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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na návrh podnikového finančního plánu a skládá se z 

teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního 

plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy současného stavu společnosti. 

Následně je sestaven finanční plán společnosti pro období let 2016-2019. Závěr práce tvoří 

vyhodnocení a kontrola sestavených finančních plánů. 

 

Abstract 

The diploma thesis focuses on a corporate financial plan proposal, and consists of 

theoretical and practical part. The theoretical part deals with theoretical solutions of 

financial planning. The practial part contains analyzes showing the current state of the 

corporation. Further, a financial plan for 2016-2019 year period is compiled. The thesis 

concludes with an evaluation and examination of compiled financial plans. 
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Úvod 

 

Zajištění prosperity a rozvoje podniku v náročných a neustále se měnících tržních 

podmínkách, není nikterak snadná záležitost. Jedním z významných pilířů, které vedou k 

dosažení těchto cílů je znalost finanční situace. Aby byl podnik v současné době úspěšný a 

konkurenceschopný, nestačí vycházet pouze z výsledků, kterých bylo dosaženo v 

minulosti, je nutné na jejich základě být schopen predikovat možný výhled do budoucnosti, 

a také rozpoznat potenciální příležitosti a možná rizika a dosáhnout tak strategických cílů. 

 

Finanční plánování, které je součástí finančního řízení, splňuje právě tyto atributy a 

napomáhá tak managementu společnosti v rozhodování jak v krátkém, tak dlouhém 

časovém horizontu. Pomocí finančního plánu může společnost získat kontrolu nad svými 

financemi, zachytit jejich budoucí vývoj a řídit jak finanční, tak jiná rizika, které mohou 

nastat. Z důvodu toho, že budoucí vývoj je předpokládán na základě predikcí a není nikdy 

zcela přesný, měl by být finanční plán vytvořen v několika variantách, aby v případě 

nepředpokládaného vývoje, bylo na něj vedení schopno flexibilně zareagovat. 

 

Příprava finančního plánu je náročnou činností a kvalita jeho zpracování odráží jak firemní 

prostředí, tak ekonomické prostředí, ve kterém se společnost pohybuje. Před jeho 

samotným zpracováním je zapotřebí prozkoumat okolí společnosti pomocí analýzy PEST a 

Porterova modelu konkurenčních sil, dále zhodnotit finanční situaci pomocí vybraných 

ukazatelů finanční analýzy a v neposlední řadě provést SWOT analýzu, která poskytuje 

podklady pro formulaci podnikových cílů. 

 

Ke zpracování diplomové práce byla vybrána společnost GOZ METAL s ručením 

omezeným, která se zaměřuje na výrobu a montáž schodů, zábradlí a branek, a také na 

výrobu invalidních produktů. Jako zdroj informací byly použity účetní uzávěrky obsahující 

rozvahu a výkaz zisku a ztráty v období let 2010-2015. 
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1  Cíle práce a metody zpracování 

 

Cílem této diplomové práce, je navržení podnikového finančního plánu pro vybranou 

společnost. Finanční plán bude sestaven pro období let 2016-2019 a to na základě výsledků 

ukazatelů finanční analýzy.  Konkrétně bude diplomová práce zaměřena na sestavení plánu 

ve dvou variantách, optimistické a pesimistické. Hlavním smyslem takto sestavených 

finančních plánu je poskytnout společnosti přehled o tom, jak by se mohla vyvíjet její 

situace, jakých výsledků by mohla dosahovat, pokud budou splněny podmínky 

plánovaných variant a tím ji upozornit na budoucí důsledky současných rizik. Jednotlivé 

varianty finančního plánu budou v závěru práce opět zhodnoceny pomocí ukazatelů 

finanční analýzy. 

 

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. Část první je vymezena teoretickým 

poznatkům finančního plánování, jeho definici a metodám. Stěžejním bodem druhé části je 

finanční analýza společnosti, jejíž výsledky poté slouží jako východiska pro část třetí, ve 

které je sestaven samotný finanční plán ve dvou variantách. 
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2  Teoretická východiska finančního plánování podniku 

Jedno staré dobré přísloví říká: „Kdo je připraven, není ohrožen.“ Chceme-li, aby byl 

podnik úspěšný na trhu a zvyšoval svoji tržní hodnotu, potom si musíme stanovit postupné 

cíle a nástroje, pomocí kterých lze těchto cílů dosáhnout. Jedním takovým nástrojem, v 

kterém by se měla zobrazit všechna očekávání, a který by nás měl připravit na možné 

problémy spojené s dosáhnutím vytyčených cílů, se nachází ve finančním plánování 

(MAREK, 2006). 

 

  2.1  Finanční plánování 

Finanční plánování neboli rozpočtování, patří spolu s finanční analýzou, účetnictvím a 

kalkulacemi k základním nástrojům finančního řízení podniků. Znázorňuje proces 

rozhodování, který je založen v navrhování, hodnocení a výběru takových cílů a 

odpovídajících prostředků, které povedou k jejich dosažení (SEDLÁČEK, 2001). 

 

Podstatou finančního plánování je rozhodování podniku o takových rizicích, která jsou pro 

něj zajímavá a v kterých vidí potenciální příležitosti, dále o rizicích, která nejsou nezbytná 

a dále o těch, která nejsou pro podnik zajímavá. Předpokladem finančního plánování, je 

zajistit podniku finanční zdraví a dlouhodobou finanční stabilitu. Zahrnuje rozhodování o 

tom, jak podnik bude financovat svojí běžnou činnost, o investování kapitálu s cílem jeho 

zhodnocení, a také i o peněžním hospodaření. V systému plánování zaujímá finanční 

plánování zcela specifické postavení (KISLINGEROVÁ, 2004). 

 

  2.2  Cíle a pojetí finančního plánu 

Finanční plánování lze dle Růčkové definovat, jako soubor činností, pomocí kterých 

můžeme předpovědět budoucí efekty finančních a investičních rozhodnutí firmy neboli 

finanční plán. Finanční plán je základním nástrojem pro řízení finančního vývoje podniku, 

jehož pomocí zároveň můžeme srovnat dosažené skutečnosti s vytyčenými cíli 

(RŮČKOVÁ, ROUBÍČKOVÁ, 2012). 

Základním úkolem finančního plánování je zejména: 

 kvantifikovat finanční cíle firmy neboli zájmy vlastníků na zhodnocování 
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vloženého kapitálu, 

 stanovit zásady, jakým způsobem bude firma financována a to podle finanční 

situace firmy, vývoje okolního prostředí a podnikatelské strategie, 

 navrhnout vývoj financí firmy (v souladu s cíli a způsoby financování), který bude 

ve vazbě na plán prodeje a na plán výroby (SEDLÁČEK, 2001). 

 

    2.2.1  Kvantifikace firemních cílů 

Základním cílem vedení firmy, je zajistit její existenci, při co nejlepším výsledku 

hospodaření. Podle finanční teorie, je vrcholný cíl finančního řízení maximalizace tržní 

hodnoty a to v delším časovém období. Mezi podnikovými cíli hrají významnou a 

důležitou roli finanční cíle, úzce spjaty k finančnímu plánování. Mezi základní finanční 

cíle patří zejména: 

 dosažení potřebné hodnoty zisku, 

 snaha o maximalizaci hodnoty podniku z hlediska jeho vlastníků,  

 růst podniku, 

 dosažení určité úrovně zhodnocení vynaloženého kapitálu, 

 dosažení požadované kapitálové struktury z hlediska podílu vlastního a cizího 

kapitálu (SEDLÁČEK, 2001). 

 

    2.2.2  Finanční plán 

Produktem finančního plánování, který zachycuje vývoj financí podniku je finanční plán. 

Zjednodušeně se jedná o model budoucích stavů a toků ve finančním systému firmy. 

Úkolem finančního plánu je sloužit jako soubor kritérií pro rozhodování o činnostech v 

přítomnosti, jejichž důsledky nastanou v budoucnu. Realizace cílů, které jsou obsažené ve 

finančním plánu, je zpravidla delší, než jeden rok. Z tohoto důvodu, je vhodné sestavovat 

plán jako dlouhodobý a pro první rok poté plán krátkodobý, který se sestavuje tzv. 

posuvným způsobem (SEDLÁČEK, 2001). 

Finanční plán navazuje na dosažené hospodářské výsledky, a také na skutečnou finanční 

situaci. Vychází ze strategií, vizí a cílů podniku, snaží se přispět k jejich realizaci tak, aby 

se finanční cíle naplnily (GRUNWALD, HOLEČKOVÁ, 2007). 
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Obr. 1: Obecný postup tvorby finančního plánu (Zdroj: LANDA, 2007, str. 150, vlastní zpracování). 
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  2.3  Principy a zásady finančního plánování 

Chceme-li, aby finanční plánování, respektive finanční plány plnily svou úlohu při 

finančním řízení podniku, je zapotřebí, respektovat určité základní principy a zásady v 

procesu finančního plánování, a to: 

a) Princip preference peněžních toků 

Hlavní důraz je kladen na to, aby v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu 

převažovaly celkové peněžní příjmy nad celkovými peněžními výdaji. Princip preference 

peněžních toků přikazuje rozpoznávat přírůstek zisku od přírůstku peněžních toků, dále 

pak příjmy od výnosů a výdaje od nákladů. Z tohoto důvodu by bylo chybné automaticky 

považovat ziskový podnik za finančně zdravý. Tento princip je zvláště významný v praxi 

při řízení likvidity a uplatňuje se jako faktor při investičním rozhodování. 

b) Princip respektování faktoru času 

Podstatou při uplatnění tohoto principu je, preference dřívějšího příjmu, před příjmem 

pozdějším; je-li nominální hodnota srovnávaných příjmů stejná. Důvod, proč se dřívější 

příjmy preferují před pozdějšími je ten, že dřívější příjmy, lze použít k financování 

ziskových podnikových aktivit, nebo k finančnímu investování. V praxi se tento princip 

používá hlavně pří hodnocení efektivnosti investic pomocí čisté současné hodnoty. 

c) Princip respektování a minimalizace rizika 

Důraz je kladen na to, že stejné množství peněz, které jsou získané s menším rizikem, má 

mít preferenci před totožným příjmem získaným za cenu vyššího rizika. Tento fakt však 

neznamená, že nejméně riziková alternativa je vždy i ta nejvýhodnější. Rizika se vždy 

musí identifikovat a brát je v úvahu při konečném rozhodování. 

d) Princip optimalizace kapitálové struktury 

Pozornost je věnovaná optimálnímu složení podnikového kapitálu, které by se mělo 

promítnout také i do strategických finančních cílů. Při optimalizaci podnikové kapitálové 

struktury je kladen důraz na zabezpečení finanční stability, snížení nákladů na kapitál a 

dosažení požadované hodnoty podniku (LANDA, 2007).  

 

Do jaké míry jsou uvedené hodnoty ve finančním plánu reálné, se pozná také podle toho, 

jakým způsobem jsou dodržovány zásady finančního plánování. Mezi tyto zásady patří: 

systematičnost, úplnost, přehlednost, periodičnost, pružnost a klouzavost. 
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a) Zásada systematičnosti 

V sobě zahrnuje systematické sledování určitého základního cíle, kterým v tomto případě 

je maximalizace tržní hodnoty. Tomuto základnímu cíli musí podléhat cíle další, jako jsou 

maximalizace zisku a ostatních interních finančních zdrojů nebo udržování určité výše 

likvidity apod. 

b) Zásada úplnosti 

Druhá zásada neboli zásada úplnosti vychází z požadavku na zahrnutí všech činností a 

plánovacích procesů. 

c) Zásada přehlednosti 

Hlavním cílem zásady přehlednosti je umožnit každému, kdo přijde s plánem do styku 

snadnou operativnost při jeho vyplňování i následné kontrole. 

d) Zásada periodičnosti 

Periodičností se v případě této zásady myslí sestavování plánu vždy v pravidelných, po 

sobě jdoucích obdobích. 

E) Zásada pružnosti 

Touto zásadou se rozumí možnost aktualizace plánovaných hodnot v průběhu plánovaného 

období. 

F) Zásada klouzavosti 

Je založena na tom, aby plánovací horizont nového finančního plánu, aspoň z části 

překrýval plánový horizont finančního plánu předchozího (MAREK, 2009).  

Důležitým faktorem, při sestavování finančního plánu, je dodržení jeho časové a 

prostorové koordinace. V rámci časové koordinace jde o sladění procesu krátkodobého a 

dlouhodobého finančního plánování. Při sestavování plánu krátkodobého, se z plánu 

dlouhodobého přebírají například informace, které se týkají plánovaných investic, strategii 

rozdělování hospodaření nebo způsobu, jak získat další dlouhodobé finanční zdroje. Na 

druhou stranu v případě dlouhodobého plánu se vychází prvně z plánu krátkodobého, 

vytvořeného na nejbližší plánované období (MAREK, 2009). 

Další částí je prostorová koordinace, kterou se má na mysli sladění jednotlivých 

ekonomických plánů podniku. Výchozím bodem systému ekonomického plánování bývá 

sestavování obchodního plánu, od něhož se zpravidla odvozuje nejdříve plán výrobní. Z 

výrobního plánu se jak na jedné straně odvozují plány jednotlivých výrobních a 

obslužných středisek, tak na straně druhé, plány průřezové, které mají podobu například 
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investičního, personálního nebo zásobovacího plánu. Důležitou podmínkou, proto aby 

prostorová koordinace byla úspěšná, je dostatečná a kvalitní motivace vedoucích 

pracovníků oddělení a středisek na přípravě skutečných podkladů pro finanční plánování. 

Motivace může mít dvě formy a to tržní a netržní. Tržní motivace, která vychází z 

existence vnitropodnikové banky, spočívá ve vztahu k jednotlivým vnitropodnikovým 

útvarům, v přijímání vkladů a poskytování úvěrů. Další funkcí je také zprostředkování 

platebního styku s vnějším okolím. Proto, aby tržní motivace byla úspěšná, je zapotřebí 

splnit několik podmínek. Jednou z nich je, že musí být propojena se systémem 

zainteresovanosti, pokud propojená není, stane se pouhým zúčtovacím střediskem. Další 

podmínkou je správně zvolená strategie při vytváření vnitropodnikových cen. Třetí 

podmínkou je, aby úroveň účetní evidence umožňovala zpracování účetních výkazů za 

vnitřní organizační jednotky. Motivace netržní pracuje na základě zainteresovanosti k 

plánovaným ukazatelům a různým koeficientům, které jsou k nim vztaženy a také dalším 

normám a omezením (MAREK, 2009). 

 

  2.4  Postup práce finančního plánovače 

Postup práce finančního plánovače lze rozdělit do čtyř následujících kroků: 

1. Stanovení metody plánování, plánového horizontu, který může být krátkodobý, 

střednědobý nebo dlouhodobý a velikost jednoho plánového období. 

2. Sbírání dat z účetnictví, z dalších ekonomických plánů, z makroekonomických 

prognóz a z ostatních zdrojů. 

3. Na základě provedení finanční analýzy, tj. procesu, kdy z výsledků finančního 

hospodaření podniku z předchozích let vyšetří a vyvodí závěry, včetně zjištění 

slabých a silných stránek, a testování vypovídací schopnosti vypočtených hodnot 

ukazatelů. 

4. Sestavení finančního plánu. 

5. Následná kontrola jeho plnění (MAREK, 2009). 

 

  2.5  Metody finančního plánování 

V současné době můžeme v podnikové praxi rozpoznat tři základní metody finančního 

plánování, a to: metodu intuitivní, metodu statickou a metodu kauzální. 
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Metoda intuitivní vychází ze zkušeností a vlastních odhadů finančního plánu. Jedná se 

podstatě o promítnutí kauzálních vztahů čistě v hlavě plánovače. Nebezpečím, které se 

může přihodit při užití této metody, je zjednodušení a také možnost opomenutí některých 

důležitých vzájemných vazeb. Pokud nejsou příslušné odhady založeny na reálném 

základě, tak jejich součástí musí být i nereálný plán. 

Druhá metoda je metoda statistická, která funguje na principu prodloužení časových řad do 

budoucnosti. Součástí metody jsou například aplikace: metoda proporcionálního růstu 

majetku, závazků a nákladů ve vztahu k plánovaným tržbám nebo metoda regresní analýzy. 

Značná nevýhoda může být v tom, že představuje mnohdy nereálný předpoklad, že tak jak 

se ekonomické veličiny podniků vyvíjely v minulosti, tak se budou vyvíjet i v budoucnu. 

Právě kvůli tomuto faktu přináší lepších výsledků metoda intuitivní, než metoda statická 

(MAREK, 2009). 

Za metodu, která je teoreticky nejoptimálnější, se považuje metoda kauzální, která vychází 

ze čtyř skupin veličin: 

1. Vstupní veličiny vycházejí ze tří základních zdrojů: 

a) z údajů o současném majetku společnosti a jeho dosavadních výsledcích 

hospodařeni, 

b) z výstupů ostatních ekonomických plánů podniku. Zejména potom z plánu 

obchodního, výrobního, personálního, investičního apod., 

c) z makroekonomických prognóz o vývoji makroekonomických veličin, jako je 

například růst indexů cen vstupních a výstupních produktů daného podniku, 

pohyb úrokové míry a devizového kursu apod. 

2. Potřebné veličiny, které vyjadřují potřebné hodnoty některých ukazatelů a to v oblasti 

likvidity, obratovosti majetku, nákladovosti. 

3. Výstupní veličiny tvořící všechny ostatní veličiny v plánové podobě účetních výkazů. 

Tyto veličiny nejsou veličinami vstupními nebo potřebnými a vypočítají se pomocí 

určitého vzorce, do kterého se dosadí právě vstupní nebo potřebné veličiny. 

4. Veličiny kontrolní sledují, jestli například hodnota výsledku hospodaření, která se 

vypočítá v plánovém výkazu zisku a ztráty, je shodná s hodnotou výsledku hospodaření z 

plánové rozvahy apod. (MAREK, 2009). 
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    2.5.1  Plánování rozvahových položek závislých na tržbách 

Některé položky aktiv a pasiv jsou do určité míry ovlivněny vývojem tržeb. Jestliže rostou 

tržby, tak obvykle rostou například zásoby, z důvodu nutnosti jejich zvýšení, pohledávky a 

to i při stejné splatnosti od odběratelů, dále potom některé složky krátkodobých závazků, 

zejména pak závazky z obchodního styku, závazky k zaměstnancům, popřípadě další 

složky krátkodobých závazků. Dalšími položkami, které při růstu tržeb také rostou, jsou 

finanční majetek, vzhledem k zachování platební schopnosti při růstu krátkodobých 

závazků a v neposlední řadě investiční majetek z důvodu nutnosti rozšíření výrobních 

kapacit, které jsou nezbytné pro růst produkce (FOTR, 1999). 

Pro plánování položek, které jsou závislé na tržbách, můžeme využít celou řadu metod, 

mezi nejvýznamnější tři patří: 

 metoda procentních poměrů k tržbám, 

 regresní metoda, 

 metoda ukazatelů obratu. 

Společným rysem těchto metod jsou očekávané tržby v jednotlivých letech plánovacího 

období. Vzhledem k této skutečnosti bude, i spolehlivost dosažených výsledků velkou 

měrou závislá na kvalitě plánu tržeb (FOTR, 1999). 

 

Metoda procentních poměrů k tržbám 

Jedná se o metodu, která slouží k poměrně hrubému odhadu aktiv a vybraných položek 

pasiv z rozvahy. Vychází z odhadu poměrů určitých položek aktiv a pasiv k tržbám 

vyjádřených v procentech. Pokud známe plán tržeb a jsme schopni stanovit tyto poměry v 

jednotlivých letech plánovacího období, poté můžeme určit odhady vybraných položek 

aktiv a pasiv, jakožto součiny, které odpovídají procentnímu poměru a velikosti tržeb v 

jednotlivých letech plánovacího období (FOTR, 1999). 

 

Metoda doby obratu 

Tato metoda pracuje na základě využití známých vztahů z finanční analýzy mezi tržbami a 

položkami oběžného majetku, případně krátkodobých závazků, označované jako ukazatele 

aktivity. Ukazatele doby obraty vyjadřují ve dnech, za jakou dobu v průměru se určitá 

složka majetku vrátí v tržbách. Pracuje na stejném systému jako metoda procentních 

poměrů k tržbám, avšak vychází z jiných poměrových ukazatelů. Hodnoty metody doby 
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obratu mají lepší výpovědní schopnost, než metoda procentních poměrů k tržbám 

(KORÁB, REŽŇÁKOVÁ, PETERKA, 2003). 

 

Regresní metoda 

Pro stanovení plánovaných hodnot jednotlivých položek aktiv a pasiv závislých na tržbách 

využívá tato metoda regresní a korelační analýzu. Základními údaji je časová řada položky, 

buďto aktiv nebo pasiv, kterou odhadujeme. Touto položkou mohou být například zásoby, 

které vystupují jako závisle proměnná, jejíž velikost ovlivňuje výše nezávisle proměnné, 

tedy tržeb. 

Základem regresní metody je pak: 

 volba určitého typu závislosti závisle proměnné na nezávisle proměnné, například 

zásob na tržbách. Výsledkem je pak lineární nebo nelineární funkce, která by měla 

co nejlépe znázorňovat závislost zásob na tržbách, 

 stanovení parametrů této funkce a to z pravidla metodou nejmenších čtverců, 

 stanovení statistické charakteristiky, která vyjadřuje těsnost stanovené regresní 

závislosti. 

 

    2.5.2  Plánování dalších položek 

Plánování stálých aktiv 

Hlavním východiskem pro určení odhadu vývoje stálých aktiv je plánovaný investiční 

program. Tento program zahrnuje investice věčného charakteru, čímž je myšleno pořízení 

nového investičního majetku a plán finančních investic. Velikost a struktura investičního 

majetku může být ovlivněna prodejem málo využívaných složek investičního majetku, tyto 

odprodeje jsou výsledkem plánovaného vyčlenění určitých aktiv, neboli programu 

dezinvestic. Z programu dezinvestic a investičního programu, lze zjistit veškeré informace, 

které jsou zapotřebí pro plánování hmotného a nehmotného majetku. 

Složitější situace je však u stanovení odpisů, které mají dvě složky, a to odpisy z majetku 

investičního, které podnik vlastnil už na počátku plánovacího období a poté odpisy z 

nového investičního majetku, které byly uváděny do užívání v jednotlivých letech 

plánovacího období. Odpisy dlouhodobého majetku, které byly již ve vlastnictví podniku, 

budou pouze upraveny o hodnoty případného odprodeje nebo vyřazení majetku. Odpisy 
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nového investičního majetku, který je uváděn do užívání v jednotlivých letech plánovacího 

období se určí na základě znalostí vstupních cen tohoto majetku, začleněním do 

odpisových skupin a zvolených odpisových plánů (FOTR, 1999). 

 

Stanovení dodatečného externího kapitálu 

Pokud jsme určili velikost aktiv jako součet stálých a oběžných aktiv v jednotlivých letech 

plánovacího období, poté známe i hodnotu celkových pasiv, tedy zdroje financování pro 

každý rok plánu. Roste-li majetek společnosti tj. aktiva, tudíž rostou i pasiva a bude proto 

potřeba zajistit přírůstek zdroje financování. Přírůstek zdrojů financování bude tvořen 

interními a externími zdroji. Jako interní zdroje podnik využije zisk po zdanění, který je 

zadržený v podniku. Velikost zadrženého zisku lze stanovit, ze znalosti výkazu zisku a ztrát 

a za předpokladu určité dividendové politiky podniku.  Pokud tento zisk nebude dostačující 

pro potřebný přírůstek zdrojů financování, bude zapotřebí získat externí kapitál a to buď 

vlastní, nebo cizí. Stanovení výše dodatečného externího kapitálu lze určit na základě 

plánové rozvahy, nebo pomocí jednoduchého modelu (FOTR, 1999).  

 

  2.6  Základní klasifikace a struktura finančních plánů  

Z hlediska časového se plány rozdělují na: 

a) Dlouhodobé, případně střednědobé – bývají sestavovány řádově na období delší než 1 

rok, zahrnují celkový ekonomický pohled na podnik. 

b) Krátkodobé – bývají v časovém horizontu měsíce, čtvrtletí nebo roční. 

Z hlediska předmětu se plány rozdělují na: 

a) Dílčí rozpočty (rozpočet režijních nákladů, rozpočet krátkodobé likvidity apod.). 

b) Celkové podnikové plány, které zahrnují jak celý podnik, tak i celkový ekonomický 

pohled; tyto plány dále pak zahrnují: 

 plánovou rozvahu, 

 plánovou výsledovku, 

 plánový cash flow (LANDA, 2007). 
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  2.7  Celková struktura plánů a jejich vztah  

Hlavním stavebním kamenem pro finanční plánování je plán rozpočtu, který je odvozený z 

dlouhodobé prognózy tržeb a z odbytového plánu. Určitá podoba plánu tržeb je závislá na 

rozsahu výrobních nebo obchodních aktivit podniku. 

Na plán tržeb navazuje plán výroby, který se skládá z těchto jednotlivých rozpočtů: 

 rozpočet přímého materiálu, 

 rozpočet přímých osobních nákladů, 

 rozpočet přímé výrobní režie. 

Základní struktura dílčích plánu je dále doplněna plánem investičním a plánem režijních 

nákladů. Údaje z těchto dílčích plánu jsou soustředěny v plánu krátkodobých peněžních 

toků. Všechny výše uvedené hodnoty poté vstupují do výsledných plánových výkazů 

(výsledovka, rozvaha, cash flow). Celková struktura plánu a jejich vztahů je zobrazena na 

obrázku níže (LANDA, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Struktura plánů a její vazby (Zdroj: LANDA, 2007, str. 116, vlastní zpracování). 
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  2.8  Dlouhodobý finanční plán 

Dlouhodobý finanční plán je sestavován na období delší než jeden rok, zpravidla to bývá 

tři až pět let. Jedním z hlavních cílů je stanovit souhrnné cílové ukazatele, na které je 

potřebné se v daném období zaměřit. Dlouhodobý finanční plán by měl odpovídat na 

otázky, které se týkají strategického charakteru. Před vypracováním samotného 

dlouhodobého finančního plánu se musí udělat důsledná strategická finanční analýza 

podniku a jeho okolí, pomocí které lze posoudit realizovatelnost plánu z hlediska zajištění 

potřebných zdrojů a způsobu prevence očekávaných rizik. Finanční analýze musí být 

podroben také finanční plán. Analýzou finančního plánu lze prověřit, zda vypracovaný 

finanční plán směřuje k dosažení definovaných cílů. 

Pro sestavovatele dlouhodobého finančního plánu, je hlavním úkolem rozklad finančního 

plánu na kratší období a jeho neustálá aktualizace podle změn v okolí podniku. V případě 

opačném, se dlouhodobý plán stává formálním neaktuálním dokumentem (KORÁB, 

REŽŇÁKOVÁ, PETERKA, 2003). 

 

    2.8.1  Specifika dlouhodobého finančního plánu 

Bez dlouhodobého podnikového plánu a jeho finančního vyjádření, by bylo krátkodobé 

finanční plánování krátkozraké. Neboť teprve ve víceletém výhledu může podnik klást 

náročnější ekonomické cíle a připravovat se na ně již v daném roce realizací projektů, 

vyžadujících čas a finanční náklady. U dlouhodobého finančního plánu jde zvláště o 

kvalitativní, verbálně komentované vyjádření faktorů, pomocí kterých se zajišťuje 

požadovaný vývoj tržní hodnoty podniku. Mezi základní specifika dlouhodobého 

finančního plánu patří: 

1. Dlouhodobý finanční plán je součástí podnikového plánu. Je jeho integrující 

částí a navazuje na podnikové cíle a strategie. 

2. Dlouhodobé finanční plánování je sice relativně autonomní, neobejde se však 

bez výměny informací a názorů mezi ekonomiky a techniky, obchodníky a 

finančníky, mezi manažery a účetními. 

3. Pomocí řízení podnikových financí se dlouhodobé finanční plánování snaží 

maximalizovat tržní hodnotu vlastního kapitálu a udávat směr, čeho se má 

dosáhnout. 
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4. Zástupným finančním cílem v plánových výpočtech bývá nejčastěji zisk v 

různých podobách (zisk před úroky a zdaněním, zisk před zdaněním, zisk po 

zdanění apod.) 

5. Hlavním prvkem dlouhodobého finančního plánování je investiční rozhodování 

a dlouhodobé financování. 

6. Změny v dlouhodobé rozvaze se promítají do plánů peněžních toků spolu 

s některými příjmy a některými výdaji. 

7. Plán cash flow navazuje na dlouhodobé rozpočty tj. investiční rozpočet a 

rozpočet dlouhodobého externího financování. 

8. Dlouhodobé finanční plánování využívá co nejprůhlednější výpočty. Z tohoto 

důvodu jsou plánové dokumenty pouhým „torzem“ ve srovnání s účetními 

výkazy, avšak postačující. 

9. Dlouhodobý finanční plán je sestavován na základě klouzavého způsobu. Což 

znamená, že uplynutí ročního nebo i kratšího období se celý dlouhodobý plán 

přepracuje s tím, že dřívější rok se stane rokem prvním a doplní se plán na 

poslední rok plánovaného období tak, aby byl počet plánovaných let zase úplný. 

10. Varianty dlouhodobého finančního plánu se hodnotí podle schopnosti 

maximalizace tržní hodnoty vlastního kapitálu podniku (GRUNWALD, 

HOLEČKOVÁ, 2007). 

 

    2.8.2  Postup tvorby dlouhodobého finančního plánu 

Při tvorbě strategického plánu podniku, jehož jednou ze základních složek je dlouhodobý 

finanční plán, lze rozdělit do několika základních kroků, které jsou: 

a) analýza a hodnocení podniku, 

b) analýza a prognóza vývoje okolí podniku, 

c) stanovení poslání a cílů podniku, 

d) tvorba a hodnocení variant podnikatelské strategie, 

e) vlastní zpracování plánu (FOTR, 1999). 

Vlastní zpracování dlouhodobého finančního plánu by mělo obsahovat tyto body: 

 definování finančních cílu pro zvolený časový horizont, 

 stanovení finančních politik podniku, 
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 prognóza vývoje prodeje, 

 plán investiční činnosti, 

 plán dlouhodobého financování (KORÁB, REŽŇÁKOVÁ, PETERKA, 2003). 

 

Analýza a hodnocení podniku 

Analýza a hodnocení situace, v které se podnik nachází, je tvořena skupinou dílčích analýz, 

které jsou zaměřeny na jednotlivé stránky podniku. Mezi tyto analýzy patří: 

 

 Analýza a hodnocení zdrojů podniku - principem této analýzy je inventarizace 

zdrojů, kterými podnik disponuje. Jedná se zvláště o technicko-ekonomické a 

kapacitní zajištění výrobního programu, výrobně technickou základnou, tedy stroji 

a zařízeními, surovinami, materiály a energiemi; zdroje, které umožňují inovační 

rozvoj výrobního programu a používaných technologií; know-how (patenty, 

licence); disponibilitu pracovních sil z pohledu existující profesní a kvalifikační 

struktury; finanční zdroje a rezervy. 

 

 Analýza a hodnocení výrobního programu - také obsahuje několik dílčích 

analýz, pomocí kterých, může vedení společnosti získat cenné informace pro 

vytvoření strategického plánu. Zvláště analýza výrobkového portfolia zaujímá 

významné místo mezi těmito analýzami. Její podstata spočívá v posuzování 

souboru jednotlivých výrobků pomocí očekávaného tempa růstu prodeje a 

relativního tržního podílu. Dalším typem, jsou analýzy životního cyklu 

jednotlivých produktů, jejichž hlavním cílem je zjištění, v jaké fázi životního cyklu 

se jednotlivé výrobky nacházejí. 

