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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikového finančního plánu. První část 

práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Následně je 

představena společnost a jsou provedeny analýzy jejího současného stavu. Poté je 

navržen finanční plán pro roky 2015 – 2017 v optimistické a pesimistické variantě. 

Následuje zhodnocení finančního plánu.  

Abstract 

The master’s thesis deals about the draft of a corporate financial plan. First part of the 

thesis is focused on the theoretical basis of financial planning. Afterwards the company 

is introduced and the analysis of contemporary state of company are performed. After 

that the financial plan for the years 2015 – 2017 is designed  both in optimistic and 

pesimistic variant. Afterwards the proposed financial plan is evaluated. 
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ÚVOD 

V dnešním vysoce konkurenčním prostředí je zajištění zdravého růstu a ziskovosti 

velice náročným úkolem. Jedním z důvodů jsou neurčitosti v podnikové budoucnosti. 

Za nástroj umožňující určité usnadnění v této oblasti je považována realizace 

a pravidelná aktualizace finančního plánování. Pomocí finančního plánu lze predikovat 

možnou budoucí situaci společnosti a zhodnotit tak dopady očekávaných událostí. To 

umožňuje vedení podniku s časovým předstihem připravit opatření, usoudí-li, že jsou 

nutná. Situaci, která nastane, nelze samozřejmě naplánovat zcela přesně, je nutné 

finanční plán sestavit ve vícero variantách, aby bylo managementu umožněno pružně 

reagovat na nové okolnosti.  

Základ pro finanční plán tvoří znalost okolních vlivů, které přímo či nepřímo ovlivňují 

společnost, a předešlý vývoj společnosti, ze kterého se odvíjí také současná situace 

společnosti. Z toho důvodu diplomová práce zahrnuje provedení strategické a finanční 

analýzy. Při sestavování finančního plánu nesmí být opomenuta budoucí strategie 

podniku a také ostatní faktory, které podnik ovlivňují. Vhodně sestavený finanční plán 

je považován za jeden z mnoha předpokladů umožňující úspěšnou budoucnost podniku. 

Praktická část diplomové práce je věnována společnosti Retex a.s., která sídlí 

v Moravském Krumlově. Její hlavní činností je výroba netkaných textilií, které nalézají 

využití především v automobilovém průmyslu. Textilní výroba má v Moravském 

Krumlově dlouholetou tradici a samotná společnost Retex a.s. působí na trhu již více 

než 65 let. Za tuto dobu si podnik vybudoval určité renomé a silné postavení na trhu, 

o čemž svědčí i široká síť odběratelů v čele s předními výrobci automobilů. 
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CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této diplomové práce je sestavení finančního plánu pro vybranou společnost 

v letech 2015 - 2017. Samotný finanční plán bude sestaven ve dvou variantách, a to v 

optimistické a pesimistické.  

Dílčím cílem je potom provedení strategické analýzy a finanční analýzy, což je 

nezbytné pro odhad budoucího vývoje. 

V části Teoretická východiska finančního plánování podniku bude s využitím odborné 

literatury popsáno samotné finanční plánování, budou vyjmenovány zásady a principy 

sestavování finančního plánu, jednotlivé druhy finančních plánů. Dále zde bude 

nastíněna strategická a finanční analýza. Poté bude následovat popis metod finančního 

plánování využívaných při sestavování plánované rozvahy, plánovaného výkazu zisku 

a ztráty a plánovaného cash flow. Na závěr dojde na objasnění finanční kontroly. 

Další část diplomové práce bude věnována charakteristice společnosti Retex a.s. V této 

kapitole dojde ke stručnému představení společnosti, výrobního programu 

a organizačního uspořádání. 

Kapitola Strategická analýza okolí podniku bude obsahovat PESTLE analýzu a Porterův 

model pěti sil. 

V rámci kapitoly Finanční analýza podniku bude zpracována analýza absolutních 

ukazatelů, poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. V závěru kapitoly bude sestavena 

SWOT analýza zobrazující hlavní silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby vztahující 

se k analyzované společnosti. 

V další části diplomové práce dojde na sestavení samotného finančního plánu pro roky 

2015 - 2017. Ve finančním plánu se projeví očekávaný vývoj a situace podniku. 

Finanční plán bude sestaven ve variantách jako optimistický a pesimistický a každá 

z variant bude podrobena finanční analýze. Při sestavování finančního plánu se budou 

využívat především metody procentuálního podílu na tržbách a doba ukazatelů doby 

obratu. Některé položky výkazu mohou být určeny individuálně na základě 

poskytnutých informací od společnosti. 
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Při zpracování diplomové práce budou využity i další vědecké metody (Geršlová, 

2009): 

 analyticko-syntetická metoda – rozklad celku na jednotlivé části a zjištění 

vzájemných vazeb mezi nimi, 

  induktivní metoda – zkoumání jednotlivých jevů a jejich analýza s cílem 

zobecnit získané poznatky, 

  deduktivní metoda – z obecného zákona, výroku přecházíme k méně obecnému,  

 historická metoda – zabývá se pozorováním vývoje předmětu či jevu, objasňuje 

mezistupně a naznačuje možný vývoj,  

 logicko-systematická – analyzuje počáteční situaci, objasňuje základní prvky 

a jevy a doplňuje nová fakta, názory a souvislosti 

 analogická metoda – zobrazuje novou věc na základě toho, co je již známé, 

poukazuje na rovnosti, podobnosti, ale i odchylky.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ PODNIKU 

V této části diplomové práce se nachází teoretické vymezení samotného pojmu finanční 

plánování, popsání jeho úlohy v systému řízení podnikových financí a jednotlivé druhy 

finančních plánů. Dále se kapitola věnuje nastínění metod, zásad a postupu finančního 

plánování, plánovaným účetním výkazům a nakonec kontrole finančního plánování. 

1.1  Finanční plánování 

Základním úkolem finančního plánování je vytyčení finančních cílů podniku 

a vymezení prostředků, prostřednictvím nichž má být cílů dosaženo. Finanční plánování 

slouží jako základ pro udržení finančního zdraví společnosti (Kislingerová, 2010). 

Finanční plán se řadí mezi nejdůležitější a nejnáročnější, co se sestavení týče, 

podnikové plány, což je způsobeno tím, že finanční plán je kvantitativní souhrn všech 

podnikových aktivit, které slouží k zajištění provozu a růstu podniku. Zároveň se ve 

finančním plánu propojují všechny dílčí podnikové plány (Koráb, Peterka a Režňáková, 

2007).  

Finanční plánování spočívá v rozhodování o formách financování ať už investic, nebo 

běžné činnosti, o investování kapitálu a také o peněžním hospodaření. Samotné finanční 

plánování obsahuje tři základní rozhodovací polohy: 

 vytyčení finančních cílů s přihlédnutím ke zhodnocení investovaného kapitálu, 

 stanovení finanční politiky, ve které se odráží finanční situace podniku, odhadů 

vnějšího prostředí a podnikatelské strategie, 

 nastínění očekávaného vývoje podnikových financí s ohledem na finanční cíl 

a finanční politiku v souladu s plánem tržeb a plánem výroby (Valach a kolektiv, 

1999). 

Za základní cíl řízení podniku se obecně považuje zajištění trvalé existence při 

dosahování co nejlepších hospodářských výsledků. Finanční teorie pokládá za 

nejvýznamnější cíl maximalizaci tržní hodnoty podniku (Valach a kolektiv, 1999). 
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Prostřednictvím finanční politiky jsou specifikovány zásady pro financování 

podnikových činností. Jednotlivé zásady dávají odpovědi na následující otázky (Valach 

a kolektiv, 1999): 

 Jakým způsobem mohou být určité kapitálové zdroje užívány? 

 Kde je možné získat dodatečný kapitál? 

 Jak může být vysoká zadluženost? 

 Jaký bude zdroj financování opakujících se potřeb? 

 Jaká má být likvidita? 

 Jaká jsou omezení růstu majetku a tržeb s přihlédnutím na peněžní toky? 

 Jak mají být vysoké dividendy? 

Dle délky, na kterou je finanční plán sestaven, se označuje jako (Koráb, Peterka 

a Režňáková, 2007): 

 dlouhodobý (strategický),         

 krátkodobý (operativní).  

1.2 Zásady finančního plánování 

Do jaké míry jsou hodnoty ve finančním plánování reálné, naznačuje míra dodržování 

zásad finančního plánování. První zásadu - systematičnost lze popsat jako soustavné 

sledování daného cíle, jemuž musí podléhat další dílčí cíle. Druhá zásada - úplnost 

znamená, že je nutné ve finančním plánu zohlednit všechny činnosti a všechny faktory. 

Dodržování třetí zásady - přehlednosti umožňuje každému uživateli plánu jednoduchou 

operativnost při jeho plnění i snadnou následnou kontrolu. Čtvrtá zásada - periodičnost 

vystihuje požadavek sestavovat plán vždy v pravidelných po sobě jdoucích intervalech. 

Pátá zásada - pružnost znamená aktualizování finančního plánu ještě v průběhu 

plánovaného období. Poslední, šestá zásada - klouzavost vyjadřuje nutnost, aby 

plánované období nově vznikajícího plánu alespoň částečně překrývalo plánované 

období předcházejícího finančního plánu (Marek a kolektiv, 2009). 

Další zásady a principy při sestavování finančního plánování doporučuje dodržovat 

Landa (2007). Jedná se o tyto zásady: 
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Zásada dlouhodobosti finančního plánování: Tato zásada spočívá v tom, že operační 

a taktické cíle by měly být podřízeny dlouhodobým cílům a měly by napomáhat 

k realizování dlouhodobých strategických cílů. 

Zásada hierarchického uspořádání firemních finančních cílů: Jádrem této zásady je 

nutnost, aby byl mezi dlouhodobými i krátkodobými cíli stanoven jeden prioritní a aby 

ostatní cíle byly stanoveny a hodnoceny z hlediska právě tohoto vrcholového cíle. 

Zásada reálné dosažitelnosti podnikových cílů: Dodržování této zásady znamená, že 

při sestavování plánu se vychází z informací získaných v analytické části finančního 

plánování. Přínos této zásady je v motivačním potenciálu reálně dosažitelného cíle 

a také skutečnost, že dosažení předem stanoveného cíle má pozitivní vliv na vnější 

hodnocení a rating. 

Zásada programové ziskové orientace podniku: Kromě maximalizace tržní hodnoty 

je třeba se orientovat i na ziskovost, a to z důvodu používání zisku při externím 

hodnocení výkonnosti podniku a ovlivnění tržní hodnoty podniku. 

Zásada periodické aktualizace podnikových finančních plánů: Tato zásada již byla 

popsána v prvním odstavci této podkapitoly. 

Zásada podstatné shody struktury a formy hlavních plánovacích podkladů se 

strukturou a formou podnikových účetních výkazů: Dodržování této zásady 

znamená, že struktura, forma a metody finančního plánování vycházely ze struktury, 

formy a metody vnitropodnikového ekonomického reportingu. 

Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánovaných výpočtů: Jde o to, aby se ve 

finančních plánech orientovali i manažeři, kteří někdy disponují nízkými finančními 

nebo ekonomickými znalostmi. 

Zásada relativní autonomie finančního plánování: Tato zásada představuje 

schopnost čelit možným pokusům o rozmělnění nebo opuštění daného směru. K tomu 

dopomáhají strategické cíle a koncepční firemní finanční politika.  

A principy jsou následující: 

Princip preference peněžních toků: Tento princip klade důraz na to, aby 

v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu celkové peněžní příjmy převyšovaly 

celkové peněžní výdaje. Tento princip je v praxi důležitý především při řízení likvidity. 
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Princip respektování faktoru času: Jádrem tohoto principu je upřednostňování 

dřívějšího finančního příjmu před pozdějším, je-li nominální hodnota sledovaných 

příjmů stejná. Účelem upřednostňování dřívějších příjmů je fakt, že dřívější příjem je 

možné využít k financování ziskových podnikových aktivit nebo k investování. 

Princip respektování a minimalizace rizika: Stejný peněžní příjem s menším rizikem 

má mít přednost před stejným příjmem s vyšším rizikem. 

Princip optimalizace kapitálové struktury: Jde o zajištění vhodné finanční stability, 

snížení nákladů na kapitál a docílení tak požadované hodnoty podniku. 

Samotná tvorba finančního plánu předpokládá sestavení více verzí plánu a zvolení 

takové, která bude směřovat ke splnění stanovených cílů. Všechny varianty plánů jsou 

nejprve posuzovány s přihlédnutím k potřebám zdrojů financování. V případě, že nejsou 

pro danou verzi plánu dostupné finanční zdroje v nutné výši, je potřebné sestavit další 

variantu plánu, která bude počítat s externími zdroji financování. Každou verzi plánu je 

nutné podrobit metodám finanční analýzy. Získané výsledky jsou porovnávány 

s předem stanovenými cíli, a jestliže jsou v rozporu, je nezbytné zpracovat další 

variantu plánu (Koráb, Peterka a Režňáková, 2007).  

1.3 Druhy finančních plánů 

Z časového hlediska se plány dělí na (Landa, 2007): 

 krátkodobé,    

 dlouhodobé.  

1.3.1 Dlouhodobý finanční plán 

Dlouhodobý finanční plán je určen na období delší než jeden rok, většinou jde o tři až 

pět let. V dlouhodobém finančním plánu jsou stanoveny souhrnné ukazatele, na které je 

nutné se v momentálním období zaměřit (Koráb, Peterka a Režňáková, 2007).  

Dlouhodobý finanční plán je nápomocen při realizování podnikatelského záměru. Má 

také za úkol efektivně obstarat kapitál. V dlouhodobém finančním plánování musí být 

zohledněny fáze životního cyklu podniku. Dlouhodobé cíle jsou zajišťovány 

dlouhodobými finančními plány (rozpočty), např. rozpočtem finančních zdrojů a potřeb. 

Dlouhodobé rozpočty jsou podporovány ročními finančními plány. V propočtech 
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dlouhodobé kapitálové potřeby je obsáhnuto založení podniku, zvětšení kapacit 

(Kislingerová, 2010). 

 V dlouhodobém finančním plánu jsou obsaženy dle Valacha (1999) následující části: 

 analýza finanční situace, 

 plán tržeb, 

 plán peněžních toků,           

 plánovaná rozvaha, 

 plánovaná výsledovka, 

 investiční rozpočet, 

 rozpočet dlouhodobého externího financování. 

1.3.2 Krátkodobý finanční plán 

Krátkodobý finanční plán bývá konstruován na období jednoho roku. Základním 

úkolem je upřesnění postupů nutných k zajištění dlouhodobých cílů v plánovaném roce. 

Roční finanční plán reaguje na předpokládanou skutečnost běžného roku. Riziko vzniku 

chyby je poměrně malé, jelikož se vnější podmínky předpovídají jen pro blízké období.  

Cíle vycházející z krátkodobého plánování je nutné sladit s dostupnými prostředky 

(Valach a kolektiv, 1999). 

V krátkodobém finančním plánu jsou za základní výstupy považovány (Marek 

a kolektiv, 2009): 

 plánovaná rozvaha, 

 plánovaný výkaz zisku a ztráty, 

 plánované cash flow. 

1.4 Strategická analýza okolí podniku 

Pro účely této diplomové práce je pro analýzu makroprostředí zvolena metoda PESTLE. 

Metoda PESTLE je dle Grasseové (2010) užívána ke strategické analýze faktorů 

externího prostředí, které je možné považovat za budoucí příležitosti či hrozby pro 

analyzovaný podnik. Externí prostředí je tvořeno následujícími faktory: 

 politické, 

 ekonomické, 
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 sociální, 

 technologické, 

 legislativní, 

 ekologické. 

Do politických faktorů je možné zahrnout např. úroveň politické stability, politický 

postoj, hodnocení externích vztahů apod. Za ekonomické faktory považujeme základní 

hodnocení makroekonomické situace (míra inflace, úroková míra, hrubý domácí 

produkt a další), dostupnost finančních zdrojů (náklady na půjčky, bankovní systém, 

dostupnost úvěrů) a daňové faktory. Sociálními faktory se rozumí např. demografické 

charakteristiky, míra nezaměstnanosti, životní úroveň, dostupnost pracovní síly a další. 

Mezi technologické faktory patří mimo obecnou technologickou úroveň, podpora vlády 

v oblasti vývoje a výzkumu. Legislativními faktory se chápe existence zákonných 

norem ovlivňujících analyzovaný podnik. Jedná se především o obchodní právo, daňové 

zákony a další. Pod legislativní faktory spadá také chybějící legislativa či funkčnost 

soudů a vymahatelnost práva. K ekologickým faktorům přiřazujeme např. klimatické 

a přírodní vlivy, globální environmentální hrozby nebo právní omezení související 

s ochranou životního prostředí (Grasseová a kolektiv, 2010). 

Grasseová (2010) uvádí, že v analýze mezoprostředí je základem rozbor odvětví, ve 

kterém podnik aktuálně působí, případně má v plánu rozšířit svou činnost. Pro analýzu 

odvětví je vhodné použít Porterův model pěti sil.  

Dle Porterova názoru je nutné před vstupem na trh v konkrétním odvětví zanalyzovat 

pět sil, které zobrazují přitažlivost odvětví. Model předpokládá, že strategická pozice 

podniku je stanovena na základě pěti základních činitelů. Důležitost činitelů se mění 

s jednotlivými odvětvími (Grasseová a kolektiv, 2010). 

Pět základních činitelů je následujících (Grasseová a kolektiv, 2010): 

 Hrozba silné rivality 

Odvětví se dá považovat za nepřitažlivé, pokud v něm již působí velké množství silných 

konkurenčních firem. Rivalita roste, zda-li odvětví stagnuje nebo se zmenšuje, protože 

jediná možnost, jak získat vyšší podíl na trhu, je na úkor konkurence. 
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 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Možné ohrožení vstupem nových konkurentů se odvíjí od vstupních bariér do daného 

odvětví. Z pohledu ziskovosti odvětví je za nejatraktivnější trh považován ten, jenž má 

vysoké vstupní bariéry a výstupní nízké. To znamená, že velmi málo podniků je 

schopno do odvětví vstoupit a v případě neúspěchu trh bez větších problémů opustit. 

 Hrozba nahraditelnosti výrobků 

Odvětví je považováno za neatraktivní, pokud reálně nebo potenciálně hrozí, že 

výrobky je možné nahradit jinými. 

 Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

Pokud zákazníci disponují velkou nebo rostoucí mocí při vyjednávání s dodavateli, je 

odvětví považováno za neatraktivní. Zákazníci totiž vytváří tlak na snižující se ceny 

a vyžadují kvalitnější produkty. 

 Hrozba rostoucí vyjednávací síly 

Odvětví ztrácí na atraktivitě, jestliže dodavatelé jsou schopni zvyšovat ceny či 

produkovat v menší kvalitě a kvantitě. Síla dodavatelů roste, pokud dodávají unikátní 

produkty a dodávané produkty jsou zásadními pro odběratele. 

1.5 Finanční analýza podniku 

Finanční analýza neboli analýza finančního zdraví podniku se řadí mezi nejdůležitější 

nástroje finančního řízení. Základními funkcemi finanční analýzy jsou: 

1. prověření finančního zdraví podniku, 

2. vytvoření základu pro finanční plánování. 

První zmíněnou funkci lze charakterizovat jako hledání odpovědi na otázku, jaká je 

finanční situace k aktuálnímu datu, jak probíhal její historický vývoj a jaká jsou 

očekávání pro nejbližší budoucnost. Prostřednictvím druhé funkce můžeme finanční 

analýzu chápat jako nástroj, pomocí kterého můžeme získat z minulého vývoje 

podklady pro plánování hlavních finančních veličin (Mařík, 2011). 
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Mařík (2011) navrhuje následující postup finanční analýzy: 

1. prověření úplnosti a správnosti vstupních údajů, 

2. sestavení analýzy základních účetních výkazů, 

3. spočítání a vyhodnocení poměrových ukazatelů, 

4. zpracování souhrnného zhodnocení dosažených poznatků. 

Prověření úplnosti a správnosti vstupních údajů 

Zásadní otázkou pro tuto 1. část postupu je, do jaké míry jsou účetní výkazy průkazné 

a úplné. Obvykle je spoléháno na skutečnost, že jsou účetní výkazy kontrolovány 

auditorem. Zároveň je nezbytné brát na zřetel veškeré relevantní informace, které nejsou 

zahrnuty v účetních výkazech (Mařík, 2011). 

Sestavení analýzy základních účetních výkazů 

Za základní účetní výkazy se považují rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz peněžních 

toků (Mařík, 2011). 

Spočítání a vyhodnocení poměrových ukazatelů 

Základním požadavkem pro vedení firmy je udržení podniku při životě. Pro tento 

požadavek je stěžejním ukazatelem krátkodobá likvidita. Ukazatel udává schopnost 

hradit závazky do jednoho roku. Druhý požadavek spočívá v otázce, zda-li je podnik 

schopen hradit dlouhodobé závazky. O této schopnosti vypovídají ukazatele zobrazující 

dlouhodobou finanční rovnováhu. Na řadu přichází třetí otázka, a sice otázka 

výnosnosti. Výnosnost se poměřuje pomocí ukazatelů rentability (Mařík, 2011). 

Ukazatelé likvidity (Grünwald, Holečková, 2009, s. 114 a 115): 

Běžná likvidita =  

Pohotová likvidita =  

Okamžitá likvidita =  

Dle mnohé odborné literatury je pracovní kapitál řazen mezi rozdílové ukazatele, kdežto 

Mařík (2011) ho zařadil pod ukazatele likvidity. 

Pracovní kapitál = Oběžná aktiva – Krátkodobý cizí kapitál 
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Ukazatele zadluženosti (Dluhošová, 2010, s. 78, 79): 

Celková zadluženost =  

Dlouhodobá zadluženost =  

Běžná zadluženost =  

Úrokové krytí =  

Ukazatele rentability (Dluhošová, 2010, s. 80-82): 

Rentabilita aktiv =  

Rentabilita vlastního kapitálu =  

Rentabilita tržeb =  

Ukazatele aktivity (Mařík, 2010, s. 106-107): 

Obrat aktiv =  

Doba obratu zásob =  

Doba splatnosti pohledávek =  

Doba splatnosti krátkodobých závazků =  

Kromě poměrových ukazatelů bude v práci využito také absolutních ukazatelů. 

