 
          Nedokončený dhm 1288 104 0 0 336 
          Poskytnuté zálohy na dhm 0 0 0 0 0 
          Ocenovací rozdíly k nabytému majetku 0 0 0 0 0 
B. III. Dlouhodbý finanční majetek 0 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 29640 38991 46721 45873 45053 
C. I. Zásoby 17770 24580 27624 30000 25664 
C. I. Materiál 197 7709 9610 4672 4753 
         Nedokončená výroba a polotovary 107 738 691 1063 1894 
         Výrobky 4198 3318 1443 7906 3814 
         Zvířata 0 0 0 0 0 
          Zboží 13268 12815 15880 16359 15166 
         Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 37 
C. II. Dlouhodéb pohledávky 0 0 0 0 0 
C. II. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
          Pohledávky - ovládající řídicí osoba 0 0 0 0 0 
          Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
          Pohledávky za společ. 0 0 0 0 0 



96 
 

          Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
          Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
          Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
          Odložená danová pohledávka 0 0 0 0 0 
C. III. Krátkodobé pohledávky 11463 14075 18350 13194 11485 
C.III.  Pohledávky z obchodních vztahů 11021 13441 16344 11780 9610 
           Pohledávky - ovladající řídící osoba 0 0 0 0 0 
           Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
           Pohledávky za společ. 0 142 132 0 0 
           Soc. zabezpečení a zdravot. Pojištění 0 0 0 0 0 
           Stát - danové pohledávky 0 0 998 351 1455 
           Krátkodobé poskytnuté zálohy 171 95 442 35 12 
          Dohadné účty aktivní 271 397 434 927 297 
          Jiné pohledávky 0 0 0 101 111 
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 407 336 747 2679 7904 
C. IV.  Peníze 128 291 425 862 508 
             Účty v bankách 279 45 322 1817 7396 
             Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
             Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
D. I. Časové rozlišení 834 870 1491 919 559 
D. I. Náklady příštích období 834 826 1470 909 559 
         Komplexní náklady příštího období 0 0 0 0 0 
         Příjmy příštích období 0 44 21 10 0 

            

Pasiva celkem 52736 66851 76420 76491 72315 
A. Vlastní kapitál 28866 37454 41447 50426 50575 
A. I. Základní  kapitál 200 200 200 200 200 
A. I. Základní kapitál 200 200 200 200 200 
         Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 
          Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
A. II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
A. II. Emisní ažio 0 0 0 0 0 
          Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
          Ocenovací rozdíly v přecenění majetku 0 0 0 0 0 
          Ocenovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách 0 0 0 0 0 
A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy 20 20 20 20 20 
A. III. Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond 20 20 20 20 20 
           Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 21633 28646 35188 42736 48206 
A. IV. Nerozdělený zisk minulých let 21633 28646 35188 42736 48206 
            Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodařen běžného účetního období 7013 8588 6039 7470 2149 
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B. Cizí zdroje 23744 29242 34673 25821 21472 
B. I. Rezervy 1969 3971 4383 4005 4885 
B. I. Rezervy podle zvlášt. Práv. předpisů 1825 3810 4230 3600 4800 
        Rezrvy na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 
        Rezrva na dan z přijmu 0 0 0 0 0 
        Ostatní rezervy 144 161 153 405 85 
B. II. Dlouhodobé závazky 953 846 2948 3226 6238 
B. II. Závazky z obchod. Vztahů 0 0 0 0 0 
          Závazky - ovládající a řídíci osoba 0 0 0 0 0 
         Závazky - podstavný vliv 0 0 0 0 0 
        Závazky ke společníkům 0 0 0 2400 5400 
        Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
        Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
        Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
        Dohdadné účty pasivní 0 0 0 0 0 
        Jiné závazky 600 0 2400 0 0 
         Odložený danový závazek 353 846 548 826 838 
B. III. Krátkodobé závazky 13513 13548 13478 15435 8334 
B. III. Závazky z obchod. Vztahů 9785 9421 8826 7567 5359 
          Zázvaky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 
           Závazky - podstaný vliv 0 0 0 0 0 
           Závazky za společníky 1041 1080 1764 1080 1080 
           Závazky k zaměstnancům 724 686 1016 1028 926 
           Závazky ze soc. a zdravotního zabezpečení 432 442 473 472 449 
           Stát - danové závazky a dotace 1256 1304 1026 1010 242 
           Krátkodobé přijaté zálohy 8 318 8 0 0 
            Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
           Dohadné účty pasivní 267 297 365 4278 249 
            Jiné závazky 0 0 0 0 29 
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 7309 10877 13864 3155 2015 
B. IV. Bankovní úvěry dlouhodobé 989 4580 3221 2015 875 
            Krátkodobé bankovní úvěry 6320 6297 10643 1140 875 
            Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
C. I. Časové rozlišení 126 155 300 244 268 
C. I. Výdaje příštích období 88 142 300 244 268 
         Výnosy příštích období 38 13 0 0 0 
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Příloha 2: Výkazy zisku a ztrát 

V tisících Kč  2005 2006 2007 2008 2009 
I. Tržby za prodej zboží 74724 45751 58038 48964 42081 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 60019 34671 43116 37221 32364 