 

 Analýza a hodnocení ekonomické a situace podniku - tato analýza vychází 

zejména ze soustavy poměrových ukazatelů, které se stanovují na základě hodnot 

uvedených ve výkazu zisků a ztrát a rozvahy. Mezi základní poměrové ukazatele 

patří například: ukazatele kapitálové struktury, rentability, likvidity, aktivity, 

produktivity apod.  

 

 Analýza a hodnocení silných a slabých stránek - silné stránky představují takové 
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činnosti, které podnik zvládá lépe než jeho hlavní konkurenti. Často těchto výhod 

dosahuje bez zvláštního vypětí sil. Naopak činnosti, které podnik zabezpečuje na 

nižší úrovni, než jeho konkurenti, jsou definovány jako stránky slabé (FOTR, 

1999). 

 

 Analýza a prognóza vývoje okolí podniku 

Při vytváření strategického plánu, nemůže podnik vycházet pouze z interních analýz, neboť 

rozhodující vliv budou mít v mnoha případech analýzy externí, tj. analýzy okolí podniku, 

které se často mění. Analýza okolí podniku se zaměřuje především na: 

-makrookolí: 

  hospodářskou a legislativní politiku vlády, 

 technologické okolí z hlediska poznatků vědeckotechnického rozvoje, 

 vývoj mezinárodních politických a ekonomických podmínek, 

 vývoj na finančních trzích. 

-mikrookolí: 

 tržní situace a její vývoj, 

 konkurenční situace a faktory, které ji ovlivňují, 

 dostupnost a cenový vývoj na trhu surovin a energií 

 

Analýza současného stavu a možného budoucího vývoje okolí podniku, by se 

neměla zaměřovat pouze na činnost jednorázovou, ale právě naopak by měla být 

kontinuální a systematická, orientovaná na poznávání prostoru, v kterém bude náš 

podnik působit (FOTR, 1999). 

 

Stanovení poslání a cílů podniku 

Poslání neboli vize znázorňuje určitý vrchol pyramidy podnikových cílů a je zpravidla 

obecným vyjádřením hlavních směrů činnosti podniku. Vyjadřuje, čím chce podnik být, 

proč existuje, v jaké oblasti působí. 

 Vyjasnění poslání podniku vytváří předpoklady pro určení strategických podnikových cílů, 

jejichž formulace je již přesnější a pracuje i s veličinami, které jsou číselně vyjádřeny. Tyto 

cíle se mohou vztahovat buďto k podniku jako celku, anebo k jednotlivým funkčním 

oblastem. Mezi základní strategické cíle patří: 
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 uspokojení poptávky a postavení podniku na trhu, 

 inovace výrobního programu a technologií, 

 ochrana životního prostředí, 

 sociální oblast, 

 finanční oblast (dosažení určité hodnoty podniku, zvyšování hodnoty podniku z 

hlediska jejich vlastníků, zajištění určitého růstu podniku, dosažení požadované 

úrovně zhodnocení vynaloženého kapitálu.) 

Soubor stanovených strategických cílů, by měl splňovat určité požadavky, a to zejména: 

 celkový počet strategických cílů by měl být omezený, zpravidla by neměl 

obsahovat více než deset, neboť velký počet cílů rozptyluje pozornost, 

 cíle by měly být vyjádřeny jednoznačně, stručně, srozumitelně, a tam kde je to 

možné, tak by měly být vyjádřeny kvantitativně, 

 cíle by měly být stanoveny na takové úrovni, aby na jedné straně byly dosažitelné a 

současně na straně druhé, motivovaly ke zvýšení výkonnosti, 

 vzájemné vazby mezi cíli by měly být respektovány, neboli splnění jednoho cíle, by 

mělo podporovat plnění ostatních cílů (FOTR, 1999). 

 

 Tvorba podnikatelské strategie 

Podnikatelská strategie představuje určitý způsob, jak dosáhnout strategických cílů, které si 

podnik stanovil. Dle odborné literatury jsou uváděny různé druhy podnikatelské strategie, z 

nichž však nejznámější jsou strategie založené na základní orientaci firmy na trhu. Tyto 

strategie vycházejí z Porterova modelu chování firmy a rozlišuje: 

1. Strategie nízkých nákladů - cílem této strategie je dosažení nákladových úspor a 

to jak absolutních, tak zvláště relativních pomocí specializace výroby, jejího 

zhromadňování a zvyšování sériovosti. Větším růstem objemu poklesnou náklady 

na jednotku, což umožní podniku snížit ceny i při zachování určité míry zisku pod 

úroveň konkurence a získat tak vyšší podíl na trhu. 

2. Strategie diferenciace - je založena na odlišení svých výrobků nebo služeb (vyšší 

kvality, poprodejní služby, dodací lhůty) od konkurence a tím získání určité 

konkurenční výhody. 

3. Strategie tržního koutu - je založena na rozdělení trhu na určité segmenty a 

nalezení takového segmentu nebo jeho části, který budou tvořit přesně definovaní 
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zákazníci, na které se poté firma obrací se svými produkty. 

Rozdílná klasifikace vychází z chování firmy na trhu a jejího vztahu k inovacím a rozlišuje 

tyto strategie: 

1. Strategie ofenzivní - cílem této strategie, která je založená na intenzivní inovační 

politice a intenzifikaci prodejního úsilí, je být na trhu první, jak z hlediska 

rychlosti, tak i dosažené konkurenční pozice. 

2. Strategie druhého nejlepšího - umožňuje konkurenci vstoupit na určitý trh, avšak 

silou svoji konkurenční pozice, zabezpečuje silné ovlivnění a pozdější ovládnutí 

trhu. 

3. Strategie defenzivní - hlavním cílem strategie je udržení dosavadního podílu na 

trhu, a to i v případě hrozby potenciálního nebo skutečného poklesu prodejů. Snaží 

se vyhýbat konkurenčním střetům, volí spíše spolupráci a vytváření koalic. 

4. Strategie zůstatková -  tato strategie je využívána zejména podniky, které jsou v 

určitých ekonomických a odbytových potížích. Zaměřuje se na takové segmenty 

trhu, kde konkurence buďto končí, anebo na ně nesoustředí svoji pozornost, za 

účelem přežití podniku. 

 

Vlastní zpracování plánu 

Stanovení finančních cílů pro zvolený časový horizont 

Stanovení finančního cíle podniku je důležitým strategickým rozhodnutím, které je 

ovlivněno stádiem životního cyklu, ve kterém se podnik nachází. Všeobecně se uvádí, že 

základním cílem podnikání je růst hodnoty vlastníků, která lze měřit pomocí ukazatelů 

tržní hodnoty podniku neboli ekonomické přidané hodnoty (KORÁB, REŽŇÁKOVÁ, 

PETERKA, 2003). 

 

Stanovení finančních politik 

Finanční politiky představují ucelený a navzájem propojený soubor finančních cílů, 

rozhodovacích kritérií a pravidel, které tvoří základ strategického finančního plánování. 

 

1.  Dluhová politika – základním úkolem je zajištění finančních potřeb pro realizaci běžné 

nebo investiční činnosti podniku, z externích zdrojů, při zajištění optimálního poměru mezi 

vlastním a cizím kapitálem. Dluhová politika je například ovlivněna faktory jako jsou 
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úrokové sazby, inflační riziko, aktuální fáze ekonomického vývoje hospodářství dále 

bonita, která vytváří základ úvěruschopnosti podniku apod. (LANDA, 2007). 

Mezi základní rozhodnutí v oblasti dluhové politiky patří: 

 rozhodnutí o preferované koncepci optimální kapitálové struktury, 

 rozhodnutí o celkové zadluženosti podniku, 

 rozhodnutí o podílu dlouhodobých zdrojů, 

 rozhodnutí o strategii provozního financování, 

 rozhodnutí o preferovaných instrumentech. 

 

2. Úvěrová politika – je téměř vždy zaměřena na oblast obchodní úvěrové politiky, neboli 

zodpovídá na otázku, do jaké míry může podnik poskytovat obchodní úvěr odběratelům 

podnikových produktů. Základní faktem, proč podnik takto poskytuje obchodní úvěry, je 

ten, že se rozšiřuje počet firemních zákazníků a zvyšuje se odbyt podnikových produktů, 

což má za důsledek zvětšení podílu podniku na trhu v daném odvětví. Na druhou stranu 

poskytnutí obchodních úvěrů podnik zbavuje možnosti tyto finanční zdroje využít 

například do financování investic nebo provozních potřeb (LANDA, 2007). 

Základní typy rozhodnutí v oblasti úvěrové politiky: 

 rozhodnutí o preferované obchodně úvěrové strategii, 

 rozhodnutí o úvěrových limitech, 

 rozhodnutí o způsobech jištění, 

 rozhodnutí o době splatnosti, 

 

3. Politika v oblasti likvidity – podstatou podnikové politiky v oblasti likvidity je zajištění 

určité požadované úrovně krátkodobé platební schopnosti. Je určena zvláště účetní, 

dluhovou a úvěrovou politikou. V porovnání s ostatními finančními politikami bývá její 

obsahová náplň zpravidla více proměnlivá a to z důvodu častých změn vnějšího prostředí 

podniku (LANDA, 2007). 

 

4. Daňová politika – hlavním cílem je daňová optimalizace, která využívá legálních 

způsobů jak minimalizovat daňové a odvodové povinnosti vůči státu a dalším institucím ve 

střednědobém časovém horizontu (LANDA, 2007). 
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5. Politika nakládání s výsledkem hospodaření – je také někdy nazývaná jako 

dividendová politika. Její hlavní podstatou je rozhodování o rozdělení podnikového 

výsledku hospodaření za dané účetní období po zdanění. Jedná se o tak důležité a vážné 

rozhodnutí, že o něm rozhoduje valná hromada společnosti (LANDA, 2007). 

Základní typy rozhodnutí v oblasti nakládání s výsledkem hospodaření: 

 rozhodnutí o použití zisku k výplatě dividend, respektive podílů na zisku, 

 rozhodnutí o zadržení zisku, 

 rozhodnutí o kombinaci obou předchozích variant. 

 

6. Politika v oblasti podnikového účetnictví – upravuje vztah mezi finančním a 

manažerským účetnictvím podnik. Ve vztahu k finančnímu účetnictví je základním úkolem 

účetní politiky konkretizace účetních metod a ve vztahu k manažerskému účetnictví je 

základním úkolem účetní politiky volba celkové koncepce a rozsahu této složky účetního 

systému (LANDA, 2007). 

 

Prognóza vývoje prodeje 

Prognóza budoucího vývoje je nejdůležitějším východiskem při sestavování finančního 

plánu. Stanovuje se jak pro jednotlivé roky, tak i sumárně za celé období a k jejímu 

vypracování se používají prognostické metody, jako jsou například ekonometrické modely, 

korelační analýza, statistická analýza časových řad případně expertní modely. Avšak při 

jejím sestavování se musí brát v úvahu zejména konkurence a její záměry, neboť budoucí 

výsledky jsou ovlivněny schopností prosadit se v konkurenčním boji (KORÁB, 

REŽŇÁKOVÁ, PETERKA, 2003). 

 

Plán prodeje znázorňuje obchodní cíle, které byly vytyčeny na základě prognóz a na které 

navazuje obchodní strategie. Hlavním předmětem cenové politiky jsou prodejní ceny 

vlastních výrobků. Cenové politika podniku přihlíží jak k prognóze tržních cen, tak ke 

strategii získávání tržního podílu. Na plán prodeje poté navazuje plán tržeb (SEDLÁČEK, 

2001). 

 

Plán investiční činnosti 

Další klíčovou roli při sestavování dlouhodobého finančního plánu má plán investic, 



32 

 

protože budoucí příjmy společnosti jsou závislé na dnešních investičních rozhodnutích. 

Investiční plán musí reagovat na předpokládaný vývoj poptávky, dále na to, jaké by mohly 

být technologické změny a dávat je do souladu se současnou výrobní kapacitou podniku. 

Při výběru do čeho bude podnik investovat ,je zapotřebí jednoznačně vycházet z finančních 

kritérií hodnocení efektivnosti investic a požadavků na návratnost použitých zdrojů 

(KORÁB, REŽŇÁKOVÁ, PETERKA, 2003). 

 

Plán dlouhodobého financování 

Úkolem plánu dlouhodobého financování je, vytvořit soulad mezi budoucí potřebou 

finančních zdrojů a jejich získáváním. Hlavním a zároveň nejdůležitějším zdrojem jsou 

vytvořené vlastní zdroje (budoucí zisky), které lze doplnit externími zdroji. Finanční plán 

by měl definovat úroveň tvorby zisku a způsob jeho použití v návaznosti na prognózu 

prodeje. Dlouhodobé investice by měly být v zájmu vlastníků preferovány před okamžitou 

spotřebou. Pokud má podnik možnosti investic, tak se zříci výplaty podílu ze zisku a 

vytvořený zisk znovu reinvestovat. Může nastat situace, kdy vytvořené finanční zdroje 

zejména v období růstu podniku nemusí stačit k financování všech podnikatelských aktivit. 

V tomto případě by ve finančním plánu mělo být určení potřeby externího financování 

(hypoteční bankovní úvěr, finanční leasing), kalkulace maximálně přípustné ceny za 

poskytnutí cizích zdrojů, a také plán splácení poskytnutých zdrojů. Pokud však výnosnost 

investičních záměrů nebude dosahovat úrovně předpokládaných úrokových sazeb 

z bankovních úvěrů, nelze o tomto způsobu financování uvažovat. Obstarávání 

dodatečných cizích zdrojů a to z hlediska ceny i objemu, se může tedy stát limitujícím 

faktorem dalšího rozvoje podniku (KORÁB, REŽŇÁKOVÁ, PETERKA, 2003). 

 

  2.9  Krátkodobý finanční plán 

Krátkodobý finanční plán vychází z plánu dlouhodobého a vyjadřuje krátkodobá 

rozhodnutí podniku. Sestavuje se z pravidla v časovém horizontu do jednoho roku. 

Krátkodobý finanční plán může být roční, čtvrtletní, měsíční nebo týdenní (SEDLÁČEK, 

2003). 

Krátkodobý finanční plán konkretizuje a zpřesňuje opatření k zabezpečení dlouhodobých 

záměrů a činností v plánovaném období. Cíle v krátkodobém horizontu je na rozdíl od 
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dlouhodobého přizpůsobovat disponibilním prostředkům (VALACH, 1997). 

  

   2.9.1  Specifikace krátkodobého finančního plánu 

Ve srovnání s dlouhodobým finančním plánem má krátkodobý (roční) plán určitá svá 

specifika: 

a) Týká se pouze roku, který následuje bezprostředně po období, za které je v momentu 

jeho sestavení k dispozici jenom očekávaná skutečnost. Určitou nevýhodou může být fakt, 

že konečné výsledky běžného roku nejsou doposud známy, na druhou stranu však zbývá 

nějaký čas, pro vytvoření co nejpříznivější situace pro příští období. 

b) Čím je období pro které plánujeme vnější podmínky bližší a kratší, tím je menší riziko 

chyb spojených s plánováním a prognózami. 

c) Základním cílem krátkodobého finančního plánu by měl být provozní zisk, jehož výše je 

limitována krátkodobě nezměnitelnými faktory provozního potenciálu (nákladovost, 

výrobní kapacita apod.). V krátkodobém časovém horizontu je důležité vycházet z 

průzkumu trhu, neboť výše provozního zisku je závislá zvláště na poptávce po produkci. 

d) Jednou ze součástí krátkodobého finančního plánu je také plán výnosů, nákladů a zisku. 

Forma plánu se liší podle účelu, pro který je sestavován. Zohledňuje vývoj tržeb, změny 

v sortimentu, cenách, platebních podmínkách, struktuře trhu apod. 

e) Dominantním úkolem krátkodobého finančního plánování je zabezpečení krátkodobé 

likvidity. Je doporučeno plánování peněžních toků pomocí přímé metody a to i na období 

kratší než jeden rok. 

f) Roční finanční plán neobsahuje úkoly, ale cíle. 

g) Finanční plán členěný na čtvrtletí nebo měsíce zapotřebí kontrolovat a vyhodnocovat 

pomocí sestavovaných výkazů (REŽŇÁKOVÁ, 2005). 

 

    2.9.2  Proces sestavování krátkodobého finančního plánu 

Krátkodobý finanční plán obsahuje při samotném procesu sestavování následující kroky: 

 kalkulace nákladů a zisku, 

 predikce tržeb a plánování inkasa, 

 určení příjmů a výdajů za jednotlivé oblasti, 
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 sestavování plánované rozvahy, plánového výkazu zisků a ztráty a plánového 

výkazu o peněžních tocích, 

 zjištění potřeby, respektive finančních zdrojů, 

 přezkoumání plánu peněžních toků a to z hlediska zásad financování (MARINIČ, 

2008). 

 

Kalkulace nákladů a zisků 

Hlavním nástrojem jsou plánované kalkulace nákladů, vycházející z podkladů 

konstrukční a technologické přípravy výroby a ze stanovených spotřebních a 

výkonových norem. Spotřební normy jsou přepočteny následovně: 

 u materiálu pomocí skladových cen, za které podnik v nynějším období materiál 

nakupuje. Tyto ceny by měly zahrnout i veškeré vedlejší pořizovací náklady, 

zvláště u nově nakoupených položek, 

 u jednotlivých mezd na základě norem spotřeby práce, dále pak o pracnosti 

konkrétního produktu a tarifního mzdového katalogu, v němž jsou zařazeni 

příslušní pracovníci, 

 u výrobní správní režie za pomocí rozvrhové základny, která vychází 

z kalkulace a druhu technologického procesu. 

 

Kalkulační systém se dále skládá ze systému kalkulací cen, který vychází z kalkulací 

nákladů, ale obsahuje také kalkulovaný zisk, pomocí kterého se určuje celková úroveň 

zhodnocení vložených nákladů (MARINIČ, 2008). 

 

Predikce tržeb a plánování inkasa, identifikace příjmů a výdajů za jednotlivé oblasti 

Základním nástrojem propočtu tržeb a inkasa je cenová kalkulace společně s plánem 

výroby a prodeje daného období. Pomocí těchto informačních zdrojů je možné stanovit 

vývoj tržeb v plánovacím období a to v rozdělení na menší časové úseky. Plánovaný vývoj 

tržeb vycházející z plánu prodeje a dané obchodní a zvláště inkasní politiky, je základem 

pro stanovení příjmů. Srovnáním příjmů a výdajů je generován peněžní tok z již 

zmíněného provozního cyklu, na jehož základě se určí predikce potřeby zdrojů a výdajů.  

V souladu s platební politikou podniku je obdobným způsobem sestaven i rozpočet výdajů 

(MARINIČ, 2008). 
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Sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztráty, výkazu o peněžních tocích 

Rozvaha, výkaz zisků a ztráty i peněžní toky jsou sestaveny na základě vypracovaného 

rozpočtu příjmu a výdajů a odráží rozpočet potřeby zdrojů krátkodobého financování. 

V plánované rozvaze musí být zjevný stav a změna dlouhodobého majetku, stejně tak i stav 

a změna pracovního kapitálu. Struktura financování pasiv je vyjádřena tak, aby výše zdrojů 

odpovídala výši majetku a z hlediska složení byly vlastní zdroje do určité výše doplněny 

z externích zdrojů. Ve výkazu zisků a ztráty jsou znázorněny tržby a náklady daného 

období a také odpisy, odrážející změnu odepisovaného majetku za dané období. 

Z plánovaného výkazu zisků a ztráty je dále zřetelný výsledek hospodaření ve všech svých 

podobách (zisk před odpisy, úroky a zdaněním, zisk před odpisy a zdaněním, zisk před 

zdaněním a čistý zisk po zdanění. Co se týče peněžních toků, tak je-li generovaný volný 

peněžní tok kladné hodnoty, tak představuje zdroj pro použití prostředků ve finanční 

oblasti podniku. Naopak, je-li záporný, určuje dohromady se součtem veškerých dalších 

potřeb financování (úroky, dividendy, daně) výši dodatečných externích zdrojů, aby změna 

finančních prostředků celkem za peněžní toky byla rovna nule (MARINIČ, 2008). 

 

Přezkoumání krátkodobého plánu z hlediska zabezpečení cílů 

Jednou z částí, která nelze při sestavování krátkodobého finančního plánu opomenout, je 

ověření cílových parametrů plánovaných úkolů. Vhodným nástrojem se jeví využití 

klasických nástrojů finanční analýzy (např. rentabilita celkového kapitálu, rentabilita 

vlastního kapitálu, krytí čistých dluhů apod.), nebo propočet ekonomické přidané hodnoty 

EVA. Zhorší-li se jakýkoli z ukazatelů, je zapotřebí jeho korekce dle daného parametru. 

Finanční plán, který je sestavený správně, bude vždy na konci období vykazovat zlepšení 

ekonomických výsledků, než na počátku tohoto období (MARINIČ, 2008). 

 

  2.10  Finanční kontrola  

Finanční plán představuje konečné stavy a způsob, jak jich bylo dosaženo. Jeho splněním 

ve všech bodech není bezpodmínečně nutné a za určitých okolností ani možné. Neboť 

může docházet k odchylkám od reality, ať už k lepšímu nebo horšímu. Podstatou finanční 

kontroly je porovnání finančního plánu s účetními výkazy a zjištění rozdílů, které je 

potřeba objasnit. Na základě finanční kontroly se zjistí informace pomocí kterých, se 
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navrhnou taková opatření, které povedou ke splnění plánovaných cílů. Druhou možností je 

samotná úprava plánu (VALACH, 1997). 

Požadavky na účinnou finanční kontrolu: 

a) Veškeré zjištěné odchylky reálného stavu od plánovaného hlásit bezodkladně. 

Účetnictví se mnohdy zaměřuje na co největší podrobnost a přesnost, mnohdy i na 

úkor pohotovosti. Za to finanční kontrola se spokojí s hrubšími, někdy i neúplně 

ověřenými údaji, pokud jsou však dispozici v takovém stádiu, kdy na ně podnik 

může nějakým způsobem zareagovat. 

b) Dívat se směrem dopředu. Většina manažerů chce jak výsledky z minulého období, 

které podává účetnictví, tak i náznaky dalšího budoucího vývoje. Právě informace o 

budoucí prognóze podává finanční kontrola. I když jsou tyto informace méně 

přesné, dává jim vedení podniku přednost, před strohým hlášením co bylo a s čím 

už se nedá nic dělat. 

c) Upínat pozornost zvláště na strategicky významné uzlové body. Neboť jednotlivé 

odchylky mohou být malé a nezajímavé, pokud jsou posuzovány jednotlivě, ale 

v součtu mohou nabývat velkých rozměrů. 

d) Je zapotřebí při hodnocení závisle proměnných (např. zisku) k reálnému vývoji 

nezávisle proměnných (zvláště k objemu prodeje) přihlížet pružně. Díky tomuto 

faktu je výhodné, když už přímo plány takovou možnost umožňují tím, že jsou 

sestaveny ve variantách pro určité úrovně určujících veličin. 

e) Klást důraz na hospodárnost. Investice vkládané do informačního systému podniku, 

mají být úměrné přínosu, který plyne z monitorování a kontroly. 

f) Snaha o objektivnost. Jako kritérium motivace odpovědných pracovníků se 

používají výsledky kontrol. Oprávněné pocity nespravedlnosti by snižovaly 

účinnost kontroly. 

g) Pro manažery, kteří výsledky kontrol používají, zajistit srozumitelnost. Neboť 

statistické kontroly, které jsou příliš podrobné a nekomentované, nebývají dobře 

přijímány. Obě strany, tedy kontrolor a manažer by si měly snažit dobře vysvětlit 

potřeby vzájemné komunikace. 

h) Naznačovat kroky k nápravě. V kontrolní zprávě je zapotřebí uvádět, jaké jsou 

příčiny odchylek, kdo za ně zodpovídá a co by bylo vhodné udělat, aby se situace 

zlepšila (VALACH, 1997). 
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Finanční plán a jeho plnění je zapotřebí periodicky kontrolovat ze dvou hledisek: 

 dle zabezpečování výsledku hospodaření a finanční situace v intencích plánu 

sestavovaného na rok – operativní kontrola, 

 dle vytváření předpokladů pro zrealizování dlouhodobého finančního plánu – 

kontrola strategická, 

 

Operativní kontrola je zaměřena na zisky, příjmy a výdaje, dále pak na aktiva a 

krátkodobá pasiva, protože právě v těchto oblastech se odrážejí poruchy běžného chodu 

podniku. Bez zbytečných průtahů je v těchto oblastech dobré zrealizovat nápravu, 

nemá-li případný pokles rentability nebo likvidity narůstat do nebezpečných rozměrů. 

U operativní kontroly se dále zjišťují rozdíly mezi skutečností a plánem za určité 

sledované období (měsíc, čtvrtletí), kumulované rozdíly od počátku roku a očekávané 

odchylky skutečnosti od plánu za celý rok. Z důvodu dokreslení příčin a souvislostí 

finanční situace, jsou dohromady s finančními výsledky podrobeny i další úseky, 

například odbyt, výroba, personální útvar (VALACH, 1997). 

 

Strategická kontrola se zaměřuje na dodržování plánovaných hodnot strategických 

finančních veličin, jako je finanční struktura, interní a externí finanční zdroje a 

investiční výstavba. Chyby a omyly vzniklé v oblasti dlouhodobého kapitálu a fixního 

majetku jsou v dohledné době neodčinitelné a mohou způsobit velké ztráty a rizika, na 

rozdíl od chybného rozhodnutí v oblasti oběžného majetku a krátkodobého kapitálu. 

Součástí strategické kontroly je systém zahrnující indikátory příležitostí a hrozeb, které 

pramení především z vnějšího ekonomického prostředí (VALACH, 1997). 
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  2. 11  Analýza makroprostředí - PEST analýza 

Hlavními cíli analýzy prostředí je poznat externí okolí, v kterém podnik působí, dále 

identifikovat změny a trendy, které se v okolí podniku dějí a mohou mít na něj vliv, a také 

k určení toho, jak bude podnik na vlivy těchto změn a trendů reagovat. K těmto účelům 

slouží tkzv. PEST analýza, která je zaměřena na veškeré významné makroekonomické 

ukazatele. Tyto ukazatele se dělí do čtyř základních skupin: Politické, Ekonomické, 

Sociální, Technologické. Následující obrázek znázorňuje příklady faktorů, které se sledují 

v rámci PEST analýzy a mohou ovlivnit podnikání a rozvoj firmy (BLAŽKOVÁ, 2007). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: PEST analýza (Zdroj: BĚLOHLÁVEK, KAŠTAN, ŠULEŘ, 2006, s. 196, vlastní zpracování). 
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  2. 12  Analýza konkurence v odvětví - Porterův model 

Tento model, který byl vytvořen v roce 1985 americkým ekonomem Michaelem Porterem 

předpokládá, že ziskovost odvětví závisí na pěti dynamických silách, které ovlivňují ceny, 

náklady a investice, které jsou potřebné v daném odvětví. Důraz je kladen na všechny 

základní složky odvětvové struktury, které mohou být hnací silou konkurence v odvětví, 

kde společnost působí. Je však důležité si uvědomit, že v jednotlivých odvětvích, nebudou 

mít všechny z těchto pěti sil stejnou váhu, neboť každé odvětví je jedinečné a má svoji 

vlastní strukturu. Porterův model napomáhá podniku proniknout do struktury daného 

odvětví a určit takové faktory, které jsou pro konkurenci rozhodující (GRASSEOVÁ, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Porterův model pěti konkurenčních sil (Zdroj: GRASSEOVÁ, 2010, s. 191, vlastní zpracování). 
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Mezi pět faktorů ovlivňujících ziskovost patří: 

Hrozba silné rivality 

Čím více silných konkurentů působí v daném odvětví, tím méně je pro potenciální podniky 

přitažlivé. Pokud se dané odvětví zmenšuje nebo stagnuje, zvyšuje se rivalita mezi 

podniky, protože mohou získat vyšší podíl na trhu, pouze na úkor konkurence. Vysoké 

fixní náklady jsou dalším faktorem, který působí na rivalitu v odvětví, protože firmy jsou 

pod velkým tlakem, aby naplňovaly své kapacity i za cenu snížení cen. Dalšími faktory, 

které zvyšují rivalitu, je velký zájem konkurentů setrvat na daném trhu, jejich vysoký počet 

a minimální rozdíly mezi nabízenými produkty (GRASSEOVÁ, 2010). 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Míra ohrožení stávajících podniků novými konkurenty závisí především na vstupních 

bariérách v daném odvětví. Toto ohrožení je většinou spojováno s existencí a působením 

některého z následujících šesti faktorů: kapitálová náročnost vstupu, úspory z rozsahu, 

přístup k distribučním kanálům, vládní zásahy a legislativa, očekávaná reakce stávajících 

firem, diferenciace výrobků. Nejatraktivnější trh z hlediska ziskovosti je takový, jehož 

vstupní bariéry jsou vysoké a výstupní nízké, neboť jen malé množství podniků může do 

odvětví vstoupit a firmy, které jsou neúspěšné, mohou trh bez větších problémů opustit. V 

případě, jsou-li vstupní i výstupní bariéry vysoké, je sice potenciál ziskovosti vysoký, 

avšak spojený s vysokým rizikem, protože neúspěšné firmy jsou nuceny zůstat na trhu a 

bojovat o svoji existenci. Naopak jsou-li vstupní i výstupní bariéry nízké, tak mohou firmy 

snadno vstoupit a vystoupit z odvětví a zisk je nízký a stály (GRASSEOVÁ, 2010). 

 

Hrozba substituce výrobků 

Substituty jsou takové produkty, které mohou sloužit stejnému nebo podobnému účelu, 

jako produkty, které jsou vyráběny nebo nabízeny v daném odvětví. Existuje-li reálná nebo 

potenciální hrozba nahraditelnosti výrobků, tak je odvětví neatraktivní, neboť substituty 

limitují možné ceny na trhu. V takovém případě se poté podnik musí zaměřit na sledování 

cen konkurenčních výrobků (substitutů). Zlepšení technologií pro výrobu substitučních 

výrobků bude mít za důsledek pokles cen a zisků na trhu (GRASSEOVÁ, 2010). 
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Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

Trh se stává méně přitažlivým, zvyšuje-li se rostoucí moc zákazníků při vyjednávání. V 

takovém případě zákazníci vyžadují lepší kvalitu produktů, nižší ceny a více služeb, staví 

konkurenty proti sobě, čímž se snižuje zisk prodávajícího. Vyjednávací síla zákazníků se 

zvyšuje, jsou-li organizovaní a koncentrování, tvoří-li produkt důležitou část jejich 

nákladů, jestliže výrobky nejsou diferencované, dále pak pokud jsou náklady spojené se 

změnou nakupovaného výrobku pro zákazníka nízké. V neposlední řadě také záleží na tom, 

jak velkým způsobem je zákazník citlivý na cenu. Vhodnou reakcí prodávajícího může být 

vytvoření takové nabídky, které se neodmítá (GRASSEOVÁ, 2010). 