Konkrétně se jedná o horizontální a vertikální analýzu. 

Horizontální analýza podává obraz o absolutních i procentních změnách jednotlivých 

položek účetních výkazů (Sedláček, 2011). 
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Absolutní změna = Ukazatelt – Ukazatelt-1 

Procentní změna =   

 (Knapková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 68) 

Pomocí vertikální analýzy je možné zjistit procentní podíl jednotlivých položek 

účetních výkazů vůči základně. V případě rozvahy se za základnu volí obvykle celková 

aktiva, respektive pasiva, v případě výkazu zisku a ztráty celkové výnosy (Mrkvička 

a Kolář, 2006). 

Zpracování souhrnného zhodnocení dosažených poznatků 

Při zhodnocení různých stránek finančního zdraví společnosti je obvykle vyvozen 

názor, že v některých oblastech má podnik silnou pozici a v některých naopak horší. 

Ovšem závěr finanční analýzy by měl jednoznačně odpovědět na otázku, zda je podnik 

zdravý či nikoliv. Konečný verdikt lze vyvodit buď na základě zkušeností a intuice 

zpracovatele finanční analýzy, nebo je možné použít vhodný algoritmus a závěr 

podpořit číselným výsledkem (Mařík, 2011). 

Jako vhodný algoritmus mohou posloužit například bodovací modely. Princip spočívá 

ve vybrání a známkování dílčích ukazatelů pro jednotlivé oblasti. Souhrnnou známku 

získáme jako průměr dílčích známek. Příkladem bodovacího modelu je např. Altmanův 

model či Rychlý test podniku (Mařík, 2011). 

Pro účely této diplomové práce je vybrána varianta Altmanova modelu pro podniky, 

které nemají veřejně obchodovatelné akcie. 

Z=0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 

Kde:  X1…pracovní kapitál/ aktiva celkem 

  X2…nerozdělený zisk/ aktiva celkem 

  X3…zisk před úroky a daněmi/ aktiva celkem 

  X4…účetní hodnota vlastního kapitálu/ dluhy celkem 

  X5…tržby celkem/ aktiva celkem 

(Dluhošová a kolektiv, 2010, s. 97) 
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Podniky, u kterých je velice nízká pravděpodobnost bankrotu, dosahují Z> 2,90, naopak 

podniky, kterým reálně hrozí bankrot, mají Z<1,20, a podniky, které se pohybují v 

pásmu mezi 1,20 a 2,90, se nalézají v šedé zóně (Dluhošová, 2010). 

V případě rychlého testu podniku, Kralickova Quick-test, jsou výsledné hodnoty 

jednotlivých ukazatelů obodovány a k souhrnnému hodnocení se dospěje pomocí 

váženého průměru (Dluhošová, 2010). 

Tabulka 1: Kralickův Quick-test (Zdroj: Vlastní zpracování dle Dluhošová, 2010) 

Ukazatel 
Bodové ohodnocení 

0 1 2 3 4 

R1 Vlastní kapitál / aktiva celkem 0 a méně 0 až 0,1 0,1 až 0,2 0,2 až 0,3 0,3 a více 

R2 (Dluhy celkem - peněžní prostředky) / provozní CF 30 let a více 12 až 30 5 až 12 3 až 5 3 a méně 

R3 Zisk před daněmi a úroky / aktiva 0,00 a méně 0,00 až 0,08 0,08 až 0,12 0,12 až 0,15 0,15 a více 

R4  Provozní CF / provozní výnosy 0,00 a méně 0,00 až 0,05 0,05 až 0,08 0,08 až 0,1 0,1 a více 

1.6 Metody finančního plánování 

Zásadním východiskem finančního plánu je prognóza tržeb, která by měla zohledňovat 

prognózy vývoje celkové poptávky a tržního podílu. Snazším postupem je prognóza 

tržeb vycházející z tržeb dosažených v předchozím období. K jednodušším metodám 

odhadování tržeb patří: 

 extrapolace časové řady, 

 vyrovnání podle exponenciálních křivek, 

 indexy meziročního růstu, 

 klouzavé průměry. 

Hodnoty získané prostřednictvím těchto metod je nutné brát pouze jako orientační, 

neboť jsou založeny na minulých datech a nezaobírají se změnou trendů (Koráb, 

Peterka a Režňáková, 2007). 

Dle Sedláčka (2011) je plán tržeb faktorem, který působí na finanční potřeby 

společnosti a zároveň určuje i hlavní peněžní příjmy. Základ pro plán tržeb tvoří tržní 

podmínky a plán prodeje. Obsahem prognózy trhu je celkový tržní objem udávaný 

v peněžních, případně hmotných jednotkách a tržní podíl, který se může snažit firma 

zaujmout s přihlédnutím ke konkurenci. 

Plán prodeje nastiňuje obchodní cíle, které byly zvoleny společností vzhledem 

k prognóze trhu. Prodejní ceny stanoveny pro vlastní výrobky jsou odrazem cenové 
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politiky, která bere v úvahu předpokládané tržní ceny a strategii získávání tržního 

podílu. Po plánu prodeje je sestavován plán tržeb. Plán tržeb je vyčíslen v cenách 

výchozího roku a je regulován očekávaným vývojem reálných cen vlastních výrobků 

proti vývoji reálných tržních cen v odvětví (Sedláček, 2001). 

V této diplomové práci bude prognóza tržeb sestavena na základě regresní analýzy. 

Při regresní analýze se budoucí vývoj tržeb určuje na základě závislosti nezávisle 

proměnných veličin. Obvykle se jedná o makroekonomické proměnné jako například 

HDP, příjmy domácností, vývoj produkce odběratelských oborů apod. Prostřednictvím 

časových řad minulých tržeb a časových řad vybrané proměnné jsou zjištěny parametry 

regresní funkce. Poté je nutné určit prognózy hodnot vybrané makroekonomické 

proměnné a po jejich dosazení do regresní funkce zjistíme prognózu tržeb pro 

plánované období (Fotr, Vacík, Souček, Špaček a Hájek, 2012). 

1.6.1 Plánovaná rozvaha 

Plánovaná rozvaha musí zobrazovat patrný stav a změnu dlouhodobého majetku 

i pracovního kapitálu. Strana pasiv vyjadřuje strukturu financování tak, že výše zdrojů 

koresponduje s výší majetku a z hlediska struktury byly vlastní zdroje doplněny 

o externí zdroje v potřebné výši (Marinič, 2008). 

V následujících podkapitolách jsou popsány způsoby plánování hlavních položek 

rozvahy. 

Plánování položek přímo závislých na tržbách 

Výše mnohých položek rozvahy se přímo odvíjí od výše tržeb. Jedná se například 

o zásoby, pohledávky, závazky z obchodního styku a k zaměstnancům, finanční 

majetek, který roste a klesá z důvodu zachování likvidity při růstu závazku, a podobně 

(Fotr, 1999). 

Níže jsou popsány 3 nejvyužívanější metody pro plánování položek závislých na 

tržbách. 

Nejjednodušší a velmi často používanou metodou je metoda procentního podílu na 

tržbách. Využití této metody je doporučováno především při krátkodobém plánování. 

Jádrem je předpoklad, že mnohé z položek aktiv, pasiv a nákladů jsou vůči tržbám 

v konstantním poměru. To lze předpokládat zejména u položek oběžného majetku, 
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krátkodobého financování a u variabilních nákladů. Plánované hodnoty lze jednoduše 

vyčíslit jako součin procentního poměru a výše tržeb v plánovaném období (Koráb, 

Peterka a Režňáková, 2007). 

Často využívaným přístupem je metoda ukazatelů doby obratu. Metoda je postavena 

na využívání ukazatelů aktivity. Pomocí ukazatelů doby obratu je možné vyjádřit ve 

dnech, za jak dlouho se daná položka majetku vrátí v tržbách. Princip použití je totožný 

s případem předešlé metody, ovšem základ je v jiných poměrových ukazatelích. Využití 

metody ukazatelů doby obratu je stejně jako u metody procentního podílu na tržbách 

přípustné pouze při plánování krátkodobých závazků a oběžného majetku. Použití u 

dlouhodobých položek rozvahy je považováno za nesprávné (Koráb, Peterka 

a Režňáková, 2007).  

Marek (2009) popisuje využívání metody ukazatelů doby obratu při plánování zásob 

jako součin požadované doby obratu materiálu ve dnech a plánované průměrné denní 

spotřeby materiálu, která je odvozena z plánované výsledovky. Obdobný přístup je 

možné aplikovat na další položky zásob. Princip obratovosti využívá také pří plánování 

krátkodobých a dlouhodobých závazků. Plánované krátkodobé pohledávky vypočítáme 

jako součin doby splatnosti krátkodobých pohledávek a průměrné výše příslušných 

tržeb. Plánovaný stav krátkodobých závazků se vypočítá jako součin žádoucí doby 

splatnosti a průměrné výše denních tržeb nebo nákladů. 

Regresní metoda používá pro určení plánovaných hodnot aktiv a pasiv, které jsou 

podřízeny tržbám aparát regresní a korelační analýzy. Jako vstupní údaj vystupuje 

časová řada zvolené položky aktiv, případně pasiv. Jako příklad lze uvést zásoby 

a časovou řadu tržeb za daný počet předešlých období. Zásoby jsou závislou 

proměnnou, jsou ovlivněny velikostí tržeb (Fotr, 1999). 

Plánování položek nepřímo závislých na tržbách 

V této části jsou popsány položky rozvahy, které není vhodné plánovat dle vývoje tržeb. 

Jedná se především o položku dlouhodobého majetku a některé položky pasiv. 

Položka dlouhodobý majetek se skládá z dlouhodobého nehmotného majetku, 

dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku. Plán 

dlouhodobého majetku vychází z plánu investičního a z plánu odpisového. 
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V investičním plánu jsou zobrazeny veškeré informace o pořízeném, zařazeném do 

užívání a vyřazovaném dlouhodobém majetku (Marek, 2009). 

Položka dlouhodobého majetku mezi jednotlivými obdobími klesá o hodnotu odpisů 

a o výši prodaného dlouhodobého majetku. Naopak navýšení dlouhodobého majetku je 

způsobeno investicemi. Z této skutečnosti plyne následující vztah (Koráb, Peterka 

a Režňáková, 2007): 

DMi+1 = DMi – Oi+1 – TDMi+1 + Ii+1 

Kde: 

DMi+1   - hodnota dlouhodobého majetku na konci plánovaného období 

DMi  - hodnota dlouhodobého majetku na konci předešlého období 

Oi+1  - hodnota odpisu v plánovaném období 

TDMi+1 – hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkových cenách odprodaného v období                                                     

(i+1) 

(Koráb, Peterka a Režňáková, 2007, s. 151) 

Mařík (2011) popisuje plánování investic do dlouhodobého provozně nutného majetku, 

což znamená, že majetek je nutný k provozování základní podnikatelské činnosti. 

Samotné plánování investic do dlouhodobého majetku považuje za velice náročnou 

činnost, a to zejména z důvodu, že investice neprobíhají plynule, je tedy velmi obtížné 

při jejich plánování využít extrapolaci. Přístupy pro plánování investic do dlouhodobého 

majetku rozdělil Mařík do tří variant. 

1. Globální přístup – uplatňuje se především v případech, kdy jsou investice do 

dlouhodobého majetku průběžného charakteru. Jde o pravidelné pořizování 

a obnovování dlouhodobého majetku. Výstupem globálního přístupu je 

koeficient náročnosti tržeb na investice brutto, který získáme z následujícího 

vztahu: 

 

 (Mařík, 2011, s. 137) 
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Uvedený koeficient se doporučuje počítat za co nejdelší možné minulé období, 

a to jak v podobě pro jednotlivé roky, tak i jako průměrný ze součtu všech 

investic a tržeb za celé období (Mařík, 2011). 

2. Využít lze i jednoduší formu, a to prostý podíl dlouhodobého majetku 

a tržeb.  

 

 (Mařík, 2011, s. 137) 

3. Přístup podle hlavních položek – používá se většinou pro nejbližší léta. 

Základ pro tento přístup tvoří konkrétní podnikové investiční plány, ve kterých 

jsou zahrnuty samotné akce a projekty. Vhodné je, pokud jsou plány doplněny 

o analýzu efektivnosti a vychází z reálných výhledů podnikových výkonů 

(Mařík, 2011).  

Ostatní aktiva a pasiva 

Na plánovaný vlastní kapitál mají zásadní vliv plánování výše výsledku hospodaření 

z plánované výsledovky, plán rozdělení výsledku hospodaření a plán dlouhodobých 

finančních zdrojů. 

Výsledek hospodaření slouží na tvorbu fondů ze zisku, případně na výplatu podílů 

a zbytek připadne položce nerozdělený výsledek hospodaření, který slouží zejména ke 

krytí investic. Pro nerozdělený zisk je možné použít následující vztah:  

NZi+1 = NZi + Zi - (FZi+1 - FZi) - Pi+1 

Kde:  

NZi+1 – nerozdělený zisk / ztráta v plánovaném období 

NZi – nerozdělený zisk / ztráta v předešlém období 

Zi – zisk / ztráta v předešlém období 

FZi+1 – fondy ze zisku v období (1+i) 

FZi – fondy ze zisku v období i 

Pi+1 – výše vyplacených podílů ze zisku za rok i, vyplacených v roce i+1 

(Koráb, Peterka a Režňáková, 2007, s. 152) 
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Plán cizích zdrojů má tyto části (Marek, 2009): 

 plán rezerv, 

 plán dlouhodobých závazků, 

 plán krátkodobých závazků, 

 plán dlouhodobých bankovních úvěrů, 

 plán krátkodobých bankovních úvěrů. 

Plán krátkodobých závazků je již popsán v části věnující se popisování metody doby 

obratu, pomocí které je sestavován. 

Pro plán rezerv tvoří základ plán tvorby a zúčtování rezerv v plánovaném výkazu zisku 

a ztráty. Dlouhodobé závazky znázorňují především vydané dluhopisy. Jelikož je počet 

společností, které vydávají dluhopisy, velmi nízký, plánují se dlouhodobé závazky 

většinou v závislosti na konkrétním příkladu. Plánované hodnoty bankovních úvěrů se 

stanovují na základě již uzavřených nebo zamýšlených úvěrových smluv (Marek, 2009). 

Pokud již je stanovena výše plánovaných aktiv, pak je známá také výše plánovaných 

pasiv. Výše pasiv představují objem finančních zdrojů, které jsou nutné pro jednotlivé 

roky plánu. Zároveň je také nutné zajistit základní bilanční rovnici, tedy aby se celková 

aktiva rovnaly celkovým pasivům. V případě růstu aktiv je nutné zajistit dodatečné 

zdroje financování. Zdroje financování mohou být interní (např. zisk po zdanění) nebo 

externí. Pokud výše zisku neodpovídá potřebám, je nutné získat finance z externích 

zdrojů (Fotr, 1999). 

Mařík (2011) doporučuje při sestavování dlouhodobého finančního plánu u položek 

jako časové rozlišení, nákladové rezervy a opravné položky ponechat aktuální hodnotu. 

Případně je možné předpokládat, že budoucí hodnoty těchto položek budou rovny nule. 

Pokud je ovšem aktuální hodnota nenulová a pro první rok plánujeme nulovou hodnotu, 

nesmíme opomenout, že se uvedená změna musí projevit v plánované výsledovce a ve 

výpočtu provozního peněžního toku. 

1.6.2 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Plán tržeb za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb navazuje na obchodní plán, 

který by měl vycházet z marketingové strategie, což je velice důležité vzhledem ke 

skutečnosti, že od výše tržeb bývá odvozována většina plánovaných tržeb. Objem 

prodeje je ovšem závislý také například na inflaci či na výrobních kapacitách. Pro 
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přehlednost se doporučuje tržby vykazovat v rozdělení dle druhů nabízených výrobků, 

zboží a služeb. Hodnoty jsou do plánovaného výkazu zaznamenávány absolutně, 

případně jako indexy ve vztahu k hodnotám minulých let (Marek, 2009). 

Při sestavování plánu změny stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby se 

používá hodnota z plánované rozvahy. Při plánované aktivaci je možné stanovit 

hodnotu na základě očekávaných indexů růstu těchto výnosů, případně se jako výstup 

používá přímo plán aktivace majetku a vnitropodnikových služeb (Marek, 2009). 

Plán nákladů spotřebovaných nákupů je rozčleněn na tyto následující položky 

(Marek, 2009): 

 spotřeba materiálu, 

 spotřeba energie, 

 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek, 

 prodané zboží. 

Při plánování těchto položek je podstatné rozdělit náklady na přímé a nepřímé, což 

ovšem neplatí u prodaného zboží. Plánované přímé jednicové náklady se stanovují na 

základě plánu tržeb a z cenové a nákladové kalkulace. Pokud jde o přímé a nepřímé 

režijní náklady, plánované hodnoty se určují z rozpočtu výrobní, odbytové a správní 

režie. Plánované režijní náklady je možné zadat ve formě indexu k hodnotě z minulého 

období nebo v podobě násobku k plánovaným tržbám. Pro plán nákladů vynaložených 

na prodané zboží jsou stěžejní dvě veličiny, plánovaná výše tržeb z prodeje zboží 

a požadované obchodní marže (Marek, 2009). 

V plánu služeb se doporučuje separátně plánovat tyto nákladové položky (Marek, 

2009): 

 opravy a udržování, 

 reprezentace, 

 cestovné, 

 reklama, 

 nájemné, 

 ostatní služby. 
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Při jejich stanovování se zohledňují ostatní podnikové plány, jako např. plán údržby 

nebo plán dlouhodobých finančních zdrojů, případně marketingový rozpočet. Přijaté 

služby je možné také dělit na přímé a nepřímé. 

Plánované mzdy jsou výsledkem součinu tří veličin (Marek, 2009): 

 průměrné mzdy v minulém roce, 

 požadovaný index růstu průměrné mzdy, 

 plánovaný průměrný přepočtený fyzický stav pracovníků.  

Z praktického hlediska je vhodné odlišovat jednotlivé profese. 

Zbylé položky osobních nákladů se plánují v jistém poměru ke mzdovým nákladům, 

jako v předešlém období (Marek, 2009). 

Poměrně snadno plánovatelnou položkou jsou daně a poplatky. Např. silniční daň lze 

vypočítat dle počtu aut, které má firma ve vlastnictví, a jejich vlastností. Obdobný 

přístup lze použít i u dalších daní a poplatků (Marek, 2009). 

U plánu odpisů je možné použít metodu jako v případě daní a poplatků. Další možností 

je výpočet průměrné odpisové sazby, která je stanovena vzhledem ke vstupním cenám 

nebo k zůstatkovým cenám jednotlivých druhů dlouhodobého odpisového majetku 

(Marek, 2009). 

Z dalších provozních položek budou uvedeny jen nejdůležitější. Výše hodnoty tržeb 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a jejich zůstatková cena jsou předmětem 

investičního plánu. Tvorba rezerv a časového rozlišení nákladů se běžně plánují 

separátně pro daňově uznatelné rezervy a pro ostatní rezervy. V případě daňově 

uznatelných rezerv se zohledňuje zákon o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu. 

Pokud jde o podnik výrobní, jedná se především o rezervy určené pro opravy hmotného 

majetku a rezervy na pohledávky v konkurzním řízení. Ostatní rezervy jsou závislé na 

zvolené podnikové strategii. Plánované ostatní provozní výnosy a ostatní provozní 

náklady jsou zpravidla stanovovány indexovým způsobem, což znamená ve vztahu 

k hodnotám vykázaných v minulosti (Marek, 2009). 

Při sestavování plánu finančních výnosů a finančních nákladů narazíme většinou na 

nulové nebo zanedbatelné výše položek, kromě nákladových úroků. Z investičního 

plánu můžeme vyčíst výši tržeb z prodeje cenných papírů a vkladů a výši prodaných 

cenných papírů. Základ pro plán výnosů z finančních investic a z krátkodobého 

finančního majetku tvoří stav a struktura tohoto majetku. K tvorbě rezerv na finanční 
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náklady lze konstatovat prakticky to stejné jako u provozních rezerv. Hodnotu 

výnosových úroků, která vychází především z běžných a termínovaných účtů, je nutné 

stanovit na základě plánovaných stavů těchto účtů. Nákladové úroky se odvozují na 

základě daných úvěrových smluv. Plánované ostatní finanční výnosy a náklady se 

obyčejně určují opět indexovým způsobem (Marek, 2009). 

Indexový způsob je využíván také při plánování mimořádných nákladů a výnosů. 

Pro plánovanou daň z příjmu je zásadní výsledek hospodaření před zdaněním určený 

v plánované výsledovce. Uvedený výsledek hospodaření je třeba upravit na základ daně 

z příjmu a konečná daň z příjmu se stanoví na základě očekávané sazby daně platné 

v plánovaném období (Marek, 2009). 

1.6.3 Plánované cash flow 

Při plánování peněžních toků je nemožné využití metody procentního podílu na tržbách 

a metody ukazatele obratu. V plánu peněžních toků je podrobněji znázorněna nutnost 

využití externího financování a také je zde zobrazena možnost splácení dluhů. Při 

tvorbě ročního plánu je plán peněžních toků sestavován nepřímou metodou a zajišťuje 

propojenost plánované rozvahy, plánovaných nákladů, výnosů a tvorby zisku 

s pohybem finančních prostředků. Plán cash flow se člení na (Koráb, Peterka 

a Režňáková, 2007): 

 provozní cash flow, 

 investiční cash flow, 

 finanční cash flow.  

Základ pro sestavení plánu cash flow nalézáme v: 

 disponibilním krátkodobém finančním majetku na konci předchozího období, 

 zisku či ztrátě po zdanění plánovaného období, 

 výši odpisů plánovaného období. 