Obchodní marže (I - A) 14705 11080 14922 11743 9717 
II. Výkony 34009 79830 51831 77065 41634 
      Tržby za prodej vlast. Výrobků a služeb 32873 72425 47261 68897 42179 
      Změna stavu zásob vlastní činností -148 3949 -1538 3145 -3266 
     Aktivace 1284 3456 6108 5023 2721 
B. Výkonová spotřeba 24080 60739 37799 55637 27206 
      Spotřeba materiálu a energie 15545 50598 27799 45473 20085 
      Služby 8535 10141 10000 10164 7121 
Přidaná hodnota (I-A  +  II-B) 24634 30171 28954 33171 24145 
C. Osobní náklady 15790 17233 23910 23264 17085 
     Mzdové náklady 11472 12483 18465 17948 12254 
     Odměny členům orgánů společnosti 0 0 0 0 0 
     Náklady na soc. zabezp. a zdrav.   
Pojištění 3917 4332 4987 4822 4313 

    Sociální náklady 401 418 458 494 491 
D. Daně a poplatky 187 233 296 233 248 
E. Odpisy DHM a DNM 1462 2031 2555 3701 3859 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 1616 16706 36396 14423 10650 

F. Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 712 12881 29827 10615 8376 

G. Změna stavu rezrv a opr. Položek v 
prov. Oblasti a komplex. Nákladů příštích 
období -2582 2264 329 -430 1087 

IV. Ostatní provozní výnosy 296 897 711 1045 467 
H. Ostatní provozní náklady 502 864 994 1492 1806 
V. Převod provozních výnosů 0 0   0 0 
Provozní výsledek hospodaření 10475 12268 8150 9764 2828 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a 
podílů 0 0 0 0 0 
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 0 0 0 0 0 
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VII. 1. Výnosy podílů v ovlád. Říz. 
Osobách v účet. Jednot. Pod podst. Vlivem 0 0 0 0 0 

        2.  Výnosy ost. Dlouh. Cenných papírů 
a podílů 0 0 0 0 0 

        3. výnosy z ostatního dlouhodobéhé 
finančního majetku 0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 0 0 0 0 0 

K. Nákklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z přecenění majetkových cenných 
papírů 0 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění majetkových 
cenných papírů 0 0 0 0 0 
M. Změna stavu rezerv a opr. Pol. Z fin. 
Obl. 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 1 2 2 8 5 
N. Nákladové úroky 467 737 575 404 167 
Ostatní finační výnosy 75 435 420 885 298 
O. Ostatní finanční náklady 353 285 571 620 379 
Finanční výsledek hospodaření -744 -585 -724 -131 -243 
Q. Dan z přimu za běžnou činnost 2751 3095 1386 2163 436 
      Splatná 2277 2603 1624 1885 424 
      Odložená 474 492 -238 278 12 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 6980 8588 6039 7470 2149 
Mimořádné výnosy 34 0 0 0 0 
R. Mimořádné náklady 1 0 0 0 0 
S. Dan z přijmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
    Splatná 0 0 0 0 0 
    Odložená 0 0 0 0 0 
Mimořádný výsledek hospodaření 33 0 0 0 0 
T. Převod podílů na HV společníkům 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní období 7013 8588 6039 7470 2149 
Výsledek hospodaření před zdaněním 9764 11683 7425 9633 2585 
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Příloha 3: Cash flow 

 V tisících Kč 2005 2006 2007 2008 2009 
Stav peněžních prostředků na začtáku 
úč. období 251 407 336 5397 2679 

Účetní zisk nebo ztráta za běž. činnost 
před zdaněním 9731 11683 7426 9633 2585 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
před zdaněním, změnami pracovního 
kapitálu a mimořádnými položkami 7837 3078 10729 12999 7884 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
před zdaněním a mimořádnými 
položkami 6914 -4077 8454 19240 7781 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 2820 -9959 6495 17790 6116 

Čistý peněžní tok vztahující se k 
investiční činnosti -7560 6920 -3536 -5434 -780 
Čistý peněžní tok vztahující se k 
finanční činnosti 4896 2968 2102 -10424 -111 
Čisté zvýšení/snížení peněžních 
prostředků 156 -71 5061 1932 5225 
Stav peněžních prostředků na konci 
období 407 336 5397 2679 7904 
 

Příloha 4: Hodnoty rentability konkurentů v letech 2005 – 2008 

Rok 2005 

v procentech ROA ROE ROS 
Unikont group s. r. o. 11,47 37,41 4,47 

Linde Material Handling 
Česká republika s. r. o. 7,86 13,26 2,57 

Still ČR s. r. o. 2,05 3,87 0,38 
Toyota Material Hanling 
CZ 4,48 12,47 0,85 
Průměr 6,47 16,75 2,07 
XY s. r. o. 19,4 24,3 6,52 
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Rok 2006 

v procentech ROA ROE ROS 

Unikont group s. r. o. 12,05 40,48 3,38 

Linde Material Handling 
Česká republika s. r. o. 9,34 17,09 3,12 
Still ČR s. r. o. 13,01 27,73 3,49 
Toyota Material Hanling 
CZ 6,6 25,05 1,45 

Průměr 10,25 27,59 2,86 
XY s. r. o. 18,58 22,93 7,27 
 

Rok 2007 

v procentech ROA ROE ROS 
Unikont group s. r. o. 6,99 20,94 1,93 

Linde Material Handling 
Česká republika s. r. o. 12,03 18,87 3,7 
Still ČR s. r. o. 15,58 29,95 5,08 

Průměr 11,53 23,25 3,57 
XY s. r. o. 10,47 14,57 5,74 
 

Rok 2008 

v procentech ROA ROE ROS 
Unikont group s. r. o. 8,76 22,23 4,1 

Linde Material Handling 
Česká republika s. r. o. 17,29 23,41 4,69 

Still ČR s. r. o. 15,67 21,27 9,27 
Toyota Material Hanling 
CZ -2,53 -14,62 -1,69 
Průměr 9,80 13,07 4,09 
XY s. r. o. 13,12 14,81 6,34 
 

 

 

 

 