 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů 

Odvětví není přitažlivé, mohou-li dodavatelské firmy zvyšovat ceny nebo snižovat kvalitu 

a kvantitu dodávek. Vyjednávací síla dodavatelů roste tehdy, poskytují-li jedinečné 

výrobky, jestliže dodávaný výrobek tvoří hlavní část vstupu odběratele a pokud se 

dodavatele mohou integrovat. Jednou z možností, jak rostoucí hrozbě vyjednávací síly 

čelit, je budování vztahů s dodavatelem a dalších dodavatelských zdrojů (GRASSEOVÁ, 

2010). 
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  2. 13  SWOT analýza současného stavu společnosti 

SWOT analýzu založil Albert Humphrey a lze ji zařadit mezi jednu z nejčastěji 

využívaných analytických metod. Jedná se o typ strategické analýzy stavu firmy, podniku 

nebo organizace, z pohledu jejich silných stránek (Strenghts), slabých stránek (Weakness), 

příležitostí (Oppurtunities) a hrozeb (Threats). Poskytuje důležité podklady pro určení 

rozvojových směrů, podnikových strategií a strategických cílů. Analýza spočívá v 

hodnocení současného stavu podniku, tedy jeho vnitřního prostředí, kde se identifikují a 

hodnotí silné a slabé stránky, a současné situace okolí podniku neboli vnějšího prostředí, 

kde se identifikují a hodnotí příležitosti a hrozby pro organizaci. SWOT analýza pracuje s 

informacemi a daty, které jsou získané v průběhu hodnocení a analýzy organizace nebo její 

části (GRASSEOVÁ, 2010). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Fáze provedení SWOT analýzy (Zdroj: GRASSEOVÁ, 2010, s. 301, vlastní zpracování). 
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3  Představení společnosti 

V této části práce bude v krátkosti představena společnost, ve které je diplomová práce 

zpracovaná. Budou zde uvedeny základní údaje, předmět podnikání a organizační struktura 

společnosti. 

  3. 1  Charakteristika společnosti 

V této kapitole budou uvedeny základní informace o společnosti, v které je diplomová 

práce zpracována. 

    3.1.1  Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma: GOZ METAL s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti: Plotní 332/73, 602 00 Brno 

Stav subjektu: Aktivní subjekt 

Datum zápisu: 1. 1. 1999 

Předmět podnikání: Obráběčství. 

                              Zámečnictví, nástrojářství. 

                              Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,  

                              elektronických a telekomunikačních zařízení. 

                               Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živ. zákona. 

Základní kapitál společnosti činí 681 000 Kč a je tvořen vklady tří společníků, kterými 

jsou Jaromír Gryc vklad 227 000 Kč (obchodní podíl 1/3), Hana Grycová vklad 227 000 

Kč (obchodní podíl 1/3), RNDr. Alexandra Oltová vklad 227 000 Kč (obchodní podíl 1/3). 

Statutárním orgánem společnosti je jednatel Jaromýr Gryc, který jedná jménem 

společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti 

připojí svůj podpis jednatel. 

 

    3.1.2  Hlavní předmět podnikání 

Společnost GOZ METAL působí úspěšně na trhu již od roku 1992. Mezi hlavní aktivity 

společnosti patří v současné době návrh, dodávka a montáž nerezových schodů, zábradlí, 

bran, branek. Již od roku 2000 se firma zabývá výrobou REHA invalidního programu. 
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GOZ METAL je mimo jiné také výrobcem koupelnových doplňků a GASTRO zařízení pro 

provozy veřejného stravování. Veškeré výrobní kroky a postupy jsou pečlivě plánovány a 

kontrolovány tak, aby značka GOZ METAL znamenala pro každého zákazníka přínos v 

podobě kvalitních prvků s moderním designem a dlouhou funkčností a životností. K 

dosažení této kvality jsou použity přesné technologie soustružení, frézování, řezání, 

svařování, broušení, leštění, lisování, dále pak stříhání plechů, jejich ohýbání a ohraňování. 

 

Schody a zábradlí - Mezi hlavní aktivity společnosti patří návrh, dodávka a montáž 

nerezových (i pozinkovaných) schodů, zábradlí, bran, branek, plotů, stříšek a přístřešků na 

přání zákazníka. Nerezové schody a zábradlí  jsou vyráběny v různých variantách (schody 

točité, přímé, na středové tyči, s 

dřevěným madlem, s dřevěnými 

nášlapy atd.) Důraz je především 

kladen na bezpečnost, funkčnost 

a estetické zpracování. 

Společnost GOZ METAL ráda 

poradí s výběrem schodiště a 

zábradlí tak, aby schody a 

zábradlí byly přesně na míru 

Vašich požadavků a potřeb. Díky 

kvalitě nerezových schodů a zábradlí společnost pronikla do zahraničí a více než 80% 

vyráběných nerezových schodů a zábradlí dodává do Rakouska.  

 

REHA invalidní program - Sortiment produktů REHA byl do výroby a nabídky zařazen 

již v roce 2000 a zahrnuje madla 

různých délek a tvarů, sedátka, 

zrcadla závěsná i výklopná, závěsové 

tyče apod. Všechny tyto pomocné 

prostředky jsou určeny nejen pro 

osoby tělesně postižené a osoby se 

sníženou schopností pohybu, ale 

mohou být i dobrým pomocníkem osob 

Obr. 6: Schody a zábradlí (Zdroj: http://gozmetal.cz) 

Obr. 7: Sedátko REHA (Zdroj: http://gozmetal.cz) 
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v pokročilém věku. Jednotlivé prvky jsou vyráběny z nerezové oceli AISI304 s leštěnou i 

kartáčovanou povrchovou úpravou a z lakované oceli v základní bílé barvě. Zakázkově 

také společnost řeší požadavky na jiné rozměry, tvary i barevné provedení madel.  

 

SANITA koupelnové doplňky - Sortiment produktů SANITY zahrnuje poličky, 

mýdlenky, dávkovače, držáky a sušáky 

ručníků, věšáky a věšáčky, držáky a zásobníky 

toaletního papíru, WC soupravy a mnoho 

dalších stylově a především účelně řešených 

sanitárních prvků. Všechny koupelnové 

doplňky jsou vyráběny z kvalitních a odolných 

materiálů. Mezi tyto materiály patří nerezová 

ocel (jakosti AISI304 nebo AISI316) 

s leštěnou nebo kartáčovanou povrchovou 

úpravou, dále pak mosaz s povrchovou 

úpravou chrom LESK nebo SATÉN. I přes 

agresivnost vlhkého prostředí v prostorách koupelen a toalet, díky těmto materiálům, 

poskytujeme na tyto výrobky záruku 10 roků. 

 

Gastro program - výroba nerezového nábytku pro provozy veřejného stravování. Jedná se 

především o pracovní stoly, dřezy, 

nerezové desky, vozíky, regály, police, 

skříňky, skříně, podstavce, stojany, 

digestoře, výdejní stoly s ohřevem, 

chlazené stoly a další doplňkový 

sortiment. Jako výrobci jsme připraveni 

výrobu gastro zařízení vždy přizpůsobit 

potřebám a rozměrům dle přání 

zákazníka. V rámci kompletního 

servisu zajišťujeme také montáž těchto 

zařízení. Všechny gastro výrobky jsou vyrobeny z potravinářské nerezové oceli ČSN 17 

241 (AISI 304) 

Obr. 8: Dávkovač (Zdroj:http://gozmetal.cz) 

Obr. 9: Gastro vybavení (Zdroj:http://gozmetal.cz) 
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Zakázková výroba - Další specializací je zakázková výroba z nerezi pro potravinářský a 

farmaceutický průmysl. Veškeré 

nerezové výrobky jsou dodávány a 

vyráběny na základě jednání se 

zákazníky a díky tomuto osobitému 

přístupu je zakázková výroba 

provedena vždy na míru a přání 

zákazníka. K zakázkové výrobě také 

patří nerezové vodní herní prvky 

(nerezové skluzavky, skokánky, vodní 

houpačky, vodní hřiby atd.), které se používají z převážné většiny na přírodních nebo 

uměle vytvořených koupalištích. 

 

CORDIVARI designové radiátory - Italská firma Cordivari je na trhu od roku 1972. 

Výrobou designových radiátorů CORDIVARI DESIGN, vhodných do koupelen i interiérů, 

se zabývá již 18 let. 

 Unikátní spojení technologie a elegance 

otopných těles. 

 Designové radiátory jsou vhodné 

pro klasické i moderní interiéry. 

 Stylové návrhy předních designérů – 

např. extra tenký radiátor BADGE (viz obrázek). 

 Výběr ze 105 barev i ušlechtilého nerezu. 

 Vytvoření vlastního designu radiátoru – 

možnost vlastního obrazu. 

Designové radiátory CORDIVARI jsou 

vyrobeny z kvalitní nerezové oceli s matným 

nebo dokonale leštěným povrchem, který působí jako chromový. 

 

 

 

Obr. 10: Nerezový květináč (Zdroj:http://gozmetal.cz) 

Obr. 11: Radiátor (Zdroj: http://gozmetal.cz) 
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    3.1.3  Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti GOZ METAL s.r.o. je uspořádána hiearchicky. Nejvýše 

postavený je jednatel, který společnost zastupuje a jedná jejím jménem. Pod jednatelem je 

účetní s asistentkou a dvě oddělení, které se zaměřují na výroby a distribuci produktů a 

zboží. V současné době podnik zaměstnává 20 zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Organizační struktura společnosti GOZ METAL s.r.o. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4  Strategická analýza okolí podniku   

Ke strategické analýze podniku, bude nejprve využita PEST analýza, která se zaměří na 

jeho vnější okolí a poté bude proveden Porterův model pěti konkurenčních sil, pomocí 

kterého bude analyzováno konkurenční prostředí, ve kterém podnik působí. 

 

  4.1  PEST analýza 

K analýze vnějšího okolí podniku byla zvolena analýza PEST, která se zaměřuje na 

politické, ekonomické, sociální a technologické faktory. Z výsledků analýzy vyplynou dílčí 

závěry, které mohou ovlivnit podnikání a rozvoj firmy. 

 

    4.1.1  Politické faktory 

Každý podnik působící na českém trhu se musí řídit zákony České republiky a to zejména 

v oblasti daňových zákonů (daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, zákon 

o spotřebních daních atd.), zákoníku práce, obchodního zákoníku, občanského zákoníku 

nebo v oblasti zákonů týkajících se zahraničního obchodu. Vzhledem k tomu, že jsou 

zákony často novelizovány a měněny, je zapotřebí, aby vedení společnosti tyto změny 

sledovalo a zavčas na ně bylo schopno reagovat. 

 

Změny legislativy v oblasti daní 

V roce 2013 zaznamenala snížená sazba DPH vzrůst na 15% a základní sazba DPH na 

21%. V této výši byly sazby platné i v roce 2014. V roce 2015 došlo k změně, kdy k 

základní a snížené sazbě přibyla ještě druhá snížená sazba DPH a to 10%. Jakákoliv taková 

změna daně z přidané hodnoty ovlivňuje společnost GOZ METAL, neboť je závislá na 

velkém množství vstupů, které jsou změnou ovlivněny. Toto zvýšení se pak musí projevit 

ve výši ceny daného produktu. 

Daň z příjmů právnických osob je od roku 2010 pořád stejná, konkrétně 19%. 

 

Otevření ekonomiky 

Vstupem České republiky do Evropské unie se prohloubila míra otevřenosti ekonomiky. 
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Tento fakt zapříčinil vzniku jednotného vnitřního trhu, kde se zboží volně pohybuje a 

odpadá proclívání. Společnost tento krok uvítala, neboť dodává zboží do Rakouska a v 

budoucnu má v plánu expandovat do dalších zemí evropské unie. 

 

Elektronická evidence tržeb 

V roce 2016 bude pravděpodobně v České republice postupně spuštěn systém elektronické 

evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. E-tržby jsou moderní systém rychlé 

komunikace mezi podnikateli a Finanční správou ČR (http://zpravy.aktualne.cz, 2016). 

Elektronická evidence tržeb podle vlády zamezí daňovým únikům a přinese státu až 18 

miliard korun ročně. Pokud tento nový zákon, který bude svou komplexností a rozsahem 

vůbec nejvýznamnějším nástrojem pro výběr daní v historii České republiky vzejde v 

platnost, tak by společnost GOZ METAL nijak ovlivnit neměl, neboť daně státu odvádí tak 

jak by měla. 

 

 

Obr. 11: Elektronická evidence tržeb krok za krokem (Zdroj: www.e-trzby-pohoda.cz) 
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Kontrolní hlášení DPH 

Od 1. ledna 2016 společnosti GOZ METAL povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH. 

Kontrolní hlášení je klíčový nástroj v boji proti karuselovým podvodům, který zároveň 

pomáhá odhalit fiktivní faktury a zabraňuje umělému nadhodnocování nákladů. Cílem 

Ministerstva vnitra je odstranit firmy, které podnikají na základě tzv. falešných odpočtů a 

napomoci prosperitě firmám, které přistupují ke svým závazkům vůči společnosti 

zodpovědně (http://www.profitas.cz, 2015) 

 

    4.1.2  Ekonomické faktory 

Další oblastí, která je velmi důležitá pro chod firmy a určení celkové ceny produkty, jsou 

ekonomické faktory. Vzhledem k tomu, že společnost v posledních letech rozšířila 

distribuci svých výrobků do zahraniční, tak jí značnou měrou ovlivňuje například míra 

inflace, stabilita české měny, stav směnného kurzu, úroková míra nebo také cena vstupů a 

nezaměstnanost. 

 

Směnný kurz 

Relativně nízká inflace a obavy z deflace vedly Českou národní banku k devizové 

intervenci, pomocí které depreciovala českou korunu a snaží se jí udržet poblíž 27 korun. 

Tento ekonomický zásah ovlivnil všechny podniky, které exportují svoje produkty do 

zahraničí, tudíž i GOZ METAL. Na jednu stranu z prodeje produktů do zahraničí vzniká v 

důsledku depreciace koruny kurzový zisk. Na stranu druhou materiály potřebné na značnou 

část zboží, zvláště všechny druhy schodišť, společnost nakupuje od italské firmy Italinox. 

Což znamená, že znehodnocením koruny jsou všechny materiály zakoupené v zahraniční 

pro podnik dražší.  

I když původně plánovala Česká národní banka udržování koruny poblíž hranice 27 korun 

za euro nejpozději do konce roku 2015, tak to v současné době vypadá, že se v 

intervencích na devizovém trhu bude pokračovat až do konce roku 2016. Guvernér ČNB 

Miroslav Singer uvedl, že kurzový závazek je jednostranný, což znamená, že ČNB 

nepřipustí posílení kurzu na úrovně, které by už nebylo možné interpretovat jako poblíž 

hladiny 27 CZK/EUR (www.kurzy.cz, 2015).  
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Graf 1: Průměrný kurz EUR/CZK (Vlastní zpracování dle údajů ČNB k 1.3.2016) 

 

Vývoj úrokových sazeb 

V současné době jsou úrokové sazby na velmi nízké úrovni, což znamená, že financování 

cizími zdroji je přístupnější než kdy dříve. K lednu 2016 u úvěrů nefinančním podnikům 

(bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k nárůstu úrokové sazby na 1,82 

%. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč je 3,4 %, sazba u úvěru s objemem 7,5-30 mil. 

Kč poklesla o 0,23 procentního bodu na 2,12 % a úroková sazba u nových úvěrů s 

objemem nad 30 mil. Kč vzrostla na 1,64 % (www.cnb.cz, 2016).  

 

Cena vstupů (energie, pracovní síla, materiál apod.) 

Budou-li se ceny vstupů zvyšovat, bude společnost časem nucena úměrně zvýšit cenu 

svých produktů. Toto zvýšení by mohlo mít za důsledek ztrátu některých zákazníků, kteří 

budou hledat levnější prodejce. Jedním z řešení nezvýšení ceny by bylo snížení kvality 

výrobků a služeb, avšak k tomuhle kroku se společnost nikdy nerozhodne. 
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Graf 2: Vývoj cen elektřiny v letech 2010- 2015 (Zdroj: www.tretiruka.cz) 

 

Podíváme-li se například na vývoj cen elektřiny v České republice, tak v roce 2011 byla 

elektřina téměř o 50% dražší, než v prvním čtvrtletí roku 2015. Navíc se nepředpokládá 

obrat klesajícího trendu, což znamená, že by cena mohla ještě klesnout a všichni zákazníci, 

jak domácnosti, tak firmy si polepší. Společnost GOZ METAL tedy v blízké budoucnosti 

nemusí mít obavy, že by se cena elektřiny nějakým způsobem projevila v konečné ceně 

produktů. 

 

Nezaměstnanost 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji se k 30. 6. 2015 snížil 

meziročně o 1,2 procentního bodu na 6,78 %. I přes fakt, že více než 11 tisíc lidí našlo v 

práci, tak je Jihomoravský kraj v pořadí pátý s nejvyšší nezaměstnaností z ČR 

(www.czso.cz, 2015). 
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Graf 3: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ČR (Zdroj: www.czso.cz)  

 

Vyšší nezaměstnanost může být pro podnik pozitivní v takovém smyslu, že má možnost 

vybírat pro pracovní pozici z více uchazečů. Na druhou stranu mají domácnosti méně 

peněz, takže méně nakupují, čímž se mohou snížit tržby společnosti. 

 

    4.1.3  Sociální faktory 

Mezi sociální faktory, které ovlivňují společnost lze zařadit špatnou dostupnost pracovní 

síly, které může být ovlivněna vzděláním obyvatelstva, dále výše příjmu a věk, který hraje 

velkou roli u výrobků REHA a v neposlední řadě také na jakém trhu je daný produkt 

prodáván. 

 

Dostupnost pracovní síly 

Jak již bylo uvedeno v ekonomických faktorech je Jihomoravský kraj jeden s nejvyšší 

nezaměstnaností v České republice, avšak v oboru, kde společnost GOZ METAL působí, je 

dostupnost kvalifikované a odborné pracovní síly nízká. Nedostatek pracovníků jako jsou 

zámečníci, konstruktéři, projektanti je v oboru strojírenství celorepublikovým problémem.  

Jednou z možností, jak by společnost tento problém mohla částečně vyřešit je spolupráce 

se středními a vysokými školami, ať už formou školní praxe, z které se po vystudování 

dané školy může stát pracovní poměr na plný úvazek nebo možnosti zaměstnání čerstvých 

absolventů. Tímto způsobem by si mohla zajistit pokrytí pracovních míst, na které je 
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všeobecně složité najmout kvalifikovaného pracovníka. 

 

Věk a výše příjmu 

Zákazníci společnosti jsou tvořeny jak samostatnými domácnostmi (jednotlivci), tak i 

podniky. Zaměříme-li se na jednotlivé druhy nabízených produktů, tak invalidní program 

REHA je primárně určen starším lidem, respektive osobám s tělesným postižením. Což 

znamená, že nákup tohoto produktu je nejvíce ovlivněn věkem a zdravotním stavem 

zákazníka. Podíváme-li se na průměrný věk obyvatelstva Jihomoravského kraje, který 

dosáhl  41,9 roku (k 31.12.2014) a od roku 1991 vzrostl o 5,2 roku. Stárnutí obyvatelstva 

kraje se projevilo nepřetržitým růstem počtu i podílu obyvatelstva ve věku 65 a více let. Na 

konci roku 2014 bylo v kraji více než 213 tisíc obyvatel této věkové kategorie, což bylo 

18,2% obyvatelstva (www.scitani.cz, 2015). 

 

 

Graf 4: Průměrný věk obyvatel v Jihomoravském kraji v letech 1992-2014 (Zdroj: www.scitani.cz) 

 

Ostatní produkty, jako jsou například schodiště a zábradlí, gastro zařízení nebo zakázková 

výroba, jsou z části ovlivněny tím, do jaké země jsou produkty prodávány. Jak bylo již 

uvedeno, společnost dodává i do Rakouska, které je na vyšší ekonomické úrovni, než 

Česká republika. Tento fakt je také promítnut ve větším odbytu zboží (zvláště schodišť) do 

této země a kratší době splácení závazků a faktur vůči firmě GOZ METAL. Lze tedy říci, 

že prodej těchto produktů je ovlivněn vyšším příjmem obyvatelstva v Rakousku, ale také 

nižšími ceny oproti zahraničním prodejcům. 
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    4.1.4  Technologické faktory 

Proto, aby společnost mohla být v dnešní době svázané normami úspěšná, musí být 

konkurenceschopná. U společnosti GOZ METAL tomu není jinak, musí tedy pro získávání 

nových zakázek a projektů držet krok s konkurenty také v oblasti technologií. 

 

Technologické vybavení 

Aby produkty znamenaly pro každého zákazníka přínos v podobě kvalitních prvků s 

moderním designem a dlouhou funkčností a životností používá společnost přesné 

technologie soustružení, frézování, řezání, svařování apod. Dílny jsou vybaveny 

nejmodernějšími stroji, pomocí kterých jsou zaměstnanci schopni výše uvedené vlastnosti 

dodržet a uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky. Firma se snaží v určitém časovém 

horizontu obměňovat stroje, aby byla konkurenceschopná a mohla nabídnout výrobky té 

nejvyšší kvality. Výměna starého stroje za nový se odvíjí od životnosti, doby návratnosti a 

také finanční situaci společnosti.  

 

 

Přibližně před třemi lety společnost vyměnila svůj zastaralý informační systém za nový. 

Tímto krokem zlepšila práci s objednávkami zboží, fakturami, synchronizaci s 

internetovým obchodem a neposlední řadě usnadnění inventarizace skladových zásob. 

Tento navenek neviditelný krok, napomohl a ulehčil práci jak samotným zaměstnancům, 

tak vedení společnosti.  
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  4.2  Analýza konkurence v odvětví - Porterův model 

Porterův model slouží k analýze konkurenčního prostředí, ve kterém se společnost nachází. 

Míra konkurenčního prostředí je určována pomocí pěti základních sil (faktorů), kterými 

jsou: 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

Společnost GOZ METAL má své zákazníky jak v České republice, tak i v zahraničí, 

konkrétně v Rakousku. Vyjednávací síla se odvíjí podle toho, jaký produkt je prodáván. 

Jedná-li se o prodej schodišť a koupelnových výrobků, tak je vyjednávací síla zákazníků na 

poměrně vysoké úrovni. Je to dáno velkou konkurencí bez ohledu na to, zda se prodej 

uskuteční na tuzemském nebo zahraničním trhu. Zvyšuje se tedy hrozba odlivu 

potenciálních zákazníků ke konkurenčnímu výrobci. Co se týče produktů invalidního 

programu REHA, který je odebírán jak jednotlivci, u kterých vyjednávací síla je na 

poměrně nízké úrovni, tak většími prodejci u kterých je naopak vyjednávací síla vyšší 

neboť odebírají produkty ve větším množství, takže je společnost schopna se domluvit na 

určitých podmínkách a ceně, která bude výhodná pro obě strany. V posledních dvou letech 

se společnost stala také prodejcem otopných designových radiátorů italské značky 

Cordivari, jedná se o klasický nákup a následný prodej zboží, kde vyjednávací síla 

zákazníků je poměrně nízká. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je jedním z dalších faktorů, který ovlivňuje konečnou cenu 

produktu. Společnost GOZ METAL si své dodavatele potřebné k bezpečnému a plynulému 

chodu vybírá dle předem určených kritérií. Hlavním faktorem při výběru dodavatele je 

samozřejmě cena materiálu nebo zboží, ale jsou zde i další faktory, které jsou nezbytně 

důležité a to například přizpůsobení se požadavkům na dodávku, včasnost dodávky, 

spolehlivost a v neposlední řadě její případní reklamace. Hlavním dodavatelem, který 

společnost zásobuje přibližně z 80% materiálu (konkrétně nerezové trubky, jekly, plochá 

ocel) potřebných k výrobě produktů je italská společnost Italinox. Jedná se již o 

dlouholetou spolupráci. Pokud by společnost s italským dodavatelem rozvázala 

dodavatelsko-odběratelské vztahy a ukončila spolupráci, byla by tato změna spojena s 

dodatečnými náklady na změnu dodavatele a možná i škodami vzniklými přerušením 
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výroby. Proto lze konstatovat, že společnost GOZ METAL je na společnosti Italinox 

závislá a vyjednávací síla Italského dodavatele je poměrně vysoká.  Pozice ostatních 

dodavatelů již není tak silná, neboť pokrývají pouze malou část a mohou být nahrazeni 

jinými. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Podnik, který by chtěl začít podnikat v oboru strojírenství, musí mít dostatečný kapitál na 

výrobní zařízení, stroje, nářadí apod. Nehledě na potřebu kvalifikovaných pracovníků, 

které je v tomto oboru velice složité obstarat, jelikož právě oni tvoří hlavní potenciál 

úspěšného podniku. Bariéry vstupu jsou poměrně vysoké a skutečnost, že by měl vstoupit 

nový konkurent nenahrává ani fakt, že prostředí, kde společnost působí je silně 

konkurenční a prostor pro nové konkurenty, je tak hodně omezen. Nově příchozí podnik by 

musel přijít se zcela novým technologickým postupem nebo produktem, který by dokázal 

srazit ceny dolů a zajistit si tak konkurenční výhodu, která by pro něj znamenala potenciál 

pro získání velkého počtu zákazníků. Avšak tento scénář se nepředpokládá a GOZ METAL 

si za téměř 25 let své historie získala určité postavení a renomé. 

 

Hrozba substitutů 

S ohledem na zaměření firmy GOZ METAL s.r.o. a její výrobní program lze konstatovat, 

že hrozba substitutů hrozí u výroby schodišť a branek. Společnost tyto produkty vyrábí z 

kovového materiálu a možný substitut by tento druh produktů mohl nahradit výrobou ze 

dřeva. Naopak u invalidního programu REHA by výroba z dřevěného materiálu možná 

nebyla, navíc je omezena legislativními podmínkami, které by potenciální substitut musel 

také splňovat. Co se týče koupelnových výrobků, které jsou vyráběny z nereze a mosazi a 

každý den jsou vystavovány agresivnímu vlhkému prostředí v prostorách koupelen a toalet, 

tak zde substituce jiným materiálem téměř nehrozí, neboť materiál by musel splňovat 

vysokou jakost a být odolný vůči vlhkému prostředí. Společnost navíc na koupelnové 

výrobky dává záruku 10 let 

 

Rivalita mezi konkurenty 

Rivalita na trzích, ve kterých společnost působí je poměrně vysoká. Tento fakt je způsoben 

zvláště velkým množstvím konkurentů jak na českém, tak i zahraničním trhu. Tyto firmy 
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nabízejí stejné nebo podobné produkty v různých cenových relacích, takže dochází k tlaku 

na snížení ceny a ke zdokonalování výrobků a služeb. Z tohoto důvodu se společnost snaží 

neustále posouvat dopředu a rozšiřovat svoje portfolio o nové produkty a kvalitnější 

služby, aby přilákala nové zákazníky a motivovala je k nákupu. 

 

Na českém trhu jsou za největší konkurenty považovány společnosti Bemeta design s.r.o. - 

výroba koupelnových doplňků (tržby společnosti se za sledované období pohybovaly v 

rozmezí od 47139 tis. Kč do 70745 tis. Kč, výsledek hospodaření byl od 2434 tis. Kč do 

2617 tis. Kč, počet zaměstnanců se pohyboval v rozmezí od 36 do 42), Jokova s.r.o. - 

zámečnická a sanitární činnost (tržby od 15143 tis. Kč do 18175 tis. Kč, VH od -637 tis. 

Kč do 1738 tis. Kč, počet zaměstnanců 19-23) a Audy s.r.o. - zdravotnická rehabilitační 

technika (tržby od 24807 tis. Kč do 31480 tis. Kč, VH od -1459 tis. Kč do 870 tis. Kč, 

počet zaměstnanců od 22 do 24). Na rakouském trhu je zapotřebí zmínit největšího a 

nejznámějšího výrobce a dodavatele schodišť, který má pobočky po celém Rakousku a to 

společnost Josef Steiner - výroba schodů a schodišť, brán a branek. 
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5  Finanční analýza podniku 

Jako hlavní zdroj informací pro zpracování této části jsou použity finanční výkazy 

společnosti GOZ METAL s.r.o. v období let 2010–2015. Provedeny zde budou, 

horizontální a vertikální analýza, dále rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele a soustavy 

ukazatelů za účelem odkrytí nedostatků společnosti, které budou zhodnoceny v části 

návrhové a později použity při tvorbě podnikového finančního plánu. 

U vybraných ukazatelů bude společnost srovnána se dvěma svými největšími konkurenty a 

to firmou Bemeta Design s.r.o. a Jokova s.r.o a také s oborovým průměrem. 

 

  5.1  Analýza stavových ukazatelů 

Finanční analýza společnosti GOZ METAL s.r.o. začíná analýzou absolutních ukazatelů, 

aby bylo zjištěno, jaký byl vývoj hodnot a struktury aktiv za sledované období. 

 

    5.1.1  Analýza majetku 

Pomocí horizontální a vertikální analýzy aktiv neboli analýzy majetku, budou zhodnoceny, 

jak se vyvíjely jednotlivé položky aktiv v analyzovaném období a jaký tvořily podíl na 

celkových aktivech. 

 

Tab. 1: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

AKTIVA v tis. Kč 

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

abs . % abs. % abs. % abs. % abs. % 

Aktiva celkem -2825 -19,77 587 4,89 -148 -1,18 182 1,46 -11 -0,09 

Dlouhodobý majetek -21 -1,61 -197 -15,34 102 9,38 423 35,54 -521 -32,3 

Dlouh.nehm. majetek 0 0 0 0 199 100 -26 -13,07 -44 -25,43 

Dlouh.hmot. majetek -21 -1,61 -197 -15,34 -97 -8,92 449 45,31 -477 -33,16 

Oběžná aktiva -2201 -17,2 588 5,55 -192 -1,72 -228 -2,07 542 5,04 

Zásoby -1182 -15,44 -500 -7,72 253 4,23 -195 -3,13 -268 -4,44 

Krátkodobé pohl. -894 -18,05 807 19,88 -170 -3,49 -123 -2,62 341 7,46 

Krátk. fin. majetek  -125 -66,14 280 439,06 -274 -79,42 90 126,76 469 291,3 

Časové rozlišení -63 -33,69 196 158,06 -58 -18,13 -13 -4,96 -32 -12,85 
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Nyní následuje vertikální analýza, kde bude znázorněno, jak se jednotlivé položky podílely 

na celkové sumě aktiv.  

 

Tab. 2: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

 

Analyzujeme-li společnost z pohledu struktury majetku tak vidíme, že na celkových 

aktivech se nejvíce podílí oběžná aktiva, která se pohybují v rozmezí od 85,25% (rok 

2014) do 89,62% (rok 2015), jedná se teda o kapitálově lehkou společnost. Z oběžných 

aktiv tvoří největší podíl zásoby a to v rozmezí od 45,68% do 53,92% a poté krátkodobé 

pohledávky, které se pohybují v rozmezí od 33,81% v roce 2011 do 38,95% v roce 2015. 

Co se týče dlouhodobého majetku tak ten se ve sledovaném období pohyboval v rozmezí 

od  8,63% do 12,77%. 

V roce 2011 zaznamenala společnost největší pokles aktiv za sledované období a to téměř 

o 3 miliony Kč, což bylo v procentuálním vyjádření 19,77%. Hlavní složkou, která 

zapříčinila tento pokles, byla oběžná aktiva, která v tomto roce tvořila 88,27% a poklesla o 

17,2% (2201 tis. Kč). Pokles oběžných aktiv největší mírou způsobily zásoby, které se 

snížily o 15,44% (1182 tis. Kč) a krátkodobé pohledávky, které klesly o 18,05% (894 tis. 