Zbylé položky v plánu cash flow se dopočítávají jako rozdíl rozvahových položek 

z plánované rozvahy a rozvahy z předcházejícího období (Koráb, Peterka a Režňáková, 

2007). 

Naopak Sedláček (2001) tvrdí, že základ pro plán peněžních toků tvoří plán tržeb 

a očekávané skutečnosti běžného roku. Sestavován je metodou procentního podílu na 

tržbách. V plánu peněžních toků je zobrazována výše výdajů na investiční činnost 
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a jejich hrazení čistým příjmem z provozní činnosti a změnou dlouhodobých externích 

zdrojů financování. Navýšení dlouhodobých zdrojů lze docílit vydáním akcií, případně 

získáním dodatečného externího kapitálu, např. formou emise dluhopisů nebo získáním 

dlouhodobého bankovního úvěru. V případě, že navýšení dlouhodobého kapitálu není 

vzhledem ke zvolené finanční politice přípustné, je možné najít řešení, jak vyrovnat 

potřeby a zdroje v omezení provozní a investiční činnosti. 

1.7 Finanční kontrola 

Finanční plán ve své podstatě vyjadřuje cílové hodnoty financí podniku a stanovuje 

způsob jejich dosažení. Ovšem dodržení plánu ve všech ukazatelích není nezbytné. Je 

nutné předpokládat, že může dojít k neočekávanému vývoji reality, a to jak 

v pozitivním, tak i negativním směru (Valach a kolektiv, 1999). 

Předmětem finanční kontroly je porovnávání finančního plánu s účetními výkazy. Jsou 

identifikovány rozdíly, které je nutné objasnit. Finanční kontrola předkládá informace, 

ze kterých se později vychází při návrzích nápravných opatření, jež mají zajistit 

dodržení plánovaných cílů, nebo se na jejich základě přizpůsobí plán. Finanční kontrola 

musí dodržovat následující požadavky (Valach a kolektiv, 1999): 

 Jsou-li zjištěny odchylky od žádoucího stavu, je nutné je okamžitě nahlásit. 

Finanční kontrola dává přednost hrubším a třeba ne úplně ověřeným údajům 

před podrobností a přesností, za předpokladu, že na ně lze účinně reagovat.  

 Finanční kontrola musí hledět dopředu. Účetnictví podává obraz spíše 

o minulosti, ovšem většina manažerů požaduje zároveň s výsledky minulého 

období i náznaky budoucího vývoje. 

 Posuzovat odchylky strategicky. Jestliže jsou odchylky analyzovány samostatně, 

mohou často působit zanedbatelně, z toho důvodu jim není věnována dostatečná 

pozornost. Pokud jsou ovšem odchylky zkoumány souhrnně, mohou poukázat na 

závažné problémy. 

 Je nutné pružně nahlížet na závislé proměnné, např. na zisk a nezávislé 

proměnné, jako např. objem prodeje. Z tohoto důvodu se doporučuje sestavit 

plány v různých variantách podle úrovní určujících veličin. 
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 Dodržovat hospodárnost. Investice do informačního systému by neměly být 

přemrštěny, aby nedošlo k situaci, že budou náklady na zadržení snížení zisku 

vyšší než případná ztráta. 

 Snažit se o objektivnost. Výsledky kontrol jsou často užívány jako motivace pro 

pracovníky. Případné oprávněné pocity křivdy by měly neblahý vliv na motivaci 

pracovníků a účinnost kontroly. 

 Zaručit srozumitelnost pro příjemce výsledků kontroly. 

 Doporučovat možné kroky k nápravě. Ve výsledné kontrolní zprávě je nutné 

identifikovat příčiny vzniku odchylek, zodpovědné osoby nebo útvary a jak 

pravděpodobně sjednat nápravu. 

Dodržování finančního plánu je možné pravidelně kontrolovat dvěma typy kontrol, a to 

operativní a strategickou. 

Operativní kontrola 

Operativní kontrola se provádí pro kontrolu ročního, tedy krátkodobého plánu. Je 

zaměřena na zisk, příjmy a výdaje, oběžná aktiva a krátkodobá pasiva. Ve zmíněných 

položkách se okamžitě projevují nedostatky běžného provozu podniku. Také je zde 

nutné co nejrychleji realizovat nápravné opatření, nemá-li vzniklý problém narůst do 

ohrožujících rozměrů. Prostřednictvím operativní kontroly dochází k zjišťování rozporů 

mezi plánem za sledované období, dále kumulované rozdíly od počátku sledovaného 

období a očekávané odchylky plánu od reality za celé sledované období. Číselné 

hodnoty jsou doplněny komentáři. Společně s finančními výsledky jsou předmětem 

operativní kontroly také další úseky jako např. odbyt nebo výroba, tudíž jsou získány 

doplňující informace k finanční situaci (Valach a kolektiv, 1999). 

Strategická kontrola 

Předmětem strategické kontroly jsou plánované hodnoty strategických finančních 

veličin, mezi které můžeme zařadit finanční strukturu, interní a externí zdroje 

financování a investiční výstavbu. Primárním úkolem je včas rozpoznat ohrožení 

podnikatelských záměrů pro nedostatečný kapitál nebo při možném překapitalizování 

a úspěšně mu čelit (Valach a kolektiv, 1999). 
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2 PŘEDSTAVENÍ PODNIKU 

Třetí část diplomové práce obsahuje představení společnosti Retex a.s., pro kterou bude 

následně sestaven finanční plán. 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma: RETEX a.s. 

Sídlo společnosti: 672 01 Moravský Krumlov, U Nádraží 894 

IČO:   46346431 

Datum založení: 29. 04. 1992 

Právní forma: akciová společnost 

Základní kapitál: 108 846 000 Kč 

Počátek společnosti Retex a.s. sahá až do roku 1950, kdy v Ivančicích vznikl podnik 

Trhárny. Hlavní činností bylo trhání hadrů a textilních odpadů a jejich další technické 

a chemické zpracování. Podnik vlastnil 25 závodů, provozoven a dílen různého 

zaměření. O 8 let později byl změněn název podniku na Retex a zároveň došlo 

k začlenění podniku do VHJ Vlnařského průmyslu se sídlem v Brně. V této podobě 

organizace působila až do roku 1990, kdy byly některé závody v rámci restituce 

vráceny, některé byly pronajaty nebo prodány (Široký, 2010). 

Společnost Retex a.s. vznikla 1. 5. 1992. V této době měla sídlo v Ivančicích. V roce 

2002 bylo sídlo přesunuto do závodu v nedalekém Moravském Krumlově (Široký, 

2010). 

Podnik je držitelem certifikátu ISO 14001:2005 – systém řízení enviromentu, ISO/TS 

1694:2009 a ISO 9001:2009 – systém řízení jakosti. Zároveň je ve společnosti 

stanovena a dodržována politika jakosti a environmentální politika. 

2.2 Výrobní program 

Společnost Retex a.s. se zaměřuje na vývoj a výrobu netkaných textilií, které jsou 

určeny především pro automobilový průmysl, stavebnictví a nábytkářství. 
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Výrobky určené pro automobilový průmysl jsou využívány jako dekorové a pohledové 

díly, dále jako akustická nebo antivibrační izolace. 

Ve stavebnictví se výrobky podniku Retex a.s. využívají při stavbách a rekonstrukcích 

silnic a dálnic, železničních koridorů, letišť, tunelů skládek a budování zpevněných 

ploch. Uplatnění nalézají i při výstavbě a renovacích průmyslové a občanské výstavby. 

Geotextilie vyrobené v podniku Retex a.s. je možné použít při výrobě lešticích kotoučů. 

Za zmínku stojí mimo jiné výroba přikrývek pro humanitní účely. Společnost také 

recykluje textilní suroviny, především bavlnu a polyester, a vzniklé vlákenné směsi 

nalézají uplatnění v další textilní výrobě nebo jako čisticí materiály. Společnost je 

dodavatelem materiálu předních výrobců pružinových a pěnových matrací.  

Velmi oblíbenou, např. u malířů, je ochranná textilie určená k ochraně nábytku 

a podlahy před znečištěním. 

Největším dílem se na obratu společnosti podílejí netkané textilie pro automobilový 

průmysl, což bylo v roce 2014 72 %. Textilie pro stavebnictví tvoří tržby z 20 %. 

Textilie pro nábytkářský průmysl zaujímají 6% podíl na tržbách. Zbylé 2 % patří dalším 

výrobkům (Retex, 2015). 

 

Graf 1: Podíl nejvýznamnějších výrobku na obratu společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Společnost disponuje dvěma výrobními závody, v Moravském Krumlově a ve Stráži 

nad Nisou. V závodě v Moravském Krumlově jsou produkovány výrobky pro 

automobilový průmysl, geotextilie a textilie pro nábytkářství. V závodě ve Stráži nad 
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Nisou probíhá hlavně výroba směsí z textilních druhotných surovin pro závod 

v Moravském Krumlově a dále výroba a prodej oteplovacích vložek a čisticích 

materiálů (Retex, 2015). 

 

Graf 2: Procentuální podíl jednotlivých závodů na výkonech společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Společnost v roce 2014 zaměstnávala 205 zaměstnanců, z toho 153 dělníků. 

2.3 Organizační uspořádání 

Jak je uvedeno výše, hlavní sídlo společnosti se nachází ve výrobním závodě 

v Moravském Krumlově, kde jsou situovány následující úseky (Retex, 2015): 

 úsek ředitele, 

 ekonomický úsek, 

 obchodní úsek, 

 výrobní úsek,                      

 technický úsek. 
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3 STRATEGICKÁ ANALÝZA OKOLÍ PODNIKU 

V rámci kapitoly strategická analýza okolí podniku byla využita a popsána PESTLE 

analýza a Porterův model pěti sil. 

3.1 PESTLE analýza 

Pomocí metody PESTLE bude podrobeno analýze makroprostředí. 

Charakteristickým rysem makroprostředí je jeho existence nezávisle na vůli podniku, 

což znamená, že podnik má mizivou možnost makroprostředí nějakým způsob ovlivnit 

(Fotr, Vacík, Souček, Špaček a Hájek, 2012). 

Politické faktory 

Politickou scénu v České republice lze považovat za poměrně stabilní. Mezi hlavní 

politické faktory, které mohou ovlivnit podnikatelské prostředí, jsou legislativní změny. 

Velkou část politických i legislativních faktorů, které mají přímou vazbu na podniky 

v České republice, ovlivňuje členství České republiky v EU. Samotná Evropská unie se 

nyní soustředí především na řešení uprchlické krize, v jejíž souvislosti se objevují hlasy 

navrhující konec Schengenského prostoru, což by mělo podstatný vliv na 

podnikatelskou činnost v ČR. 

Podniky se mohou pro financování rozvoje své podnikatelské činnosti pokusit získat 

finance formou dotací. Jako příklad lze uvést Operační program Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost v dotačním období 2014 - 2020 vypisované Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. V rámci tohoto programu je možné získat dotaci ve čtyřech 

prioritních osách (Enovation, 2014): 

 prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje, 

 prioritní osa 2 – Podpora podnikání malých a středních firem, 

 prioritní osa 3 – Efektivnější nakládání energií, 

 prioritní osa 4 – Rozvoj informačních a komunikačních technologií. 

Celková částka dotačního programu je skoro 120 mld. Kč (Enovation, 2014).  

Společnost Retex a.s získala v letech 2007 - 2014 dotace v rámci Operačního programu 

podpory podnikání a inovací v celkové výši 136 184 tis. Kč. 



38 
 

Nové příležitosti mohou českým podnikům přinést také obchodní cesty vrcholných 

českých politiků do zahraničí, kde se snaží připravit vyjednávací půdu a dopomoci tak 

k uzavření nových obchodních kontraktů. 

Ekonomické faktory 

Mezi základní makroekonomické ukazatele se řadí především HDP, míra inflace, 

úroková míra a míra nezaměstnanosti. 

Za jeden z nejdůležitějších ukazatelů výkonnosti národního hospodářství je považován 

reálný HDP. Námi sledované období lze označit jako „pokrizové“, kdy reálný HDP 

začal opět vykazovat pozitivní růst v letech 2010 (2,3 %) a 2011 (2 %). V následujících 

dvou letech došlo opět k poklesu ukazatele a od roku 2014 reálné HDP roste, v roce 

2015 dokonce o 4,6 %. Dle Ministerstva financí (2016) za růstem stojí rostoucí domácí 

i zahraniční poptávka. Nejvíce se o růst přičinila investiční poptávka, dále to byly 

výdaje na konečnou spotřebu ať už domácností, nebo vládních institucí. Pro roky 2016 

a 2017 se očekává přibližně totožný růst, a to 2,6 %, respektive 2,7 %. O zmíněný růst 

by se měla nejvíce přičinit domácí poptávka, především výdaje na konečnou spotřebu. 

Tabulka 2: Vývoj HDP (Zdroj: MFČR, 2016) 

Realita 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Reálné HDP mld. Kč, 2010 3954 4031 3995 3974 4053 4241 

Růst v % 2,3 2 -0,9 -0,5 2 4,6 

Predikce    

Rok 2016 2017 2018 2019   

Reálné HDP mld. Kč, 2010 4357 4471 4581 4692   

Růst v % 2,7 2,6 2,4 2,4   

 

Následujícím neméně důležitým faktorem je inflace. Inflace ovlivňuje podnik 

prostřednictvím vstupních a výstupních cen. Se zvyšující se inflací se zvyšuje daňové 

zatížení podniků a zároveň dochází k podhodnocování odpisů. 
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Tabulka 3: Vývoj inflace (Zdroj:  MFČR) 

Realita 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Index spotřebitelských cen 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 

Deflátor HDP -1,5 -0,2 1,4 1,4 2,5 0,8 

Predikce    

Rok 2016 2017 2018 2019   

Index spotřebitelských cen 0,5 1,6 1,8 1,9   

Deflátor HDP 0,8 1,1 1,7 1,7   
 

Průměrná míra inflace byla vyčíslena na hodnotu 0,3 %, což je dokonce druhá nejnižší 

hodnota v historii samostatné ČR. Velmi nízká hodnota míry inflace byla způsobena 

především značným propadem ceny ropy a z toho plynoucím poklesem cen v eurozóně. 

Proinflačně působil domácí ekonomický vývoj, pro který byla charakteristická nízká 

nezaměstnanost a rostoucí poptávka, ovšem tyto efekty byly utlumeny poklesem 

jednotkových nákladů práce. Pro rok 2016 je očekávána velmi nízká hodnota, obdobně 

jako v předešlých dvou letech. V roce 2016 se projeví na inflaci zvýšení spotřební daně 

z tabákových výrobků a snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 % 

a zavedení elektronické evidence tržeb. Pro rok 2017 je předpokládána výše míry 

inflace 1,7 %. Hlavními hybnými silami by měly být růst ceny ropy, růst domácí 

poptávky a zvyšování jednotkových nákladů práce (Ministerstvo financí, 2016). 

Za velice významný faktor je považován vývoj úrokových sazeb. Vývoj úrokových 

sazeb je pro společnost Retex a.s. velmi důležitý, neboť se od něho odvíjí úrokové 

sazby pro úvěry, kterými společnost hradí své investice. O důležitosti vývoje úrokových 

sazeb vypovídá i fakt, že celková zadluženost společnosti Retex a.s. se za období 2010 

až 2015 pohybuje kolem 60 %. 

Tabulka 4: Vývoj úrokových sazeb (Zdroj: MFČR) 

Realita 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Repo 2T ČNB 0,75 0,75 0,05 0,05 0,05 0,05 

PRIBOR 3M 1,31 1,19 1 0,46 0,36 0,31 

Predikce        

Rok 2016 2017     

PRIBOR 3M 0,3 0,3     
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Z výše uvedené tabulky je patrné, že Repo 2T ČNB a tříměsíční Pribor mají klesavou 

tendenci. Repo sazba byla v prvních dvou sledovaných letech na hodnotě 0,75 a od roku 

2012 drží hodnotu 0,05. Sazba PRIBOR 3M klesla z 1,31 v roce 2010 až na 0,31 v roce 

2015. Dle Ministerstva financí (2016) by sazba měla vykazovat prakticky totožné 

hodnoty i v letech 2016 a 2017, mírné zvýšení je očekáváno až v závěru roku 2017. 

Jelikož společnost Retex a.s. vyváží nemalou část své produkce do zahraničí, konkrétně 

v roce 2014 šlo o 44 %, je podstatným faktorem vývoj měnového kurzu české koruny. 

Ze zahraničních měn využívá podnik především euro, z toho důvodu je následně popsán 

jeho vývoj od roku 2010 s očekávaným vývojem v nejbližší budoucnosti. 

Tabulka 5: Vývoj měnového kurzu CZK/EUR (Zdroj: MFČR) 

Realita 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CZK/EUR 25,29 24,59 25,14 25,98 27,53 27,28 

Predikce    

Rok 2016 2017 2018 2019   

CZK/EUR 27,00 26,70 26,2 25,7   

 

Měnový kurz vůči euru se vlivem změny kurzového režimu v listopadu 2013 pohybuje 

nad hranicí 27 CZK/EUR, což nahrává především exportérům. Zatím nebylo stanoveno, 

kdy Česká národní banka hodlá upustit od používání kurzového nástroje. Nicméně 

z vyjádření ČNB vyplývá, že pravděpodobný termín ukončení je období konce roku 

2016. MFČR tak pro období do konce roku 2016 předpokládá hodnotu kurzu 27,00 

CZK/EUR. Dále očekává mírné posilování koruny vůči euru, a to asi o 0,5 % 

mezičtvrtletně, což ostatně dokládá ČNB vyjádřením, že po ustoupení od kurzového 

závazku nemá v plánu připustit výraznou apreciaci koruny (Ministerstvo financí ČR, 

2016). 

Situace na trhu práce v současnosti odpovídá období hospodářské konjunktury. Od roku 

2011 můžeme v zaměstnanosti sledovat zrychlující se růst. 
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Tabulka 6: Vývoj zaměstnanosti (Zdroj: MFČR) 

Realita 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zaměstnanost 4885 4872 4890 4937 4974 5038 

Růst v % -1 0,4 0,4 1 0,8 1,3 

Predikce    

Rok 2016 2017 2018 2019   

Zaměstnanost 5053 5059 5062 5064   

Růst v % 0,3 0,1 0,1 0,1   
 

Pro roky 2016 a 2017 je předpokládáno zpomalení růstu na 0,3 %, respektive 0,1 %, 

a to z toho důvodu, že zaměstnavatelé budou preferovat růst mezd před zvyšováním 

počtu zaměstnanců. Vliv na tento vývoj bude mít skutečnost, že již nyní je v některých 

regionech patrný nedostatek pracovníků v určitých profesích, čemuž přispívá i nízká 

ochota obyvatelstva migrovat (Ministerstvo financí, 2016). 

Sociální faktory 

Hlavní sídlo společnosti Retex a.s. se nachází v Moravském Krumlově, který náleží do 

Jihomoravského kraje. Dle Českého statistického úřadu zde žilo k 31. červnu 2015 

celkem 1 175 025 obyvatel. Oproti konci roku 2014 došlo k navýšení o 2172 osob, a to 

pouze vlivem stěhování, protože porodnost v kraji byla nižší než úmrtnost (Český 

statistický úřad, 2016). 

Průměrný počet zaměstnanců byl v Jihomoravském kraji v roce 2015 438,6 tisíc, což je 

nárůst oproti stejnému období v roce 2014 o 7,5 tisíc, tedy 1,7 %. Zaměstnanci pobírali 

průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 25 718 Kč, což je třetí nejvyšší v rámci celé 

České republiky. Úřady práce v Jihomoravském kraji evidovaly ke konci roku 2015 

celkem 56 032 uchazečů o zaměstnání, což je o více než 10 000 méně než na konci roku 

2014 (Český statistický úřad, 2016). 
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Graf 3 Průměrná měsíční hrubá mzda v ČR dle krajů (Zdroj: Český statistický úřad) 

Technologické faktory 

Výroba netkaných textilií je obor velice náročný na výrobní technologie a výrobní 

stroje. Společnosti, která se nezaměřuje na obnovu strojního vybavení, nesleduje nové 

výrobní technologie a nesnaží se je v rámci podnikových možnosti zavádět, hrozí pokles 

konkurenceschopnosti. 

Vývoj výrobních linek pro výrobu vpichovaných netkaných textilií započal 

v šedesátých letech minulého století. Stroje tehdy dosahovaly šířky 2 - 4 m, výkon měly 

asi 120 kg za hodinu. Další generace linek se vyznačovaly především větší šířkou (až 12 

m) a také vyšším výkonem (až 1200 kg/hod.). Poté byly postupně zaváděny další 

technologie, jako například air lay, arachne, malivlies, struto, spun lace, spun band. Pro 

stavebnictví a automobilový průmysl jsou nejvíce využívány vpichované textilie, 

například pro textilie určené k hygieně pak spun bond nebo spun lace. Prakticky většinu 

typů textilií je možné nadále upravovat (velurování, postřihování, impregnace, hotmelt, 

kalandrování a jiné). V případě linek pro výrobu do automobilového průmyslu 

a stavebnictví lze v budoucnu očekávat zvětšování šíře strojů a větší počet vpichů. 

Společnost Retex a.s. v posledních letech každoročně investuje značné částky do 

inovací výrobních zařízení a celkové rekonstrukce závodu. 



43 
 

V roce 2010 byl zahájen a v následujícím roce dokončen projekt „Inovace 

vpichovaných textilií velurových a impregnovaných“ v celkové hodnotě cca 125 mil. 

Kč. V roce 2012 proběhla rekonstrukce a přístavba haly D za cca 9 mil. Kč.  V průběhu 

roku 2013 došlo k započetí projektu „Využití těžko zpracovatelských odpadů“, jenž byl 

vyčíslen na cca 91 mil. Kč. Pro rok 2014 byla nejvýznamnější investicí „Ekoenergie 

hala A“ za cca 4 mil. Kč. Celkově tak společnost Retex a.s. od roku 2010 investovala do 

technologií více než 230 mil. Kč. 

Legislativní faktory 

Fungování společnosti na trhu je značně ovlivněno platnou legislativou České republiky 

a EU. Díky členství České republiky v Evropské unii je velmi zjednodušená 

administrativa spojená s dodávkami materiálu a zboží mířících přes hranice. Společnost 

se mimo jiné musí řídit platnými předpisy v rámci BOZP. Veškerá činnost společnosti 

musí být v souladu s občanským zákoníkem, zákonem o účetnictví, zákonem o DPH, 

zákonem o dani z příjmu právnických osob a mnohými jinými.  

Od roku 2013 platí základní sazba DPH ve výši 21 %, první snížená sazba DPH 15 % 

a v  roce 2015 byla nově zavedena druhá snížená sazba daně, která byla stanovena na 10 

%. 

Ekologické faktory 

V současné době jsou ekologické faktory velice žhavým tématem. Podnikatelské 

subjekty jsou tlačeny k zabývání se environmentálními dopady jejich činnosti 

a k dodržování environmentální politiky. Obor výroby netkaných textilií je poměrně 

náročný z ekologického pohledu. Výroba je velice náročná jak z pohledu materiálových 

zdrojů, tak i energetických vstupů. Proto je dnes obvyklé, že společnosti, podnikající 

v tomto oboru, mají zavedenou na vnitropodnikové úrovni environmentální politiku, 

v rámci které se snaží snižovat negativní dopady provozu společnosti na životní 

prostředí. 

Společnost Retex a.s. má již od roku 2007 zavedenou environmentální politiku, ve které 

je stanoveno 7 závazků vedení společnosti, jejichž dodržováním společnost úspěšně 

sníží zátěž pro životní prostředí, která je způsobena běžným provozem podniku. 

Společnost také získala certifikát ISO 14001:2005, systém environmentálního 

managementu. 
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3.2 Porterův model pěti sil 

Hrozba silné rivality 

Ve výrobě netkaných textilií existuje jistá konkurence, ovšem nelze tvrdit, že by nějaký 

podnik měl na trhu dominantní postavení. Výrobci automobilů mají zajištěných více 

dodavatelů na každý dodávaný produkt a dodavatelé o sobě mezi sebou vědí. I tak 

konkurenční boj existuje. Zohledňuje se především kvalita, cena, dopravní vzdálenost 

a podstatná je také možnost zajišťovat vývoj. Lze konstatovat, že společnosti Retex a.s. 

se daří v dané konkurenci obstát. Důkazem jsou pravidelně rostoucí tržby. Z českých 

společností lze za konkurenty považovat následující společnosti: 

 Fibertex Nonwovens, a.s. 

 Mitop, a.s. 

 Juta a.s. 

Pro představu je níže uvedena tabulka s hodnotami celkových aktiv a tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb v roce 2014 (v tis. Kč). 

Tabulka 7: Netto hodnota aktiv a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb konkurentů (zdroj: www.justice.cz) 

Společnost 

Netto hodnota aktiv (v 

tis. Kč) 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (v 

tis. Kč) 

Juta a.s. 5 640 606 6 618 078 

Fibertex Nonwovens, a.s. 1 216 697 1 128 090 

Mitop, a.s. 74 681 143 832 

 

Z tabulky je patrné, že z uvedených konkurentů je, co se týče výše majetku i výše tržeb, 

největší společností Juta a.s. Nicméně tento podnik představuje konkurenci pouze 

v oblasti geotextilií, hlavní výroba spadá do jiného sortimentu a je určena jiným 

zákazníkům.  

Další konkurenční podniky sídlí především v Německu a Itálii. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů samozřejmě existuje. Vedení společnosti nevidí 

reálně, že by na trh mohla vstoupit nová konkurence v rámci tuzemska, nýbrž ze 

zahraničí. Především u výrobků, jako jsou velurované, impregnované a vysekávané 

textilie, je vstup na trh ztížen z důvodu kapitálové náročnosti. Počáteční investice jsou 
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odhadovány na 600 – 800 mil. Kč. Neméně důležité jsou také znalosti oboru výroby 

netkaných textilií. 

Počet podnikatelských subjektů ve skupině CZ-NACE 13.9 Výroba ostatních textilií, 

kam se řadí mimo jiné právě výroba technických textilií včetně netkaných od roku 2008 

do roku 2014, stoupl asi o 1000 podniků. Za nárůstem dle Ministerstva průmyslu 

a obchodu ovšem stojí mikro-podniky, které mají 0 - 9 zaměstnanců, a podniky do 20 

zaměstnanců. Tyto podniky však nejsou schopny zajistit výrobu v takovém rozsahu jako 

Retex a.s. a nepředstavují tak vysokou hrozbu pro společnost. 

Tabulka 8: Vývoj počtu subjektů v CZ-NACE 13.9 2008-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle MPO) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet subjektů  1877 1938 2416 2649 2976 2559 2976 

 

 

Graf 4 Počet subjektů v CZ-NACE 13.9 (Zdroj: MPO) 

 

Hrozba nahraditelnosti výrobků 

Společnost Retex a.s. dodává své výrobky hlavně do automobilového průmyslu a do 

stavebnictví. Na netkané textilie používané v uvedených oborech jsou kladeny 

specifické požadavky, což v současné době výrazně omezuje možnost jejich nahrazení 
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jinými výrobky. Ovšem při dnešních možnostech a nezadržitelném pokroku není 

vyloučeno, že bude objeven materiál, který bude schopen nahradit netkanou textilii. 

Nicméně Retex a.s. pracuje na výzkumu a vývoji s cílem zdokonalit své produkty 

(Ptáček, 2016). 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

Většina zákazníků společnosti Retex a.s. působí v automobilovém průmyslu. Tito 

odběratelé si pro určitý typ vozu vybírají dodavatele již před zahájením výroby, 

případně je dodavatel stanoven přímo automobilkou, která spolupracuje na vývoji 

daného dekoru pro určitý typ vozu. Pokud dodavatel neudělá nějakou zásadní chybu, 

zejména v kvalitě nebo termínu dodání, zajišťuje dodávky po celou dobu výroby daného 

typu vozidla. Na každý produkt má odběratel zajištěny minimálně dva dodavatele. 

V případě stavebnictví probíhají výběrová řízení na dodavatele pro jednotlivé stavby 

(Ptáček, 2016). 

Jak již bylo uvedeno výše, primárně společnost Retex a.s. dodává své produkty 

zákazníkům pohybujícím se v automobilovém průmyslu. Konkrétně jde o tyto výrobce 

automobilů: 

 BMW 

 Škoda 

 Ford 

 Kia 

 Land Rover 

 Nissan 

 Volkswagen 

 Mitsubishi motors 

 Opel 

 Porsche 

 Volvo 

 Suzuki

Z odběratelů výrobků pro stavebnictví byly vybrány tyto nejvýznamnější: 

 Skanska 

 Eurovia vinci 

 Metrostav 

 Strabag 

 OHL ŽS 

 Swietelsky
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Vyjednávací sílu zákazníků lze hodnotit jako velkou, jelikož hlavně automobilky mají 

na dodávané produkty vysoké nároky a jakékoliv zaváhání ze strany dodavatele může 

znamenat ukončení spolupráce. 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů 

Společnost si nemůže dovolit jakékoliv zaváhání v dodávání surovin, proto je nucena 

mít zajištěny na všechny suroviny alespoň dva dodavatele. V případě POP střiží má 

Retex a.s. dva velké dodavatele, cena se odvíjí od celosvětově stanovené ceny 

granulátu. Oba dodavatelé o sobě navzájem vědí a od obou jsou suroviny odebírány 

v rovnoměrném množství. Dodavatelů pro PES střiže má podnik více, dodávky jsou 

voleny dle kvality, ceny a hlavně dle toho, co je schváleno automobilkami (Ptáček, 

2016).  

Vyjednávací síla je spíše na straně společnosti Retex a.s. než na straně dodavatelů, a to 

především z toho důvodu, že na každou surovinu má společnost minimálně dva 

dodavatele a případný výpadek jednoho z nich může pokrýt druhý dodavatel. 



48 
 

4 FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 

V rámci finanční analýzy byla provedena analýza absolutních, poměrových 

a souhrnných ukazatelů. 

4.1 Absolutní ukazatele 

V rámci analýzy absolutních ukazatelů byly provedeny horizontální a vertikální analýzy 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti Retex a.s. za roky 2010 - 2014. Pro účely 

této diplomové práce byly vybrány pouze základní položky výkazů. 

Horizontální analýza aktiv 

Prostřednictvím horizontální analýzy jsou zachycovány jednotlivé roční změny 

jednotlivých položek aktiv v absolutním i v procentuálním vyjádření. 

Tabulka 9: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

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

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

Aktiva celkem 56 436  17,4 -32 638  -8,6 79 007  22,7 -31 778  -7,4 

Dlouhodobý majetek 58 074  24,4 -29 237  -9,9 49 391  18,5 -44 874  -14,2 

Dlouhodobý nehmotný majetek -87  -2,2 -1 451  -38,0 -593  -25,1 -681  -38,5 

Dlouhodobý hmotný majetek 58 161  24,8 -27 786  -9,5 49 984  18,9 -51 693  -16,4 

Dlouhodobý finanční majetek 0  0,0 0  0,0 0  0,0 7 500    

Oběžná aktiva -136  -0,2 -5 119  -6,2 28 774  37,2 11 334  10,7 

Zásoby 9 096  22,4 -7 695  -15,5 8 307  19,8 -4 914  -9,8 

Dlouhodobé pohledávky 0  0,0 0  0,0 0  0,0 0  0,0 

Krátkodobé pohledávky -2 062  -6,6 3 950  13,5 19 977  60,1 14 492  27,2 

Finanční majetek -7 170  -67,6 -1 374  -39,9 410  19,8 1 836  74,1 

Časové rozlišení -1 502  -37,6 1 718  68,8 922  21,8 1 682  32,7 

 

Celková aktiva pravidelně střídala meziroční růst a pokles. Tento vývoj byl zapříčiněn 

zejména položkou dlouhodobý majetek. 

Dlouhodobý majetek v roce 2011 vykázal růst o 58 074 tisíc Kč, tedy 24,4 %. Za 

zmíněným nárůstem stojí především nárůst dlouhodobého majetku. Šlo o investice do 

staveb, budov a strojního vybavení, které spadaly do projektu „Inovace vpichovaných 

textilií a velurových vláken a impregnovaných“. V roce 2012 dlouhodobý majetek 

vykázal pokles, a to především z důvodu získání dotace na projekt „Inovace 

vpichovaných textilií velurových vláken a impregnovaných“, o kterou byla hodnota 
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majetku účetně snížena. Rok 2013 byl ve znamení nárůstu dlouhodobého majetku. Opět 

měl zásadní vliv dlouhodobý hmotný majetek. Investovalo se v rámci započetí realizace 

projektu „Využití těžko zpracovatelných odpadů“. Rok 2014 znamenal pro dlouhodobý 

majetek pokles asi o 45 tisíc Kč, tedy 16,4 %. Za poklesem stojí zejména další získaná 

dotace. Je také důležité zmínit nárůst dlouhodobého finančního majetku o 7 500 tisíc 

Kč. Konkrétně jde o položku podíly v ovládaných a řízených osobách. V roce 2014 

došlo ke koupi společnosti HdG s.r.o. 

Oběžná aktiva v prvních dvou sledovaných letech vykazovala pokles. V roce 2011 šlo 

pouze o zanedbatelný pokles ve výši 136 tisíc Kč. Zásoby navýšily svou hodnotu 

o 22,4 %, ovšem krátkodobý finanční majetek vykázal pokles 67,6 % z důvodu 

financování investičního projektu volnými finančními prostředky. Výsledkem tedy byl 

mírný pokles celkových oběžných aktiv. Rok 2012 znamenal pro oběžný majetek 

pokles o 5 119 Kč, za čímž stojí zejména pokles zásob. V následujícím roce oběžná 

aktiva prodělala skokový nárůst o 37,2 %. Příčinou byl růst všech podřízených položek. 

V posledním sledovaném období se růst oběžného majetku výrazně zpomalil na 10,7 %. 

Časové rozlišení vyjma prvního sledovaného roku vykazuje nárůst, nicméně nemají 

výraznější význam. 

Horizontální analýza pasiv 

Úkolem horizontální analýzy pasiv je určit, k jakým meziročním změnám došlo 

u jednotlivých položek pasiv. Zjištěné změny je možné zobrazit jak v absolutním, tak 

v procentuálním vyjádření. 

Tabulka 10: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

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

V tis. 

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

Pasiva celkem 56 436 17,0 -32 638 -8,5 79 007 22,7 -31 778 -7,4 

Vlastní kapitál 4 883 3,4 2 672 1,8 10 151 6,7 13 447 8,4 

Základní kapitál -727 -0,6 -7 450 -6,4 -198 -0,2 0 0,0 

Kapitálové fondy 0 0,0 6 509 170,8 198 1,9 0 0,0 

Fondy ze zisku 759 112,6 280 19,5 690 40,3 281 11,7 

HV minulých let 13 790 214,7 5 198 25,7 3 426 13,5 7 259 25,2 

HV běžného účet. období -8 939 -59,4 -1 865 -30,6 6 035 142,4 5 907 57,5 

Cizí zdroje 51 553 28,3 -35 310 -15,1 68 856 34,7 -45 225 -16,9 

Rezervy 0 0,0 0 0,0 2 567   5 218 203,3 

Dlouhodobé závazky -668 -3,8 -1 503 -8,8 357 2,3 1 926 12,2 

Krátkodobé závazky -8 975 -15,9 2 519 5,3 6 446 12,9 -7 536 -13,4 

Bank. úvěry a výpomoci 61 196 56,6 -36 326 -21,4 59 486 44,7 -44 833 -23,3 

Časové rozlišení 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 



50 
 

Vlastní kapitál za celé sledované období vykazoval pravidelně nepatrný růst a celkově 

od roku 2010 narostl o více než 31 tisíc Kč. Základní kapitál po většinu sledovaných let 

nezaznamenal výraznější výkyvy kromě roku 2012, kdy klesl o 7 450 tisíc Kč. 

Důvodem bylo rozhodnutí valné hromady zničit 8 317 ks akcií. Ve stejném roce došlo 

k výraznější změně také u kapitálových fondů, které se zvýšily asi o 171 %. HV 

minulých let pravidelně rostl. HV běžného účetního období měl v prvních dvou 

sledovaných letech klesající vývoj. Příčin bylo několik. V prvním roce šlo o vzrůstající 

cenu POP a PES střiží v průběhu roku, v druhém roce se jednalo o vyplacení provizí 

poradenské společnosti, uhrazení arbitrážního poplatku, odpis pohledávek a také došlo 

ke změně metodiky oceňování zásob. 

Oproti vlastnímu kapitálu mají na vývoj celkových pasiv zásadní vliv cizí zdroje. Cizí 

zdroje prodělaly kolísavý vývoj. Položkami, které určovaly vývoj cizích zdrojů, byly 

bankovní úvěry a výpomoci, které vždy narostly o částku pohybující se kolem 60 tisíc 

Kč a v následujícím roce vždy klesly asi o 20 %. Poklesy byly způsobeny mimořádnou 

úhradou bankovních úvěrů díky získaným dotacím. Úvěry společnost využívala 

k financování výše zmíněných investičních projektů. Položka rezerv zvyšovala svou 

hodnotu až v druhé polovině sledovaného období. Značně kolísavý vývoj je možné 

pozorovat také u krátkodobých závazků, které nejprve o 16 % klesly, poté rostly se 

zrychlující se tendencí a v posledním roce opět klesly, tentokrát o 13,4 %. 

Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv informuje o procentuálním podílu jednotlivých položek aktiv 

vůči celkovým aktivům. 

Tabulka 11: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Procentuální podíl 

2010 2011 2012 2013 2014 

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek 73,35% 77,73% 76,62% 74,01% 68,62% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1,20% 1,00% 0,68% 0,41% 0,28% 

Dlouhodobý hmotný majetek 72,15% 76,73% 75,94% 73,60% 66,45% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,89% 

Oběžná aktiva 25,41% 21,62% 22,17% 24,80% 29,66% 

Zásoby 12,50% 13,03% 12,05% 11,76% 11,47% 

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 9,65% 7,68% 9,53% 12,44% 17,10% 

Finanční majetek 3,27% 0,90% 0,59% 0,58% 1,09% 

Časové rozlišení 1,23% 0,66% 1,21% 1,20% 1,72% 
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Z tabulky je patrné, že jsou celková aktiva z větší části tvořena dlouhodobým 

majetkem. Lze tedy konstatovat, že se jedná o kapitálově těžkou společnost. 

Dlouhodobý majetek se po celé sledované období pohyboval v rozmezí 68 % do 78 %. 

Drtivá většina dlouhodobého majetku je tvořena dlouhodobým hmotným majetkem, což 

deklaruje mimo jiné vlastnictví nákladného strojního vybavení, budov a pozemků. 

Dlouhodobý nehmotný majetek vykazoval klesající vývoj, kdy z 1,20 % v roce 2010 

klesl až na 0,28 % v roce 2014. Dlouhodobý finanční majetek byl do roku 2013 nulový. 

V roce 2014 došlo ke koupi společnosti HdG s.r.o., čímž se dlouhodobý finanční 

majetek dostal na hodnotu blížící se 2 % celkových aktiv. 

Oběžná aktiva v letech 2010 až 2014 kolísala mezi hodnotami 21,62 % až 29,66 %. 

Hlavní položkou oběžných aktiv jsou zásoby, jejichž podíl výrazně nekolísal, 

pohyboval se v rozmezí 11,47 % až 13,03 %. Zásoby jsou z převážné části tvořeny 

materiálem. Krátkodobé pohledávky se do roku 2012 pohybovaly pod hranicí 10 %, 

poté začaly růst a v roce 2014 dosáhly 17% podílu na celkových aktivech. Finanční 

majetek byl v rozmezí 3,27 % až 1,09 %. 

Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv podává obraz o procentuálním zastoupení jednotlivých položek 

pasiv v celkových pasivech. 

Tabulka 12: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Procentuální podíl 

2010 2011 2012 2013 2014 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 43,96% 38,73% 43,13% 37,53% 43,94% 

Základní kapitál 35,97% 30,46% 31,17% 25,37% 27,40% 

Kapitálové fondy 1,17% 1,00% 2,96% 2,46% 2,66% 

Fondy ze zisku 0,21% 0,38% 0,49% 0,56% 0,68% 

HV minulých let 1,98% 5,30% 7,29% 6,74% 9,12% 

HV běžného účet. období 4,63% 1,60% 1,22% 2,40% 4,09% 

Cizí zdroje 56,04% 61,27% 56,87% 62,47% 56,06% 

Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% 1,97% 

Dlouhodobé závazky 5,44% 4,46% 4,44% 3,71% 4,49% 

Krátkodobé závazky 17,30% 12,38% 14,27% 13,14% 12,29% 

Bank. úvěry a výpomoci 33,30% 44,42% 38,16% 45,02% 37,31% 

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Z vertikální analýzy pasiv je možné vyčíst, že společnost pro financování své 

podnikatelské činnosti z větší části využívá cizí zdroje. 

Výše vlastního kapitálu po celé sledované období rostla, nicméně to nelze říci o jeho 

procentuálním podílu na celkových pasivech, který opakovaně měnil svou hodnotu z asi 

44 % na 38 %. Největší položkou z vlastního kapitálu je základní kapitál, který do roku 

2012 přesahoval 30 % pasiv, následně se procentuální podíl snížil na 25 %, respektive 

27 %. Hospodářský výsledek minulých let zvětšil své zastoupení v celkových pasivech 

z 2 % v roce 2010 na 9 % v roce 2014. 

Na cizích zdrojích se nejvyšší měrou podílejí bankovní úvěry a výpomoci, v jejichž 

procentuálním podílu se projevují mimořádné splátky ze získaných dotací, proto jejich 

podíl střídá růst a pokles. Podíl krátkodobých závazků z dlouhodobého hlediska klesl na 

12,29 %. U položky dlouhodobých závazků naopak nebyl zaznamenán výraznější 

výkyv, jejich objem se dlouhodobě drží kolem 4,5 %. 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty informuje o absolutních a procentuálních 

změnách u konkrétních položek výkazu zisku a ztráty. 

Tabulka 13: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Horizontální analýza 

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

v tis. 

Kč % 

v tis. 

Kč % 

v tis. 

Kč % 

v tis. 

Kč % 

Tržby za prodej zboží 1 792 15,3 448 3,3 -2 367    -17,0 4 756    41,0 

Náklady vynaložené na prodané zboží 1 675 13,9 255 1,9 -3 121    -22,3 2 316    21,3 

Obchodní marže 117 34,2 193 85,8 754    2356,3 2 440    338,0 

Výkony 45 151 16,9 10 583 3,4 -716    -0,2 93 457    29,0 

Tržby za prodej vlastních výrobků 41 885 15,8 14 323 4,7 3 253    1,0 87 292    26,9 

Výkonová spotřeba 46 672 26,3 8 474 3,8 -7 499    -3,2 67 899    30,1 

Přidaná hodnota -1 404 -1,6 2 302 2,6 7 537    8,4 27 998    28,7 

Osobní náklady 5 116 9,1 440 0,7 3 328    5,4 11 387    17,5 

Provozní výsledek hospodaření -6 333 -27,8 59 0,4 2 178    13,2 9 843    52,8 

Finanční výsledek hospodaření -3 043 -53,4 184 2,1 3 050    35,6 -1 916    -34,8 

Daň z příjmů za běžnou činnost -2 196 -57,1 -779 -47,2 2 002    229,9 2 020    70,3 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -7 179 -54,4 1 021 16,9 3 226    45,8 5 907    57,5 

Mimořádný výsledek hospodaření -1 760 -95,8 -2 886 -3748,1 2 809    -100,0 0      

Výsledek hospodaření za účetní období -8 939 -59,4 -1 865 -30,6 6 035    142,4 5 907    57,5 

Výsledek hospodaření před zdaněním -11 135 -59,0 -2 644 -34,1 8 037    157,3 7 927    60,3 
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Tržby za prodej zboží po celé sledované období rostly vyjma roku 2013. Za celé 

sledované období narostly o 4 629 tisíc Kč. Náklady vynaložené na prodané zboží 

kopírovaly vývoj tržeb za prodej zboží. Obchodní marže po celé sledované období 

rostla, ovšem významnější růst probíhal až v roce 2013 a hlavně 2014, kdy se navýšila 

o 2 440 tisíc Kč, tedy 338 %. 