Kč). 

Rok 2012 znamenal pro společnost nárůst celkových aktiv oproti roku 2011 o 4,89% (587 

tis. Kč). Rozhodujícím faktorem tohoto nárůstu bylo zvýšení oběžných aktiv o 5,55% (588 

tis. Kč). O toto navýšení oběžných aktiv se zapříčinily zvláště krátkodobé pohledávky, 

které se zvýšily o 19,88% (807 tis. Kč) a krátkodobý finanční majetek, který vzrostl o 

439,06% (280 tis. Kč). Zásoby v tomto roce poklesly o půl milionu korun. 

AKTIVA [v %] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 9,13 10,7 8,63 9,56 12,77 8,66 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 1,6 1,37 1,02 

Dlouhodobý hmotný majetek 9,13 10,7 8,63 7,96 11,41 7,63 

Oběžná aktiva 89,56 88,27 88,82 88,33 85,25 89,62 

Zásoby 53,57 53,92 47,43 50,02 47,76 45,68 

Krátkodobé pohledávky 34,66 33,81 38,64 37,73 36,21 38,95 

Krátkodobý finanční majetek 1,32 0,53 2,74 0,57 1,28 4,99 

Časové rozlišení 1,31 1,03 2,54 2,1 1,97 1,72 
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Rok 2013, byl pro společnost dalším, kdy zaznamenala pokles celkových aktiv oproti 

minulému účetnímu období a to o 1,18% (118 tis. Kč). Položkou, která tento nízký pokles 

zapříčinila, byla oběžná aktiva, respektive krátkodobý finanční majetek, který se snížil o 

79,42% (274 tis. Kč). Nárůstu v tomto roce zaznamenal dlouhodobý majetek a to ve výši 

9,38% (102 tis. Kč), který byl ovlivněn zvýšením dlouhodobého majetku o 100% (199 tis. 

Kč). Uvedené zvýšení je zapříčiněno nákupem nového softwaru. 

V roce 2014 společnost zaznamenala mírný nárůst celkových aktiv a to o 1,86% (182 tis. 

Kč), který byl ovlivněn zvláště zvýšením dlouhodobého hmotného majetku a to o 45,31% 

(449 tis. Kč). Oběžná aktiva, která v tomto roce tvořila 85,25% celkových aktiv se mírně 

snížila o 2,07% (228 tis. Kč). Tento pokles byl zapříčiněn zvláště zásobami, které klesly o 

3,13% (195 tis. Kč) a krátkodobými pohledávkami, které se snížily o 2,62% (123 tis. Kč). 

Rok 2015 znamenal pro společnost nárůst celkových aktiv o pouhých 11 tisíc Kč, což bylo 

v procentuálním vyjádření 0,09%. Největších změn v tomto roce zaznamenal dlouhodobý 

majetek, respektive dlouhodobý hmotný majetek, který oproti minulému účetnímu období 

klesl o 33,16% (477 tis. Kč). Naopak hodnota oběžných aktiv se zvýšila o 5,04 (542 tis. 

Kč), zvláště kvůli zvýšení krátkodobého finančního majetku o 291,3% (469 tis. Kč) a 

krátkodobým pohledávkám, které se zvýšily o 7,46% (341 tis. Kč). 

 

 

Graf 5: Struktura majetku společnosti v letech 2010-2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti GOZ METAL s.r.o.) 
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    5.1.2  Analýza zdrojů financování 

Pomocí horizontální a vertikální analýzy pasiv budou popsány, jak se měnily jednotlivé 

položky, mezi po sobě jdoucími roky a jaký tvořily podíl na celkových pasivech. 

 

Tab. 3: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

 

PASIVA v tis. Kč 

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

abs . % abs. % abs. % abs. % abs. % 

Pasiva celkem -2825 -19,77 587 4,89 -148 -1,18 182 1,46 -11 -0,09 

Vlastní kapitál -1583 -18,76 -1354 -19,75 36 0,6 -1048 -18,94 -957 -21,33 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rez. fondy, neděl. fond 

a ostat.fondy ze zisku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VH minulých let 1010 15,12 -1584 -20,6 -1354 -22,1 34 0,72 -1048 -21,9 

VH běžného účet. 

období 
-2593 -257 230 14,5 1390 102,5 -1082 -3182 91 8,68 

Cizí zdroje -687 -12,22 1758 35,6 -5 -0,06 1230 18,38 819 10,34 

Dlouhodobé závazky -29 -70,73 183 1525 9 4,64 206 101,48 -106 -25,92 

Krátkodobé závazky -1359 -24,34 -224 -5,3 -113 -2,82 624 16,05 925 20,5 

Bank. úv. a výpomoci 701 100 1799 256,63 100 4 400 15,38 0 0 

Časové rozlišení -15 -6,64 183 86,73 -178 -45 0 0 127 58,53 

 

Nyní následuje vertikální analýza, kde bude znázorněno, jak se jednotlivé položky podílely 

na celkové sumě pasiv.  

Tab. 4: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

PASIVA [v %] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 59,06 57,11 43,69 44,47 35,53 27,98 

Základní kapitál 4,77 5,67 5,41 5,47 5,39 5,4 

Rezer. fondy, nedělitené fond 

aostatní fondy ze zisku 
0,47 0,57 0,54 0,55 0,54 0,54 

VH minulých let 46,75 64,06 48,49 38,1 37,9 29,63 

VH běžného účet. období 7,07 -13,2 -10,75 0,27 -8,3 -7,59 

Cizí zdroje 39,36 41,13 53,18 53,78 62,74 69,3 

Dlouhodobé závazky 0,29 0,01 1,55 1,63 3,24 2,4 

Krátkodobé závazky 39,07 35,19 31,77 31,25 35,75 43,11 

Bankovní úvěry a výpomoc 0 5,84 19,86 20,09 23,76 23,78 

Časové rozlišení 1,58 1,76 3,13 1,74 1,71 2,72 
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Podíváme-li se na společnost z pohledu pasiv, tak cizí zdroje, které v roce 2010 tvořily 

pouze 39,36% celkových pasiv, vzrostly v roce 2015 na 69,3%. Společnost tedy ke konci 

analyzovaného období, využívá čím dál více cizích zdrojů k financování svých 

podnikatelských aktivit. Na cizích zdrojích se nejvíce podílejí krátkodobé závazky, které se 

pohybují v rozmezí od 31,25% v roce 2013 do 43,11% v roce 2015 a bankovní úvěry a 

výpomoci, které jsou v rozmezí od 0% (v roce 2010 neměla společnost žádný bankovní 

úvěr) do 23,78% v roce 2015. Co se týče vlastního kapitálu, tak ten má přesně opačný 

průběh jak cizí zdroje neboť v roce 2010 tvořil větší část celkových pasiv a to 59,06% a v 

roce 2015 pouze 27,98%. Vlastní kapitál je tvořen zvláště výsledkem hospodaření 

minulých let, který se pohyboval od 29,63% v roce 2015 do 64,06% v roce 2011. 

V roce 2011 zaznamenala společnost pokles celkových pasiv oproti předchozímu účetnímu 

období o 19,77% (2825 tis. Kč). Největší mírou se na tomto poklesu podílel výsledek 

hospodaření běžného účetního období, který klesl o 257%, což bylo více než 2,5 milionů 

korun. Naopak výsledek hospodaření minulých let zaznamenal nárůst 15,12% (1010 tis. 

Kč). Cizí zdroje zaznamenaly pokles o 12,22% (687 tis. Kč), který byl způsoben 

krátkodobými závazky, které se snížily o 24,34% (1359 tis. Kč). V tomto roce si společnost 

vzala bankovní úvěr ve výši 701 tis. Kč. 

V roce 2012 vzrostla celková pasiva o 4,89% (587 tis. Kč) zvláště kvůli navýšení cizích 

zdrojů o 35,6% (1708 tis. Kč).  Zvýšení cizích zdrojů ovlivnil zvláště bankovní úvěr ve 

výši 2,5 milionů Kč, který společnost použila na financování podnikatelských aktivit. 

Vlastní kapitál v analyzovaném roce klesl o 19,75% (1354 tis. Kč). Toto snížení bylo 

ovlivněno zvláště výsledkem hospodaření minulých let, který klesl o 20,6% (1584 tis. Kč).  

Společnost v roce 2013 zaznamenala mírný nárůst celkových pasiv o 1,18% (148 tis. Kč). 

Nejvýraznější změna nastala u položky výsledku hospodaření běžného účetního období, 

které vzrostlo o 102,5% (1388 tis. Kč), naopak výsledek hospodaření minulých let poklesl 

o 22,1% (1354 tis. Kč). Cizí zdroje zaznamenaly pokles pouhých 0,06% (5 tis. Kč). 

Rok 2014 znamenal nárůst celkových pasiv o 1,46% (182 tis. Kč), který byl způsoben 

cizími zdroji, které se zvýšily oproti roku 2013 o 18,38% (1230 tis. Kč). Zvýšení cizích 

zdrojů bylo ovlivněno zvláště krátkodobými závazky, které vzrostly o 624 tis. Kč. V témže 

roce poklesl vlastní kapitál o 18,94% (1048 tis. Kč), který byl ovlivněn poklesem výsledku 

hospodaření běžného účetního období o 3182% (1082 tis. Kč). 

V roce 2015 společnost zaznamenává velmi nízký pokles celkových pasiv a to o 0,09% (11 
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tis. Kč). Společnost pokračuje ve stejném vývoji položek pasiv, jak tomu bylo v minulém 

účetním období, což znamená, že cizí zdroje zaznamenávají nárůst o 10,34% (819 tis. Kč), 

a vlastní kapitál pokles o 21,33% (957 tis. Kč), který je způsoben zvýšením krátkodobých 

závazků o 20,5% (925 tis. Kč). V tomto roce, jakožto jediném ve sledovaném období, 

nemá společnost GOZ METAL s.r.o. žádné bankovní úvěry a výpomoci. 

 

 

Graf 6: Struktura majetku společnosti v letech 2010-2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti GOZ METAL s.r.o.) 
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    5.1.3  Analýza výnosů a nákladů 

V horizontální analýze výkazu zisků a ztrát budou zobrazeny absolutní i procentuální 

změny jednotlivých položek mezi po sobě jdoucími roky. 

 

Tab. 5: Horizontální analýza výkazu zisků a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

GOZ METAL s.r.o.) 

Druh Položky 
2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 

abs . % abs. % abs. % abs. % abs. % 

Tržby za prodej 

zboží 
354 42,75 246 20,81 -234 -16,39 -321 -26,88 -400 -45,82 

Náklady vynaložené 

na prodané zboží 
68 9,54 241 30,86 -239 -23,38 -126 -16,09 -97 -14,76 

Obchodní marže 286 248,69 5 1,25 5 1,23 -195 -47,45 -303 -140,3 

Výkony -2024 -9,74 1147 6,11 3052 15,3 -1584 -6,9 1180 5,52 

Výkonová spotřeba -2022 -14,04 -115 -0,92 1450 11,8 922 6,73 1017 6,95 

Přidaná hodnota 284 4,37 1267 18,68 1607 19,96 -2701 -27,98 -140 -2,01 

Osobní náklady -1514 -16,42 1051 13,64 583 6,6 -1658 -17,75 -556 -7,24 

Daně a poplatky -269 -77,52 -44 -56,41 -3 -8,82 -2 -6,45 15 51,72 

Odpisy DHM a DNM -11 -2,02 -70 -13,16 -355 -76,83 234 218,69 215 63,05 

Tržby z prodeje DM a 

materiálu 
-7392 -93,36 -144 -27,43 -229 -12,73 291 191,45 -156 -35,21 

Provozní VH -2568 -216,34 420 30,41 1341 142,5 -1058 -279,2 -11 -1,62 

Finanční VH -26 -14,69 -190 -93,59 47 -11,99 -24 6,96 101 27,45 

VH za účetní období -2594 -256,83 230 14,52 1388 102,5 -1082 -3182 90 8,6 

VH před zdaněním -2594 -256,83 230 14,52 1388 102,5 -1082 -3182 90 8,6 

 

Výsledek hospodaření u společnosti GOZ METAL s.r.o. je tvořen pouze provozním a 

finančním výsledkem hospodaření, mimořádný výsledek hospodaření společnost za celé 

sledované období nevykazuje. 

Analyzujeme-li společnost z hlediska výsledku hospodaření za účetní období, tak 

nejlepšího výsledku dosáhla v roce 2013, kdy VH byl 34 tis. Kč. Tento rok byl také jediný, 

kdy společnost nevykazovala ztrátu. Největší ztrátu za sledované období společnost 

vykázala v roce 2011, což bylo 1584 tis. Kč a oproti roku 2010 se zisk snížil o 256,83% 

(2594 tis. Kč). Vývoj tržeb společnosti se pohybuje od 20462 tis. Kč v roce 2011 do 24299 

tis. Kč z roku 2013. Nejvýraznějšího nárůstu v tržbách zaznamenala společnost v roce 

2013 a to 11,92% (2436 tis. Kč). Naopak největší pokles 6,68% (1614 tis. Kč) byl v roce 
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2014. 

V roce 2011 společnost zaznamenává oproti minulému účetnímu období pokles ve 

výkonech o 9,74%, výkonové spotřebě 14,06% a osobních nákladech 16,42%. V důsledku 

toho také prudce poklesl provozní výsledek hospodaření a to o 2594 tis. Kč (216,34%). 

Hlavním faktorem tohoto poklesu bylo snížení tržeb z dlouhodobého majetku téměř o 7,4 

milionů (93,36%), protože v tomto roce společnost neprodala žádný dlouhodobý majetek, 

tak jak v roce předešlém. 

Velmi pozitivní byl pro společnost v roce 2012 nárůst výkonů o 6,11% (1147 tis. Kč) a 

pokles výkonové spotřeby o 0,92% (115 tis. Kč), což způsobilo nárůst přidané hodnota o 

18,67% (1267 tis Kč) a spolu s ní i osobních nákladů o 13,64% (1051 tis. Kč). V důsledku 

toho vzrostl také provozní výsledek hospodaření o 30,41% (420 tis. Kč), který je však stále 

ve ztrátě. Po odečtení finančního výsledku hospodaření, který klesl o 93,59% (190 tis. Kč) 

vzrostl výsledek hospodaření za účetní období o 14,52% (230 tis. Kč). 

V roce 2013 se společnost dostává za celé sledované období do kladného provozního 

výsledku hospodaření a to na 379 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření se zvýšil oproti 

předešlému roku o 142,5% (1341 tis. Kč). Hlavní položkou, které zapříčinila tento vzrůst, 

byly výkony, které se zvýšily o 15,3% (3052 tis. Kč). Na druhou stranu vzrostla i 

výkonová spotřeba, ale pouze o 11,8% (1450 tis. Kč), takže přidaná hodnota vzrostla o 

19,96% (1607 tis. Kč). V tomto roce společnost vykazuje zisk ve výši 34 tis. Kč. 

V roce 2014 zaznamenává největší pokles přidaná hodnota, která se snížila o 27,98% (2701 

tis. Kč). Tento pokles byl zapříčiněn zvláště snížením výkonů o 6,9% (1584 tis. Kč) a 

zvýšením výkonové spotřeby o 6,73% (922 tis. Kč). Provozní výsledek hospodaření se 

opět dostává do záporných čísel a to na -679 tis. Kč, klesá tedy o 279,2% (1058 tis. Kč), 

což znamená, že se společnost v tomto roce dostává do ztráty a to přes 1 milion korun. 

Rok 2015 znamenal pro společnost nárůst výkonů o 5,52% (1180 tis. Kč), ale také 

výkonové spotřeby o 6,95% (1017 tis. Kč), avšak obchodní marže se snížila o 140,3% (303 

tis. Kč), což mělo za důsledek snížení přidané hodnoty o 140 tis. Kč. V tomto roce se sice 

mírně zvýšil výsledek hospodaření za účetní období a to o 8,6% (90 tis. Kč), ale stále se 

společnost pohybuje ve ztrátě 957 tis. Kč. 
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Graf 7: Vývoj výnosů společnosti v letech 2010-2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

GOZ METAL s.r.o.) 

 

   5.2  Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů je provedena pomocí ukazatelů čistého pracovního kapitálu 

(ČPK), čistého peněžního majetku (ČPM) a čistých peněžních prostředků (ČPP), které 

patří mezi nejčastěji používané. Výsledky jsou zobrazeny jak tabulkově, tak graficky pro 

lepší přehlednost. 

 

Tab. 6: Rozdílové ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

ROZDÍLOVÉ UKAZATELE 

[ v tis. Kč] 
2011 2012 2013 2014 2015 

GOZ METAL - Čistý pracovní kapitál (ČPK=OA-KZ) 5669 4682 4502 3250 2867 

Bemeta design s.r.o. 11003 15681 15542 24157 - 

Jokova s.r.o. 1664 1244 1102 1744 - 

GOZ METAL - Čistý peněžní majetek (ČPM=OA -Z)-KZ -803 -1291 -1723 -2780 -2895 

Bemeta design s.r.o. -3174 -2322 -6700 -4000 - 

Jokova s.r.o. 1328 1244 628 1366 - 

GOZ METAL - Čisté pohotové prostředky (ČPP=PPP-OKZ) -4861 -6156 -6418 -7352 -7808 

Bemeta design s.r.o. -9202 -12586 -12875 -11854 - 

Jokova s.r.o. -2308 -2781 -2234 -1162 - 
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Hodnota čistého pracovního kapitálu je ve všech letech kladná, lze tedy předpokládat 

platební schopnost společnosti. Hodnota má však ve sledovaném období klesající tendenci, 

tento fakt je dán zvláště snižujícím se stavem oběžných aktiv (výjimku tvoří pouze rok 

2015) a mírně se zvyšujícími krátkodobými závazky a bankovními úvěry. Společnost GOZ 

METAL s.r.o. je likvidní a její oběžná aktiva převyšují krátkodobé závazky. Srovnáme-li 

společnost s konkurencí, tak značně vyšších hodnot čistého pracovního kapitálu dosahuje 

Bemeta design s.r.o. neboť disponuje s větším množstvím oběžných aktiv. Společnost 

Jokova s.r.o. dosahuje ve všech letech analyzovaného období hodnot nižších. 

 

Při výpočtu čistého peněžního majetku se z oběžných aktiv vylučují zásoby, což má za 

důsledek, že výsledné hodnoty vycházejí záporně, neboť zásoby tvoří velkou část 

oběžných aktiv společnosti. Hodnoty čistého peněžního majetku za sledované období 

klesají, což může znamenat určité problémy s platební schopností. Co se týče 

konkurenčních společností, tak Bemeta design se za celé období pohybuje také v 

záporných číslech, avšak Jokova vykazuje kladné hodnoty z důvodu velmi nízkého stavu 

zásob v oběžných aktivech. 

 

Společnost disponuje velkým množstvím oběžných aktiv, které se při výpočtu čistých 

pohotových prostředků vylučují a počítá se pouze s finančním majetkem krátkodobým, 

proto vychází výsledné hodnoty ukazatele v záporných hodnotách. Dalším důvodem takto 

záporných hodnot je právě nízký stav krátkodobého finančního majetku. Hodnoty mají 

přibližně stejný průběh jako u čistého pracovního kapitálu, avšak jsou záporné. Za 

sledované období se pohybují v záporných číslech i konkurenční společnosti. 
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Graf 8: Vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2010-2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

GOZ METAL s.r.o.) 
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    5.3.1 Ukazatele rentability 
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(ROA), rentabilita vlastního kapitálu (ROE) a rentabilita tržeb (ROS). Výsledné hodnoty 

jsou uvedeny v procentech. 
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Tab. 7: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o. a údajů 

MPO) 

UKAZATELE RENTABILITY 

[ v %] 
2011 2012 2013 2014 2015 

GOZ METAL - Rentabilita celkových aktiv (ROA=EBIT/CA) -11,51 -7,63 3,05 -5,38 -5,47 

Bemeta design s.r.o. 14,14 9 8,17 6,76 - 

Jokova  s.r.o. 23,65 -1,63 2,78 5,73 - 

Rentabilita celkových aktiv - Oborový průměr 4,79 8,33 8,91 11,55 - 

GOZ METAL -Rentabilita vlastního kapitálu (ROE=EAT/VK) -23,11 -24,62 0,61 -23,36 -27,11 

Bemeta design s.r.o. 42,65 29,41 24,11 18,34 - 

Jokova  s.r.o. 27,87 -11,38 -1,76 2,71 - 

Rentabilita vlastního kapitálu - Oborový průměr 6,45 11,83 12,82 18,92 - 

GOZ METAL - Rentabilita tržeb (ROS=EBIT/T) -6,93 -4,51 1,57 -3,05 -3 

Bemeta design s.r.o.  8,03 6,21 4,91 4,6 - 

Jokova  s.r.o.  12,83 -0,95 1,22 3,16 - 

Rentabilita tržeb - Oborový průměr 3,98 7,09 7,69 9,77 - 

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) poměřuje výsledek hospodaření za účetní období s 

celkovými aktivy, kterými společnost disponuje. Ve sledovaném období se ROA 

společnosti GOZ METAL pohybuje v rozmezí od -13,19% do 0,27%. Nejlepšího výsledku 

dosáhla v roce 2013 a to 0,27%, což byl také jediným rokem, kdy rentabilita celkových 

aktiv byla kladná. Ostatní roky jsou kvůli zápornému výsledku hospodaření záporné. 

Společnost ani v jednom roce nedosáhla vyšší rentability, než byl oborový průměr, který se 

pohyboval v rozmezí od 4,79% do 11,55%. Zaměříme-li se na srovnání rentability 

celkových aktiv s konkurencí, tak oba konkurenti dosahují značně vyšší ROA než 

společnost GOZ METAL. Výjimkou je pouze v roce 2012 společnost Jokova, která 

dosáhla záporné rentability -1,63 z důvodu vykázání ztráty.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) poměřuje výsledek hospodaření za účetní období s 

vlastním kapitálem. Ukazatel ROE je důležitý zvláště pro akcionáře, vlastníky a investory 

pomocí kterého zjišťují, jestli je jejich kapitál efektivně a intenzivně využíván a přináší jim 

výnos. V analyzovaném období se výsledné hodnoty pohybují od -27,11% do 0,61%. 

Nejlepšího výsledku společnost dosáhla v roce 2013 a to 0,61 %. Tak jak tomu bylo i u 
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rentability celkových aktiv, tak i rentabilita vlastního kapitálu v ostatních letech vychází v 

záporných hodnotách, což znamená, že ani v jednom roce nedosahuje hodnot oborového 

průměru, který se pohyboval v rozmezí od 6,45% do 18,92%. Co se týče porovnání s 

konkurencí, tak společnost Bemeta vykazuje za celé sledované období několikanásobně 

vyšší ROE. Jediným rokem, kdy společnost GOZ METAL dosáhla vyšší rentability 

vlastního kapitálu, než jedna z konkurencí byl rok 2013 a jednalo se o společnost Jokova, 

která dosáhla záporné ROE -1,76%. 

 

Rentabilita tržeb (ROS) vyjadřuje, kolik zisku dokáže společnost vyprodukovat z jedné 

koruny tržeb. Nejhorší hodnoty a to -7,94% dosáhla společnost v roce 2011, což je první 

rok v analyzovaném období. Jediná kladná hodnota 0,14% z roku 2013 je zároveň 

nejlepším výsledkem, kterého společnost za sledované období dosáhla. V letech 2014 a 

2015 byly hodnoty již zase záporné a to -4,71% respektive -4,16%. Porovnáme-li 

rentabilitu tržeb mezi konkurenty, tak nejlepších výsledků a to v rozmezí od 4,6 do 8,03 

zase dosahuje společnost Bemeta. Oborového průměru společnost GOZ METAL ani v 

jednom roce ze sledovaného období nedosahuje. 

 

 

Graf 9: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2010-2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

GOZ METAL s.r.o.) 
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    5.3.2  Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity se snaží změřit, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 

Vykazuje-li více majetku než je potřeba, vznikají zbytečné náklady, které snižují zisk. Má-

li majetku nedostatek, může přijít o výnosy, z potenciálních podnikatelských příležitostí. 

 

Tab. 8: Ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

UKAZATELE AKTIVITY 2011 2012 2013 2014 2015 

GOZ METAL - Obrat celkových aktiv (Tržby/Celková aktiva) 1,66 1,69 1,94 1,76 1,83 

Bemeta design s.r.o. 1,76 1,46 1,66 1,47 - 

Jokova s.r.o. 1,83 1,71 2,27 1,86 - 

Obrat celkových aktiv - Oborový průměr 1,2 1,18 1,16 1,18 - 

GOZ METAL - Obrat stálých aktiv (Tržby/Stálá aktiva) 15,53 19,62 20,29 13,79 21,08 

Bemeta design s.r.o. 8,22 4,77 5,85 6,16 - 

Jokova s.r.o. 3,72 3,49 4,14 3,51 - 

Obrat stálých aktiv - Oborový průměr 2,68 2,75 2,65 2,62 - 

GOZ METAL - Obrat zásob (Tržby/Zásoby) 3,08 3,57 3,88 3,69 4 

Bemeta design s.r.o. 3,34 3,54 3,23 2,42 - 

Jokova s.r.o. 46,05 17,05 38,34 34,85 - 

Obrat zásob - Oborový průměr 5,41 5,4 6,15 6,26 - 

 

Obrat celkových aktiv vyjadřuje počet obrátek celkových aktiv za rok. Porovnáme-li obrat 

celkových aktiv s oborovým průměrem, který se ve sledovaném období pohybuje v 

rozmezí od 1,16 do 1,2, tak společnost má v každém roce vyšší obrat celkových aktiv 

neboť v letech 2011-2014 se pohybuje od 1,66 do 1,94. Nejlepší hodnoty 1,94 společnost 

dosáhla v roce 2013 díky zvýšením tržeb. Ve srovnání s konkurencí, dosahuje společnost 

ve všech letech sledovaného období nižších hodnot než společnost Jokova, ale na druhou 

stranu vyšších než společnost Bemeta, s výjimkou roku 2011. 

 

Ukazatel obratu stálých aktiv by měl vykazovat vyšší hodnoty než ukazatel předchozí, což 

potvrzují výsledné hodnoty, které jsou několik násobně vyšší. Tento fakt je dán tím, že se 

jedná o kapitálově lehkou společnost. I ve srovnání s výsledky oborového průměru a 

konkurence, dosahuje společnost GOZ METAL značně vyšších hodnot. 
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Obrat zásob udává, kolikrát se zásoby za rok přemění v peněžní prostředky. Výsledné 

hodnoty se pohybují v rozmezí od 3,08 (rok 2011) do 4 (rok 2015), znamená to tedy, že 

společnost dokáže třikrát až čtyřikrát za rok přeměnit zásoby na peněžní prostředky. Ve 

srovnání s obrovým  průměrem, který se pohybuje v rozmezí od 5,4 do 6,26 dosahuje 

společnost ve všech letech nižších hodnot. Co se týče konkurence, tak společnost Bemeta 

design vykazuje s výjimkou roku 2011 nižších hodnot, avšak společnost Jokova dosahuje 

mnohonásobně vyšších hodnot, které se pohybují v rozmezí od 17,05 do 46,05, tento fakt 

poukazuje na velmi nízký stav zásob. 

 

 

Graf 10: Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2010-2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

GOZ METAL s.r.o.) 

 

V následující tabulce, budou vypočítány jednotlivé doby obratu položek čistého 

pracovního kapitálu. Postupně bude vypočítána doba obratu zásob, pohledávek a závazků. 
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Tab. 9: Ukazatele aktivity - doby obratů (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL 

s.r.o.) 

UKAZATELE AKTIVITY- DOBY OBRATŮ (DNY) 2011 2012 2013 2014 2015 

GOZ METAL - Doba obratu zásob (Z/Tržby/360) 117,7 101,2 92,9 97,6 90,1 

Bemeta design s.r.o. 107,9 102,2 111,6 143,3 - 

Jokova s.r.o. 98,9 106,7 71,2 95 - 

Doba obratu zásob - Oborový průměr 66,5 66,7 58,6 57,5 - 

GOZ METAL - Doba obratu pohledávek (Pohl./Tržby/360) 73,8 82,5 70,1 74 76,8 

Bemeta design s.r.o. 45,5 58 31,3 39,8 - 

Jokova s.r.o. 77,3 74,6 56,7 69,1 - 

Doba obratu pohledávek - Oborový průměr 71,4 82 90,2 86,1 - 

GOZ METAL - Doba obratu závazků (KZ./Tržby/360) 76,8 67,8 58 73 85 

Bemeta design s.r.o. 71,7 65,4 60,7 51,4 - 

Jokova s.r.o. 42,8 61,5 32,5 32,2 - 

Doba obratu závazků - Oborový průměr 69,6 78,4 77,1 73 - 

 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů od nakoupení zásob do doby, než se prodají, 

nebo než se spotřebují. Za sledované období se doba obratu zásob pohybuje v rozmezí od 

90,1 do 117,7 dní. Pro společnost je pozitivní, že ukazatel má s výjimkou roku 2014 

klesající tendenci. Porovná-li se však doba obratu zásob společnosti s oborovým 

průměrem, který se pohybuje v rozmezí od 69,6 do 78,4 tak ve všech letech vykazuje 

společnost značně vyšších hodnot. Co se týče konkurence, tak nejnižších hodnot ukazatele 

dosahuje společnost Jokova s.r.o. 

 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje průměrnou dobu, za kterou odběratelé uhradí své 

závazky vůči společnosti. Doba splatnosti, kterou společnost odběratelům dává je 60 dní. Z 

výsledků ukazatele lze vyčíst, že doba obratu pohledávek byla o 10-13 dní delší, než doba, 

kterou má společnost smluvně domluvenou s odběrateli. Srovná-li se doba obratu 

pohledávek s oborovým průměrem, tak společnost dosahuje přibližně stejných hodnot. V 

porovnání s konkurencí vykazuje společnost GOZ METAL vyšších hodnot ukazatele, což 

znamená, že jak společnost Bemeta, tak i Jokova, inkasuje peníze od svých odběratelů 

dříve. 
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Doba obratu závazků udává, kolik dní trvá od vzniku závazků po jejich úhradu. Ukazatel 

doby obratu závazků se doporučuje porovnávat s dobou obratu pohledávek. Pokud je doba 

obratu závazků vyšší, než doba obratu pohledávek, znamená to pro společnost příznivou 

situaci, protože inkasuje dříve od svých odběratelů peníze, než sama hradí závazky vůči 

dodavatelům. Srovná-li se doba obratu pohledávek s dobou obratu závazků, tak se podniku 

daří inkasovat dříve pohledávky pouze v letech 2011 a 2015. Porovná-li se doba obratu 

závazků s hodnotami oborového průměru, tak například v roce 2013 společnost hradila své 

závazky o 19 dní dříve. V roce následujícím jsou hodnoty ukazatele již stejné, konkrétně 

73 dní. Co se týče srovnání s konkurencí, tak nejdříve hradí svoje závazky od svého vzniku 

společnost Jokova, poté Bemeta a poslední je společnost GOZ METAL. 

 

 

Graf 11: Vývoj ukazatelů aktivity (doby obratů) v letech 2010-2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 
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    5.3.3  Ukazatele likvidity 

Pomocí ukazatelů likvidity lze zjistit, jak rychle je podnik schopný platit svoje závazky. 