Výkony a tržby za prodej vlastních výrobků prodělaly téměř stejný vývoj. Lze 

konstatovat, že tržby každoročně rostly. Pouze v roce 2013 byl růst nepatrný a výkony 

dokonce mírně klesly. Příčinou bylo snížení výroby v prvním čtvrtletí 2013 z důvodu 

pozdějšího náběhu výroby nové Octavie. Pozitivně lze hodnotit, že výkonová spotřeba 

od roku 2012 roste pomalejším tempem než výkony. Přidaná hodnota má od roku 2012 

rostoucí a zrychlující vývoj. Osobní náklady taktéž téměř po celé sledované období 

rostly. V roce 2011 byl nárůst o 9 % způsoben navýšením počtu zaměstnanců, jelikož 

byla zavedena práce na nových výrobních linkách. Růst v roce 2013 zapříčinil nárůst 

mezd o cca 5 %. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v roce 2014, a to o 17,5 %, vlivem 

navýšení počtu zaměstnanců a také zvýšením mzdy o cca 16 %.  

Provozní výsledek hospodaření v počátečním roce sledovaného období klesal skoro 

o 28 %, nicméně od té doby vykazuje růst se zrychlujícím se tempem, v roce 2014 52,8 

%. Finanční výsledek hospodaření prodělal kolísavý vývoj, v roce 2011 asi o 53 %, 

následně nepatrně vzrostl, v roce 2013 dosáhl růst cca 35 % a poté opět asi o 35 % klesl. 

Za tímto vývojem stojí kolísání u položky ostatní finanční výnosy. Výsledek 

hospodaření má obdobný vývoj jako provozní výsledek hospodaření, to znamená 

v prvním roce pokles 54,4 % a poté zrychlující se růst. Mimořádného výsledku 

hospodaření společnost Retex a.s. dosáhla pouze v roce 2011, kdy se jednalo především 

o náhrady škod od pojišťoven, a v roce 2012, kdy byl záporný vliv přecenění zásob 

výrobků a polotovarů. Výsledek hospodaření za účetní období měl první dva roky 

klesající vývoj, ovšem následující dvě účetní období byla ve znamení růstu, v obou 

letech asi o 6 000 tisíc Kč. 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Z analýzy výkazu zisku a ztráty je patrný poměr jednotlivých položek výkazu zisku 

a ztráty proti celkovým výnosům. 
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Tabulka 14: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Vertikální analýza 

2010 2011 2012 2013 2014 

celkové výnosy 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tržby za prodej zboží 3,94% 3,95% 3,96% 3,25% 3,65% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 4,06% 4,01% 3,97% 3,05% 2,95% 

Obchodní marže -0,12% -0,07% -0,01% 0,20% 0,71% 

Výkony 89,88% 91,26% 91,62% 90,37% 92,85% 

Tržby za prodej vlastních výrobků 89,15% 89,67% 91,14% 91,01% 91,98% 

Výkonová spotřeba 59,75% 65,54% 66,04% 63,18% 65,49% 

Přidaná hodnota 30,01% 25,66% 25,57% 27,39% 28,07% 

Osobní náklady 18,96% 17,96% 17,56% 18,30% 17,12% 

Provozní výsledek hospodaření 7,65% 4,80% 4,67% 5,23% 6,36% 

Finanční výsledek hospodaření -1,92% -2,55% -2,43% -1,54% -1,66% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 1,29% 0,48% 0,25% 0,81% 1,09% 

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 4,44% 1,76% 2,00% 2,88% 3,61% 

Mimořádný výsledek hospodaření 0,62% 0,02% -0,80% 0,00% 0,00% 

Výsledek hospodaření za účetní období 5,06% 1,78% 1,20% 2,88% 3,61% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 6,35% 2,26% 1,45% 3,69% 4,71% 

 

Při pohledu na výše uvedenou tabulku je patrné, že položkami s nejvyšším poměrem 

vůči celkovým výnosům jsou výkony a tržby za prodej vlastních výrobků, což jasně 

deklaruje, že společnost Retex a.s. je výrobním podnikem. Obě zmíněné položky po 

většinu analyzovaného období převyšují hranici 90 % celkových výnosů. Takřka 

totožný vývoj prodělala výkonová spotřeba, která v roce 2011 poskočila o 6 % na 65,5 

% a dá se říci, že se na této úrovni pohybovala po zbytek analyzovaného období. 

Přidaná hodnota nejvyššího podílu dosáhla v prvním roce, a to 30 %, následně se její 

podíl pohyboval v rozmezí 25,5 – 28,1 %. Procentuální podíl osobních nákladů také 

nezaznamenal výraznější výkyvy, dosahoval hodnot od 17 do 19 %. Provozní výsledek 

hospodaření měl nejvyšší procentuální zastoupení v roce 2010, a to 7,65 %, nejnižší 

hodnota byla zjištěna pro rok 2012, a to 4,67 %. Finanční výsledek hospodaření 

vykazoval po všechny analyzované roky záporné hodnoty, i jeho nejvyšší podíl byl 

spíše zanedbatelný, a to – 2,55 %. Výsledek hospodaření za běžnou činnost a výsledek 

hospodaření za účetní období mají kromě roku 2012 téměř totožné procentuální podíly 

na celkových výnosech. Rok 2012 byl ovlivněn zápornou hodnotou u mimořádného 

výsledku hospodaření. Nejvyššího podílu výsledek hospodaření za účetní období dosáhl 

v roce 2010, konkrétně 5,06 %.  
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4.2 Poměrové ukazatele 

Z poměrových ukazatelů byly vybrány ukazatele likvidity, zadluženosti, rentability 

a aktivity. 

Ukazatele likvidity 

Likviditou se rozumí schopnost podniku dostát svým závazkům neboli opatřit 

dostatečné množství prostředků k uhrazení nutných plateb. 

Tabulka 15: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Běžná likvidita - Retex a.s. 0,95 0,91 0,83 1,10 1,24 

Běžná likvidita - Juta a.s. 2,61 2,47 2,90 2,73 2,61 

Běžná likvidita - Fibertex Nonwovens, a.s. 2,81 4,24 4,39 3,11 4,40 

Běžná likvidita - Mitop, a.s. 0,61 0,55 0,53 0,59 0,63 

Běžná likvidita - oborový průměr 1,75 1,70 1,76 1,69 1,44 

Pohotová likvidita - Retex a.s. 0,48 0,36 0,38 0,58 0,76 

Pohotová likvidita - Juta a.s. 1,52 1,37 1,49 1,50 1,49 

Pohotová likvidita - Fibertex Nonwovens, a.s. 1,05 1,83 2,06 1,52 2,07 

Pohotová likvidita - Mitop, a.s. 0,25 0,18 0,20 0,16 0,25 

Pohotová likvidita - oborový průměr 1,12 1,02 1,06 1,04 0,86 

Okamžitá likvidita - Retex a.s. 0,12 0,04 0,02 0,03 0,05 

Okamžitá likvidita - Juta a.s. 0,43 0,18 0,21 0,32 0,26 

Okamžitá likvidita - Fibertex Nonwovens, a.s. 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 

Okamžitá likvidita - Mitop, a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Okamžitá likvidita - oborový průměr 0,22 0,19 0,20 0,21 0,13 

 

Všechny tři ukazatele likvidity společnosti Retex a.s. prodělaly během sledovaného 

období obdobný vývoj. Do roku 2012 klesaly, následně docházelo k růstu.  

Běžná likvidita by se dle Dluhošové (2010) měla pohybovat v rozmezí 1,5 - 2,5. Jak je 

patrné z tabulky, za celé sledované období nebylo dosaženo doporučených hodnot. 

Běžná likvidita společnosti Retex a.s. se během let 2010 – 2014 pohybovala od 0,83 

(2012) do 1,24 (2014). Od roku 2012 je patrný rostoucí trend. Z hlavních 

konkurenčních podniků vykazovaly podniky Juta a.s. a Fibertex Nonwovens, a.s. vyšší 

hodnoty než analyzovaný podnik. 

Pro pohotovou likviditu jsou stanoveny doporučené hodnoty v rozmezí 1,0 - 1,5 

(Dluhošová, 2010). Lze konstatovat, že do pásma doporučených hodnot se společnost 

nedostala. Svého maxima dosáhla opět v posledním sledovaném roce, a to 0,76. 
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Pohotová likvidita opět nedosáhla na hodnoty odpovídající oborovému průměru, i když 

se mu v roce 2014 výrazně přiblížila. Z vybrané konkurence společnost Retex a.s. 

převyšuje pouze společnost Mitop, a.s. Společnosti Juta a.s. a Fibertex Nonwovens, a.s. 

vykázaly vyšší hodnoty pohotové likvidity. 

Hotovostní likvidita by se měla pohybovat mezi 0,2 a 0,5 (Knapková, Pavelková 

a Šteker, 2013). Jak je vidno, v rámci doporučených hodnot se společnost nenalézala 

ani v případě hotovostní likvidity. Na úroveň oborového průměru se společnost za celé 

sledované období nedostala. Výše hotovostní likvidity se pohybovala v rozmezí 0,12 – 

0,02. Nicméně společnost má sjednaný kontokorentní úvěr ve výši 10 mil. Kč. Hodnoty 

pod úrovní oborového průměru jsou patrné také u konkurence. Pouze společnost Juta 

a.s. vykázala vyšší hodnoty než Retex a.s. 

Tabulka 16: Čistý pracovní kapitál (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Čistý pracovní kapitál - Retex a.s. -4 713    -8 632    -16 221    9 818    22 344    

Čistý prac. k. / Celková aktiva - Retex a.s.  -0,01 -0,02  -0,05 0,02 0,06 

Čistý prac. k. / Celková aktiva - Juta a.s. 0,30 0,29 0,34 0,36 0,34 

Čistý prac. k. / Celková aktiva - Fibertex, a.s. 0,18 0,25 0,31 0,31 0,36 

Čistý prac. k. / Celková aktiva - Mitop, a.s. 0,13 0,18 0,17 0,17 0,20 

 

Čistý pracovní kapitál znázorňuje část oběžného majetku, která je kryta dlouhodobým 

kapitálem. ČPK představuje jakýsi finanční polštář, který podniku zajistí možnost 

pokračovat v podnikatelské činnosti i v případě nenadálé a nepříznivé události 

(Sedláček, 2011). Pracovní kapitál společnosti Retex a.s. byl do roku 2012 záporný, což 

znamenalo, že část dlouhodobého majetku je kryta krátkodobými zdroji. Od roku 2013 

se ukazatel pohybuje v kladných hodnotách s rostoucí tendencí, což má pozitivní vliv na 

finanční stabilitu společnosti. 

Pro porovnání s konkurencí byl použit poměr čistého pracovního kapitálu vůči 

celkovým aktivům. Ve sledovaném období je poměr u společnosti Retex a.s. oproti 

konkurenci výrazně nižší, což značí, že konkurence používá k hrazení oběžného 

majetku vyšší část dlouhodobých zdrojů. Zároveň je možné konstatovat, že společnost 

Retex a.s. uplatňuje agresivní strategii řízení ČPK, kdežto Juta a.s. a v posledních třech 

sledovaných letech Fibertex Nonwovens, a.s. přistupují k ČPK spíše konzervativně. 
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Hodnoty v případě společnosti Mitop, a.s. nasvědčují o uplatňování průměrné strategie 

řízení ČPK. 

Tabulka 17: Strategie řízení ČPK ve vztahu k aktivům (Zdroj: Marek, 2009) 

Strategie Hodnota ČPK/A 

Konzervativní nad 0,3 

Průměrná mezi 0,1 a 0,3 

Agresivní pod 0,1 

 

Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 18: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost - Retex a.s. 0,56 0,61 0,57 0,62 0,56 

Celková zadluženost- Juta a.s. 0,24 0,25 0,22 0,25 0,25 

Celková zadluženost - Fibertex Nonwovens, a.s. 0,10 0,08 0,09 0,15 0,15 

Celková zadluženost - Mitop, a.s. 0,63 0,70 0,74 0,77 0,80 

Oborový průměr 0,43 0,49 0,49 0,48 0,47 

Dlouhodobá zadluženost - Retex a.s. 0,29 0,37 0,30 0,40 0,32 

Dlouhodobá zadluženost- Juta a.s. 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 

Dlouhodobá zadluženost - Fibertex Nonwovens, a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

Dlouhodobá zadluženost  - Mitop, a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobá zadluženost - Retex a.s. 0,27 0,24 0,27 0,23 0,24 

Krátkodobá zadluženost - Juta a.s. 0,18 0,20 0,18 0,21 0,21 

Krátkodobá zadluženost - Fibertex Nonwovens, a.s. 0,10 0,08 0,09 0,14 0,11 

Krátkodobá zadluženost  - Mitop, a.s. 0,63 0,70 0,74 0,70 0,65 

Úrokové krytí – Retex a.s. 7,36 2,42 2,09 3,98 6,27 

Úrokové krytí – Fibertex Nonwovens, a.s. 24,05 42,44 46,26 115,98 117,17 

Úrokové krytí – Juta a.s. 57,92 1,83 52,71 291,29 1365,23 
 

Z ukazatele celková zadluženost je patrné, že podnik v letech 2010 - 2014 z větší části 

používal pro financování své činnosti cizí zdroje, což už ostatně bylo zmíněno při 

vertikální analýze pasiv. Výše ukazatele pravidelně kolísala v rozmezí od 0,56 (2010 

a 2014) do 0,62 (2013). Cizí zdroje se v průměru skládaly asi z 50 % z dlouhodobých 

bankovních úvěrů, 20 % zaujímaly krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry 

a asi 8 % tvořily dlouhodobé závazky. Na výši celkové zadluženosti se podepsaly dříve 

zmíněné investiční projekty, neboť financování proběhlo z větší části formou 

investičních úvěrů. Skokové snižování je možné vysvětlit mimořádnými splátkami 

úvěrů po získání dotací. Ukazatel celkové zadluženosti je u společnosti Retex a.s. vyšší 
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než oborový průměr a z analyzovaných podniků druhý nejvyšší po společnosti Mitop, 

a.s. Společnosti Juta a.s. a Fibertex Nonwovens, a.s. nepřevyšují 25 %, jejich celková 

zadluženost je tak výrazně nižší než v případě Retex a.s. 

Dlouhodobá zadluženost poukazuje na to, jaká část z celkových aktiv je kryta 

dlouhodobými cizími zdroji (Dluhošová, 2010). Ukazatel dlouhodobá zadluženost se 

v případě analyzovaného podniku po celé sledované období pohyboval v rozmezí 0,29 

až 0,40. Ze všech porovnávaných subjektů vykázal Retex a.s. nejvyšší hodnoty. 

Společnosti Mitop, a.s. a Fibertex Nonwovens, a.s. dokonce nevyužívaly žádné 

dlouhodobé cizí zdroje a Juta a.s. vykazovala hodnoty pohybující se okolo 0,05. 

Běžná zadluženost podává obraz o části celkových aktiv, která je financována cizími 

krátkodobými zdroji (Dluhošová, 2010). Z tabulky je patrné, že běžná zadluženost 

společnosti Retex a.s. výrazně nekolísala, pohybovala se v rozmezí 0,23 až 0,27. 

U ukazatele běžné zadluženosti platí totéž, co v případě celkové zadluženosti. Retex a.s. 

vykázal druhé nejvyšší hodnoty po společnosti Mitop, a.s. V posledních dvou letech 

došlo k výraznému přiblížení k hodnotám společnosti Juta a.s. 

Vývoj posledních dvou ukazatelů byl zapříčiněn tím, že se dlouhodobé cizí zdroje, 

respektive krátkodobé cizí zdroje, měnily stejným směrem a přibližně obdobným 

tempem jako celková aktiva. 

Úrokové krytí znázorňuje, kolikrát je větší zisk než nákladové úroky. Odborná 

literatura doporučuje trojnásobek a více. Ukazatel se u společnosti Retex a.s. pohybuje 

v rozmezí od 2,09 (2012) po 7,36 (2010). Konkurence v podobě společností Fibertex 

Nonwovens, a.s. a Juta a.s. vykazuje výrazně vyšší hodnoty. Úrokové krytí nebylo 

počítáno pro společnost Mitop, a.s., jelikož podnik je po celé analyzované období ve 

ztrátě.  

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability dávají do poměru zisk získaný z podnikání s kapitálem, který byl 

použit k jeho dosažení (Sedláček, 2011). 
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Tabulka 19: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA - Retex a.s. 6,73% 3,47% 2,81% 4,11% 6,33% 

ROA - Juta a.s. 2,64% 0,21% 2,80% 2,19% 11,06% 

ROA - Fibertex Nonwovens, a.s. 1,18% 3,61% 3,71% 4,92% 7,05% 

Oborový průměr 8,33% 5,44% 6,61% 5,41% 6,95% 

ROE – Retex a.s. 10,53% 4,13% 2,82% 6,40% 9,30% 

ROE - Juta a.s. 2,73% 0,23% 2,97% 2,39% 13,28% 

ROE - Fibertex Nonwovens, a.s. 2,58% 3,71% 3,18% 5,72% 7,73% 

Oborový průměr 12,52% 7,65% 10,03% 7,76% 10,81% 

ROS - Retex a.s. 7,90% 4,13% 2,92% 5,22% 5,86% 

ROS - Juta a.s. 2,99% 0,21% 2,41% 1,88% 8,88% 

ROS - Fibertex Nonwovens, a.s. 2,01% 4,97% 4,94% 5,76% 7,60% 

ROS – Oborový průměr 7,91% 5,00% 5,86% 4,79% 5,40% 

 

Všechny analyzované ukazatele rentability ve společnosti Retex a.s. prodělaly takřka 

totožný vývoj, tzn. do roku 2012 vykazovaly meziroční pokles, nicméně poté docházelo 

k pravidelným meziročním nárůstům. Za poklesem v roce 2011 stojí především nárůst 

cen POP a PES střiží a v roce 2012 mnohé mimořádné vlivy, jako např. vyplácení 

provizí poradenské firmě, zaplacení arbitrážního poplatku, odpis pohledávek.  

Při srovnání s konkurencí byla při analýze ukazatelů rentability vynechána společnost 

Mitop, a.s., jelikož se po celé sledované období nacházela ve ztrátě. 

Ukazatel rentability aktiv vykazoval hodnoty od 2,81 % (2012) po 6,73 % (2010). 

Oborový průměr překonán nebyl, nicméně v roce 2014 se mu společnost podstatně 

přiblížila. Ve srovnání s konkurenty si Retex a.s. nevedl špatně. Do roku 2013 

vykazoval vyšší hodnoty než Juta a.s. Fibertex Nonwovens, a.s. měl od roku 2012 

rentabilitu aktiv vyšší asi o 0,8 p.b. 

Rentabilita vlastního kapitálu nejvyšší hodnotu vykázala v roce 2010, a to 10,53 %. 

Poté následoval propad až na 2,82 % zjištěných v roce 2012 a sledované období bylo 

zakončeno hodnotou 9,30 %. Oborový průměr byl překonán opět pouze v roce 2014. 

Nicméně po většinu sledovaného období se společnost Retex a.s. pohybovala ve 

vyšších hodnotách než analyzovaní konkurenti. 

V případě rentability tržeb byl pro výpočet použit EBIT pro lepší vypovídající 

schopnost srovnání s ostatními podniky v oboru z důvodu vyloučení vlivu rozdílného 

úrokového zatížení cizích zdrojů.  Pod oborovým průměrem se společnost Retex a.s. 

pohybovala pouze v letech 2011 a 2012. Společným rysem analyzovaných společností 
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je růst ukazatele v roce 2014. Sledované období zakončil Retex a.s. s horší rentabilitou 

tržeb než jeho analyzovaní konkurenti. 

Ukazatele aktivity 

Tabulka 20: Ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Obrat aktiv - Retex a.s. 0,85 0,84 0,96 0,79 1,08 

Obrat aktiv - Juta a.s. 0,88 1,02 1,16 1,16 1,25 

Obrat aktiv - Fibertex Nonwovens, a.s. 0,59 0,73 0,75 0,86 0,93 

Obrat aktiv - Mitop, a.s. 1,48 1,73 1,69 1,80 1,93 

Oborový průměr 1,05 1,09 1,13 1,13 1,29 

Doba obratu zásob - Retex a.s. 52,81 55,83 45,11 53,89 38,17 

Doba obratu zásob - Juta a.s. 81,71 75,74 78,11 79,77 69,08 

Doba obratu zásob - Fibertex Nonwovens, a.s. 108,19 93,24 102,00 97,14 96,37 

Doba obratu zásob - Mitop, a.s. 92,44 80,41 83,81 82,63 75,94 

Doba obratu pohledávek - Retex a.s. 40,75 31,17 35,44 42,79 35,85 

Doba obratu pohledávek - Juta a.s. 71,74 68,82 65,27 71,53 71,57 

Doba obratu pohledávek - Fibertex Nonwovens, a.s. 55,32 61,22 86,06 90,37 83,11 

Doba obratu pohledávek - Mitop, a.s. 36,29 25,69 30,87 21,95 24,91 

Doba obratu závazků - Retex a.s. 62,40 45,97 46,63 53,95 33,63 

Doba obratu závazků - Juta a.s. 57,69 47,53 44,60 56,96 54,06 

Doba obratu závazků - Fibertex Nonwovens, a.s. 32,98 22,08 29,50 30,25 33,22 

Doba obratu závazků - Mitop, a.s. 108,20 94,28 82,76 74,55 60,27 

 

Obrat aktiv by dle Kislingerové (2010) neměl spadnout pod úroveň 1, vhodné je však 

srovnání s podniky působícími ve stejném odvětví. Ukazatel se po celé sledované 

období pohyboval nad hranicí 0,79. K doporučené hranici 1 se výrazně přiblížil v roce 

2012 a v roce 2014 ji překročil. Retex a.s. po celé sledované období vykazoval hodnoty 

pod oborovým průměrem. Z analyzovaných konkurenčních podniků vykazovaly vyšší 

hodnoty společnosti Mitop, a.s. a Juta a.s.  

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby skladovány, než 

nastane jejich spotřeba. Za pozitivní se má zrychlující se doba obratu zásob 

(Kislingerová, 2010). Zásoby byly po většinu analyzovaného období skladovány 

v podniku po více než 50 dní. Ovšem v roce 2014 se podařilo dobu obratu zásob snížit 

asi na 38 dní. Retex a.s. vykazuje výrazně příznivější hodnoty než hlavní konkurenti, 

u nichž doba obratu zásob neklesla pod 75 dní. 

Doba obratu pohledávek zobrazuje průměrný počet dní, za které dojde k uhrazení 

faktur od odběratele. Doba obratu pohledávek kolísala v řádu 5 až 7 dnů. V roce 2010 
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byly faktury uhrazeny průměrně za asi 41 dní, poté došlo ke zkrácení inkasa pohledávek 

na 31 dní a 36 dní. Rok 2013 znamenal prodloužení doby placení faktur od odběratelů 

na 43 dní a v posledním roce byla zjištěna doba obratu pohledávek asi 36 dní. Ve 

srovnání s konkurencí Retex a.s. přijímá platby od svých odběratelů dříve než Juta a.s. 

a Fibertex Nonwovens, a.s. 

Doba obratu závazků udává počet dnů, o které v průměru společnost odkládá platbu 

přijatých faktur. Nejvyšší hodnota byla zjištěna pro rok 2010, a to 62,40 dnů. Poté 

nastalo skokové snížení asi na 46 dnů. V roce 2013 platila společnost své závazky 

v průměru za 54 dnů. V roce 2014 došlo ke zrychlení hrazení faktur ze strany 

společnosti Retex a.s. o 20 dnů. Z konkurentů nejpozději hradí své závazky Mitop, a.s., 

i když je patrný klesající trend ukazatele. Retex a.s. hradí své závazky ve srovnatelné 

době jako Juta a.s., vyjma roku 2014. Fibertex Nonwovens, a.s. hradí své závazky 

nejrychleji z uvedených podniků, a to asi do 30 dnů. 

Společnosti se dařilo do roku 2013 platit své závazky později než přijímat platby od 

svých odběratelů a využívala tak obchodní úvěr. V roce 2014 společnost tuto výhodu 

pozbyla, jelikož doba obratu závazků se stala mírně kratší než doba obratu pohledávek. 

4.3 Soustavy ukazatelů 

Altmanův model se řadí mezi bankrotní modely. V případě, že podnik dosáhne Z-score 

vyššího než 2,9, znamená to minimální pravděpodobnost bankrotu. Šedá zóna se 

nachází v intervalu 1,2 až 2,9. Podniky, jež mají Z-score nižší než 1,2, jsou silně 

ohroženy bankrotem (Dluhošová, 2010). 

Tabulka 21: Altmanův model (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Altmanův model váha 2010 2011 2012 2013 2014 

Z-score   1,38 1,20 1,32 1,18 1,64 

X1 0,717 -0,01 -0,02 -0,05 0,02 0,06 

X2 0,847 0,07 0,07 0,09 0,10 0,14 

X3 3,107 0,07 0,03 0,03 0,04 0,06 

X4 0,42 0,64 0,50 0,55 0,41 0,49 

X5 0,998 0,85 0,84 0,96 0,79 1,08 
 

Z tabulky je patrné, že podnik se po většinu sledovaného období pohyboval v pásmu 

šedé zóny, vyjma roku 2013, kdy Z-score těsně kleslo pod hranici 1,2. 
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Dle Kralickova Quick-testu je podnik hodnocen jako velmi dobrý, pokud je výsledná 

hodnota větší než 3. Hodnota mezi 1 a 3 znamená postavení podniku v šedé zóně. 

Výsledná hodnota menší než 1 značí špatnou finanční situaci (Dluhošová, 2010). 

Tabulka 22: Kralickův Quick-test (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kralickův Quick-test 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Výsledná hodnota   2,0   2,8   2,5   2,3   1,3   2,3 

Finanční stabilita   3,0   3,0   3,5   3,0   2,0   3,0 

Výnosová situace   1,0   2,5   1,5   1,5   0,5   1,5 

R1 0,550 4 0,440 4 0,387 4 0,431 4 0,375 4 0,439 4 

R2 9,288 2 5,050 2 13,687 1 8,688 2 8823 0 10,37 2 

R3 0,060 1 0,067 1 0,035 1 0,028 1 0,041 1 0,063 1 

R4 0,046 1 0,127 4 0,054 2 0,070 2 0,00 0 0,05 2 

 

Z tabulky vyplývá, že podnik Retex a.s. v letech 2009 až 2014 nevystoupil z šedé zóny. 

Nejlepšího výsledku bylo dosaženo v roce 2010, kdy se podnik podstatně přiblížil 

k horní hranici šedé zóny. Naopak nejnižší hodnota byla zjištěna pro rok 2013, a to 1,3. 

Důvodem byla nízká hodnota provozního cash flow, jež ovlivňuje R2 a R4. 

4.4 SWOT analýza 

SWOT analýza zobrazuje kromě silných a slabých stránek společnosti také příležitosti 

a hrozby. Silné a slabé stránky vyplývají z interních faktorů. Příležitosti a hrozby jsou 

spojeny s externím prostředím společnosti. 

Silné stránky: 

 dlouholeté zkušenosti v oboru netkaných textilií, 

 kapitálově silní zákazníci (automobilky), 

 zavedená spolupráce s automobilkami, 

 výhodná poloha pro automobilový průmysl v ČR, na Slovensku, Polsku 

a Rakousku, 

 certifikace ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a ISO/TS 16949:2009, 

 schopnost efektivně čerpat dotace, 

 strojní vybavení umožňující výrobu široké škály netkaných vpichovaných 

textilií, 
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 pravidelné investování do nových technologií, 

 nízké riziko vstupu nových konkurentů, 

 nízká vyjednávací síla dodavatelů. 

Slabé stránky: 

 70 % výroby je soustředěno do jednoho oboru, 

 vysoká vyjednávací síla zákazníků, 

 nízké hodnoty likvidity, 

 nízký poměr ČPK a celkových aktiv, 

 nižší hodnoty u ukazatele obrat aktiv než u konkurence, 

 vyšší zadluženost než u konkurence. 

Příležitosti: 

 nízké úrokové sazby, 

 zvýšení dodávání netkaných textilií pro rekonstrukce a stavbu silnic vlivem 

zvýšení čerpání dotací z evropských fondů, 

 plánovaná realizace linky TDS, 

 nové využití textilií v automobilech (podvozky, blatníky, akustické díly a další), 

 možnost rozšíření spolupráce a dodávek pro automobilový průmysl v ČR, na 

Slovensku, v Polsku a dalších zemích Evropy. 

Hrozby: 

 ukončení intervencí Kč Českou národní bankou, 

 nízká nezaměstnanost, 

 konkurence zakládá své pobočky v ČR a následně vytváří tlak na cenu, případně 

přebírá zakázky. 
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5 NÁVRH PODNIKOVÉHO FINANČNÍ PLÁNU 

V předchozích kapitolách byla blíže představena společnost Retex a.s., byla provedena 

strategická analýza, ve které byla využita Pestle analýza a Porterův model pěti sil. 

Následně byla uskutečněna finanční analýza podniku. Výsledky uvedených analýz 

budou sloužit jako opora při sestavování finančního plánu. 

5.1 Stanovení cílů pro plánované období 

Následující kapitola je věnována stanovení cílů společnosti na základě provedených 

analýz. 

Tržby 

Retex a.s. vykazoval v letech 2010 až 2014 rostoucí tržby, tudíž je jasným cílem 

pokračování nastoleného trendu a pravidelný meziroční nárůst tržeb. Pro rok 2015 je 

vedením stanoven cíl 450 000 tisíc Kč. 

Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření během sledovaných let značně kolísal, nicméně od roku 2012 je 

patrný rostoucí trend a cílem je jeho pokračování i v letech 2015 – 2017. Konkrétně pro 

rok 2015 vedení podniku vytyčilo cílový hospodářský výsledek na úrovni 21 300 tisíc 

Kč. 

Likvidita 

Z výsledků finanční analýzy je patrné, že společnost dosahovala nižších hodnot než 

konkurence v případě ukazatelů likvidity. Nicméně společnost zvládá své závazky 

a bankovní úvěry hradit v rámci splatnosti a navíc má sjednaný kontokorentní úvěr 

s limitem 10 mil. Kč, který byl k 31. 12. 2014 z velké části využívaný, nicméně se 

jednalo o mimořádný stav. Společnost kontokorentní úvěr prakticky nevyužívá. 

V otázce likvidity byl stanoven cíl v dosažení hodnot alespoň na úrovni roku 2014. 

Zadluženost 

Ze srovnání se společnostmi Juta a.s. a Fibertex Nonvowens, a.s. nevychází Retex a.s. 

pozitivně ani co se týče ukazatelů zadluženosti. Zmínění konkurenti vyznávají 

konzervativní přístup v otázce zadluženosti. Retex a.s. vykazuje vyšší hodnoty zejména 

v dlouhodobé zadluženosti, konkrétně v položce dlouhodobé bankovní úvěry. Podnik 
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dlouhodobé bankovní úvěry využívá k financování svých investičních projektů. Jedná 

se především o nákup nových technologií a rekonstrukci závodu. Nicméně společnosti 

se pravidelně daří na zmíněné investice získávat finance formou dotací, které následně 

využívá k mimořádným splátkám zmíněných bankovních úvěrů, drží tak zadluženost 

pro vedení společnosti na přijatelných hodnotách. Jak je již zmíněno v PESTLE 

analýze, Retex a.s. v letech 2007 - 2014 získal formou dotací finance ve výši přesahující 

136 mil. Kč. Pro zadluženost tedy platí stejný cíl jako pro likviditu, hodnoty by neměly 

vzrůst nad výši z roku 2014, případných zlepšených hodnot by nemělo být dosaženo na 

úkor investiční činnosti. 

Rentabilita 

V otázce rentability společnost Retex a.s. své vybrané konkurenty nijak výrazně 

nepřevyšovala, ale ani nepropadla. Vyjma posledního roku měla vždy druhou nejvyšší 

hodnotu. Pro oblast rentability byl tedy stanoven cíl neklesnout pod hodnoty z roku 

2014. 

5.2 Prognóza tržeb 

Prognóza tržeb tvoří základní východisko při sestavování finančního plánování. Pro 

prognózu tržeb bude využita položka tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, jelikož 

tržby za prodej zboží tvoří po léta 2010 – 2014 pouze asi 4 % z celkových tržeb a ve 

finančním plánu budou dopočítány metodou procentuálního podílu na tržbách za prodej 

vlastních výrobků a služeb. 

Základem pro sestavení prognózy tržeb podniku je sestavení prognózy tržeb 

odpovídajícího odvětví, kterým bylo pro potřeby této diplomové práce zvoleno dle 

klasifikace CZ-NACE 13.9 ostatní textilie, do kterého spadá mimo jiné výroba 

netkaných textilií. Prognóza tržeb odvětví je sestavována na základě závislosti 

dosavadního vývoje a vybrané makroekonomické proměnné. Nejtěsnější závislost byla 

zjištěna Pearsonovým korelačním koeficientem s HDP v běžných cenách. Pearsonův 

korelační koeficient dosáhl hodnoty 0,968.  
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Tabulka 23: Výběr makroekonomické proměnné (Zdroj: ČSÚ, MFČR) 

rok 
HDP v běžných 

cenách (mil. Kč) 

HDP reálné meziroční 

růst 

Inflace (deflátor HDP) 

meziroční růst 

HDP nominální 

růst (dopočet) 

2008 4 015 346 2,7 1,9 4,6 

2009 3 921 827 -4,8 2,3 -2,5 

2010 3 953 651 2,30 -1,5 0,8 

2011 4 022 410 2,00 -0,2 1,8 

2012 4 047 675 -0,90 1,4 0,6 

2013 4 086 260 -0,50 1,4 0,7 

2014 4 266 141 2,00 2,5 4,5 

2015 4 534 908 5,50 0,8 6,3 

2016 4 734 444 3,60 0,8 4,4 

2017 4 961 697 3,7 1,1 4,8 

Pearsonův 

korelační 

koeficient1 

0,9686 0,3933 0,3715 0,6398 

 

Tržby v odvětví ostatní textilie průměrně meziročně rostly tempem 4,54 %. Poté byl 

proveden predikční test, který je přiložen v příloze č. 4, na základě kterého byl pro 

prognózu tržeb zvolen logaritmický trend, který předpovídá průměrné tempo růstu trhu 

5,05 %. Z logaritmického trendu byla odvozena funkce y = 125335,146 ln(x) – 

1881324,609, kde x = HDP (mil. Kč) a y = Tržby odvětví (mil. Kč). 

 

Graf 5: Vývoj tržeb odvětví (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro výpočet průměrného růstu tržního podílu byl vynechán rok 2009 z toho důvodu, že 

tento rok bylo odvětví nejvíce poznamenáno krizí. Průměrně tedy tržní podíl v letech 

2008 – 2014 rostl tempem 2,5 % ročně. Následně byla ze vztahu: tempo růstu tržeb = 

(index růstu trhu * index změny tržního podílu) – 1 dopočítána prognóza tržeb 

                                                           
1 Pearsonův koeficient je počítán pro makroekonomické ukazatele za roky 2008 – 2014. 
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společnosti Retex a.s. pro roky 2015 – 2017. Uvedený výpočet vedl ke stanovení 

optimistické varianty prognózy tržeb. 

Tabulka 24: Optimistická prognóza tržeb odvětví a podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 

Tržby v odvětví 

(mil. Kč) 

Meziroční růst 

(Index růstu trhu) 

Tržní podíl Retex 

a.s. 

Tempo růstu tržeb 

Retex a.s. 

Tržby Retex 

a.s. (mil. Kč) 

2008 24 581   0,94%   232 

2009 20 478 83,31% 1,18% 3,99% 241 

2010 22 341 109,10% 1,19% 9,81% 265 

2011 24 666 110,40% 1,24% 15,80% 307 

2012 26 391 107,00% 1,22% 4,67% 321 

2013 27 835 105,50% 1,17% 1,01% 325 

2014 31 157 111,90% 1,32% 26,90% 412 

2015 39 727 127,51% 1,35% 30,69% 538 

2016 45 124 113,59% 1,39% 16,42% 627 

2017 51 000 113,02% 1,42% 15,85% 726 

 

Dle optimistické prognózy budou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb společnosti 

Retex a.s. růst v roce 2015 o 30,39 % a v následujících dvou letech se růst zpomalí na 

16,42 %, respektive 15,85 %. 

Pesimistická varianta počítá s možností snížení meziročního růstu tržeb v odvětví 

v plánovaném období. V této verzi je při výpočtu prognózy trhu jako tempo růstu trhu 

v letech 2015 – 2017 dosazena hodnota průměrného tempa růstu z let 2008 – 2014, 

kterou předpovídá logaritmická funkce, tedy 5,05 %. Tempo růstu 8,13 % v roce 2015 

je způsobeno rozdílem mezi prognózovanou a reálnou hodnotou pro tržby trhu v roce 

2014. Výsledné pesimistické tržby v odvětví a podniku jsou zobrazeny v následující 

tabulce.  

Tabulka 25: Pesimistická prognóza tržeb odvětví a podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 

Tržby v odvětví 

(mil. Kč) 

Meziroční růst 

(Index růstu trhu) 

Tržní podíl 

Retex a.s. 

Tempo růstu tržeb 

Retex a.s. 

Tržby Retex 

a.s. (mil. Kč) 

2008 24 581   0,94%   232 

2009 20 478 83,31% 1,18% 3,99% 241 

2010 22 341 109,10% 1,19% 9,81% 265 

2011 24 666 110,40% 1,24% 15,80% 307 

2012 26 391 107,00% 1,22% 4,67% 321 

2013 27 835 105,50% 1,17% 1,01% 325 

2014 31 157 111,90% 1,32% 26,90% 412 

2015 33 690 108,13% 1,35% 10,83% 456 

2016 35 392 105,05% 1,39% 7,68% 491 

2017 37 181 105,05% 1,42% 7,68% 529 
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Dle pesimistické varianty tržby podniku porostou v roce 2015 o 10, 83 % a v příštích 

dvou letech o 7,68 %. 

5.3 Předpoklady finančního plánu 

Základním předpokladem pro sestavení finančního plánu je prognóza tržeb pro období 

2015 – 2016, která byla sestavena ve variantě optimistické a pesimistické. 

Tabulka 26: Optimistická a pesimistická varianta prognózy tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Varianta 2015 2016 2017 

Tržby za prodej výrobků a služeb - optimistická varianta 538 221 626 619 725 921 

Tržby za prodej výrobků a služeb - pesimistická varianta 456 432 529 221 613 617 

 

Na základě uvedených prognóz tržeb budou následně plánovány vybrané položky 

účetních výkazů pomocí metody procentuálního podílu na tržbách, případně metodou 

doby obratu. U obou metod byly nejdříve u vybraných položek zjištěny hodnoty pro 

jednotlivé roky a následně byl spočítán průměr, který bude využit při samotném 

finančním plánování. Hodnoty za jednotlivé roky a jejich průměry jsou zobrazeny 

v následující tabulce. 

Tabulka 27: Procentuální podíly na tržbách vybraných položek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Procentuální podíl na tržbách 2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

Tržby za prodej zboží 0,044 0,044 0,043 0,036 0,040 0,041 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0,046 0,045 0,044 0,034 0,032 0,040 

Změna stavu zásob vlastní činností 0,003 0,013 0,005 -0,007 0,006 0,004 

Aktivace 0,005 0,005 0,000 0,000 0,003 0,003 

Spotřeba materiálu a energie 0,605 0,667 0,634 0,615 0,632 0,631 

Služby 0,065 0,064 0,091 0,080 0,080 0,076 

Ostatní provozní výnosy 0,005 0,009 0,007 0,008 0,005 0,007 

Ostatní provozní náklady 0,007 0,005 0,014 0,003 0,003 0,006 

Ostatní finanční výnosy 0,012 0,016 0,012 0,018 0,006 0,013 

Ostatní finanční výnosy 0,022 0,027 0,024 0,022 0,015 0,022 

 

V případě spotřeby materiálu a energie je patrný rozkolísaný vývoj procentuálního 

podílu na tržbách. Růst podílu střídá jeho pokles. Od roku 2012 je to meziroční výkyv 

asi ve výši 2 p.b. Z důvodu opatrnosti bude při sestavování plánu procentuální podíl 

spotřeby materiálu a energie oproti průměrné hodnotě za roky 2010 – 2014 navýšen o 2 

p.b. 
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Tabulka 28: Doby obratu vybraných položek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Doba obratu 2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

Materiál 35,11 36,58 27,52 39,42 24,78 32,68 

Nedokončená výroba a polotovary 9,76 8,48 6,44 5,25 5,33 7,05 

Výrobky 9,98 13,04 12,74 10,78 9,34 11,18 

Zboží 0,29 0,19 0,38 0,36 0,24 0,29 

Pohledávky z obchodních vztahů 42,55 32,55 36,98 44,32 37,27 38,73 

Závazky z obchodních vztahů 65,16 48,00 48,66 55,88 34,97 50,53 

 

Jelikož nebyl k dispozici detailní plán investic, bylo nutné přistoupit k plánování 

dlouhodobého majetku a s ním spojeného odpisování pomocí koeficientu náročnosti 

růstu tržeb jednotlivých odhadovaných položek. Tabulka č. 29 podává obraz o minulém 

vývoji investic do dlouhodobého majetku za roky 2007 – 2014. Období bylo rozšířeno 

do roku 2007 z důvodu nežádoucích hodnot koeficientu náročnosti až do roku 2007. 

Dlouhodobý majetek je rozdělen na dlouhodobý nehmotný, stavby a samostatně movité 

věci. V případě nehmotného majetku byl výsledný koeficient záporný i po rozšíření do 

roku 2007, a tudíž byl převzat koeficient vypočítaný pro konkurenci. Přírůstek tržeb za 

roky 2007 - 2014 činil 188 898 tisíc Kč. Pro nehmotný majetek byl použit přírůstek 

tržeb společnosti Fibertex Nonwovens, a.s. ve výši 426 000 Kč. 

Tabulka 29: Investiční náročnost tržeb 2007 – 2014  (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nehmotný  majetek 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stav majetku na konci roku 139 66 0 341 243 145 156 209 

Odpisy       52 98 98 130 106 

Investice netto   -73 -66 341 -98 -98 11 53 

Investice brutto         0 0 141 159 

Investiční náročnost růstu 

tržeb 0,02% 

Stavby 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stav majetku na konci roku 84790 84340 81952 81348 109150 106188 122982 115083 

Odpisy   2942 2999 2670 2915 3429 7897 3663 

Investice netto   -450 -2388 -604 27802 -2962 16794 -7899 

Investice brutto         30717 467 24691 -4236 

Investiční náročnost růstu 

tržeb 16,04% 

Samostatně movité věcí  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stav majetku na konci roku 73421 72131 64624 64 034    164 201    113 370    169 151    139 937    

Odpisy   7078 10590 5881 7383 8794 8934 13452 

Investice netto   -1 290    -7 507    -590    100 167    -50831 55781 -29214 

Investice brutto         107550 -42037 64715 -15762 

Investiční náročnost růstu 

tržeb 35,21% 
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Na základě zjištěných koeficientů náročnosti a za předpokladu nezměněné investiční 

politiky společnosti lze odhadnout investice do dlouhodobého majetku. Jelikož se jedná 

o vývoj na základě tržeb, je nutné opět propočítat optimistickou a pesimistickou 

variantu. Odhad budoucích investic zobrazuje tabulka č. 30, respektive 31. 