Ukazatele likvidity se obecně vypočítají, jako poměr toho čím možno platit a toho, co je 

nutno platit. 

 

Tab. 10: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

UKAZATELE LIKVIDITY 2011 2012 2013 2014 2015 

GOZ METAL - Běžná likvidita (OA/KZ) 2,51 2,79 2,82 2,38 2,08 

Bemeta design s.r.o. 2,21 2,59 2,5 3,58 - 

Jokova s.r.o. 2,31 1,73 2,19 2,95 - 

Běžná likvidita - Oborový průměr 1,71 1,68 1,74 1,76 - 

GOZ METAL - Pohotová likvidita (OA-Zásoby/KZ) 0,97 1,3 1,22 1,05 1,02 

Bemeta design s.r.o. 0,68 1,02 0,66 0,79 - 

Jokova s.r.o. 2,14 1,39 1,9 2,63 - 

Pohotová likvidita - Oborový průměr 1,01 1.03 1,15 1,15 - 

GOZ METAL - Okamžitá likvidita (PPP/KZ) 0,02 0,09 0,02 0,04 0,12 

Bemeta design s.r.o. 0,02 0,13 0,14 0,02 - 

Jokova s.r.o. 0,34 0,18 0,16 0,49 - 

Okamžitá likvidita - Oborový průměr 0,27 0,24 0,24 0,23 - 

 

Běžná likvidita znázorňuje, kolikrát by byla společnost schopna uhradit své závazky 

(uspokojit věřitele), pokud by veškerá oběžná aktiva přeměnila v hotovost. Podle 

oborového průměru by se hodnoty měly pohybovat v rozmezí od 1,68 do 1,76. Společnost 

ve všech letech analyzovaného období vykazuje hodnoty vyšší a to v rozmezí od 2,08 do 

2,82, avšak od roku 2014 má běžná likvidita klesající tendenci. Za tento pokles může 

zvyšující se množství krátkodobých závazků. Nejvyšší hodnoty společnost dosáhla v roce 

2013, kdy byla běžná likvidita 2,82, naopak nejnižší 2,08 byla v roce 2015. Srovnáme-li 

výsledky s konkurencí, tak společnost GOZ METAL vykazuje ve všech letech vyšší 

běžnou likviditu, výjimkou roku 2014, kdy společnosti Bemata design a Jokova dosáhly 

vyšších hodnot. 

 

Pohotová likvidita bývá označována jako likvidita 2. stupně, protože na rozdíl od běžné 

likvidity se z oběžných aktiv vylučují zásoby, jakožto nejméně likvidní část. Hodnoty 
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oborového průměru se pohybují v rozmezí od 1,01 do 1,15. V roku 2011 byla pohotová 

likvidita 0,97, což bylo lehce pod spodní hranicí oborového průměru. Tato hodnota 

poukazuje na velkou váhu zásob společnosti. Ve zbylých letech se likvidita pohybuje od 

1,02 (rok 2015) do 1,3 (rok 2012), ale má stejně jako běžná likvidita klesající tendenci. Z 

konkurenčních společností dosahuje vyšších hodnot pohotové likvidity Jokova, která se 

pohybuje v rozmezí od 1,39 do 2,63 a to kvůli velmi nízkému stavu zásob. 

 

Okamžitá likvidita neboli likvidita 1. stupně. Vypočítá se jako poměr krátkodobého 

finančního majetku s krátkodobými závazky. Porovnáme-li výsledné hodnoty s oborovým 

průměrem, který se pohybuje v rozmezí od 0,23 do 0,27, tak ve všech letech společnost 

dosahuje nižších hodnot a to od 0,02 do 0,12. Takto nízké hodnoty jsou dány zvláště velmi 

nízkým krátkodobým finančním majetkem, kterým společnost v jednotlivých letech 

disponuje. Co se týče srovnání s konkurencí, tak nejvyšších hodnot stejně jako u pohotové 

likvidity, dosahuje společnost Jokova. Společnost Bemeta vykazuje přibližně stejné 

hodnoty okamžité likvidity jako společnost GOZ METAL. 

  

 

Graf 12: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2010-2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

GOZ METAL s.r.o.)   
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    5.3.4  Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají, do jaké míry je podnik zadlužený a jak je schopen pomocí 

vlastních zdrojů financovat svůj majetek. 

 

Tab. 11: Ukazatele zadluženosti (Zdroj:Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 2011 2012 2013 2014 2015 

GOZ METAL - Koeficient samofinancování (VK/CA) 57,11% 43,68% 44,47% 35,54% 27,98% 

Bemeta design s.r.o. 22,67% 19,69% 25,22% 27,58% - 

Jokova s.r.o. 67,61% 63,31% 68,81% 76,53% - 

Koeficient samofinancování - Oborový průměr 44,97% 49% 49,28% 49,94% - 

GOZ METAL - Úrokové krytí (EBIT/ Nákl.Úroky) -33,68 -5,97 2,5 -4,13 -5,19 

Bemeta design s.r.o. 9,15 7,25 4,64 5,16 - 

Jokova s.r.o. 16,9 -1,53 2,46 6,41 - 

 

Koeficient samofinancování udává, jak jsou aktiva společnosti financována penězi 

vlastníků. Z výsledných hodnot lze vidět, že výše koeficientu samofinancování postupně 

klesá, neboť v roce 2011 byla hodnota 57,11% ale v roce 2015 je už pouze 27,98%. 

Znamená to tedy, že společnost čím dál více používá k financování svého majetku cizích 

zdrojů. Porovnáme-li koeficient samofinancování s konkurencí, tak společnost Bemeta 

design se pohybuje v rozmezí od 19,69% do 27,58%, lze tedy usoudit, že cizích zdrojů 

využívá ještě ve větší míře než společnost GOZ METAL. Naopak společnost Jokova se 

pohybuje v rozmezí od 63,31% do 76,53%, využívá tedy z větší části vlastní kapitál k 

financování aktiv společnosti. Co se týče porovnání s oborovým průměrem, který se za 

sledované období pohybuje v rozmezí od 44,97% do 49,94%, tak vyšší hodnotu 

koeficientu společnost zaznamenala pouze v roce 2011 (57,11%), ostatní roky je již 

koeficient samofinancování nižší. 

 

Hodnota Úrokového krytí by se podle literatury měla pohybovat v rozmezí od 3-6. 

Společnost GOZ METAL se však pohybuje téměř za celé analyzované období v záporných 

hodnotách, neboť vykázala ztrátu. Výjimkou je pouze rok 2013, kdy společnost 

nevykazuje záporný provozní výsledek hospodaření a dosáhla hodnoty úrokového krytí 

2,5. Porovnáme-li společnost s konkurencí, tak ta je na tom značně lépe. Zvláště pak 

společnost Bemeta design, která vykazuje hodnoty 4,54 a více, což znamená, že by 
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nemusela mít problém se splácením úroků. 

 

 

Graf 13: Srovnání hodnot koeficientu samofinancování s konkurencí v oboru (Zdroj: dle výkazů 

společností v letech 2010-2015) 

 

    5.3.5  Provozní ukazatele 

Na základě výsledků provozních ukazatelů lze zhodnotit situace uvnitř podniku. Jsou 

využívány zvláště managementem společnosti, který jejich pomocí sleduje provozní 

efektivnost podniku. 

 

Tab. 12: Provozní ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

PROVOZNÍ UKAZATELE 2011 2012 2013 2014 2015 

Mzdová produktivita (Výnosy/Mzdy) [v tis. Kč] 2,58 2,44 2,59 2,9 3,24 

Produktivita z přidané hodnoty (Př.H./Zam.) [v tis. Kč] 282,58 365,82 438,86 302,34 340,7 

Produktivita z tržeb (Tržby/Zam.) [v tis. Kč] 830,71 969,55 928,73 967,04 1151,1 

 

Mzdová produktivita znázorňuje, jak velký výnos připadne na 1 Kč vyplacených mezd. Za 

celé sledované období s výjimkou roku 2012 má mzdová produktivita rostoucí tendenci, 

což je pro společnost pozitivní. Nejlepšího výsledku zaznamenala společnost v roce 2015, 
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kdy na 1 korunu vyplacených mezd připadlo 3,24 Kč výnosů, tohoto roku byla roční mzda 

zaměstnance 356 tisíc. Nejnižší hodnota mzdové produktivity z roku 2012 byla dána 

zvláště nejvyšší mzdou za analyzované období na jednoho zaměstnance a to 380 tisíc za 

rok. Porovnáme-li mzdovou produktivitu s průměrnou roční mzdou zaměstnance tak v roce 

2012 zaznamenává mzdová produktivita pokles o 5,43% oproti roku 2011, zatímco 

průměrná roční mzda vzrostla o 18,38%. V roce 2015 vzrostla mzdová produktivita o 

11,72% na 3,24 a roční mzda o 6,59% na 356 tis. Kč. 

 

Produktivita z přidané hodnoty udává, kolik přidané hodnoty připadne za rok na jednoho 

zaměstnance, bez ohledu na jeho postavení. Tento ukazatel dává do poměru přidanou 

hodnotu s počtem pracovníků, které společnost v daném roce zaměstnává. Počet 

zaměstnanců společnosti se pohybuje od 26 do 20. Od roku 2013, kdy společnost 

zaměstnávala 26 pracovníků, se počet postupně snižoval a v současné době společnost 

zaměstnává 20 pracovníků. Z tabulky lze vyčíst, že nejhorší výsledek 240,66 tis. Kč byl 

zaznamenán v roce 2011 a to z důvodu toho, že společnost v tomto roce vykázala nejnižší 

přidanou hodnotu a to 6498 tis. Kč. Naopak nejvyšší přidaná hodnota 9655 tis. Kč byla 

dosažena v roce 2013, čímž společnost dosáhla také nejlepšího výsledku produktivity z 

přidané hodnoty a to 438,86 tis. Kč za sledované období. V roce 2014 zaznamenal ukazatel 

pokles o 31,12% na 302,34 tis. Kč, který byl zapříčiněn snížením přidané hodnoty o 

27,98%. V roce následujícím produktivita z přidané hodnoty zaznamenává růst na 340,7 

tis. Kč. 

 

Produktivita z tržeb se za sledované období pohybuje v rozmezí od 830,71 tis. Kč do 

1151,1 tis. Kč a od roku 2014 má rostoucí trend. Nejnižší hodnota 830,71 tis. Kč. byla 

zaznamenána v roce 2011 a to zvláště kvůli nízkým tržbám oproti ostatním rokům. Naopak 

nejlepšího výsledku 1151,1 tis. Kč dosáhla společnost v roce 2015, díky tržbám 

přesahujících 23 milionu Kč a nejnižšího počtu zaměstnanců (20). 

 

 

 

 

 



81 

 

  5.4  Soustavy ukazatelů 

V poslední výpočtové podkapitole bude zhodnocena celková finanční situace společnosti 

GOZ METAL s.r.o. pomocí soustav ukazatelů. Postupně bude vypočítán Altmanův index 

finančního zdraví a Index důvěryhodnosti IN05. 

 

   5.4.1  Altmanův index 

Altmanův model umožňuje vyhodnotit finanční zdraví podniku pomocí jediného čísla, 

které se skládá z pěti ukazatelů, z nichž každý má svou váhu. Vyjde-li hodnota 2,9 a vyšší, 

považuje se, že má podnik uspokojivou finanční situaci a není ohrožený bankrotem.  

 

Tab. 13: Altmanův index (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

Altmanův index- Z-skóre 

 Položky Váha 2011 2012 2013 2014 2015 

X1 ČPK/Celk. aktiva 0,717 0,47 0,37 0,36 0,26 0,23 

X2 Nerozdělený zisk/Celk. aktiva 0,847 0,64 0,48 0,38 0,38 0,3 

X3 EBIT/Celk. aktiva 3,107 -0,12 -0,07 0,03 -0,06 -0,05 

X4 Vlastní kapitál/ Cizí zdroje 0,42 1,39 0,82 0,82 0,57 0,4 

X5 Tržby/Celk. aktiva 0,998 1,66 1,69 1,94 1,76 1,83 

   Hodnota ukazatelů x Váha 

X1 ČPK/Celk. aktiva  0,34 0,27 0,26 0,19 0,16 

X2 Nerozdělený zisk/Celk. aktiva  0,54 0,41 0,32 0,32 0,25 

X3 EBIT/Celk. aktiva  -0,36 -0,24 0,09 -0,19 -0,16 

X4 
Tržní hodnota vlas.kapitálu/ Cizí 

zdroje 

 
0,58 0,34 0,35 0,24 0,17 

X5 Tržby/Celk. aktiva  1,66 1,69 1,94 1,76 1,83 

   Hodnota Z-skóre 

Celkem   2,76 2,47 2,96 2,32 2,25 

Shrnutí   Šedá zóna Šedá zóna Prosperita Šedá zóna Šedá zóna 

 

Společnost se za celé sledované období pohybuje v rozmezí od 2,25 do 2,96. Nejlepšího 

výsledku dosáhla v roce 2013 a to 2,96, byl to také jediným rokem, kdy se nacházela v 

pásmu prosperity, měla tedy uspokojivou finanční situaci a nebyla ohrožena bankrotem. 

Tento výsledek byl ovlivněn zvláště kladným provozním výsledkem hospodaření, který byl 

současně jediným za sledované období a vyššími tržbami oproti ostatním rokům. V 
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ostatních letech se společnost pohybuje pod hodnotou 2,9 v pásmu šedé zóny, což 

znamená, že vývoj není jasný a má určité finanční problémy. Podle Altmanova indexu 

finančního zdraví není společnost s výjimkou roku 2013 finančně stabilní. 

 

 

    5.4.2  Index in05 

Tak jako Altmanův index, tak i Index IN05 slouží pro hodnocení finančního zdraví 

společnosti prostřednictvím jednoho čísla. Používá se jak pro vyhodnocení minulosti a 

současné výkonnosti, tak i pro ohodnocení předpovídatelné budoucí výkonnosti. 

 

Tab. 14: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

Index IN 05 

 Položky Váha 2011 2012 2013 2014 2015 

X1 Aktiva celkem/Cizí zdroje 0,13 2,43 1,88 1,86 1,59 1,44 

X2 EBIT/Nákladové úroky 0,04 -33,68 -5,98 2,51 -4,32 -5,19 

X3 EBIT/Celková aktiva 3,97 -0,12 -0,08 0,03 -0,05 -0,05 

X4 Výnosy/Celková aktiva 0,21 1,66 1,69 1,94 1,76 1,83 

X5 
Oběžná 

aktiva/Krát.záv.+krát.bank.úv. 
0,09 2,15 1,72 1,69 1,44 1,34 

   Hodnota ukazatelů x Váha 

X1 Aktiva celkem/Cizí zdroje 3 0,32 0,24 0,24 0,21 0,19 

X2 EBIT/Nákladové úroky 1 -1,35 -0,24 0,1 -0,17 -0,21 

X3 EBIT/Celková aktiva 4 -0,46 -0,3 0,12 -0,2 -0,2 

X4 Výnosy/Celková aktiva 2 0,35 0,35 0,41 0,37 0,38 

X5 Oběžná 

aktiva/Krát.záv.+krát.bank.úv. 

5 0,19 0,15 0,15 0,13 0,12 

   Hodnota IN05 

Celkem   -0,95 0,2 1,02 0,74 0,28 

Shrnutí   Ohrožení Ohrožení Šedá zóna Ohrožení Ohrožení 

 

Podle hodnocení Indexu IN05 není situace společnosti uspokojivá. Nejlepšího výsledku 

dosáhla společnost v roce 2013, kdy vykázala hodnotu indexu 1,02, nacházela se tedy v 

šedé zóně, což podle autorů indexu manželů Neumaierových z roku 2005 pro společnost 

znamená, že z 50% pravděpodobností zbankrotuje, a ze 76% nebude tvořit zisk. V 

ostatních letech se společnost nacházela v pásmu bezprostředního ohrožení bankrotem. 
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Dokonce v roce 2011 vykazuje ukazatel záporné hodnoty -0,95. Tento výsledek byl nejvíce 

ovlivněn vykázanou ztrátou 1381 tis. Kč a nízkými nákladovými úroky 41 tis. Kč. 

Zaměříme-li se na podíly jednotlivých ukazatelů na výsledných hodnotách Indexu IN05, 

tak nejvíce se podílel ukazatel X2 (EBIT/Nákladové úroky), který se pohyboval v rozmezí 

od 9,8% do 50,56%. Druhý v pořadí s největším podílem byl ukazatel X4(Výnosy/Celková 

aktiva), který tvořil od 13,11% do 40,2%. Poté ukazatel X1 (Aktiva celkem/Cizí zdroje), 

který se pohyboval v rozmezí od 11,99% do 23,53%. Ukazatel X3 (EBIT/Celková aktiva), 

tvořil druhý nejmenší podíl a to v rozmezí od 11,76% do 23,43%. Ukazatel, který se 

podílel nejméně na výsledných hodnotách Indexu IN05 byl X5(Oběžná aktiva/Krátk. záv.+ 

krátk. bank. úv.), který tvořil pouze 7,12% až 10,91%. 

 

 

Graf 14: Vývoj soustav ukazatelů v letech 2011-2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů GOZ METAL 

s.r.o.) 
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6  SWOT analýza 

Pomocí SWOT analýzy bude zhodnoceno vnitřní prostředí podniku, kde budou 

identifikovány silné a slabé stránky a poté vnější prostředí, kde budou shrnuty možné 

příležitosti a hrozby pro podnik. 

 

Silné stránky 

 Rostoucí produktivita z tržeb - Na základě výsledků provozních ukazatelů lze říci, 

že společnost s výjimkou roku 2013 zaznamenává rostoucí produktivitu z tržeb. 

Což znamená, že na jednoho zaměstnance rok od roku připadne čím dál více tržeb a 

to nehledě na jeho postavení.  

 

 Komplexnost nabízených služeb - Společnost se nesoustředí pouze na svojí 

prozatím hlavní podnikatelskou činnost, kterou je výrobu schodů a zábradlí, ale od 

roku 2000 se začala zabývat také výrobou invalidního programu REHA. Mimo jiné 

vyrábí také SANITA koupelnové doplňky a gastro nerezový nábytek, pro provozy 

veřejného stravování. Od roku 2014 se stala prodejcem designových radiátorů od 

italské společnosti Cordivari. Společnost se tímto širokým portfoliem nabízených 

výrobků snaží odlišit od konkurence a nenabízet pouze jeden typ zboží. 

 

 Spolupráce s většími prodejci - Společnosti se podařilo svoje výrobky, konkrétně 

invalidní program REHA prosadit do portfolia nabízeného zboží na českém trhu 

známých prodejců, jako jsou koupelny Ptáček, Obi, Bauhaus apod., čímž se zvýšil 

jejich odbyt. 

 

 Export výrobků do zahraničí - Díky výhodné zeměpisné poloze a zvláště kvalitním 

nabízeným výrobkům a službám, společnost expandovala na zahraniční trh, 

konkrétně do Rakouska, což znamenalo rozšíření podnikatelských aktivit a tím i 

navýšení prodeje, zejména o schody a zábradlí. 

 

 Výroba na zakázku - Společnost se také specializuje na zakázkovou výrobu z 

nerezi pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Veškeré výrobky jsou vyrobeny 

na míru a přání zákazníka 
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 Stabilní postavení na trhu - Vzhledem k tomu, že společnost působí na trhu již od 

roku 1992, tak si za téměř 25 let podnikatelské činnosti, stihla udělat mezi 

zákazníky velice dobré jméno a postavení. 

 

Slabé stránky 

 Nadměrný stav zásob - Na základě výsledků finanční analýzy lze usoudit, že 

společnost má nadměrný stav zásob, které tvoří velkou část oběžných aktiv. Jedná 

se zvláště o koupelnové doplňky a invalidní výrobky REHA. V tomto zboží jsou 

vázány finanční prostředky, kterými společnost nedisponuje v požadované výši. 

Nehledě na to, že jsou vynakládány zbytečné náklady na skladování tohoto zboží. 

 

 Rozdělení výroby a skladování - Další slabou stránkou, která navyšuje roční 

náklady je fakt, že výrobní a skladovací činnost probíhá ve třech místech, ve 

kterých je společnost v pronájmu. Výroba probíhá v Brně a ve Slavkově, navíc 

společnost ještě využívá prostory v Sivicích, pro skladování koupelnových doplňků 

a REHA invalidních výrobků.  

 

 Řízení pohledávek - Průměrná doba obratu pohledávek převyšuje v letech 2012, 

2013 a 2014 dobu obratu závazků. Tento problém by mohl společnost dostat do 

určitých platebních potíží, protože platí svoje závazky vůči dodavatelům dříve, než 

inkasuje peníze od odběratelů. Na tento fakt poukazuje i doba splatnosti faktur, 

která je stanovena na 60 dní a ve všech letech je překročena. 

 

 Nízká likvidita - Na problém týkající se nízké likvidity poukazují výsledky 

rozdílových ukazatelů, konkrétně ukazatel čistých pohotových prostředků, který 

vychází v záporných hodnotách, z důvodu nízkých pohotových prostředků v 

hotovosti. 

 

 Rostoucí zadluženost - Jedna z dalších slabých stránek je spojená se zvyšujícím se 

využíváním cizích zdrojů k financování podnikatelských aktivit. Pokud by se v 

dalších letech zadluženost zvyšovala, mohla by mít společnost problémy se 
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splácením úroků. 

 

 

Příležitosti 

 Sloučení výroby a skladování - Většina aktiv, které firma využívá, jsou 

financována prostřednictvím operativního pronájmu, navíc se jedná o několik 

objektů. Konkrétně je to budova v Brně, kde společnost sídlí a probíhá zde i 

výroba, dále je to výrobní hala ve Slavkově a skladovací prostory v Sivicích, kde se 

skladují invalidní a koupelnové výrobky. Pokud by společnost koupila jednu 

velkou halu, do které by sloučila tyto tři subjekty, v kterých v současné době 

provozuje svoje podnikatelské aktivity, tak by časem šetřila na nájemném, a také by 

snížila náklady spojené s přepravou výrobků a materiálu mezi místy výroby a 

skladu. 

 

 Možnost distribuce výrobků do dalších zemí EU - V současné době ze 

zahraničních zemí společnost dodává pouze do Rakouska. Jejím cílem do 

budoucna, je rozšíření portfolia zahraničních zemí a distribuovat svoje výrobky do 

dalších zemí Evropské unie, jako je Německo, Holandsko, Francie apod. 

 

 Posílení obchodního týmu - Další příležitostí, která by mohla zvýšit prodej 

výrobků je posílení obchodního týmu o nového zaměstnance, který by byl 

specializovaný v oblasti prodeje. Neboť dosavadní dva zástupci kvůli 

zapracovanosti do svých úkolů nestíhají plnit další, což znamená, že společnost 

přichází o nové potenciální zákazníky. Nový člen obchodního týmu by se zaměřil 

zvláště na direct marketing, takže by objížděl zákazníky, nabízel by jim produkty a 

staral se o to, aby se společnost dostala do podvědomí co největšímu počtu 

zákazníků. 

 

  Možnost získání dotace z EU - je další příležitostí, jak by společnost mohla zlepšit 

svoji finanční situaci. Ministerstvo průmyslu a obchodu české republiky 

vypracovalo pro období let 2014-2020 operační program podnikání a inovace. 

Společnost by mohla zažádat například o program marketing, který je zaměřen na 
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zvyšování marketingových aktivit malých a středních podniků na zahraničních 

trzích. 

 

 Snižování cen vstupů - Na základě SLEPT analýzy bylo zjištěno, že ceny vstupů, 

konkrétně elektrické energie klesly za poslední 3 roky o 50% dolů. Navíc se 

předpokládá, že ceny klesnou ještě níže, což znamená, že by společnost mohla 

vyrábět své produkty s nižšími náklady. 

 

Hrozby 

 Rozpad spolupráce s Rakouským partnerem - Jednou z hrozeb by byl rozpad 

spolupráce s Rakouskou firmou Traxler treppen, která má výhradní zastoupení 

společnosti GOZ METAL a zajišťuje jí odbyt zábradlí a schodišť na Rakouském 

trhu. 

 

 Vstup nového výrobce - Další hrozbou pro společnost by byl vstup nového 

výrobce, který by přišel s novým technologickým postupem a byl by schopen srazit 

ceny produktů níž, než je nabízí společnost GOZ METAL. Tyto výrobky by se poté 

snažil dodávat do maloobchodů a velkoobchodů, do kterých již společnost dodává. 

 

 Snižující se počet kvalifikovaných pracovníků - v současné době je všeobecným 

problémem najmout kvalifikovaného pracovníku v oboru strojírenství. Pokud by již 

tak nízký počet ještě klesl, mohlo by to znamenat velký problém nejenom pro 

společnost GOZ METAL, ale i ostatní firmy, které působí ve stejném odvětví. 

 

 Ztráta hlavního dodavatele - Hlavním dodavatelem, od kterého společnost GOZ 

METAL odebírá materiál je firma Italinox. Tento Italský dodavatel zásobuje 

společnost přibližně z 80% materiálem, který je využit pro výrobu produktů. Pokud 

by byla ukončena spolupráce s firmou Italinox, znamenalo by to dodatečné náklady 

spojené se změnou dodavatele a také možnými škodami, vzniklými přerušením 

výroby. 
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7  Souhrnné zhodnocení finanční situace podniku 

V této podkapitole bude na základě výsledků z finanční analýzy zhodnocena finanční 

situace společnosti za období let 2011-2015. 

 

Celková aktiva společnosti mají za sledované období kolísavý trend. Na základě vertikální 

analýzy lze říci, že se jedná o kapitálově lehkou společnost, neboť oběžná aktiva tvoří 

většinu celkových aktiv. Majetek společnosti se tedy vyvíjel zvláště podle vývoje oběžných 

aktiv. Co se týče zdrojů financování, tak společnost ve sledovaném období využívá čím dál 

více cizích zdrojů k financování svých podnikatelských aktivit, což by mohlo znamenat, že 

by se mohla dostat do problémů se splácením úroků. Tento fakt je dán zvláště vyššími 

bankovními úvěry. V rámci analýzy výnosů a nákladů se společnost téměř za celé 

sledované období pohybuje ve ztrátě, výjimkou je pouze rok 2013, kdy vykázala kladný 

výsledek hospodaření. Pozitivní pro společnost je, že v roce 2015 zaznamenává výsledek 

hospodaření mírný nárůst, avšak je stále ve ztrátě. 

O předpokladu platební schopnosti vypovídají kladné hodnoty čistého pracovního kapitálu 

za celé analyzované období. Výsledné hodnoty poukazují na velkou váhu zásob, kterými 

společnost disponuje. Ukazatel čistých peněžních prostředků se pohybuje za celé období v 

záporných hodnotách a to z důvodu nízkého stavu krátkodobého finančního majetku. 

Z pohledu rentability je na tom společnost nejlépe v roce 2013, kdy vykázala kladný 

výsledek hospodaření, avšak v žádném z ukazatelů nedosáhla vyšší hodnoty, než je 

oborový průměr. V ostatních letech se společnost pohybuje v záporných hodnotách 

ukazatelů rentability. 

Výsledky ukazatelů aktivity ukázaly, že hodnoty obratu celkových aktiv, se za celé 

sledované období pohybují, nad hodnotami oborového průměru V roce 2013 ukazatel 

dosáhl hodnoty 1,94, což znamená, že společnost udělala téměř dvě obrátky za rok. Ještě 

lepších výsledků společnost dosáhla u hodnot obratu stálých aktiv, kde dosahuje 

několikanásobné hodnoty oborového průměru. Tyto hodnoty poukazují na nízký stav 

dlouhodobého majetku. Naopak výsledné hodnoty obratu zásob jsou ve všech letech nižší, 

jak u oborového průměru, za což může vysoký stav zásob. 
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V rámci ukazatelů likvidity zaznamenala společnost pozitivní vývoj u běžné likvidity, která 

se ve všech letech analyzovaného období pohybuje nad hodnotami oborového průměru. Od 

roku 2014 má však klesající tendenci, která je zapříčiněna zvyšujícími se krátkodobými 

závazky. Jiné situace je však u výsledků pohotové likvidity, kde v roce 2011 hodnota klesla 

pod hodnotu 1, což je spodní hranice doporučeného rozmezí. V ostatních letech se 

pohybuje již v doporučeném rozmezí. Nepříznivá situace je zaznamenána u ukazatele 

pohotové likvidity, kde společnost dosahuje velmi nízkých hodnot a pohybuje se ve všech 

letech pod oborovým průměrem, což je způsobeno nízkým stavem finančního majetku. 

Výsledky ukazatelů zadluženosti poukázali na to, že nejméně zadlužená byla společnost v 

roce 2011, kdy z více jak 57% byla schopna pokrýt finance z vlastních zdrojů. Nepříznivé 

pro společnost je, že celková zadluženost za sledované období postupně stoupá, což by pro 

společnost mohlo znamenat finanční nestabilitu. Obecně je cizí kapitál levnější než vlastní, 

ale jen do určité míry zadlužení. Ukazatel úrokového krytí se s výjimkou roku 2013, 

pohybuje v záporných hodnotách, neboť společnost vykazovala ztrátu. 

Souhrnné ukazatele nehodnotí finanční situaci společnosti nikterak pozitivně. Podle 

výsledků Altmanova indexu se společnost za sledované období pohybuje v šedé zóně, což 

znamená, že její vývoj není jasný a má určité finanční problémy. Výjimkou je pouze rok 

2013, kdy se společnost nacházela v pásmu prosperity, což znamená, že měla uspokojivou 

finanční situaci a nebyla ohrožena bankrotem. Model IN05 hodnotí finanční situaci 

neuspokojivě, neboť téměř za celé sledované období se společnost pohybuje v pásmu 

bezprostředního ohrožení bankrotem, výjimkou je pouze rok 2013, kdy se nacházela v šedé 

zóně. 
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8  Prognóza generátorů hodnoty 

V této části diplomové práce budou uvedeny a prognózovány generátory hodnoty, které 

později budou využity jako stavební kameny při tvorbě finančního plánu. 

 

  8.1  Prognóza tržeb 

Následující kapitola bude zaměřena na zhodnocení tržeb relevantního trhu, kde společnost 

GOZ METAL působí za období let 2008-2014, dále na samotné tržby společnosti a poté 

bude stanovena prognóza tržeb na následující 4 roky. 

  

Vývoj tržeb v oboru v letech 2008 - 2014 

Relevantní trh je možné vymezit pomocí odvětvové klasifikace CZ-NACE. Jelikož 

hlavním oborem podnikání společnosti je výroba schodů, zábradlí, bran a branek, tak se 

bude vycházet ze sekce - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě 

strojů a zařízení. Pro prognózu tržeb se bude vycházet z dokumentu „Panorama 

zpracovatelského průmyslu", které každoročně zpracovává Ministerstvo průmyslu a 

obchodu. Hodnoty tržeb za vlastní výrobky a služby, jsou následující: 

 

Tab. 15: Vývoj tržeb v oboru v letech 2008-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat MPO) 

Údaje o trhu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby v odvětví (mil. Kč) 294778 227161 255139 278891 291058 292876 317757 

Meziroční růst (%)  -22,94 12,32 9,31 4,36 0,62 8,5 

Průměrné tempo růstu 2,03% 

 

Z tabulky je patrné, že v roce 2009 tržby v oboru prudce klesly. Tento pokles byl vyvolán 

sníženou poptávkou po výrobcích z kovových konstrukcí, způsobený hospodářskou recesí 

země. Od roku 2010 odvětví zaznamenává již růstový trend s mírnou stagnací v roce 2013. 
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    Graf 15: Tržby v odvětví v letech 2008-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z MPO) 

 

Vývoj tržeb společnosti GOZ METAL s.r.o. v letech 2008-2015 

 v následující tabulce a grafu jsou uvedeny historické tržby za vlastní výrobky a služby a 

jejich vývoj od roku 2008-2015. 

Společnost GOZ METAL je výrobním podnikem, ale zabývá se také prodejem zboží. 

Avšak velkou část svých příjmů získává z prodeje vlastních výrobků a služeb (výkonů), 

proto se při plánování tržeb bude vycházet právě z této položky.  

 

Tab. 16: Vývoj tržeb společnosti GOZ METAL s.r.o. v letech 2008-2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

výkazů společnosti GOZ MELAT s.r.o.) 

Údaje o společnosti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby GOZ METAL (tis. Kč) 32764 29226 20779 18755 19902 22953 21369 22549 

Meziroční růst (%)  -10,8 -28,9 -9,74 6,12 15,33 -6,9 5,52 

Průměrné tempo růstu  -4,2% 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že tržby společnosti měly od roku 2009 do roku 2011 

klesající tendenci, která byla způsobená již zmiňovanou ekonomickou krizí země. Od roku 

2012 zaznamenává společnost s výjimkou roku 2014 nárůst tržeb. 
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Graf 16: Vývoj tržeb společnosti v letech 2008-2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

GOZ METAL s.r.o.) 

Tržní podíl podniku a jeho vývoj 

V předchozím bodě byly uvedeny výše tržeb odvětví i společnosti GOZ METAL za 

minulost. Nyní bude znázorněno, jaký byl tržní podíl společnosti v letech 2008-2014. 

 

Tab. 17: Tržní podíl podniku a jeho vývoj (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL 

s.r.o. a dat z MPO) 

Údaje o trhu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržní podíl (%) 0,0111 0,0129 0,0081 0,0067 0,0068 0,0078 0,0067 

Index změny tržního podílu  1,158 0,633 0,826 1,017 1,146 0,858 

Tempo růst indexu tržního podílu 0,94 

 

Tržní podíl společnosti GOZ METAL s.r.o. za sledované období kolísá. Společnost v roce 

2009 zaznamenává mírný nárůst, neboť tržby trhu klesly níže, než tržby společnosti. V 

letech 2010 a 2011 tržní podíl klesal z důvodu poklesu tržeb. Zaměříme-li se na tempo 

růstu indexu tržního podílu, tak to pro podnik není nikterak pozitivní, neboť se pohybuje 

pod hodnotou 1, což znamená, že tržní podíl společnosti se v analyzovaném období snížil. 

I přes skutečnost, že na trhu působí kolem 3000 firem, tak společnost GOZ METAL s.r.o. 

ovládá opravdu jen zanedbatelnou část trhu a její výsledky v podstatě nijak neovlivňují 

výsledky celého odvětví. 
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Prognóza relevantního trhu 

Východiskem pro prognózu tržeb podniku je prognóza tržeb relevantního trhu. Pro 

prognózu tržeb byly využity jak analýza časových řad, tak regresní analýza a trendy: 

lineární, exponenciální, logaritmický a mocninný. 

 

Při využití regresní analýzy vysvětlujeme hodnotu tržeb v souladu s určitou 

makroekonomickou proměnou. U kvalitního modelu je doporučeno, aby byla mezi 

vysvětlovanou hodnotou a makroekonomickou proměnou silná vzájemná závislost a 

koeficient korelace dosahoval 75% a více. 

 

V tabulce níže jsou zobrazeny vybrané makroekonomické proměnné, u kterých budeme 

zjišťovat, jak silnou mají závislost s tržbami. Hodnoty do roku 2015 byly skutečně 

dosaženy a jsou čerpány z Českého statistického úřadu. Kdežto hodnoty v období let 2016-

2019 jsou prognózy stanovené Ministerstvem financí ČR. 

 

Tab. 18: Vývoj a prognóza makroekonomických ukazatelů (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat Českého 

statistického úřadu a Ministerstva financí ČR) 

Rok 
HDP v běžných 

cenách (mil.Kč) 

HDP reálné - 

meziroční růst 

Inflace (deflátor HDP) - 

meziroční růst 

HDP  nominální -

meziroční růst 

2008 3848411 3,1 6,3 9,4 

2009 3758979 -4,5 1 -3,5 

2010 3799547 2,5 1,5 4 

2011 3841370 1,9 1,9 3,8 

2012 3845870 -1 1,3 0,3 

2013 3883890 -0,9 1,2 0,3 

2014 4261100 2 2,4 4,4 

2015 4476880 4,3 0.7 5 

2016 4633571 2,5 1 3,5 

2017 4814280 2,6 1,3 3,9 

2018 5006851 2,4 1,6 4 

2019 5217139 2,4 1,8 4,2 

 

Abychom zjistili, která z makroekonomických proměnných má nejsilnější závislost s 

tržbami odvětví, použijeme Pearsonův korelační koeficient. 
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Tab. 19: Pearsonův korelační koeficient (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z ČSÚ) 

Makroekonomická proměnná Pearsonův korelační koeficient 

HDP v běžných cenách (mil. Kč) 0,73384 

HDP reálné - meziroční růst 0,56254 

Inflace (deflátor HDP)- meziroční růst 0,38069 

HDP nominální - meziroční růst (dopočet) 0,54518 

 

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, že nejvyšší dosažená hodnota korelačního koeficientu je 

u hrubého domácího produktu v běžných cenách. Proto jako proměnná je zvolen HDP v 

běžných cenách. 

 

 

Graf 17: Lineární trend regresní analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z MPO) 

 

Jak již bylo uvedeno výše, byla použita jak metoda časových řad, tak právě regresní 

analýza a vhodnost jednotlivých trendů (lineární, exponenciální, logaritmický a mocninný). 

Jako nejvěrohodnější se jeví lineární trend provedený regresní analýzou (graf č. 17), 

jelikož získané hodnoty nejlépe odpovídaly skutečné situaci, která byla na trhu v minulých 

letech a dosahovaly nejvyšší indexu determinace a to 0,5385. Provedení pomocí metody 

časových řad a dalších trendů regresní analýzy je uvedeno v příloze. 
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Prognóza tržního podílu 

V následující tabulce jsou uvedeny tržby odvětví skutečné a prognózované, dále meziroční 

růst tržeb odvětví a také je zde uvedeno, do jaké míry se společnost GOZ METAL s.r.o. 

bude v období let 2015-2019 podílet na celkovém růstu trhu. 

 

Tab. 20: Prognóza tržeb odvětví a tržního podílu (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z ČSÚ, Ministerstva 

financí ČR a dle výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

Rok 
Tržby odvětví - 

skutečné+prognózované 

Meziroční 

růst (%) 

Průměrné 

tempo růstu 

(%) 

Tržní 

podíl 

Index 

změny trž. 

podílu 

Průměr 

2008 294778  

2,03 

0,0111  

0,940 

2009 227161 -22,94 0,0129 1,158 

2010 255139 12,32 0,0081 0,633 

2011 278891 9,31 0,0067 0,826 

2012 291058 4,36 0,0068 1,017 

2013 292877 0,62 0,0078 1,146 

2014 317757 8,5 0,0067 0,858 

2015 355918 12,01 

7,35 

0,0063 0,940 

1* 

2016 376351 5,74 0,0059 0,940 

2017 399915 6,26 0,0056 0,940 

2018 425026 6,28 0,0052 0,940 

2019 452448 6,45 0,0049 0,940 

 

Průměrné tempo růstu trhu odpovídá hodnotě 2,03%, pokud však vynecháme rok 2009, 

který byl postižen ekonomickou krizí a meziroční růst v tomto roce byl -22,94%, tak 

dostaneme hodnotu průměrného ročního tempa růstu 7,02%. Vybraná funkce lineární 

predikuje do budoucího období průměrné tempo růstu 7,35%, což poukazuje na správnost 

výběru trendu. 

 

Tržní podíl se vypočítá jako podíl tržeb společnosti za vlastní výrobky a služby k tržbám v 

odvětví za vlastní výrobky a služby. V období let 2008-2014 byl průměrný index změny 

tržního podílu 0,940, vedení společnosti však počítá s udržením tržního podílu na úrovni 

posledního roku, tedy roku 2014. Což znamená, že bude při prognózování tržeb 

společnosti použito číslo 1. 
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Graf 18: Vývoj indexu růstu trhu a tržního podílu (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, Ministerstva 

financí a výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 
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Prognóza tržeb 

Prognózovány budou tržby za vlastní výrobky a služby, které spadají do výrobní činnosti 

podniku a zajišťují hlavní část tržeb. Při predikci vývoje tržeb záleží na tom, jak rychle 

poroste odvětví a do jaké míry se na tomto růstu podílí společnost, tedy jaký bude její tržní 

podíl. Na těchto dvou proměnných veličinách záleží budoucí očekávané tržby společnosti. 

 

Tab. 21: Prognóza tržeb podniku (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby podniku (tis. Kč) 21369 22549 23843 25334 26927 28665 

Tempo růstu tržeb (%) -6,9 5,52 5,74 6,26 6,28 6,45 

 

 

 

Graf: 19: Vývoj tržeb společnosti GOZ METAL s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

GOZ METAL s.r.o.) 

 

Vzhledem k tomu, že východiskem pro prognózu tržeb podniku je prognóza tržeb 

relevantního trhu a ten v závislosti na hrubém domácím produktu má rostoucí trend, rostou 

poté i tržby společnosti GOZ METAL s.r.o. v období let 2016-2019. Průměrné tempo růstu 

tržeb za plánované období je 6,2%. Porovnáme-li průměrné tempo růstu tržeb v 

plánovaném období s průměrným tempem růstu tržeb v minulosti, které bylo 5%, tak v 

následujících čtyřech letech společnost plánuje průměrné tempo růstu tržeb o 1,2% 

rychlejší. 
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  8.2  Prognóza ziskové marže 

Dalším generátorem hodnoty je zisková marže, která byla počítaná metodami shora a 

zdola, obě tyto metody by se měly rovnat. Jako první byla počítaná zisková marže shora 

jako podíl provozního zisku před odpisy a tržeb za vlastní výrobky a služby. V období let 

2011-2015 byla průměrná zisková marže -2,56%. Záporná hodnota byla dosažena z 

důvodu záporného provozního zisku z let 2011 a 2015. V prognózovaném období je 

konstantní zisková marže 4,3%% 

 

Tab. 22: Prognóza ziskové marže shora (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL 

s.r.o.) 

Prognóza ziskové marže shora Minulost Prognóza 

Podíly z tržeb 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zisková marže v % (z KPVH 

před odpisy) 
-5,29 -3,66 1,24 -3,54 -1,57 4,3 4,3 4,3 4,3 

Provozní zisk před odpisy -993 -729 285 -756 -355 1024 1089 1157 1232 

 

Při metodě výpočtu ziskové marže zdola, jsou výsledné hodnoty stanoveny jako podíl na 

tržbách. Vzhledem k faktu, že obchodní marže, i osobní náklady v čase klesaly, jsou pro 

jejich výpočet použity podíly z roku 2014, respektive 2015. Neboť obchodní marže 

dosáhla v roce 2015 záporných hodnot, takže byla použita hodnota z roku předešlého. 

Výkonová spotřeba pro prognózované období, je počítána geometrickým průměrem podílů 

na tržbách za minulost. Výkony respektive tržby za vlastní výrobky a služby, jsou 

prognózované v předešlé kapitole 8.1. 
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Tab.23: Prognóza ziskové marže zdola (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL 

s.r.o.) 

Prognóza ziskové marže 

zdola 
Minulost Prognóza 

Podíly z tržeb 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obchodní marže 2,14% 2,04% 1,79% 1,01% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 

Přidaná hodnota 36,16% 40,44% 42,06% 32,54% 30,22% 30,22% 30,22% 30,22% 30,22% 

Osobní náklady 41,08% 44% 40,69% 35,94% 31,6% 31,6% 31,6% 31,6% 31,6% 

Daně a poplatky 0,42% 0,17% 0,14% 0,14% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Ostatní provozní položky -0,04% -0,06% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Obchodní marže 401 406 411 216 -87 241 256 272 290 

Podíl z tržeb 2,14% 2,04% 1,79% 1,01% -0,39% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 

Roční tempo růstu  1,25% 1,23% -47,45% -140% -377% 6,26% 6,28% 6,45% 

Průměrné tempo růstu -21,7% 4,71% 

Výkony 18755 19902 22953 21369 22549 23843 25336 26927 28665 

Podíl z tržeb 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Roční tempo růstu  6,12% 15,33% -6,9% 5,52% 5,741% 6,26% 6,28% 6,45% 

Průměrné tempo růstu 5,02%  

Výkonová spotřeba 12374 12259 13709 14631 15648 1548 16449 17482 18609 

Podíl z tržeb 65,98% 61,6% 59,73% 68,74% 69,4% 64,92% 64,92% 64,92% 64,92% 

Roční tempo růstu  -0,93% 11,83% 6,73% 6,95% -1,08% 6,26% 6,28% 6,45% 

Průměrné tempo růstu 6,14% 4,48% 

Osobní náklady 7705 8756 9339 7681 7125 7534 8006 8508 9057 

Roční tempo růstu  13,64% 6,66% -17,75% -7,24% 5,74% 6,26% 6,28% 6,45% 

Průměrné tempo růstu -1,17% 6,18% 

Provozní zisk před odpisy -993 -729 285 -756 -355 1024 1089 1157 1232 

Zisková marže z KPVH 

před odpisy dopočítaná 
-5,29% -3,66% 1,24% -3,54% -1,57% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 
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  8.2.1  Prognóza osobních nákladů 

Vzhledem ke skutečnosti, že GOZ METAL s.r.o. je výrobní společnost, tak osobní náklady 

tvoří významnou položku v hospodaření společnosti. Zaznamenané výkyvy osobních 

nákladů se značnou měrou projevují ve změnách provozního výsledku hospodaření. 

Osobní náklady se plánují metodou procentuálního podílu na tržbách, jejichž prognóza je 

uvedena v předešlé kapitole. Následující tabulka zobrazuje vývoj osobních nákladů v 

letech 2011-2015 a jejich podíl na tržbách. 

 

Tab. 24: Minulý vývoj osobních nákladů a jejich podíl na tržbách (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Podíl na tržbách 41,08% 44% 40,69% 35,94% 31,6% 

Výše osobních nákladů 7705 8756 9339 7681 7125 

Roční tempo růstu  13,64% 6,66% -17,75 -7,24 

Průměrné tempo růstu za min. a plán -1,17% 

 

Osobní náklady společnosti od roku 2013 postupně klesaly. Tento pokles byl zapříčiněn 

zvláště snižujícím se počtem zaměstnanců společnosti, když v roce 2013 bylo zaměstnáno 

26 pracovníků a v roce 2015 jich je pouze 20. Co se týče podílů osobních nákladů na 

tržbách, tak ten od roku 2012 také postupně klesá. 

 

 

Graf 20: Vývoj počtu zaměstnanců v období let 2010-2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti GOZ METAL s.r.o.) 
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Vedení společnosti očekává, že podíl osobních nákladů na tržbách, se udrží na hodnotě 

31,6% z roku 2015. Aby tento poměr bylo možné udržet, je nutné udržet stávající 

produktivitu práce, tak aby i s nižším počtem zaměstnanců bylo možno zabezpečit 

plánované výkony. Produktivitu práce je nutné podpořit dostatečnými investicemi, aby 

práce byla dostatečně vybavena kapitálem. Z toho důvodu byly při plánování investic 

zohledněny i výsledky konkurence a oboru. Pokud by se tato prognóza naplnila, vypadala 

by optimistická varianta plánu následovně: 

 

Tab. 25: Budoucí vývoj osobních nákladů a jejich podíl na tržbách (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

 2016 2017 2018 2019 

Podíl na tržbách 31,6% 31,6% 31,6% 31,6% 

Výše osobních nákladů 7534 8005 8508 9057 

Roční tempo růstu 5,74% 6,26% 6,28% 6,45% 

Průměrné tempo růstu za minulost a plán 6,18% 

 

Při sestavování finančního plánu bude počítáno ještě s pesimistickou variantou, kdy osobní 

náklady se nepodaří udržet na podílu z roku 2015, ale na průměru z let 2014 a 2015, což je 

33,7%. Náklady poté budou vypadat takto: 

 

Tab. 26: Budoucí vývoj osobních nákladů a jejich podíl na tržbách (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

 2016 2017 2018 2019 

Podíl na tržbách 33,7% 33,7 33,7 33,7 

Výše osobních nákladů 8036 8539 9075 9660 

Roční tempo růstu 12,78% 6,26% 6,28% 6,45% 

Průměrné tempo růstu za minulost a plán 7,94% 

 

  8.3 Prognóza čistého pracovního kapitálu 

Dalším generátorem jsou investice do čistého pracovního kapitálu, které zobrazují změny 

oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů. Tyto změny mají dopad na peněžní tok. Pro 

plánování položek čistého pracovního kapitálu, se bude vycházet z doby obratu 

jednotlivých položek vzhledem k tržbám. V následující tabulce jsou uvedeny doby obratu 

za minulost a také za prognózované roky. 
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Tab. 27: Doba obratu ve dnech vztaženo k tržbám (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ 

METAL s.r.o.) 

 Minulost Prognóza 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zásoby 124 108 98 102 92 92 92 92 92 

Kr. pohledávky 78 88 98 77 78 78 78 78 78 

Kr. závazky 81 72 61 76 87 87 87 87 87 

 

Doba obratu zásob společnosti s výjimkou roku 2014 v čase klesá, proto při jejich 

plánování pro období let 2016-2019 bude využita hodnota z roku 2015 a to 92 dní. Doba 

Krátkodobých pohledávek má podobný trend jako doba obratu zásob, takže při jejich 

plánování bude také využita hodnota z roku 2015 a to 78 dní. Doba Krátkodobých závazků 

od roku 2013 zaznamenává rostoucí trend a v roce 2015, je dokonce vyšší, než doba 

krátkodobých pohledávek, což je pro společnost pozitivní, neboť inkasuje dříve peníze od 

odběratelů, než hradí závazky. Při plánování bude tedy zachována hodnota doby obratu 

závazků z roku 2015 a to 87 dní. Výše uvedené doby obratů jsou konstantní po celou dobu 

plánovaného období. 

 

Tab. 28: Upravený pracovní kapitál (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

 Minulost Prognóza 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zásoby 6472 5972 6225 6030 5762 6093 6474 6881 7325 

Kr. pohledávky 4058 4865 4695 4572 4913 5195 5520 5867 6245 

Peněžní prost. provoz. nutné 64 345 71 161 630 1150 1222 1299 1383 

Ostatní aktiva 124 320 262 249 217 217 217 217 217 

Krátkodobé závazky 4224 4000 3889 4513 5438 5750 6110 6494 6913 

Ostatní pasiva  211 394 217 217 344 344 344 344 344 

Upravený pracovní kapitál 6238 7108 7147 6282 5740 6561 6979 7426 7913 

 
Koeficient náročnosti -14,3% 28,1% 

 

Položky zásoby, krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky byly vypočítány na základě 

jejich prognózovaných dob obratů, a to jako součin těchto dob obratů a hodnoty tržeb pro 

příslušný rok, podělené počtem dnů v roce. 

Pro výpočet pracovního kapitálu je ještě nutné stanovit hodnoty provozně nutných peněz a 

ostatních aktiv a pasiv. Při výpočtu provozně nutných peněz se vychází z hranice provozně 
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nutné likvidity, která je stanovena na hodnotu 0,2, aby plán znázornil, zda je plánovaná 

výše peněžních prostředků dostatečná. Provozně nutná výše peněžních prostředků je pak 

získána jako součin zvolené provozně nutné likvidity a prognózovaných hodnot 

krátkodobých závazků pro jednotlivé roky. Položky ostatních aktiv a pasiv budou v 

budoucnu plánovány ve tejné výši, jaké byly známy v posledním roce. 

Koeficient náročnosti růstu tržeb na růstu pracovního kapitálu byl v letech 2011-2015 -

14,3%. V plánovém období koeficient vzrostl na 28,1%. Důsledkem takového nárůstu je 

způsob jeho výpočtu. Neboť koeficient vychází z rozdílu tržeb v prvním a posledním roce 

období a také rozdílu upraveného pracovního kapitálu za ty stejné roky. V minulém období 

byl rozdíl upraveného pracovního kapitálu -498 tis. Kč, kdežto v plánovaném období je 

1352 tis. Kč. 

 

  8.4  Prognóza investic do dlouhodobého majetku 

Posledním generátorem, kterým se bude tato kapitola zabývat, jsou investice do 

dlouhodobého majetku. Vzhledem k faktu, že nejsou známy konkrétní podnikové plány 

společnosti, jsou investice na budoucí období do dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku plánovány na základě minulých let a podle odvětví. Investiční náročnost se počítá 

jako součet netto investic podělený přírůstkem tržeb za období. Požadavkem u tohoto 

ukazatele je, aby nevycházel záporných číslech, což se právě u položky dlouhodobého 

hmotného majetku stalo. Jedním z řešení bylo najít konkurenční podniky, zjistit jejich 

investiční náročnost a jejich hodnoty zprůměrovat. Stejně jako u ukazatelů finanční 

analýzy byly vybrány společnost Jokova a Bemeta design. U obou společností byly 

zaznamenány nepravidelné investice do dlouhodobého majetku, takže použití jejich hodnot 

investiční náročnosti se nejevilo jako dobré řešení. Z tohoto důvodu byla vypočítaná 

investiční náročnost odvětví, kde společnost působí. Výpočet investiční náročnosti odvětví 

je znázorněn v příloze č. 6. 

V tabulce níže je uvedena investiční náročnost společnosti GOZ METAL s.r.o. pro 

nehmotný majetek a hmotný majetek, konkrétně samostatné movité věci za období let 

2011-2015. 
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 Tab. 29: Investiční náročnost do nehmotného majetku za minulost (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

Nehmotný majetek 2011 2012 2013 2014 2015 

Stav majetku na konci roku 0 0 199 173 129 

Odpisy  0 0 57 60 

Investice netto  0 199 -26 -44 

Investice brutto  0 199 31 16 

Investiční náročnost růstu tržeb v letech 2011-2015 3,4% 

 

Tab. 30: Investiční náročnost do hmotného majetku za minulost (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

Hmotný majetek 2011 2012 2013 2014 2015 

Stav majetku na konci roku 1284 1087 991 1440 963 

Odpisy 532 462 107 284 496 

Investice netto  -197 -96 449 -447 

Investice brutto  265 11 733 19 

Investiční náročnost růstu tržeb v letech 2011-2015 -8,5% 

 

Z výše uvedené tabulky lze vidět, že investice do hmotného majetku v minulosti 

nedosahovala požadovaných hodnot, proto byla využita hodnota 16,29%, což je investiční 

náročnost odvětví za minulé období. Investice pro budoucí období jsou dané součinem 

koeficientu investiční náročnosti a přírůstku tržeb pro období let 2016-2019. Hodnota 

přírůstku je 4821 tis. Kč. 

 

Tab. 31: Odhad investic pro období let 2016-2019 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ 

METAL s.r.o.) 

Investice Minulý koeficient náročnosti 
Odhad investic netto pro růst 

tržeb 2016-2019 v tis. Kč 

Nehmotný majetek 3,4% 164 

Hmotný majetek 16,29% 765 

Investice celkem 19,69% 949 

 

Hodnota netto investic pro růst tržeb představuje předpokládanou částku investic pro 

období let 2016-2019, která se rovnoměrně rozdělí do jednotlivých let. V návaznosti na 

získané hodnoty, byl stanoven celkový plán dlouhodobého majetku, investic a odpisů v 

znázorněném členění pro roky 2015-2019, který je uveden v tabulce níže.  
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Tab. 32: Plán investic pro nehmotný majetek (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ 

METAL s.r.o.) 

Nehmotný majetek 2015 2016 2017 2018 2019 

Původní - odpisy 60 60 9 0 0 

             -zůstatková cena   129 69 9 0 0 

Nový     -investice netto  41 41 41 41 

            -investice brutto  101 75 85 106 

            -pořizovací hodnota k 31.12.  101 176 261 368 

            -odpisy (1/4 z pořizovací hodnoty k 1.1.  0 25 44 65 

Celkem - odpisy  60 34 44 65 

             - zůstatková cena 129 170 211 252 293 

 

Tab. 33: Plán investic pro hmotný majetek (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti GOZ 

METAL s.r.o.) 

Hmotný majetek - Samostatné movité věci 2015 2016 2017 2018 2019 

Původní - odpisy 496 467 0 0 0 

             -zůstatková cena   963 467 0 0 0 

Nový     -investice netto  196 196 196 196 

            -investice brutto  663 307 358 418 

            -pořizovací hodnota k 31.12.  663 970 1328 1746 

            -odpisy (1/6 z pořizovací hodnoty k 1.1.  0 111 162 221 

Celkem - odpisy  467 111 162 221 

             - zůstatková cena 963 1159 1356 1552 1748 

 

V tabulce níže lze vidět celkové hodnoty, které vycházejí z plánu dlouhodobého majetku, 

investic a odpisů. Zůstatková hodnota zobrazuje hodnotu dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku v rozvaze na plánované roky. Hodnoty celkových investic netto do 

dlouhodobého majetku netto, odpovídají plánovaným investicím do dlouhodobého majetku 

pro období let 2016-2019. 

 

Tab. 34: Celkové hodnoty investic do dlouhodobého majetku (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

Celkové hodnoty v tis. Kč 2016 2017 2018 2019 

Odpisy celkem 527 145 206 287 

Zůstatková hodnota celkem 1329 1567 1804 2041 

Celkové investice netto do dlouhodobého majetku 237 237 237 237 

Celkové investice brutto do dlouhodobého majetku 764 382 443 524 
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9  Návrh podnikového finančního plánu 

Předchozí kapitola popisovala analyzovanou společnost, byla postupně provedena PEST 

analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, finanční analýza společnosti, za pomocí 

které bylo zjištěno finanční její finanční zdraví. V neposlední řadě byla sestavena SWOT 

analýza, kde byly odhaleny slabé stránky a hrozby a zvláště silné stránky a příležitosti, na 

kterých by společnost měla v budoucích letech stavět svoje podnikatelské aktivity. 

Výsledky z finanční analýzy slouží jako vstupní informace pro sestavení finančního plánu. 

 

Tato kapitola se věnuje sestavení finančního plánu společnosti. Na základě provedených 

analýz budou vytyčeny strategické cíle, kterých by společnost v následujících letech chtěla 

dosáhnout. Plánování na delší časový horizont je problematické, složitě předvídatelné s 

nejistou vypovídající schopností, proto bude finanční plán sestaven ve dvou variantách a to 

realistické a pesimistické. Obvykle tyto dvě varianty bývají doplněny ještě o variantu 

optimistickou. Ta se však v práci neobjeví zvláště z důvodu, že jakékoli dosažené výsledky 

lepší, než ve variantě realistické, by byly brány až moc optimisticky a byly by 

nepravděpodobné. Finanční plán bude sestaven pro období let 2016-2019 

 

  9.1  Stanovení cílů pro zvolený časový horizont 

Na základě provedené finanční analýzy v období let 2011-2015 byly zjištěny oblasti, ve 

kterých společnost nedosahuje příznivých výsledků. Bylo by vhodné se na tyto oblasti v 

následujících letech zaměřit a zlepšit jejich situaci. Společnost má zvláště problémy s 

rentabilitou, které byly ve velké míře dány vysokým podílem osobních nákladů na tržbách 

resp. vysokou mzdovou nákladovostí. Pro plán bude předpokládáno, že podíl osobních 

nákladů na tržbách se udrží na hodnotě posledního roku resp. průměru posledních let. 

 Základním kamenem pro tvorbu strategických cílů na následující období je již zmíněná 

provedená finanční analýza. Společnost by při tvorbě strategických cílu měla vycházet jak 

z výsledků finanční analýzy, tak i z výsledků SWOT analýza, kde by měla využít svých 

silných stránek. Naplnění strategických cílů by mělo přinést zlepšení finanční situace, 

zvýšení finanční stability a zvýšení zisku společnosti. Mezi hlavní strategické cíle pro 

období 2016-2019 jsou následující cíle: 
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Dosažení kladné rentability 

Jak již bylo uvedeno výše, společnost má dlouhodobě problémy s rentabilitou. Za minulé 

období společnost dosahovala kromě roku 2013 záporných hodnot rentability, které byly 

dány záporným výsledkem hospodaření. Jedním z cílů, které by společnost chtěla 

dosáhnout v plánovaném období, jsou kladné hodnoty ukazatelů rentabilit. Výchozím 

bodem pro splnění tohoto cíle je dosažení kladného výsledku hospodaření. 

 

Meziroční snižování zadluženosti 

Společnost, čím dál více vyžívá cizích zdrojů k financování svých podnikatelských aktivit. 

Pokud by v tomto trendu pokračovala, mohlo by to pro ní znamenat existenční problémy. 

Společnost si vytyčila za cíl postupné snižování zadluženosti a tím větší využívání 

vlastního kapitálu k financování. Indikátorem tohoto cíle je ukazatel koeficientu 

samofinancování. 

 

Udržení likvidity 

Výsledky běžné likvidity dosahovaly v minulosti uspokojivých výsledků, vedení 

společnosti si klade za cíl její udržení minimálně na úrovni 2. Horší situace se však 

vyvíjela u pohotové a okamžité likvidity. U pohotové likvidity bude stanoven cíl dosáhnutí 

minimální hodnoty 1 a u okamžité likvidity, alespoň udržení na úrovni roku 2015 a to 0,12. 

 

  9.2  Sestavení finančního plánu 

Při tvorbě finančního plánu bude použita metoda procentuálního podílu na tržbách. 

Východiskem této metody je fakt, že poměr některých položek aktiv a pasiv, je k tržbám 

konstantní. Princip této metody spočívá v tom, že podle procentního podílu položky na 

tržbách v předchozím období se určí položka na období následující. Tato metoda však 

nelze použít na dlouhodobé položky rozvahy, jako je vlastní kapitál a dlouhodobý majetek. 

V případě společnosti GOZ METAL s.r.o., bude jako výchozí položka, využity tržby za 

vlastní výrobky a služby, jelikož se jedná o výrobní společnost, kde právě výkony tvoří 

hlavní část příjmů společnosti. 

Jak již bylo uvedeno výše, finanční plán bude sestaven ve dvou variantách a to v 

optimistické a pesimistické. Co se týče vývoje tržeb, tak ten bude u obou variant stejný. 
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Jednotlivé varianty plánu se budou odlišovat v rozdílné hodnotě plánovaného podílů 

osobních nákladů na tržbách, kdy optimistická varianta počítá s hodnotou roku 2015 (nižší 

hodnota) a pesimistická s průměrnou hodnotou za roky 2014 a 2015 (vyšší hodnota). 

 

 

 

Graf 21: Plánované osobní náklady v závislosti na tržbách (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

 

    9.2.1  Optimistická varianta plánu 

Jak již bylo uvedeno výše, vývoj osobních nákladů od roku 2013 klesal, tento fakt byl dán 

snižujícím se počtem zaměstnanců společnosti. Vedení společnosti tedy předpokládá, že 

podíl osobních nákladů na tržbách se udrží na hodnotě z roku 2015, tedy 31,6%. 

Optimistická varianta plánu, počítá v roce 2016 s růstem osobních nákladů o 5,74% na 

7534 tis. Kč. V roce následujícím poté vzrostou osobní náklady o 6,26% na 8005 tis. Kč, v 

tomto roce plánované tržby zaznamenají vzrůst na 25336 tis. Kč. V roce 2018 zaznamenají 

osobní náklady vzrůst o 6,28% na 8508 tis. Kč a v roce 2019 o 6,45% na 9057 tis. Kč. V 

tomto roce budou plánované tržby za vlastní výrobky a služby nejvyšší a to 28665 tis. Kč. 
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Plánovaný výkaz zisku a ztrát - optimistická varianta 

V níže uvedené tabulce budou uvedeny jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty pro 

optimistickou variantu finančního plánu a následně okomentovány. 

 

Tab. 35: Plánovaný výkaz zisku a ztráty - optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Položka 2016 2017 2018 2019 

+ Obchodní marže 241 256 272 290 

ІІ. Výkony 23843 25336 26927 28665 

B. Výkonová spotřeba 15480 16449 17482 18609 

+ Přidaná hodnota 8605 9144 9718 10345 

C. Osobní náklady 7534 8006 8508 9057 

D. Daně a poplatky 47 49 53 56 

E. Odpisy DNM a DHM 527 145 206 287 

ІІІ. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 287 287 287 287 

F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 91 91 91 91 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek 0 0 0 0 

ІV. Ostatní provozní výnosy 170 161 192 205 

H Ostatní provozní náklady 235 251 267 284 

* Provozní výsledek hospodaření 497 944 951 945 

X. Výnosové úroky 3 2 2 2 

N. Nákladové úroky 163 163 163 163 

XІ Ostatní finanční výnosy 57 61 65 69 

O. Ostatní finanční náklady 272 289 307 327 

* Finanční výsledek hospodaření -224 -310 -311 -310 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 64 149 150 149 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 273 634 640 635 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 273 634 640 635 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 337 782 790 784 

 

Obchodní marže 

Položka obchodní marže bude plánována metodou procentuálního podílu na tržbách. 

Vzhledem ke skutečnosti, že podíl obchodní marže k tržbám v minulosti klesal, bude pro 

výpočet využita nejnižší kladná hodnota, a to z roku 2014 1,01%. V roce 2015 byl podíl 

obchodní marže již záporný a to -0,39%, tato hodnota však použita nebude, neboť by 

nedávalo smysl, aby společnost prodávala zboží se zápornou obchodní marží. 
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Výkony  

Výkony neboli tržby za vlastní výrobky a služby představují stěžejní položky pro tvorbu 

finančního plánu, za pomocí které se plánují další položky výkazu zisku a ztrát a rozvahy. 

Výkony jsou plánovány na základě vývoje tržeb v odvětví, které byly prognózovány v 

závislosti na růstu hrubého domácího produktu v běžných cenách. Prognóze vývoje tržeb 

je věnována celá kapitola 8.1. 

 

Výkonová spotřeba 

Společnost GOZ METAL s.r.o. je výrobním podnikem, což znamená, že výkonová 

spotřeba je nejvýznamnější nákladovou položkou. Výkonová spotřeba je další položkou, 

která se prognózuje za pomocí metody procentuálního podílu k tržbám. Vzhledem k tomu, 

že tržby v plánovaných letech rostou, bude růst i výkonová spotřeba a to v rozmezí od 

15480 tis. Kč. do 18609 tis. Kč. 

 

Přidaná hodnota 

Položka přidané hodnoty se prognózuje, jako součet obchodní marže a tržeb za vlastní 

výrobky a služby (výkonů) od kterého se odečte výkonová spotřeba. Přidaná hodnota má 

rostoucí charakter, stejně jako položky, za pomocí kterých, se plánuje.  

 

Osobní náklady 

Jak již bylo několikrát uvedeno, průběh a výše osobních nákladů, bude hrát stěžejní roli v 

plnění strategických cílů společnosti. Osobní náklady se stejně jak mnoho předchozích 

položek plánuje pomocí procentuálního podílu k tržbám. Při plánování je využita nejnižší 

hodnota podílu k tržbám za minulé období a to 31,6%. 

 

Daně a poplatky 

Vzhledem k tomu, že společnost nevlastní žádné budovy ani pozemky, tak mezi tyto 

nákladové položky se řadí pouze silniční daň a ostatní daně a poplatky, které zahrnují 

nákup silničních známek. Položka daně a poplatky se plánuje za pomocí metody 

procentuálního podílu k tržbám. 
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Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Položka odpisů majetku není závislá na průběhu plánovaných tržeb, ale na hodnotě stálých 

aktiv, z toho důvodu se nebude plánovat pomocí metody procentuálního podílu na tržbách, 

ale z odpisového plánu společnosti. Co se týče odpisů nehmotného majetku, tak jejich výše 

je dána součtem původních odpisů nehmotného majetku a odpisů nového investovaného 

nehmotného majetku, pro daný rok. Stejný postup je použit také u dlouhodobého hmotného 

majetku. Výsledná hodnota odpisu se určí jako součet hodnoty dlouhodobého nehmotného 

majetku a dlouhodobého hmotného majetku, téhož roku. 

 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

Vzhledem k tomu, že o možných tržbách z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

nemám bližší informace, bude výše této položky po celé prognózované období konstantní a 

zachována ve výši 287 tis. Kč, což je hodnota z roku 2015. 

 

Ostatní provozní výnosy a náklady 

Položka ostatních provozních nákladů a výnosů je plánována pomocí metody 

procentuálního podílu na tržbách. 

 

Nákladové úroky 

Vzhledem k faktu, že bohužel nemám bližší informace k výši nákladových úroků, tak byly 

vypočítány jako procento podílu bankovního úvěru a nákladového úroku téhož roku. V 

období let 2012-2015 tvořily nákladové úroky od 4,43% do 6,04%. Hodnota nákladových 

úroků 23,11% z roku 2011 nebude při výpočtu použita, neboť je značně vyšší, než ostatní 

hodnoty. Tento plán bude počítat s nákladovými úroky ve výši 5,45%.Společnost za 

plánované období bude čerpat konstantní částku bankovního úvěru a to ve výši 3000 tis. 

Kč, takže výše nákladových úroků bude 163 tis. Kč. 

 

Ostatní finanční výnosy a náklady 

 Ostatní finanční výnosy a náklady, jsou další položky, které jsou plánovány pomocí 

metody procentuálního podílu k tržbám.  
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Daň z příjmu za běžnou činnost 

Pro plánované období se předpokládá daň z příjmů právnických osob ve výši 19%, tato 

výše by se v průběhu plánovaných let měla zůstat konstantní.   

 

Plánovaná aktiva - optimistická varianta 

V této části budou popsány jednotlivé položky aktiv, konkrétně jakým způsobem byly 

plánovány a z čeho se skládají. 

 

Tab. 36: Plánovaná aktiva - optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Položka 2016 2017 2018 2019 

 AKTIVA CELKEM 13199 14193 15216 16270 

B. Dlouhodobý majetek 1329 1567 1804 2041 

B  І. Dlouhodobý nehmotný majetek 170 211 252 293 

B  ІІ. Dlouhodobý hmotný majetek 1159 1356 1552 1749 

B  ІІ. 3. Samostatné movité věci 1159 1356 1552 1749 

B  ІІІ. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 11616 12327 13059 13809 

C.  І. Zásoby 6093 6474 6881 7325 

C.  ІІ. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

C  ІІІ. Krátkodobé pohledávky 5195 5520 5867 6245 

C  ІV. Krátkodobý finanční majetek 365 415 448 441 

D  І Časové rozlišení 217 217 217 217 

 

 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek se skládá z dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého 

hmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku. Dlouhodobý hmotný a nehmotný 

bude níže rozepsán, kdežto dlouhodobý finanční majetek společnost žádný neeviduje. 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Jedinou položkou dlouhodobého nehmotného majetku je software, který společnost vlastní. 

Dlouhodobý nehmotný majetek byl plánován na základě odhadu investic netto pro růst 

tržeb v letech 2016-2019, který je 164 tis. Kč. Výsledná hodnota dlouhodobého 

nehmotného majetku je součet zůstatkové ceny a plánované investice netto. 
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Dlouhodobý hmotný majetek 

Společnost GOZ METAL s.r.o. nevlastní žádné pozemky ani budovy, jediný dlouhodobý 

hmotný majetek, který společnost eviduje, jsou samostatné movité věci, tedy stroje, nářadí 

apod. Vzhledem k faktu, že společnost měla v minulosti nepravidelné investice do 

hmotného majetku, které vycházely v záporných hodnotách, byla využita hodnota investice 

za období let 2010-2015 oborového průměru, která činila 16,29%.  

 Hodnoty dlouhodobého majetku, které podléhají odepisování, se každoročně snižují o 

odpisy, které již byly popsány výše. 

 

Zásoby 

Zásoby společnosti jsou plánovány metodou procentuálního podílu na tržbách. Při výpočtu 

se využívá doba obratu, která za minulé období s výjimkou roku 2014 klesá, proto je pro 

plánování zásob, použita nejnižší hodnota doby obratu a to z roku 2015, konkrétně 92 dní. 

Na základě výsledků finanční analýzy bylo zjištěno, že společnost měla nadbytečný stav 

zásob, v plánovaném období mají sice zásoby stoupající trend, způsobený růstem tržeb, 

avšak doba obratu nižší, než tomu bylo v minulosti. 

 

Krátkodobé pohledávky 

Stejně jako zásoby, tak i krátkodobé pohledávky jsou prognózovány za pomocí metody 

procentuálního podílu k tržbám. Vzhledem k tomu, že tržby společnosti v plánovaném 

horizontu rostou, rostou s nimi i pohledávky. Krátkodobé pohledávky jsou z většiny 

tvořeny pohledávkami z obchodních vztahů. 

 

Krátkodobý finanční majetek 

Položka krátkodobého finančního majetku se musí shodovat s položkou stav peněžních 

prostředků na konci období z přehledu o peněžních tocích, proto je právě z této části 

finančního plánu položka převzata. Hodnota krátkodobého finančního majetku postupně 

klesá, což je zejména dáno tím, že společnost tyto peníze investuje do dlouhodobého 

majetku a nákupu zásob a materiálu, jejichž stav, jak již bylo uvedeno výše, roste s růstem 

tržeb. 
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Časové rozlišení 

Časové rozlišení je tvořeno náklady příštích období. Výše této položky bude po celé 

prognózované období konstantní a zachována vy výši 217 tis. Kč, což je hodnota z roku 

2015. 

 

Plánovaná pasiva - optimistická varianta 

 V tabulce níže jsou uvedeny plánované hodnoty pasiv, pro optimistickou variantu plánu.  

 

Tab. 37: Plánovaná pasiva - optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Položka 2016 2017 2018 2019 

 PASIVA CELKEM 13199 14193 15216 16270 

A. Vlastní kapitál 3802 4436 5075 5710 

A.  І. Základní kapitál 681 681 681 681 

A.  ІІ. Kapitálové fondy 0 0 0 0 

A.  ІІІ. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 68 68 68 68 

A.  ІV.   Výsledek hospodaření minulých let 2780 3053 3687 4326 

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 273 634 640 635 

B. Cizí zdroje 9053 9413 9797 10216 

B.  І. Rezervy 0 0 0 0 

B.  ІІ. Dlouhodobé závazky 303 303 303 303 

B.  ІІІ. Krátkodobé závazky 5750 6110 6494 6913 

B.  ІV. Bankovní úvěry a výpomoci 3000 3000 3000 3000 

C .  І. Časové rozlišení 344 344 344 344 

 

 

Vlastní kapitál 

Položka vlastní kapitál se plánuje na základě součtu položek základního kapitálu, fondů ze 

zisku, výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření běžného účetního 

období. Tyto položky budou níže okomentovány 

 

Základní kapitál 

V prognózovaném období nejsou plánovány žádny dodatečné vklady vlastníků, proto bude 

položka základní kapitál konstantní ve výši 681 tis. Kč. 
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Kapitálové fondy 

Kapitálové fondy nebyly tvořeny v minulých letech a není předpoklad pro jejich tvorbu v 

budoucnu. 

 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 

Tato položka je tvořena jen zákonným rezervním fondem a to ve výši 68 tis Kč. V 

minulosti společnost zákonný rezervní fond nenavyšovala a nemá to v plánu ani do 

budoucna. 

 

Výsledek hospodaření minulých let 

Výsledek hospodaření minulých let je každý rok navyšován, případně snižován o 

hospodářský výsledek běžného účetního období, který je snižován o příděl do rezervního 

fondu a také o výplatu dividend. Rezervní fond nebude navyšován, takže hospodářský 

výsledek běžného účetního období již není snižován o jeho hodnotu. Vzhledem k tomu, že 

společnost téměř za celé minulé období nevykazovala zisk, tudíž nevyplácela žádné podíly 

na zisku v podobě dividend a neplánuje to ani v plánovaném období. 

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Položka výsledku hospodaření běžného účetního období je převzata z výkazu zisku a ztrát.  

Společnosti se dle stanoveného plánu podaří ve všech letech dosáhnout kladného výsledku 

hospodaření. 

 

Cizí zdroje 

Položka cizí zdroje, je tvořena dlouhodobými a krátkodobými závazky a bankovními úvěry 

a výpomoci. Co se týče rezerv, tak ty společnost v minulých letech nevytvářela a nemá to v 

plánu ani v budoucnu. 

 

Dlouhodobé závazky 

Společnost měla v roce 2015 dlouhodobé závazky ve výši 303 tis. Kč. Vzhledem k tomu, 

že k této položce nejsou konkrétní informace, bude zanechána ve stejné výši po celé 

plánovací období. 
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Krátkodobé závazky 

Krátkodobé závazky jsou další položkou, která je plánována pomocí metody 

procentuálního podílu na tržbách. Při jejich výpočtu se využívá doba obratu závazků, která 

má od roku 2013 stoupající trend, proto je pro plánování zásob použita nejvyšší hodnota 87 

dní z roku 2015. Krátkodobé závazky jsou tedy v prognózovaném období rostoucí a to v 

rozmezí od 5750 tis. Kč do 6913 tis. Kč. 

 

Bankovní úvěry a výpomoci 

Jedná se o krátkodobý bankovní úvěr, který má společnost u Komerční banky a má v plánu 

jej i nadále využívat. Jedním z problémů společnosti, který byl zjištěn na základě výsledků 

finanční analýzy je relativně vysoké využívání cizích zdrojů. V tomto případě je pro 

společnost kladné, že se bankovní výpomoci nezvyšují a zůstávají na konstantní výši 3000 

tis. Kč. 

 

Časové rozlišení 

Položka časové rozlišení je tvořena náklady příštích období. Její výše bude stejně jako u 

aktiv konstantní a zachována ve výši 344 tis. Kč, podle hodnoty v roce 2015. 

 

Plánované cash flow - optimistická varianta 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny jednotlivé položky cash flow z provozní, investiční a 

finanční činnosti a také stav peněžních prostředků na konci každého období, který je poté 

převzat jakožto krátkodobý finanční majetek do aktiv společnosti. 

 

Tab. 38: Plánované cash flow - optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Položka 2016 2017 2018 2019 

P. Stav peněžních prostředků na začátku období 630 365 415 448 

Z. Výsledek hospodaření 273 634 640 635 

A.*** Cash flow z provozní činnosti 499 433 476 518 

B.*** Cash flow z investiční činnosti -764 -382 -443 -524 

C.*** Cash flow z finanční činnosti 0 0 0 0 

F. Zvýšení/snížení finančních prostředků -265 50 33 -7 

R. Stav peněžních prostředků na konci období 365 415 448 441 

 

Cash flow z investiční činnosti zobrazuje, jaké jsou investice společnosti do dlouhodobého 
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nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného, konkrétně do samostatných movitých 

věcí, neboť společnost žádné budovy, ani pozemky nevlastní. Vzhledem k tomu, že se 

nezměnila výše bankovního úvěru, ani společnost v plánovaném období nevyplácí žádné 

dividendy, tak finanční majetek nabývá nulových hodnot ve všech letech 

 

    8.2.2  Pesimistická varianta plánu 

U pesimistické varianty plánu je počítáno, že osobní náklady porostou konstantně s 

plánovanými tržbami, stejně jak tomu bylo u varianty optimistické, avšak jejich podíl bude 

jako průměr podílu na tržbách z let 2014 a 2015. Podíl osobních nákladů tedy bude 33,7%, 

což znamená, že jejich hodnota bude vyšší, než u optimistické varianty. Pesimistická 

varianta počítá v roce 2016 s růstem osobních nákladů o 12,78% na 8036 tis. Kč, tento 

vysoký růst zapříčinil již zmiňovaný vyšší podíl osobních nákladů na plánovaných tržbách. 

V následujícím roce, vzrostou osobní náklady na 8539 tis. Kč, což je v procentuálním 

vyjádření 6,26%. V roce 2018 vzrostou osobní náklady o 6,28% na 9075 tis. Kč a v roce 

2019 o 6,45% na 9660 tis. Kč. Plánované tržby se pohybují v rozmezí od 23843 tis. Kč 

(rok 2016) do 28665 tis. Kč (rok 2019) a mají stejný průběh jak u varianty plánu 

realistického. Porovnají-li se obě varianty finančního plánu, tak u varianty pesimistické 

ročně rostou osobní náklady přibližně o 500 tis. Kč, oproti variantě optimistické. 

 

U pesimistické varianty plánu budou již pouze popsány položky, které se v závislosti se 

zvýšení osobních nákladů změnily. Neměnné položky popsány nebudou, neboť již byly 

popsány v plánu optimistickém. 

 

Plánovaný výkaz zisku a ztrát - pesimistická varianta 

V této části bude vytvořen výkaz zisku a ztrát společnosti pro období let 2016-2019. 

Okomentovány budou pouze ty položky, které mají odlišný průběh než v plánu 

optimistickém. 
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Tab. 39: Plánovaný výkaz zisků a ztrát - pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Položka 2016 2017 2018 2019 

+ Obchodní marže 241 256 272 290 

ІІ. Výkony 23843 25336 26927 28655 

B. Výkonová spotřeba 15480 16449 17482 18609 

+ Přidaná hodnota 8605 9144 9718 10345 

C. Osobní náklady 8036 8539 9075 9660 

D. Daně a poplatky 47 49 53 56 

E. Odpisy DNM a DHM 527 145 206 287 

ІІІ. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 287 287 287 287 

F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 91 91 91 91 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek 0 0 0 0 

ІV. Ostatní provozní výnosy 170 161 192 205 

H Ostatní provozní náklady 235 251 267 284 

* Provozní výsledek hospodaření -4 411 385 342 

X. Výnosové úroky 3 2 2 2 

N. Nákladové úroky 191 218 245 272 

XІ Ostatní finanční výnosy 57 61 65 69 

O. Ostatní finanční náklady 272 289 307 327 

* Finanční výsledek hospodaření -188 -253 -270 -284 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0 37 27 14 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -192 158 115 58 

*** Výsledek hospodaření za účetní období -192 158 115 58 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -192 195 142 72 

 

Osobní náklady 

Průběh osobních nákladů v pesimistické variantě finančního plánu je popsán na začátku 

kapitoly 8.2.2 

 

Nákladové úroky 

Nákladové úroky budou uvažovány ve stejné výši, jak tomu bylo v plánu optimistickém, 

konkrétně 5,45%. Vzhledem k tomu, že společnost byla nucena zvýšit bankovní úvěry a to 

o 500 tis. Kč každý rok viz dále, tak tím se zvýšily také nákladové úroky, které se budou 

pohybovat v rozmezí od 191 tis Kč v roce 2016 do 272 tis. Kč v roce 2019. 
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Daň z příjmů za běžnou činnost 

Daň se pro plánované období pesimistické varianty bude uvažovat také 19%, avšak v roce 

2016 nebude vůbec placena, neboť společnost v tomto roce vykázala ztrátu. V ostatních 

letech již daň z příjmu právnických osob bude běžně placena. 

 

Plánovaná rozvaha - pesimistická varianta 

V tabulce níže budou uvedeny jednotlivé položky aktiv společnosti GOZ METAL s.r.o. pro 

pesimistickou variantu finančního plánu. 

 

Tab. 40: Plánovaná aktiva - pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Položka 2016 2017 2018 2019 

 AKTIVA CELKEM 13235 14252 15251 16228 

B. Dlouhodobý majetek 1329 1567 1804 2041 

B  І. Dlouhodobý nehmotný majetek 170 211 252 293 

B  ІІ. Dlouhodobý hmotný majetek 1159 1356 1552 1749 

B  ІІ. 3. Samostatné movité věci 1159 1356 1552 1749 

B  ІІІ. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 11688 12469 13230 13970 

C.  І. Zásoby 6093 6474 6881 7325 

C.  ІІ. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

C  ІІІ. Krátkodobé pohledávky 5195 5520 5867 6245 

C  ІV. Krátkodobý finanční majetek 400 474 482 400 

D  І Časové rozlišení 217 217 217 217 

 

Krátkodobý finanční majetek 

Tak jak tomu bylo v optimistické variantě plánu, tak i v pesimistické se hodnota položky 

přejímá z přehledu o peněžních tocích, kde je uvedena jako stav peněžních prostředků na 

konci období. Krátkodobý finanční majetek má u pesimistické varianty plánu mírně 

odlišný průběh, který je ovlivněn nižším provozním výsledkem hospodaření a vyšším 

využití cizích zdrojů. 

 

Ostatní položky v plánovaných aktivech pesimistické varianty finančního plánu jsou 

shodné, jak u varianty optimistické. 
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Plánovaná pasiva - pesimistická varianta 

V tabulce níže jsou uvedeny jednotlivé položky pasiv pro pesimistickou variantu plánu. 

Následně budou okomentovány 

 

Tab. 41: Plánovaná pasiva - pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Položka 2016 2017 2018 2019 

 PASIVA CELKEM 13235 14252 15251 16228 

A. Vlastní kapitál 3337 3495 3610 3669 

A.  І. Základní kapitál 681 681 681 681 

A.  ІІ. Kapitálové fondy 0 0 0 0 

A.  ІІІ. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 68 68 68 68 

A.  ІV.   Výsledek hospodaření minulých let 2780 2588 2746 2861 

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období -192 158 115 58 

29B. Cizí zdroje 9553 10413 11297 12216 

B.  І. Rezervy 0 0 0 0 

B.  ІІ. Dlouhodobé závazky 303 303 303 303 

B.  ІІІ. Krátkodobé závazky 5750 6110 6494 6913 

B.  ІV. Bankovní úvěry a výpomoci 3500 4000 4500 5000 

C .  І. Časové rozlišení 344 344 344 344 

 

Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál dosahuje nižších hodnot, jak u plánu optimistického. Tento fakt je dán 

zvláště tím, že společnost dosahuje nízkého nebo dokonce v roce 2016 záporného výsledku 

hospodaření. 

 

Výsledek hospodaření minulých let 

Položka výsledku hospodaření minulých let vykazuje značně nižší hodnoty než u 

optimistické varianty plánu, neboť jeho hodnota je v roce 2017 snižována o vykázanou 

ztrátu z roku 2016 ve výši 192 tis. Kč a v následných letech navyšována nízkým 

výsledkem hospodaření, který se pohyboval v rozmezí od 58 tis. Kč do 158 tis. Kč. 

Výsledek může být případně ponižován ještě o výplatu dividend a příděl do rezervního 

fondu. Co se však týče dividend, tak ty podnik vzhledem k zápornému nebo nízkému 

výsledku hospodaření v plánu nemá a rezervní fond již dosáhl povinné zákonné výše. 

 

 



121 

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Výsledek hospodaření běžného účetního období je převzat z výkazu zisku a ztrát. 

Výjimkou roku 2016, kdy společnost vykázala ztrátu, se tato položka pohybuje v kladných 

hodnotách, čímž splňuje stanovený cíl. 

 

Cizí zdroje 

Cizí zdroje, dosahují v pesimistické variantě finančního plánu vyšších hodnot, z důvodu 

toho, že společnost ve větší míře využívá bankovních úvěrů k financování svých 

podnikatelských aktivit. 

 

Bankovní úvěry a výpomoci 

V pesimistické variantě plánu společnost každým rokem zvýši čerpání bankovního úvěru o 

500 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že výsledky ukazatelů zadluženosti poukázali na to, že 

společnost již v minulosti využívala do značné míry cizích zdrojů, tak skutečnost, že by se 

množství cizích zdrojů ještě navýšilo, by mohlo být pro společnost alarmující. 

 

 Plánovaná cash flow - pesimistická verze 

Tabulka níže zobrazuje peněžní toky společnosti, pro pesimistickou variantu finančního 

plánu. 

 

Tab. 42: Plánované cash flow - pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Položka 2016 2017 2018 2019 

P. Stav peněžních prostředků na začátku období 630 400 474 482 

Z. Výsledek hospodaření -192 158 115 58 

A.*** Cash flow z provozní činnosti 35 -44 -49 -58 

B.*** Cash flow z investiční činnosti -764 -382 -443 -524 

C.*** Cash flow z finanční činnosti 500 500 500 500 

F. Zvýšení/snížení finančních prostředků -230 74 8 -82 

R. Stav peněžních prostředků na konci období 400 474 482 400 

 

Cash flow z provozní činnosti nabývá od roku 2017 záporných hodnot, což je dáno 

každoročně se snižujícím provozním výsledkem hospodaření a zvyšujícími se nákladovými 

úroky. Peněžní tok z investiční činnosti se nemění a je tedy shodný s variantou 

optimistickou. Změny jsou zaznamenány u peněžních toků z finanční činnosti, které jsou 
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způsobeny každoročním navyšováním krátkodobého úvěru ve výši 500 tis. Kč. Z důvodu, 

aby výše provozně nepotřebných prostředků nebyla nulová, resp. aby podnik dosáhl 

alespoň provozně nutné likvidity. 

 

  9.3  Zhodnocení finančního plánu 

V této kapitole budou zhodnoceny obě varianty sestaveného finančního plánu, konkrétně 

realistická a pesimistická varianta a to jak na základě ukazatelů finanční analýzy, tak z 

hlediska splnění stanovených cílů. 

 

    9.3.1  Finanční analýza plánu 

Postupně budou obě varianty plánu zhodnoceny pomocí ukazatelů finanční analýzy. 

Konkrétně rozdílovými ukazateli a poměrovými ukazateli, kde budou použity ukazatele 

rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. 

 

Rozdílové ukazatele 

V letech 2011-2015 zaznamenaly rozdílové ukazatele klesající trend, který byl způsoben 

zvyšujícími se závazky a bankovními úvěry 

 

Tab. 43: Rozdílové ukazatele pro jednotlivé varianty finančního plánů (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

 Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Rozdílové ukazatele (v tis. Kč) 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Čistý pracovní kapitál - ČPK 2903 3299 3701 4099 2438 2359 2236 2057 

Čistý peněžní majetek - ČPM -3190 -3175 -3226 -3226 -3655 -4116 -4645 -5268 

Čisté pohotové prostředky -ČPP -8385 -8696 -9046 -9471 -8850 -9636 -10512 -11513 

 

Pozitivní pro společnost je fakt, že u realistické varianty, má čistý pracovní kapitál 

stoupající trend, který je dán zvláště nezvyšujícím se využíváním bankovních úvěrů, čímž 

lze předpokládat platební schopnost společnosti. Horší situace se vyvíjí o zbylých dvou 

ukazatelů, konkrétně u ukazatele čistých peněžních prostředků, který poukazuje na nízký 

stav krátkodobého finančního majetku. Co se týče pesimistické varianty, tak ve všech 

letech zaznamenává horší výsledky, oproti minulému vývoji. 
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 Ukazatele Rentability 

Z provedené finanční analýzy z let 2011-2015 vyplývalo, že společnost měla problémy s 

rentabilitou a výjimkou roku 2013 vycházela v záporných hodnotách, což bylo ovlivněno 

vykázanou ztrátou 

 

Tab. 44: Ukazatele rentability pro jednotlivé varianty finančního plánů (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

 Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Ukazatele rentability (%) 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Rentability celkových aktiv - ROA 3,77 6,65 6,25 5,81 -0,03 2,88 2,52 

2,112

,52 

2,11 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 7,18 14,28 12,60 11,12 -5,74 4,52 3,19 1,59 

Rentabilita tržeb - ROS 2,04 3,65 3,46 3,23 -0,02 1,59 1,4 1,17 

 

U varianty optimistické dosahují rentability ve všech letech kladných hodnot, což je pro 

společnost velmi pozitivní. Co se týče varianty pesimistické, tak v roce 2016 dosahují 

rentability záporných hodnot, neboť v tomto roce společnost vykázala ztrátu. Výsledky 

rentabilit v pesimistické variantě dosahují všeobecně nižších hodnot, což je dáno nižším 

provozním výsledkem hospodaření, respektive výsledkem hospodaření za běžnou činnost. 

U obou plánovaných variant zaznamenávají od roku 2018 rentability snižující trend, který 

je způsoben zvyšujícím se stavem aktiv a snižujícím výsledkem hospodaření. 

 

Ukazatele aktivity 

Co se týče výsledků ukazatelů aktivity z minulého analyzovaného období, tak společnost 

dosahovala přibližně stejné hodnoty, které byly dosahovány odvětvím. Výjimkou jsou 

pouze vysoké hodnoty u obratu stálých aktiv. 

 

Tab. 45: Ukazatele aktivity pro jednotlivé varianty finančního plánů (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

 Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Ukazatele aktivity 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Obrat celkových aktiv 1,84 1,82 1,81 1,81 1,84 1,81 1,80 1,80 

Obrat stálých aktiv 18,31 16,51 15,24 14,34 17,81 16,51 15,24 14,34 

Obrat zásob 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Z tabulky lze vyčíst, že obě varianty plánu, jak optimistická, tak pesimistická dosahují 
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stejných výsledků ukazatelů. Což je dáno tím, že do výpočtu ukazatelů se používají takové 

položky výkazu zisku a ztrát a rozvahy, který se u jednotlivých variant neliší. Výsledky 

obou variant jsou podobné s výsledky v minulosti, výjimkou jsou pouze nižší hodnoty 

obratu stálých aktiv u prognózovaných variant, což je dáno vyšším stavem dlouhodobého 

hmotného majetku. 

 

Ukazatele aktivity - doby obratů 

Z analýzy let 2011-2015 vyplývalo, že společnost pohledávek bylo průměrně delší, než 

doba obratu závazků, což pro společnost nebylo pozitivní. 

 

Tab. 46: Ukazatele aktivity - doby obratů pro jednotlivé varianty finančního plánů (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

 Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Ukazatele aktivity - doby obratů 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Doba obratu zásob (dny) 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 

Doba obratu pohledávek (dny) 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 

Doba obratu závazků (dny) 85 85 85 85 85 85 85 85 

 

Stejně jak tomu bylo u předešlého ukazatele, tak i ukazatele aktivity, v tomto případě 

konkrétně doby obratů, vycházejí obě varianty shodně. Dokonce výsledky jsou neměnné a 

ve všech letech totožné. Je to dáno z důvodu, že pracovní kapitál je vypočítán na základě 

růstu tržeb a roste stejným tempem. V plánovaném období bude doba obrat pohledávek 

nižší, než doba obratu závazků, což znamená, že společnost bude dříve inkasovat peníze od 

odběratelů, než hradit závazky dodavatelům. 
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Ukazatele likvidity 

Z výsledků analýzy minulých let bylo zjištěno, že společnost dosahovala vysokých hodnot 

u ukazatele běžné likvidity, avšak horší situace již byla u ostatních dvou, které vycházely 

pod doporučeným rozmezím. 

 

Tab. 47: Ukazatele likvidity pro jednotlivé varianty finančního plánů (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

 Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Ukazatele likvidity 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Běžná likvidita 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,04 2,04 2,02 

Pohotová likvidita 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,96 

Okamžitá likvidita 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 0,07 0,06 

 

Udržením likvidity na požadované úrovni je jedním ze strategických cílu společnosti. V 

celém prognózovaném období je u všech ukazatelů nižší likvidita, než v období let 2011-

2015. Pozitivní je pro společnost pouze běžná likvidita, která u obou variant za celé 

plánované roky neklesla pod hodnotu 2. Nepříznivé jsou zvláště výsledky okamžité 

likvidity, která je u obou variant plánů v podstatě totožná a pohybuje se v rozmezí od 0,06 

do 0,08. Tyto nízké hodnoty poukazují na to, že by se společnost mohla dostat do 

platebních problémů. 

 

Ukazatele zadluženosti 

Na základě výsledků ukazatelů zadluženosti bylo zjištěno, že společnost čím dál více 

využívala cizích zdrojů k financování podnikání. Proto dalším ze strategických cílů je 

postupné snižování zadluženosti. 

 

Tab. 48: Ukazatele zadluženosti pro jednotlivé varianty finančního plánů (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

výkazů společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

 Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Ukazatele zadluženosti 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Koeficient samofinancování 0,29 0,31 0,33 0,35 0,25 0,24 0,24 0,22 

Úrokové krytí 3,04 5,77 5,82 5,78 -0,02 1,84 1,48 1,13 

 

U optimistické varianty plánu roste koeficient samofinancování, což je dáno zvyšujícím se 

vlastním využívání vlastního kapitálu a nezvyšujícím se bankovním úvěrem. Horší situace 
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nastává u pesimistické varianty, neboť koeficient samofinancování v plánovaných letech 

klesá, což znamená, že společnost čím dál více využívá bankovních úvěrů ke svým 

podnikatelským aktivitám. 

 

    9.3.2  Kontrola plnění stanovených cílů 

V této části práce, bude na základě výsledků z provedené finanční analýzy jednotlivých 

variant plánovaných finančních plánů zhodnoceno, zda bylo dosaženo, stanovených 

strategických cílů. 

 

Optimistická varianta 

Jak již bylo uvedeno, optimistická varianta finančního plánu počítá s konstantním 

zvyšováním osobních nákladů v závislosti na tržbách. Osobní náklady však budou tvořit 

pouze 31,6%, což je hodnota z podílu nákladů z roku 2015 a společnost se jí bude snažit 

udržet po celou dobu plánovaného období. 

 

Tab. 49: Výsledky stanovených cílů - optimistická varianta plánu (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

Stanovený cíl 2016 2017 2018 2019 

Dosažení kladné rentability     

Rentabilita celkových aktiv 3,77 6,65 6,25 5,81 

Rentabilita vlastního kapitálu 7,18 14,28 12,60 11,12 

Rentabilita tržeb 2,04 3,65 3,46 3,23 

Meziroční snižování zadluženosti     

Koeficient samofinancování 0,29 0,31 0,33 0,35 

Udržení likvidity     

Běžná likvidita na úrovni 2 2,03 2,03 2,03 2,03 

Pohotová likvidita na úrovni 1 0,97 0,97 0,97 0,97 

Okamžitá likvidita na úrovni 0,12 0,06 0,07 0,07 0,06 

 

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, kterých cílu bylo splněno, a kterých naopak nikoliv. V 

případě optimistické varianty by byl splněn cíl dosažení kladné rentability a to ve všech 

třech ukazatelích. Dosažení tohoto strategického cíle je zapříčiněno zvláště kladným 

výsledkem hospodaření, který společnost v plánovaném období dosahuje.  
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Dalším cílem, který se v této variantě plánu podařilo splnit, je meziroční snižování 

zadluženosti. Koeficient samofinancování, pomocí kterého lze měřit, do jaké míry 

společnost využívá svůj kapitál, zaznamenává vzrůstající trend, což značí, že společnost ke 

svým podnikatelským aktivitám využívá postupně vyšší množství svých vlastních zdrojů. 

Tento výsledek je podpořen zvláště faktem, že se společnosti v optimistické variantě plánu 

daří nezvyšovat bankovní úvěry a drzí je na konstantní výši 3000 tis. Kč. 

V případě likvidity je splněn pouze cíl udržení běžné likvidity na hodnotě 2. Pohotová 

likvidita se pohybuje těsně pod úrovní plánované hranice. Výsledky okamžité likvidity 

dosahují velmi nízkých hodnot, které jsou dané nízkým stavem finančního majetku. 

Ukazatel má navíc snižující trend, což je pro společnost alarmující a mohla by se dostat do 

finančních potíží. 

 

Pesimistická varianta 

U pesimistické varianty finančního plánu bude podíl osobních nákladů na tržbách tvořit 

33,7%, což je průměr podílu nákladů z let 2014 a 2015. V následující tabulce bude 

uvedeno, jakých cílů bylo dosaženo. 

 

Tab. 50: Výsledky stanovených cílů - pesimistická varianta plánu (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti GOZ METAL s.r.o.) 

Stanovený cíl 2016 2017 2018 2019 

Dosažení kladné rentability     

Rentabilita celkových aktiv -0,03 2,88 2,52 

2,112,52 

2,11 

Rentabilita vlastního kapitálu -5,74 4,52 3,19 1,59 

Rentabilita tržeb -0,02 1,59 1,4 1,17 

Meziroční snižování zadluženosti     

Koeficient samofinancování 0,25 0,24 0,24 0,22 

Udržení likvidity     

Běžná likvidita na úrovni 2 2,03 2,04 2,04 2,02 

Pohotová likvidita na úrovni 1 0,97 0,98 0,98 0,96 

Okamžitá likvidita na úrovni 0,12 0,07 0,08 0,07 0,06 

 

Z tabulky je zřejmé, že cíl dosažení kladné rentability je splněn ve všech letech s výjimkou 

roku 2016, kdy všechny tři ukazatele rentability vycházejí v záporných hodnotách. Tento 

rok společnost vykázala ztrátu ve výši 192 tis. Kč. V pesimistické variantě plánu, dosahují 

ukazatele značně nižších hodnot, než u varianty optimistické. 
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Cíl týkající se meziročního snižování zadluženosti splněn nebyl, neboť ukazatel 

koeficientu samofinancování se v čase snižuje. Je to dáno zejména kvůli každoročně se 

zvyšujícímu bankovnímu úvěru ve výši 500 tis. Kč, který si společnost čerpá právě kvůli 

vyšším osobním nákladům. 

Ukazatele likvidity mají podobný průběh, jako u varianty plánu optimistického. Hodnota 

běžné likvidity je splněna kromě roku 2019 ve všech plánovaných letech. Pohotová ani 

okamžitá likvidita plánovaných hodnot nedosáhly kvůli nízkému stavu finančního majetku. 

 

Srovnání variant z hlediska cílů 

V tabulce níže jsou červenou barvou označeny situace, kdy nedojde ke splnění 

plánovaných cílů. Naopak políčka vyplněné barvou bílou, jsou takové situace, kdy dojde 

ke splnění stanovených cílů. 

 

Tab. 51: Srovnání jednotlivých variant z hlediska cílů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Stanovený cíl 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Rentabilita celkových aktiv A A A A N A A A 

Rentabilita vlastního kapitálu A A A A N A A A 

Rentabilita tržeb A A A A N A A A 

Koeficient samofinancování A A A A N N N N 

Běžná likvidita na úrovni 2 A A A A A A A A 

Pohotová likvidita na úrovni 1 N N N N N N N N 

Okamžitá likvidita na úrovni 0,12 N N N N N N N N 

 

  9.4  Shrnutí a doporučení v oblasti finančního plánování 

Na základě výsledků z finanční analýzy, stanovených strategických cílů a očekávaného 

budoucího vývoje byly sestaveny finanční plány. Vzhledem ke skutečnosti, že budoucí 

vývoj je velice těžké předpovídat a budoucnost je nejistá, byl finanční plán sestaven ve 

dvou variantách, aby společnost případně zavčas reagovat na nově vzniklé skutečnosti. 

 

 Obě dvě varianty finančního plánu, vycházejí z předpokladu, že tržby společnosti budou v 

plánovaném období růst v závislosti na tržbách odvětví, které byly prognózovány na 
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základě predikce vývoje hrubého domácího produktu v běžných cenách. Jednotlivé 

varianty finančního plánu, se od sebe liší vývojem osobních nákladů, konkrétně jejich 

podílem na tržbách. 

 

Optimistická varianta plánu je založena, na udržení osobních nákladů na úrovni roku 2015, 

lépe řečeno na stejném podílu z tržeb. Pokud se společnosti tento podíl osobních nákladů 

podaří udržet, tak dosáhne zisku a z provozního cash flow dokáže financovat plánované 

investice, bez nutnosti dalšího zadlužování. Pokud však podíl osobních nákladů neudrží 

(pesimistická varianta), musela by přistoupit k dalšímu úvěrování, což je pro společnost, 

vzhledem k míře zadlužení, již nevýhodné. Faktorem úspěchu do budoucna, tak bude 

udržení a navyšování produktivity práce. Co se týče stanovených cílů, tak jedním z nich, 

bylo dosažení kladné rentability, neboť společnost v minulých letech dosahovala 

nevyhovujících výsledků. Tento cíl je v optimistické variantě splněn a rentabilita dosahuje 

velmi dobrých hodnot. Dalším cílem bylo meziroční snižování zadluženosti, což se v této 

variantě plánu také povedlo a společnost v prognózovaném období využívá čím dál více 

vlastního kapitálu. Jediným strategickým cílem, který nebyl naplněn, se týká likvidity, 

konkrétně likvidity pohotové a okamžité. Zvláště výsledky okamžité likvidity jsou velmi 

nízké, což poukazuje na fakt, že se společnost může dostat do finančních potíží. 

 

Pesimistická varianta plánu předpokládá, že se společnosti nepodaří udržet podíl osobních 

nákladů na úrovni roku 2015, tudíž pro sestavení je využit průměr podílu osobních nákladů 

na tržbách z let 2014 a 2015. Zvýšení osobních nákladů společnosti zapříčiní vyšší 

využívání bankovních úvěrů a to o 500 tis. Kč každým rokem. Větší zadluženost se projeví 

zvláště pak ve výsledku hospodaření, který se v pesimistické variantě pohybuje na nízké 

úrovni, dokonce v roce 2016 společnost vykazuje ztrátu. Co se týče stanovených cílů v této 

variantě, tak naplněny byly v letech 2017-2019 ukazatele rentability a poté ve všech letech 

ukazatel běžné likvidity. Ostatní cíle, které byly naplánovány, splněny nebyly. 

 

Zhodnotí-li se varianty finančních plánů, tak je vidět že společnost by potřebovala zlepšit 

svoji pohotovou a okamžitou likviditu, která u obou variant je neuspokojivá. Jedna z 

možností je snažit se méně investovat do zásob, kterých má společnost relativně velké 

množství, tím by se mohl navýšit finanční majetek a tím i zmiňovaná likvidita. Jedním z 
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možných řešení, které by napomohlo společnosti k efektivnějšímu řízení zásob, je využití 

metody ABC, pomocí které by diferencovala jednotlivé položky zásob, podle podílu na 

obratu. Další možností by bylo využití metody just in time, avšak na tento způsob řízení 

zásob je společnost příliš malá. 
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Závěr 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou finančního plánování. Jejím cílem bylo 

navrhnout a sestavit podnikový finanční plán pro období let 2016-2019. Před samotným 

vytvořením finančního plánu, bylo zapotřebí zpracovat několik analýz, ze kterých vzešly 

potřebné informace, které sloužily jako východiska pro tvorbu plánu. Pro vytvoření analýz 

byly použity výroční zprávy společnosti GOZ METAL s.r.o., konkrétně výkaz zisku a 

ztráty a rozvaha z let 2010-2015. 

 

Teoretická část diplomové práce se věnuje interpretaci základních pojmů finančního 

plánování, jako například metodám, postupům a principům, které jsou využívány při 

sestavování finančního plánu. Tato kapitola byla vytvořena na základě přečtení mnoha 

odborných literatur, které vedly k porozumění problematiky týkající se finančního 

plánování. 

 

V další části práce je analýza současného stavu vybrané společnosti. Je zde její krátká 

charakteristika, historie a předmět podnikání. Dále je vytvořena PEST analýza, která je 

zaměřena na externí okolí a Porterův model pěti konkurenčních sil, pomocí kterého bylo 

zjištěno jaké je konkurenční prostředí, ve kterém společnost působí. Následovala finanční 

analýzy, kde na základě ukazatelů finanční analýzy, bylo zjištěno finanční zdraví 

společnosti. Pro lepší vypovídající schopnost byly výsledky jednotlivých ukazatelů 

srovnány s dvěma největšími konkurenty a oborovým průměrem. V nespolední řadě byla 

provedena SWOT analýza, kde byly uvedeny silné a slabé stránky společnosti, její 

příležitosti, které by mohla využít a hrozby, kterých by se měla vyvarovat. Na základě 

informací získaných ze všech výše uvedených analýz bylo teprve možno přistoupit k 

samotnému sestavení finančního plánu. 

 

Finanční plán byl sestaven ve dvou variantách, a to v optimistické a pesimistické. Jedná se 

vlastně o určité modely, které se snaží co nejpřesněji předpovědět, jak by se mohla vyvíjet 

finanční situace společnosti v plánovaném období. Budoucí vývoj je však téměř nemožné 

přesně předpovědět a až samotné srovnání skutečných výsledků s těmi plánovanými 

odhalí, jak blízko nebo daleko, byl plán od reality. 
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v optimistické variantě se podařilo dosáhnout ve všech letech kladného výsledku 

hospodaření, což je pro společnost velmi pozitivní skutečnost. U varianty pesimistické, 

která počítá s vyšším podílem osobních nákladů na tržbách, je v roce 2016 vykázána ztráta, 

avšak v ostatních letech plánovacího období, již společnost zaznamenává zisk. 

Optimistická varianta zaznamenává progresivnější růst a lepší výsledky než varianta 

pesimistická i než výsledky, které bylo skutečně dosažené společností v minulosti.  

 

Závěr práce tvoří zhodnocení jednotlivých variant finančních plánu. Na základě provedené 

finanční analýzy a kontroly plánu prognózovaného období, bylo zjištěno, že pokud by se 

vývoj společnosti ubíral podle optimistického scénáře, tak budou splněny všechny 

stanovené strategické cíle, kromě pohotové a okamžité likvidity. Zatímco u varianty 

pesimistické je splněna přibližně polovina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

Seznam použitých zdrojů  

 

1  BĚLOHLÁVEK, F., P. KAŠŤAN a O. ŠULEŘ. Management. Brno: Computer Press, 2006. 

ISBN 80-251-0396-X. 

 

2  BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední podniky. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2007, 280s. ISBN 978-80-247-1535 

 

3  EET prošla sněmovnou, Babiš přijímal gratulace. TOP 09 a ODS podávají ustavní 

stížnost. Aktualne.cz [online]. Economi, a.s., 2016 [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: 

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/zive-eet-snemovna-babis-kalousek-fiala-

dane/r~3d905622cfd511e59045002590604f2e 

 

4  Elektronická evidence tržeb krok za krokem: E-tržby v bodech. E-trzby-pohoda [online]. 

STORMWARE s.r.o., 2016 [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: http://www.e-trzby-pohoda.cz/e-

trzby-v-bodech/ 

 

5  Finanční analýza podnikové sféry za rok 2011. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

[online]. 2012 [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument105732.html 

 

6  Finanční analýza podnikové sféry za rok 2014. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

[online]. 2015 [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument157262.html 

 

7  Finanční analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost sledovaných 

odvětví za rok 2012. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2013 [cit. 2016-04-22]. 

Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument141226.html 

 

8  Finanční analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost sledovaných 

odvětví za rok 2013. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2014 [cit. 2016-04-22]. 

Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument150081.html 

 

9  FOTR, Jiří. Strategické finanční plánování. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 149 s. ISBN 80-



134 

 

7169-694-3. 

 

10  GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 1 vyd. Brno:     

Computer Press, a.s., 2010. 325 s. ISBN 978-80-251-2621-9. 

 

11  GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování 

podniku. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2.  

 

12  GOZ METAL: Tradiční český výrobce. GOZ METAL [online]. 2012 [cit. 2016-04-22]. 

Dostupné z: http://gozmetal.cz/cz/ 

 

13  Intervence ČNB do konce roku 2016? Kurzycz [online]. AliaWeb, spol. s.r.o., 2015 [cit. 

2016-04-21]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/zpravy/389742-intervence-cnb-do-konce-

roku-2016/ 

 

14  KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. Beckova 

edice Ekonomie. ISBN 80-7179-802-9. 

 

15  Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí: Úrokové sazby z 

nových obchodů. Česká národní banka [online]. 2016 [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/harm_stat_data/mfi_komentar.html 

 

16  Kontrolní hlášení DPH. Profitas.cz [online]. [cit. 2016-05-17]. Dostupné z: 

http://www.profitas.cz/poradna/prakticke-rady-a-zkusenosti/kontrolni-hlaseni-dph 

 

17  KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Vyd. 1. 

Brno: Computer Press, c2007, 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 

 

18  LANDA, Martin. Finanční plánování a likvidita. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2007, 

vi, 180 s. ISBN 978-80-251-1492-6 

 

19  MAREK, Petr. Studijní průvodce financemi podniku. 2., aktualiz. vyd. Praha: 



135 

 

Ekopress, 2009, 634 s. ISBN 978-80-86929-49- 

 

20  MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 232 

s. ISBN 978-80-247-2432-4. 

 

21  Ministerstvo průmyslu a obchodu: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2014 

[online]. 2015 [cit. 2016-05-17]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument161359.html 

 

22  Ministerstvo financí: 41. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje 

ČR (2016–2019) [online]. 2016 [cit. 2016-05-17]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-

predikce/2016/41-kolokvium-pruzkum-prognoz-makroekono-24568 

 

23  Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji k 30.6.2015. Český statistický úřad: Krajská 

správa ČSÚ v Brně [online]. 2015 [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xb/nezamestnanost-1-pol-2015 

 

24  Obyvatelstvo v obcích Jihomoravského kraje v roce 2014. Český statistický úřad: 

Krajská správa ČSÚ v Brně [online]. 2015 [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: 

https://www.scitani.cz/csu/xb/obyvatelstvo-v-obcich-jihomoravskeho-kraje-v-roce-2014 

 

25  REŽŇÁKOVÁ, Mária. Finanční management: studijní text pro kombinovanou formu 

studia. Vyd. 3., aktualiz. a rozš., V Akademickém nakl. CERM 1. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2005, 119 s. ISBN 80-214-3036-2. 

 

26  RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2012, 290 s. ISBN 978-80-247-4047-8. 

 

27  SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash Flow. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003, viii, 190 s. 

ISBN 80-7226-875-9. 

 

28  SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera - finanční analýza v řízení firmy. 



136 

 

2. dopl. vyd. Praha: Computer Press, 2001, ix, 220 s. ISBN 80-7226-562-8 

 

29  VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. Vyd. 1. Praha: Ekopress, c1997, 247 s. ISBN 

80-901991-6-x. 

 

30  Virtuse Energy: Cena elektřina do konce roku neporoste. Tretiruka.cz [online]. 2015 

[cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.tretiruka.cz/news/virtuse-energy-cena-elektriny-

do-konce-roku-neporoste/ 

 

 

  



137 

 

Seznam tabulek, grafů a obrázků 

Seznam tabulek 

Tab. 1 : Horizontální analýza aktiv.......................................................................................59 

Tab. 2 : Vertikální analýza aktiv...........................................................................................60 

Tab. 3 : Horizontální analýza pasiv......................................................................................62 

Tab. 4 : Vertikální analýza pasiv...........................................................................................62 

Tab. 5: Horizontální analýza výkazu zisků a ztráty..............................................................65 

Tab. 6: Rozdílové ukazatele.................................................................................................67 

Tab. 7 : Ukazatele rentability................................................................................................70 

Tab. 8: Ukazatele aktivity.....................................................................................................72 

Tab. 9: Ukazatele aktivity - doby obratů..............................................................................74 

Tab. 10: Ukazatele likvidity..................................................................................................76 

Tab. 11: Ukazatele zadluženosti...........................................................................................78 

Tab. 12: Provozní ukazatele.................................................................................................79 

Tab. 13: Altmanův index......................................................................................................81 

Tab. 14: Index IN05..............................................................................................................82 

Tab. 15: Vývoj tržeb v oboru v letech 2008-2014................................................................90 

Tab. 16: Vývoj tržeb společnosti GOZ METAL s.r.o. v letech 2008-2015..........................91 

Tab. 17: Tržní podíl podniku a jeho vývoj...........................................................................92 

Tab. 18: Vývoj a prognóza makroekonomických ukazatelů................................................93 

Tab. 19: Pearsonův korelační koeficient..............................................................................94 

Tab. 20: Prognóza tržeb odvětví a tržního podílu................................................................95 

Tab. 21: Prognóza tržeb podniku..........................................................................................97 

Tab. 22: Prognóza ziskové marže shora...............................................................................98 

Tab. 23: Prognóza ziskové marže zdola...............................................................................99 

Tab. 24: Minulý vývoj osobních nákladů a jejich podíl na tržbách...................................100 

Tab. 25: Budoucí vývoj osobních nákladů a jejich podíl na tržbách..................................101 

Tab. 26: Budoucí vývoj osobních nákladů a jejich podíl na tržbách..................................101 

Tab. 27: Doba obratu ve dnech vztaženo k tržbám............................................................102 

Tab. 28: Upravený pracovní kapitál...................................................................................102 

Tab. 29: Investiční náročnost do nehmotného majetku za minulost..................................104 



138 

 

Tab. 30: Investiční náročnost do hmotného majetku za minulost......................................104 

Tab. 31: Odhad investic pro období let 2016-2019............................................................104 

Tab. 32: Plán investic pro nehmotný majetek....................................................................105 

Tab. 33: Plán investic pro hmotný majetek........................................................................105 

Tab. 34: Celkové hodnoty investic do dlouhodobého majetku..........................................105 

Tab. 35: Plánovaný výkaz zisků a ztráty - optimistická varianta.......................................109 

Tab. 36: Plánovaná aktiva - optimistická varianta..............................................................112 

Tab. 37: Plánovaná pasiva - optimistická varianta.............................................................114 

Tab. 38: Plánované cash flow - optimistická varianta........................................................116 

Tab. 39: Plánovaný výkaz zisků a ztráty - pesimistická varianta.......................................118 

Tab. 40: Plánovaná aktiva - pesimistická varianta.............................................................119 

Tab. 41: Plánovaná pasiva - pesimistická varianta.............................................................120 

Tab. 42: Plánované cash flow - pesimistická varianta........................................................121 

Tab. 43: Rozdílové ukazatele pro jednotlivé varianty finančního plánů............................122 

Tab. 44: Ukazatele rentability pro jednotlivé varianty finančního plánů...........................123 

Tab. 45: Ukazatele aktivity pro jednotlivé varianty finančního plánů...............................123 

Tab. 46: Ukazatele aktivity - doby obratů pro jednotlivé varianty finančního plánů.........124 

Tab. 47: Ukazatele likvidity pro jednotlivé varianty finančního plánů..............................125 

Tab. 48: Ukazatele zadluženosti pro jednotlivé varianty finančního plánů.......................125 

Tab. 49: Výsledky stanovených cílů - optimistická varianta plánu....................................126 

Tab. 50: Výsledky stanovených cílů - pesimistická varianta plánu....................................127 

Tab. 51: Srovnání jednotlivých variant z hlediska cílů......................................................128 

 

 

Seznam grafů 

Graf 1: Průměrný kurz EUR/CZK.........................................................................................51 

Graf 2: Vývoj cen elektřiny v letech 2010- 2015.................................................................52 

Graf 3: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ČR.....................................................53 

Graf 4: Průměrný věk obyvatel v Jihomoravském kraji v letech 1992-2014.......................54 

Graf 5: Struktura majetku společnosti v letech....................................................................61 

Graf 6: Struktura majetku společnosti v letech 2010-2015..................................................64 



139 

 

Graf 7: Vývoj výnosů společnosti v letech 2010-2015........................................................67 

Graf 8: Vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2010-2015...................................................69 

Graf 9: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2010-2015......................................................71 

Graf 10: Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2010-2015........................................................73 

Graf 11: Vývoj ukazatelů aktivity (doby obratů) v letech 2010-2015.................................75 

Graf 12: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2010-2015.......................................................77 

Graf 13: Srovnání hodnot koeficientu samofinancování s konkurencí v oboru...................79 

Graf 14: Vývoj soustav ukazatelů v letech 2011-2015.........................................................83 

Graf 15: Tržby v odvětví v letech 2008-2015......................................................................91 

Graf 16: Vývoj tržeb společnosti v letech 2008-2015..........................................................92 

Graf 17: Lineární trend regresní analýzy..............................................................................94 

Graf 18: Vývoj indexu růstu trhu a tržního podílu...............................................................96 

Graf: 19: Vývoj tržeb společnosti GOZ METAL s.r.o.........................................................97 

Graf 20: Vývoj počtu zaměstnanců v období let 2010-2015..............................................100 

Graf 21: Plánované osobní náklady v závislosti na tržbách...............................................108

  

Seznam obrázků 

Obr. 1: Obecný postup tvorby finančního plánu..................................................................15 

Obr. 2: Struktura plánů a její vazby......................................................................................23 

Obr. 3: PEST analýza...........................................................................................................38 

Obr. 4: Porterův model pěti konkurenčních sil.....................................................................39 

Obr. 5: Fáze provedení SWOT analýzy................................................................................42 

Obr. 6: Schody a zábradlí.....................................................................................................44 

Obr. 7: Sedátko REHA.........................................................................................................44 

Obr. 8: Dávkovač..................................................................................................................45 

Obr. 9: Gastro vybavení........................................................................................................45 

Obr. 10: Nerezový květináč..................................................................................................46 

Obr. 11: Radiátor..................................................................................................................46 

Obr. 9: Organizační struktura společnosti............................................................................47 

Obr. 11: Elektronická evidence tržeb krok za krokem.........................................................49 

 



140 

 

Seznam příloh 

Příloha 1: Aktiva společnosti GOZ METAL s.r.o. (2010-2015) 

Příloha 2: Pasiva společnosti GOZ METAL s.r.o. (2010-2015) 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát společnosti GOZ METAL s.r.o. (2010-2015) 

Příloha 4: Analýza časových řad tržeb odvětví 

Příloha 5:  Regresní analýza tržeb odvětví 

Příloha 6: Investiční náročnost dlouhodobého hmotného majetku v odvětví 

 

 



I 

 

Příloha 1: Aktiva společnosti GOZ METAL s.r.o. (2010-2015) 

AKTIVA (v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 14287 12002 12589 12443 12625 12614 

Dlouhodobý majetek 1305 1284 1087 1190 1613 1092 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 199 173 129 

Dlouhodobý hmotný majetek 1305 1284 1087 991 1440 963 

Pozemky  0 0 0 0 0 0 

Stavby 0 0 0 0 0 0 

Samostatné movité věci a soubor movitých věcí 1305 1284 1087 991 1440 963 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 12795 10594 11182 10991 10763 11305 

Zásoby 7654 6472 5972 6225 6030 5762 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 4952 4058 4865 4695 4572 4913 

Krátkodobý finanční majetek 189 124 345 71 161 630 

Časové rozlišení 187 124 320 262 249 217 

 

 

Příloha 2: Pasiva společnosti GOZ METAL s.r.o. (2010-2015) 

PASIVA (v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PASIVA CELKEM 14287 12002 12589 12443 12625 12614 

Vlastní kapitál 8437 6854 5489 5534 4486 3529 

Základní kapitál 681 681 681 681 681 681 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy, neděl. fond a ostatní fondy ze zisku 68 68 68 68 68 68 

Výsledek hospodaření minulých let 6679 7689 6105 4751 4785 3737 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1009 -1584 -1356 34 -1048 -957 

Cizí zdroje 5624 4937 6697 6692 7922 8741 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 41 12 195 203 409 303 

Krátkodobé závazky 5583 4224 4002 3889 4513 5438 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 701 2500 2600 217 344 

Časové rozlišení 226 211 394 217 217 344 
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát společnosti GOZ METAL s.r.o.  

Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 828 1182 1428 1194 873 473 

Náklady vynaložené na prodané zboží 713 781 1022 783 657 560 

Obchodní marže 115 401 406 411 216 -87 

Výkony 20779 18755 19902 22953 21369 22549 

Výkonová spotřeba 14396 12374 12259 13709 14631 15648 

Přidaná hodnota 6498 6782 8049 9655 6954 6814 

Osobní náklady 9219 7705 8756 9339 7681 7125 

Daně a poplatky 347 78 34 31 29 44 

Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku 543 532 462 107 341 556 

Tržby z prodeje DM a materiálu 7912 525 381 152 443 287 

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 3109 192 10 4 15 91 

Změna stavu rezerv a opravných položek 0 -8 -12 0 0 0 

Ostatní provozní výnosy 311 190 57 229 143 216 

Ostatní provozní náklady 321 379 198 176 153 191 

Provozní výsledek hospodaření 1187 -1381 -961 379 -679 -690 

Výnosové úroky 0 0 0 0 0 2 

Nákladové úroky 26 41 162 151 157 133 

Ostatní finanční výnosy 32 76 276 290 69 14 

Ostatní finanční náklady 183 238 276 290 280 150 

Finanční výsledek hospodaření -177 -203 -393 -345 -368 -267 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1010 -1584 -1354 34 -1047 -957 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 1010 -1584 -1354 34 -1047 -957 

Výsledek hospodaření před zdaněním 1010 -1584 -1354 34 -1047 -957 
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Příloha 4: Analýza časových řad tržeb odvětví 

Níže uvedené grafy zobrazují závislost, mezi Tržbami odvětví v tis. Kč a časem. postupně 

byl testován lineární trend, exponenciální, logaritmický a mocninný. 
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y = 3E-22e0,0309x 
R² = 0,3598 
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Logaritmický 

 

 

 

 

Mocninný 
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y = 2E-200x62,114 
R² = 0,3596 
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Příloha 5: Regresní analýza tržeb odvětví 

V níže uvedených grafech, jsou zobrazeny závislosti mezi tržbami v odvětví a 

makroekonomickou proměnno, která byla na základě nejvyššího koeficientu korelace 

vybrána HDP v běžných cenách. 
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y = 531222ln(x) - 8E+06 
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Mocninný 

 

 

 

 

Příloha 6: Investiční náročnost dlouhodobého hmotného majetku v odvětví  

V níže uvedené tabulce je uvedena investiční náročnost růstu výkonů v odvětví, kde 

společnost GOZ METAL s.r.o. působí. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Výkony (tis. Kč) 222160796 255138898 278891156 291057772 292876748 3177757191 

Přírůstek výkonů 95596395 

Stav majetku na konci roku 86065653 85916873 8713706 92608978 95231621 101642515 

Investice netto  -148780 1246833 54455272 2622643 6410894 

Invest. náročnost růstu 

výkonů 
16,29% 
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