Tabulka 30: Optimistický odhad budoucích investic do DHM v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Optimistický odhad investic pro budoucí období dle minulého koeficientu náročnosti 

  Minulý koeficient náročnosti Odhad investic 

Nehmotný majetek 0,02% 38 

Stavby 16,04% 30 101 

Samostatně movité věcí  35,21% 66 094 

Celkem 51% 96 233 

 

Tabulka 31: Pesimistický odhad budoucích investic do DHM v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pesimistický odhad investic pro budoucí období dle minulého koeficientu náročnosti 

  Minulý koeficient náročnosti Odhad investic 

  0,02% 31 

Stavby 16,04% 25 207 

Samostatně movité věcí  35,21% 55 349 

Celkem 51,25% 80 556 

 

Detailnější rozpracování investic do dlouhodobého hmotného majetku včetně odpisů dle 

koeficientu náročnosti je k dispozici v přílohách. 

Dalším předpokladem finančního plánu je odvození úrokové sazby pro stanovení 

nákladových úroků. V této diplomové práci byla úroková sazba stanovena jako vážený 

průměr úrokových sazeb jednotlivých úvěrů, které má společnost k 31. 12. 2014 

sjednány. Zohledněno je, zda se jedná o dlouhodobé nebo krátkodobé úvěry a také 

jejich zůstatek. 

Tabulka 32: Dlouhodobé úvěry (Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv Retex a.s.) 

Dlouhodobé úvěry Zůstatek k 31. 12. 2014 Úroková sazba v % (průměr 2014) Součin 

  18 000 1M PRIBOR + 1,60 1,87 33 660  

  30 506 1M PRIBOR + 1,60 1,87 57 046  

  26 061 1M PRIBOR + 1,60 1,87 48 734  

  3 818 1M PRIBOR + 1,60 1,87 7 140  

  10 917 1M EURIBOR + 2,05 2,19 23 908  

  12 000 1M PRIBOR + 1,60 1,87 22 440  

Celkem 101 302   1,904 192 928  
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Z webových stránek České národní banky byl zjištěn roční průměr sazby 1M PRIBOR 

za rok 2014, a to 0,27. Průměrná výše sazby 1M EURIBOR byla spočítána jako průměr 

hodnot zmíněné sazby v jednotlivých měsících roku 2014. Data byla získána z webové 

stránky www.euribor-rates.eu. Průměr úrokové sazby byl vypočítán jako podíl součinu 

a zůstatku k 31. 12. 2014, tedy 1,904 %.   

Tabulka 33: Krátkodobé úvěry (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Retex a.s.) 

Krátkodobé Zůstatek k 31. 12. 2014 Úroková sazba v % (průměr 2014) 

Provozní revolvingový 37 000 1M PRIBOR + 1,10 1,370 

Kontokorent 9 423 1M PRIBOR + 1,10 1,370 

Celkem 46 423   1,370 

 

U krátkodobých úvěrů je průměrná úroková sazba 1,37 %. 

5.4 Optimistická varianta finančního plánu 

Optimistické tržby za prodej vlastních výrobků a služeb pro plánované období 2015 - 

2017 byly pomocí regresní analýzy stanoveny následovně - po všechny tři roky dojde 

k růstu. V roce 2015 jsou předpokládané tržby 538 221 tisíc Kč, pro rok 2016 jsou 

plánované tržby stanoveny na 626 619 tisíc Kč a v roce 2017 725 921 tisíc Kč. Při 

sestavování finančního plánu byly v nejvyšší míře využívány metody procentuálního 

podílu na tržbách a doby obratu. Ovšem uvedenými metodami nelze plánovat veškeré 

položky finančního plánu, a proto musely být stanoveny individuálně. Způsob výpočtu 

jednotlivých položek je popsán v následujících podkapitolách. 

5.4.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Tato podkapitola je věnována popsání způsobu výpočtu jednotlivých položek 

plánovaného výkazu zisku a ztráty. 
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Tabulka 34: Plánovaný výkaz zisku a ztráty – optimistická verze (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát  v tis. Kč 2015 2016 2017 

I. Tržby za prodej zboží 22 295    25 957    30 071    

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 21 458    24 982    28 941    

+ Obchodní marže 837    975    1 130    

II. Výkony 541 833    630 825    730 793    

1. Tržby za prodej vlastních výrobků 538 221    626 619    725 921    

2. Změna stavu zásob vlastní činností 2 130    2 480    2 873    

3. Aktivace 1 482    1 726    1 999    

B. Výkonová spotřeba 390 652    454 813    526 888    

1. Spotřeba materiálu a energie 349 844    407 302    471 849    

2. Služby 40 808    47 510    55 039    

+ Přidaná hodnota 152 019    176 987    205 035    

C. Osobní náklady 85 662    98 079    106 539    

D. Daně a poplatky 997    997    997    

E. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 17 843    24 032    31 182    

III. Tržby z prodeje DHM a materiálu 0    0    0    

IV. Ostatní provozní výnosy 3 571    4 157    4 816    

H. Ostatní provozní náklady 3 443    4 009    4 644    

* Provozní výsledek hospodaření 47 644    54 027    66 488    

X. Výnosové úroky 100    100    100    

N. Nákladové úroky 2 627    2 699    2 652    

XI. Ostatní finanční výnosy 7 057    8 216    9 517    

O. Ostatní finanční náklady 11 882    13 834    16 026    

* Finanční výsledek hospodaření -7 352    -8 218    -9 060    

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 7 655    8 704    10 911    

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 32 636    37 106    46 517    

*** Výsledek hospodaření za účetní období 32 636    37 106    46 517    

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 40 292    45 810    57 428    

 

Tržby za prodej zboží a náklady vynaložené na prodej zboží 

Jelikož je prodej zboží pro společnost Retex a.s. spíše doplňkovou činností, nebyly 

tržby za prodej zboží plánovány prostřednictvím regresní analýzy, nýbrž byly stanoveny 

procentuálním podílem na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb. Náklady 

vynaložené na prodej zboží byly plánovány obdobným způsobem. 

Výkony 

Výkony se skládají ze tří položek, a to z tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, 

změny stavu zásob vlastní činností a aktivace. Tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb byly stanoveny pomocí regresní analýzy, jak je popsáno výše. Zbylé dvě 

položky byly určeny metodou procentuálního podílu na tržbách. 
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Výkonová spotřeba 

Výkonová spotřeba je tvořena dvěma nákladovými položkami. Jedná se o spotřebu 

materiálu a energie a služby. Z dosavadního vývoje je patrné, že je společnost Retex a.s. 

výrobním podnikem, jelikož spotřeba materiálu a energie tvoří každoročně asi 90 % 

výkonové spotřeby. Obě položky výkonové spotřeby jsou naplánovány v závislosti na 

tržbách, čili metodou procentuálního podílu.  

Osobní náklady 

Osobní náklady se odvíjí zejména od počtu zaměstnanců a výše průměrné mzdy. V roce 

2014 měla společnost 205 zaměstnanců, průměrná mzda byla 22 616 Kč. Pro rok 2015 

má společnost v plánu převzít všechny zaměstnance společnosti HdG s.r.o., která byla 

koupena v roce 2014. Z toho důvodu vzroste počet zaměstnanců o 36. Průměrná mzda 

klesne asi o 4 %, a to z toho důvodu, že v závodě HdG s.r.o. budou vypláceny nižší 

mzdy, jelikož zde probíhá jednoduchá ruční práce. Pro rok 2016 počítá vedení s 20 

novými zaměstnanci a nárůstem průměrné mzdy o 6 %, v roce 2017 je v plánu přijmutí 

12 zaměstnanců a navýšení průměrné mzdy o 4 %. Mzdové náklady tak byly počítány 

jako součin počtu zaměstnanců a průměrné mzdy. Náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění byly vypočteny jako součin mzdových nákladů a procentní sazby, 

konkrétně 34 %. Sociální náklady jsou ponechány v konstantní výši jako v roce 2014. 

Daně a poplatky 

Do položky daně a poplatky jsou zahrnovány především daň z nemovitosti a daň 

silniční. Pro roky 2015 - 2017 jsou daně a poplatky plánovány v konstantní výši jako 

v roce 2014, a to 997 tisíc Kč. 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

Odpisy není možné plánovat ze vztahu k tržbám. Nejvhodnější variantou je stanovení 

odpisů na základě odpisového plánu, který zahrnuje i zamýšlené investice. Odpisový 

plán mi nebyl poskytnut, tudíž byly odpisy pro roky 2015 – 2017 převzaty z koeficientu 

náročnosti, který je k nahlédnutí v příloze č. 5. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

O tržbách tohoto typu lze říci, že jsou spíše nahodilého charakteru, a tudíž je obtížné je 

naplánovat. Navíc v období 2010 – 2014 nevykazovaly zásadní hodnoty, tudíž tato 
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položka nebude do plánu zakomponována, po celé plánované období bude zobrazena 

jako nulová. 

Ostatní provozní výnosy a náklady 

Obě tyto položky byly naplánovány s pomocí metody procentuálního podílu na tržbách. 

Výnosové a nákladové úroky 

Výnosové úroky jsou úroky z poskytnutých půjček a spořicích účtů. Vedení společnosti 

předpokládá konstantní hodnotu této položky po celé plánované období ve výši 100 tisíc 

Kč. Nákladové úroky byly stanoveny jako součin průměrné sazby jak u krátkodobých, 

tak i dlouhodobých úvěrů a výše těchto úvěrů. 

Ostatní finanční výnosy a náklady 

Ostatní finanční výnosy a náklady jsou pro roky 2015 – 2017 plánovány podílem 

z tržeb. 

Daň z příjmu za běžnou činnost 

Pro roky 2015 – 2017 se předpokládá, že společnost Retex a.s. bude tvořit zisk, tudíž 

bude také odvádět daň z příjmu. V plánu je počítáno s 19% sazbou daně z příjmu 

právnických osob. 
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5.4.2 Plánovaná rozvaha 

Tabulka 35: Plánovaná aktiva - optimistická verze (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaná aktiva 2015 2016 2017 

  AKTIVA CELKEM 469 736 525 578 583 246 

B. Dlouhodobý majetek 303 758 335 835 367 913 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 102 1 114 1 127 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 295 156 327 221 359 286 

1. Pozemky 6 134 6 134 6 134 

2. Stavby 125 117 135 150 145 184 

3. Samostatně movité věci a soubory movitých věcí 161 968 184 000 206 031 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 627 1 627 1 627 

8. Poskytnuté zálohy na DHM 310 310 310 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 7 500 7 500 7 500 

C. Oběžná aktiva 165 978 189 743 215 333 

C.I. Zásoby 76 546 89 118 103 241 

1. Materiál 48 865 56 891 65 906 

2. Nedokončená výroba a polotovary 10 540 12 271 14 216 

3. Výrobky 16 709 19 454 22 537 

5. Zboží 431 502 582 

C.II. Dlouhodobé pohledávky       

C.III. Krátkodobé pohledávky 82 983 92 494 103 178 

C.IV. Finanční majetek 6 449 8 131 8 914 

D.I. Časové rozlišení 0 0 0 

 

Tabulka 36: Plánovaná pasiva - optimistická verze (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaná pasiva 2 015 2 016 2 017 

  PASIVA CELKEM 469 736 525 578 583 246 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 206 612 243 718 290 235 

A.I. Základní kapitál 108 497 108 497 108 497 

A.II. Kapitálové fondy 10 519 10 519 10 519 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 2 684 2 684 2 684 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 52 276 84 912 122 018 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 32 636 37 106 46 517 

B. Cizí zdroje 263 123 281 860 293 011 

B.I. Rezervy 7 785 7 785 7 785 

B.II. Dlouhodobé závazky 17 781 17 781 17 781 

B.III. Krátkodobé závazky 85 300 98 743 113 387 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 152 257 157 551 154 058 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 101 302 101 302 101 302 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 50 955 56 249 52 756 

C.I. Časové rozlišení 0 0 0 
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Dlouhodobý majetek 

Plánovaný dlouhodobý majetek je v odborné literatuře doporučováno plánovat na 

základě plánu investic, nicméně ten k dispozici nemám, proto byl pro plánování většiny 

položek využit koeficient náročnosti. 

Dlouhodobý nehmotný majetek ve společnosti v roce 2014 tvořil software 

a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Plánované hodnoty pro dlouhodobý 

nehmotný majetek byly převzaty z výpočtu koeficientu náročnosti, který je přiložen 

v příloze č. 5. 

Dlouhodobý hmotný majetek se skládá z pozemků, staveb, samostatně movitých věcí 

a nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a poskytnutých záloh na DHM. 

Pozemky jsou pro plánované období ponechány v konstantní výši jako v roce 2014, 

jelikož se nepředpokládá jejich nákup ani prodej. Plánované hodnoty staveb 

a samostatně movitých věcí byly opět převzaty z koeficientu náročnosti. Položky 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a poskytnuté zálohy na DHM jsou 

ponechány v neměnné výši jako v roce 2014. 

Dlouhodobý finanční majetek je představován pouze položkou podíly v ovládaných 

a řízených jednotkách. Jedná se o 100% podíl ve společnosti HdG, s.r.o., který byl 

koupen v roce 2014. Pro roky 2015 – 2017 je předpokládána neměnná hodnota této 

položky. 

Zásoby 

Pod položkou zásoby je možné si představit materiál, nedokončenou výrobu 

a polotovary, výrobky a zboží. Pro plánované období byly všechny položky zásob 

stanoveny metodou doby obratu. 

Dlouhodobé pohledávky 

Od roku 2010 do roku 2014 společnost nevykazovala dlouhodobé pohledávky a z toho 

důvodu se nulová výše předpokládá i pro roky 2015 – 2017. 

Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky byly v období 2010 - 2014 z většiny tvořeny pohledávkami 

z obchodních vztahů. Předpokládá se, že tento trend bude pokračovat i nadále. Mimoto 

jsou do krátkodobých pohledávek zahrnovány pohledávky za ovládanými a řízenými 
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osobami a jiné pohledávky. Pohledávky z obchodních vztahů jsou plánovány metodou 

doby obratu a zbylé položky byly ponechány ve stejné hodnotě jako v roce 2014. 

Krátkodobý finanční majetek 

Výše krátkodobého finančního majetku byla přebrána z položky konečný stav 

peněžních prostředků z plánovaného přehledu o peněžních tocích. 

Časové rozlišení 

Časové rozlišení je, jak doporučuje Mařík (2011), plánováno v nulové výši. 

Základní kapitál 

K poslední změně výše základního kapitálu společnosti došlo 21. 1. 2013, kdy byl 

snížen na 108 497 tisíc Kč. Nyní se nepředpokládají jakékoliv změny základního 

kapitálu, pro roky 2015 – 2017 tak zůstává na stejné hodnotě. 

Kapitálové fondy 

Kapitálové fondy se v letech 2013 a 2014 ustálily na hodnotě 10 519 tisíc Kč. 

V současnosti se nepředpokládá změna jejich výše. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 

Do roku 2014 společnost přispívala do zákonného rezervního fondu 5 % ze zisku, 

nicméně od roku 2014 není společnost povinna dotovat zákonný rezervní fond a této 

možnosti využívá. Tudíž položka rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku jsou plánovány v konstantní výši s rokem 2014. 

Výsledek hospodaření minulých let 

Do výsledku hospodaření minulých let byl převáděn výsledek hospodaření běžného 

účetního období, který byl ponížen o příděl do zákonného rezervního fondu a případně 

o vyplácenou dividendu. Do zákonného rezervního fondu již společnost nepřispívá 

a o vyplácení dividendy vedení společnosti rozhoduje každý rok individuálně po 

skončení účetního období, tudíž se neplánuje. Do hospodářského výsledku minulých se 

tak v plánu předpokládá převedení celého výsledku hospodaření běžného období. 

Výsledek hospodaření běžného období 

Výsledek hospodaření běžného účetního období byl převzat z plánovaného výkazu 

zisku a ztráty. 
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Rezervy 

Rezervy společnost začala tvořit v roce 2013 a v roce 2014 byly navýšeny na 7 785 tisíc 

Kč. Důvodem tvorby rezerv byl soudní spor se společností DOTCOAT. Tato společnost 

v roce 2014 upadla do konkurzu. Přesto se v plánovaném období nepředpokládá změna 

výše rezerv. 

Dlouhodobé závazky 

Dlouhodobé závazky jsou tvořeny odloženým daňovým závazkem a jinými závazky, 

které byly pro plánované období ponechány v konstantní výši. 

Krátkodobé závazky 

Krátkodobé závazky jsou závazky tvořené z obchodních vztahů, závazky 

k zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, stát – 

daňové závazky a dotace, krátkodobé přijaté zálohy, dohadné účty pasivní a jiné 

závazky. 

Závazky z obchodních vztahů byly plánovány pomocí metody doby obratu. Při 

plánování závazku k zaměstnancům se předpokládalo, že se jedná o prosincové 

nevyplacené mzdy, tudíž jejich hodnota byla stanovena jako 1/12 mzdových nákladů. 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění se pro plánované období 

určily ve výši 34 % závazků k zaměstnancům. Položka stát – daňové závazky a dotace 

byla ponechána v konstantní výši s rokem 2014. Krátkodobé přijaté zálohy v letech 

2011 – 2014 vykazovaly po většinu období hodnoty 11 tisíc, případně 12 tisíc (2014). 

Jedná se o poměrně zanedbatelnou částku, proto byla jako plánovaná hodnota stanovena 

výše roku 2014. Dohadné účty pasivní a jiné závazky jsou rovněž ponechány v totožné 

výši jako v roce 2014. 

Bankovní úvěry 

Bankovní úvěry jsou v plánu členěny na dlouhodobé a krátkodobé a byly plánovány 

v takové výši, aby zajistily kladnou hodnotu finančního majetku a zároveň aby okamžitá 

likvidita dosahovala hodnoty alespoň 0,05, tedy na hodnotu z roku 2014. V optimistické 

variantě se jednalo o navyšování krátkodobých úvěrů. 

Časové rozlišení 

U položky časové rozlišení platí totéž, co v případě obdobné položky v aktivech. 
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5.4.3 Plánované cash flow 

Tabulka 37: Plánovaný přehled o peněžních tocích - optimistická verze (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Přehled o peněžních tocích 2015 2016 2017 

Stav peněžních prostředků na začátku období 4 313    6 449    8 131    

CF1 - Z PROVOZNÍCH AKTIVIT 52 057    57 791    64 042    

HV na účetní období (zdaněný) 32 636    37 106    46 517    

Odpisy DHM a DNM 17 843    24 032    31 182    

Úbytek zásob -31 148    -12 572    -14 123    

Úbytek krátkodobých pohledávek -15 272    -9 511    -10 684    

Přírůstek krátkodobých závazků 36 645    13 443    14 644    

Přírůstek běžných krátkodobých bank. úvěrů 4 532    5 294    -3 493    

Úbytek časového rozlišení aktiv 6 820    0    0    

CF 2 - Z INVESTIČNÍCH AKTIVIT -49 921    -56 109    -63 259    

Úbytek DNM -13    -13    -13    

Úbytek DHM -32 065    -32 065    -32 065    

Odpočet odpisů -17 843    -24 032    -31 182    

CF 3 - Z FINANČNÍCH AKTIVIT 0    0    0    

Přírůstek HV min. let 16 180    32 636    37 106    

Odpočet HV běž. účetního období min. r. -16 180    -32 636    -37 106    

CF 1 + CF 2 + CF 3 2 136    1 682    783    

Konečný stav peněžních prostředků 6 449    8 131    8 914    

 

Kladné cash flow ve všech třech plánovaných letech je zásluhou provozního cash flow, 

především výsledku hospodaření. Kladně se projevuje zvýšení objemu závazků, 

krátkodobých úvěrů (2015 a 2016) a také odpisy. Provozní cash flow potom snižují 

investice do zvyšování objemu zásob a růst výše pohledávek. Cash flow z investičních 

aktivit je záporné z důvodu investic do dlouhodobého majetku. Cash flow z finančních 

aktivit nabývá nulových hodnot vlivem předpokladu převedení celého výsledku 

hospodaření do hospodářského výsledku minulých let a také vlivem skutečnosti, že se 

u dlouhodobých úvěrů předpokládá refinancování ve stejné výši. 

5.5 Pesimistická varianta finančního plánu 

Pesimistická varianta finančního plánu se odvíjí od následujících tržeb. Opět je 

předpokládáno, že tržby po celé plánované období porostou. Pro rok 2015 se 

předpokládá 456 432 tisíc Kč, následující rok 529 221 tisíc Kč a v posledním 

plánovaném roce 613 617 tisíc Kč. 

Metodika výpočtu jednotlivých položek účetních výkazů je totožná s optimistickou 

verzí plánu. 
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5.5.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Tabulka 38: Plánovaný výkaz zisku a ztráty – pesimistická verze (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát  v tis. Kč 2015 2016 2017 

I. Tržby za prodej zboží 18 907    21 923    25 419    

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 18 197    21 099    24 464    

+ Obchodní marže 710    823    955    

II. Výkony 459 495    532 773    617 735    

1. Tržby za prodej vlastních výrobků 456 432    529 221    613 617    

2. Změna stavu zásob vlastní činností 1 806    2 094    2 428    

3. Aktivace 1 257    1 458    1 690    

B. Výkonová spotřeba 331 288    384 119    445 376    

1. Spotřeba materiálu a energie 296 681    343 994    398 851    

2. Služby 34 607    40 126    46 524    

+ Přidaná hodnota 128 918    149 477    173 315    

C. Osobní náklady 85 662    98 079    106 539    

D. Daně a poplatky 997    997    997    

E. 

Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. 

majetku 11 026    16 075    21 946    

III. Tržby z prodeje DHM a materiálu 0    0    0    

IV. Ostatní provozní výnosy 3 028    3 511    4 071    

H. Ostatní provozní náklady 2 920    3 386    3 926    

* Provozní výsledek hospodaření 31 341    34 451    43 977    

X. Výnosové úroky 100    100    100    

N. Nákladové úroky 2 622    2 863    2 996    

XI. Ostatní finanční výnosy 5 984    6 939    8 045    

O. Ostatní finanční náklady 10 076    11 683    13 547    

* Finanční výsledek hospodaření -6 615    -7 508    -8 397    

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 4 698    5 119    6 760    

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 20 028    21 823    28 819    

*** Výsledek hospodaření za účetní období 20 028    21 823    28 819    

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 24 726    26 943    35 579    

 

Vlivem předpokládaných nižších tržeb než v optimistické variantě jsou vykázány 

položky plánované pomocí metody podílu na tržbách v nižších hodnotách. Naopak 

nákladové úroky stouply, a to z důvodu navýšení financování činnosti podniku 

bankovními úvěry.  Výsledek hospodaření nabývá podstatně nižší hodnoty a tvoří každý 

rok asi 60 % výsledku hospodaření optimistické varianty. Na tuto skutečnost má mimo 

výši tržeb vliv také předpokládaný stejný počet zaměstnanců jako v optimistické 

variantě. Tudíž se výše osobních nákladů nemění s nižšími tržbami. 
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5.5.2 Plánovaná rozvaha 

Tabulka 39: Plánovaná aktiva - pesimistická verze (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaná aktiva 2015 2016 2017 

  AKTIVA CELKEM 444 138 489 859 538 206 

B. Dlouhodobý majetek 298 543 325 405 352 268 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 099 1 110 1 120 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 289 943 316 795 343 647 

1. Pozemky 6 134 6 134 6 134 

2. Stavby 123 485 131 888 140 290 

3. Samostatně movité věci a soubory movitých věcí 158 387 176 836 195 286 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 627 1 627 1 627 

8. Poskytnuté zálohy na DHM 310 310 310 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 7 500 7 500 7 500 

C. Oběžná aktiva 145 596 164 453 185 939 

C.I. Zásoby 64 914 75 266 87 269 

1. Materiál 41 439 48 048 55 710 

2. Nedokončená výroba a polotovary 8 938 10 364 12 017 

3. Výrobky 14 170 16 430 19 050 

5. Zboží 366 424 492 

C.II. Dlouhodobé pohledávky       

C.III. Krátkodobé pohledávky 74 183 82 015 91 095 

C.IV. Finanční majetek 6 499 7 173 7 575 

D.I. Časové rozlišení 0 0 0 

 

Tabulka 40: Plánovaná pasiva - pesimistická verze (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaná pasiva 2 015 2 016 2 017 

  PASIVA CELKEM 444 138 489 859 538 206 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 194 004 215 828 244 647 

A.I. Základní kapitál 108 497 108 497 108 497 

A.II. Kapitálové fondy 10 519 10 519 10 519 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 2 684 2 684 2 684 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 52 276 72 304 94 128 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 20 028 21 823 28 819 

B. Cizí zdroje 250 134 274 031 293 559 

B.I. Rezervy 7 785 7 785 7 785 

B.II. Dlouhodobé závazky 17 781 17 781 17 781 

B.III. Krátkodobé závazky 73 820 85 072 97 623 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 150 748 163 393 170 370 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 104 325 116 970 123 947 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 46 423 46 423 46 423 

C.I. Časové rozlišení 0 0 0 
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Celková bilanční suma je mírně přes 90 % bilanční sumy optimistické varianty. Pro 

položky dlouhodobého majetku, kromě pozemků, nedokončeného DHM a poskytnutých 

záloh na DHM, platí, že vykazují nižší hodnoty než předešlá verze plánu, a to z důvodu 

plánování pomocí koeficientu náročnosti. Ovšem to je možné konstatovat o všech 

položkách, které jsou plánovány v závislosti na tržbách. Pesimistická varianta plánu 

rovněž počítá s větším objemem bankovních úvěrů z důvodu zajištění likvidity na 

úrovni, alespoň 0,05. V optimistické verzi byly navyšovány pouze krátkodobé úvěry, 

v pesimistické verzi se předpokládá sjednání nových dlouhodobých úvěrů, jelikož je 

stav s nízkou likviditou předpovídán na delší období. 

Tabulka 41: Plánovaný přehled o peněžních tocích – pesimistická verze (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Přehled o peněžních tocích 2015 2016 2017 

Stav peněžních prostředků na začátku období 4 313    6 499    7 173    

CF1 - Z PROVOZNÍCH AKTIVIT 37 051    30 967    42 234    

HV na účetní období (zdaněný) 20 028    21 823    28 819    

Odpisy DHM a DNM 11 026    16 075    21 946    

Úbytek zásob -19 516    -10 352    -12 003    

Úbytek krátkodobých pohledávek -6 472    -7 832    -9 080    

Přírůstek krátkodobých závazků 25 165    11 252    12 551    

Přírůstek běžných krátkodobých bank. úvěrů 0    0    0    

Úbytek časového rozlišení aktiv 6 820    0    0    

CF 2 - Z INVESTIČNÍCH AKTIVIT -37 889    -42 938    -48 809    

Úbytek DNM -10    -10    -10    

Úbytek DHM -26 852    -26 852    -26 852    

Odpočet odpisů -11 026    -16 075    -21 946    

CF 3 - Z FINANČNÍCH AKTIVIT 3 023    12 645    6 977    

Přírůstek HV min. let 16 180    20 028    21 823    

Odpočet HV běž. účetního období min. r. -16 180    -20 028    -21 823    

Přírůstek bankovních úvěrů dlouhodobých 3 023    12 645    6 977    

CF 1 + CF 2 + CF 3 2 186    674    402    

Konečný stav peněžních prostředků 6 499    7 173    7 575    

 

V optimistické variantě se na kladném cash flow podílelo pouze cash flow z provozních 

aktivit, což v případě pesimistické varianty neplatí. Ve zmíněném roce bylo využito 

navýšení dlouhodobých bankovních úvěrů, což znamenalo kladné finanční cash flow. 

Po všechny roky je dosaženo kladného cash flow.  
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5.6 Zhodnocení variant finančního plánu 

Tato kapitola je věnována zhodnocení obou variant finančního plánu prostřednictvím 

finanční analýzy a také kontroly splnění vytyčených cílů. 

5.6.1 Finanční analýza finančního plánu 

Pro finanční analýzu plánu byly použity ukazatele likvidity, zadluženosti, rentability, 

aktivity a vybrané souhrnné ukazatele. 

Likvidita 

Tabulka 42: Ukazatele likvidity finančního plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Likvidita 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Běžná likvidita 1,22 1,22 1,30 1,21 1,25 1,29 

Pohotová likvidita 0,66 0,65 0,67 0,67 0,68 0,68 

Okamžitá likvidita 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

Ukazatele likvidity, vyjma okamžité likvidity, vykazují za plánované období mírně lepší 

hodnoty v pesimistické variantě, až na rok 2017 u běžné likvidity.  

Okamžitá likvidita je v obou variantách ve výši 0,05, což je způsobeno plánováním 

bankovních úvěrů v takové výši, aby bylo dosaženo alespoň této hodnoty okamžité 

likvidity. 

Pohotová likvidita v obou variantách plánu dosahuje nižších hodnot než v roce 2014, 

avšak v kontextu celého analyzovaného období, tedy 2010 – 2014, jsou plánované 

hodnoty pozitivnější. 

Běžná likvidita vykazuje do roku 2016 nižší hodnoty než rok 2014. V prvním 

a posledním roce je z pohledu ukazatele mírně příznivější pesimistická varianta.  

Absolutní hodnota pracovního kapitálu má rostoucí vývoj, což lze hodnotit pozitivně. 

Podíl čistého pracovního kapitálu a aktiv má v obou variantách stejný vývoj, dosahuje 

stejných hodnot. Opět poukazuje na agresivní politiku řízení pracovního kapitálu. 

Tabulka 43: Čistý pracovní kapitál finančního plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Rok 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Čistý pracovní kapitál 29 723 34 751 49 191 25 353 32 959 41 892 

Čistý pracovní kapitál / aktiva 0,06 0,07 0,08 0,06 0,07 0,08 
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Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 44: Ukazatele zadluženosti finančního plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Zadluženost 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Celková zadluženost 0,56 0,54 0,50 0,56 0,56 0,55 

Dlouhodobá zadluženost 0,27 0,24 0,22 0,29 0,29 0,28 

Běžná zadluženost 0,29 0,29 0,28 0,27 0,27 0,27 

Úrokové krytí 16,34 17,97 22,66 10,43 10,41 12,88 

 

U celkové zadluženosti je u optimistické varianty patrný klesající trend. Vývoj 

ukazatele je z 0,56 (2015) na 0,50 (2017). V pesimistické variantě se hodnota ukazatele 

v podstatě nemění. 

V optimistické variantě podíl dlouhodobé zadluženosti klesá, což znamená zvyšující se 

význam cizích krátkodobých zdrojů. V pesimistické variantě se dlouhodobá 

a krátkodobá zadluženost v letech 2015 a 2017 drží na stejných hodnotách. Při srovnání 

obou variant je patrné, že v optimistické variantě je plánováno navyšování hodnoty 

pouze krátkodobých úvěrů a naopak v pesimistické jenom dlouhodobých. 

Úrokové krytí vykazuje poměrně vysoké hodnoty, a navíc vzrůstající trend. Ukazatel je 

pozitivně ovlivňován zvyšujícím se výsledkem hospodaření, přičemž nákladové úroky 

nevykazují zásadní růst. 

Ukazatele rentability 

Tabulka 45: Ukazatele rentability finančního plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Rentabilita 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Rentabilita aktiv 9,14% 9,23% 10,30% 6,16% 6,08% 7,17% 

Rentabilita vlastního kapitálu 15,80% 15,22% 16,03% 10,32% 10,11% 11,78% 

Rentabilita tržeb 7,66% 7,43% 7,95% 5,75% 5,41% 6,04% 

 

Oblast rentability v plánovaném období lze hodnotit pozitivně. V optimistické variantě 

jsou výrazně vyšší hodnoty než v předešlém období. V pesimistické variantě plánované 

hodnoty začínají asi na úrovni roku 2014 a poté mírně rostou. Za podstatně vyššími 

hodnotami v optimistické variantě než v případě pesimistické stojí skutečnost, že rozdíl 

ve výši zisku obou variant je větší než rozdíl aktiv, případně vlastního kapitálu.  
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Ukazatele aktivity 

Tabulka 46: Ukazatele aktivity finančního plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Aktivita 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Obrat aktiv 1,19 1,24 1,30 1,07 1,13 1,19 

Doba obratu zásob 49,16 49,16 49,16 49,16 49,16 49,16 

Doba splatnosti pohledávek 37,19 37,19 37,19 37,19 37,19 37,19 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 48,52 48,52 48,52 48,52 48,52 48,52 

 

Jelikož zásoby, pohledávky a závazky z obchodního styku byly plánovány pomocí 

metody doby obratu zásob, plánované ukazatele doba obratu zásob, doba splatnosti 

pohledávek a doba splatnosti krátkodobých závazků tak vykazují průměry dob obratů 

z let 2010 – 2014. 

Ukazatel obrat aktiv by dle odborné literatury neměl spadnout pod úroveň jedné, což 

splňují obě varianty plánů. V případě optimistické varianty jsou patrné vyšší hodnoty. 

Souhrnné ukazatele 

Tabulka 47: Souhrnné ukazatele finančního plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Rok 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Altmanův model 1,85 1,94 2,08 1,63 1,69 1,82 

Kralickův Quicktest 3,00 3,00 3,25 2,50 2,25 2,25 

 

V případě Altmanova modelu podnik ani v jedné z variant finančního plánu 

nevystoupil z šedé zóny, nicméně pozitivem jsou zvyšující se hodnoty. 

V Kralickově Quick-testu v optimistické variantě vyšel podnik pozitivně především 

v optimistické variantě, kdy vystoupil z šedé zóny. V pesimistické variantě podnik 

v šedé zóně stále setrvává, nicméně opět dosáhl zvyšujících se hodnot. 

5.6.2 Kontrola splnění vytyčených cílů 

Následující kapitola je věnována posouzení, zda cíle uvedené v kapitole 5.1 byly 

splněny, či nikoliv. 
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Tržby 

V otázce tržeb byl stanoven cíl jejich meziroční nárůst. Pro rok 2015 byl stanoven cíl 

tržby ve výši 450 000 Kč. 

V následující tabulce jsou zobrazeny předpokládané tržby v obou verzích plánů. 

Tabulka 48: Plánované tržby v optimistické a pesimistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tržby za prodej výrobků a 

služeb 2014 2015 2016 2017 

Optimistická varianta 
411 825 

538 221 626 619 725 921 

Pesimistická varianta 456 432 529 221 613 617 

 

 

Graf 6: Plánované tržby v optimistické a pesimistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z výše uvedené tabulky a grafu je patrné, že tržby v obou variantách meziročně 

vykazují růst. Z toho plyne splnění cíle meziročního nárůstu tržeb. V obou variantách 

byl také splněn cíl výše tržeb pro rok 2015. 

Výsledek hospodaření 

Dalším cílem bylo stanoveno navyšování ročního výsledku hospodaření. Konkrétně pro 

rok 2015 byl stanoven žádoucí zisk ve výši 21 300 tisíc Kč. 

Tabulka 49: Plánované výsledky hospodaření v optimistické a pesimistické variantě 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 
2015 2016 2017 

Optimistická varianta 32 636 37 106 46 517 

Pesimistická varianta 20 041 21 852 28 871 
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Z uvedené tabulky jasně vyplývá, že cíl meziroční navyšování výsledku hospodaření je 

v obou variantách splněn. Cíl platný pro rok 2015 týkající se výše výsledku hospodaření 

je splněn pouze ve variantě optimistické. 

Likvidita 

V otázce likvidity byly stanoveny cílové hodnoty alespoň na úrovni hodnot roku 2014. 

Běžná likvidita v roce 2014 dosahovala hodnot 1,24, což v pesimistické variantě 

splněno bylo vyjma roku 2015 a v optimistické uvedenou hranici překročil pouze rok 

2017. Pohotová likvidita měla za rok 2014 hodnotu 0,76. Této hodnoty nebylo 

dosáhnuto ani v jednom roce v obou variantách. Okamžitá likvidita vytyčený cíl 

splňuje. 

Zadluženost 

Pro zadluženost bylo za cíl vymezeno dosažení minimálně totožných hodnot, případně 

lepších než v roce 2014, nicméně nesmí být ohrožena investiční činnost. 

Ukazatel celková zadluženost splňuje výše zmíněné kritérium v obou variantách plánů, 

což ostatně lze říci také o ukazateli úrokového krytí. Obě verze plánu navíc zohledňují 

investice ve výši vypočítané pomocí koeficientu náročnosti, tudíž zlepšené hodnoty 

zadluženosti nebyly získány na úkor investiční činnosti. 

Rentabilita 

Cílem pro oblast rentability bylo opět nepoklesnout pod hodnoty z posledního známého 

roku, tedy 2014. 

Tento cíl je v optimistické variantě plnohodnotně splněn. Rentabilita z plánovaného 

období výrazně převyšuje hodnoty naměřené pro rok 2014.  

V případě pesimistické varianty se rentabilita aktiv a tržeb pohybovala v letech 2015 

a 2016 mírně pod úrovní roku 2014, ovšem v roce 2017 je již cíl splněn. Rentabilita 

vlastního kapitálu vytyčený cíl plní po všechny plánované roky. 

Lze konstatovat, že v obou verzích plánu jsou předem vytyčené cíle naplněny. 

Nedostatky byly zjištěny pouze v oblasti likvidity a částečně i rentability. Zjištěné 

nedostatky nemusí mít pro podnik neblahé důsledky. Díky provedení plánu zná vedení 

společnosti možné důsledky, má tak relativně čas se na ně připravit a zajistit vhodná 

opatření. 
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ZÁVĚR 

V této diplomové práci byla řešena problematika sestavení finančního plánu podniku. 

V první části diplomové práce byla za využití odborné literatury popsána teoretická 

východiska finančního plánování podniku. Konkrétně šlo o vysvětlení samotného 

pojmu finanční plánování, uvedení zásad a principů, představení druhů plánu, 

strategické a finanční analýzy a vysvětlení nejpoužívanějších metod finančního 

plánování. 

 Kapitola Charakteristika společnosti byla věnována představení společnosti Retex a.s., 

byla provedena strategická analýza formou PESTLE analýzy a Porterova modelu pěti 

sil. Následovala finanční analýza, ve které bylo využito absolutních ukazatelů, 

poměrových ukazatelů a vybraných souhrnných ukazatelů. Pro větší vypovídající 

hodnotu byly zmíněné ukazatele vypočítány také pro tři vybrané konkurenční podniky, 

jmenovitě Juta a.s., Fibertex Nonwovens, a.s. a Mitop, a.s. Bylo zjištěno, že především 

první dva jmenovaní konkurenti vyznávají konzervativnější přístup k řízení likvidity a 

zadluženosti. V otázce rentability a aktivity Retex a.s. vycházel spíše lépe než zmínění 

konkurenti. Poté byla sestavena SWOT analýza, která identifikuje silné a slabé stránky, 

dále příležitosti a hrozby pro budoucí vývoj podniku. 

Následně se přešlo k samotnému sestavení finančního plánu společnosti Retex a.s. pro 

roky 2015 – 2017. Nejprve byly na základě informací z předešlých analýz stanoveny 

cíle pro budoucí období, jejichž splnění by mělo zajistit určitou stabilitu společnosti. 

Jednalo se především o cíle v oblasti růstu tržeb a výsledku hospodaření, likvidity 

a zadluženosti. Jádrem finančního plánu je prognóza tržeb, která byla zjištěna 

prostřednictvím regresní analýzy, a to ve variantě optimistické a pesimistické. Při 

sestavování finančního plánu byly využity metody procentuálního podílu na tržbách 

a doby obratu, pro dlouhodobý majetek koeficient náročnosti. Mnohé položky účetních 

výkazů byly plánovány individuálně. Poté byla pro obě verze plánu sestavena finanční 

analýza a došlo také na kontrolu plnění cílů. Ze získaných výsledků bylo zjištěno, že 

obě varianty plní všechny cíle, mimo oblast likvidity a okrajově rentability, tudíž je 

vhodné, aby otázce řízení uvedených oblastí byla v budoucnu věnována zesílená 

pozornost. A díky informacím získaným z plánů má vedení společnosti možnost včas 

reagovat a připravit vhodná opatření. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1, Rozvaha 2010 – 2014 

Rozvaha v plném rozsahu v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 

  AKTIVA CELKEM 324 895    381 331    348 693    427 700    395 922    

A. 

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ 

KAPITÁL 
          

B. Dlouhodobý majetek 238 326    296 400    267 163    316 554    271 680    

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 901    3 814    2 363    1 770    1 089    

1. Zřizovací výdaje           

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2 599    2 459    1 361    397      

3. Software 815    381    182    612    354    

4. Ocenitelná práva 487    334    180    26      

5. Goodwill           

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek           

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   640    640    735    735    

8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 
          

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 234 425    292 586    264 800    314 784    263 091    

1. Pozemky 5 939    5 939    6 106    4 923    6 134    

2. Stavby 81 348    109 150    106 188    122 982    115 083    

3. Samostatně movité věci a soubory movitých věcí 64 034    164 201    113 370    169 151    139 937    

4. Pěstitelské celky trvalých porostů           

5. Základní stádo a tažná zvířata           

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek           

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 29 654    1 222    12 881    17 728    1 627    

8. Poskytnuté zálohy na DHM 53 291    12 074    26 255      310    

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 159            

B.III. Dlouhodobý finanční majetek         7 500    

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách         7 500    

2. 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 
          

3. Ostatní dlouhodobé CP a podíly           

4. 

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a 

účetním jednotkám pod podstatným vlivem 
          

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek           

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

7. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 
          

C. Oběžná aktiva 82 569    82 433    77 314    106 088    117 422    

C.I. Zásoby 40 604    49 700    42 005    50 312    45 398    

1. Materiál 25 855    31 193    24 556    35 540    28 353    

2. Nedokončená výroba a polotovary 7 189    7 227    5 743    4 731    6 094    

3. Výrobky 7 350    11 122    11 369    9 718    10 681    
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4. Zvířata           

5. Zboží 210    158    337    323    270    

6. Poskytnuté zálohy na zásoby           

C.II. Dlouhodobé pohledávky           

1. Pohledávky z obchodních vztahů           

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba           

3. 

Pohledávky za úč. Jednotkami pod podstatným 

vlivem 
          

4. 

Pohl. za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 
          

5. Dohadné účty aktivní           

6. Jiné pohledávky           

7. Odložená daňová pohledávka           

C.III. Krátkodobé pohledávky 31 354    29 292    33 242    53 219    67 711    

1. Pohledávky z obchodních vztahů 31 329    27 751    33 007    39 951    42 637    

2. Pohledávky za ovládánými a řízenými osobami         12 000    

3. 

Pohledávky za úč. Jednotkami pod podstatným 

vlivem 
          

4. 

Pohl. za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 
          

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

6. Stát - daňové pohledávky   1 399    170    303      

7. Ostatní poskytnuté zálohy           

8. Dohadné účty aktivní     56        

9. Jiné pohledávky 25    142    9    12 965    13 074    

C.IV. Finanční majetek 10 611    3 441    2 067    2 477    4 313    

1. Peníze 29    9    28    46    36    

2. Účty v bance 10 582    3 432    2 039    2 431    4 277    

3. Krátkodobý finanční majetek           

4. Pořizovaný krátkodobý majetek           

D.I. Časové rozlišení 4 000    2 498    4 216    5 138    6 820    

1. Náklady příštích období 3 334    2 319    1 378    750    778    

2. Komplexní náklady příštích období     2 706    4 338    5 962    

3. Příjmy příštích období 666    179    132    50    80    
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  PASIVA CELKEM 324 895    381 331    348 693    427 700    395 922    

A. VLASTNÍ KAPITÁL 142 823    147 706    150 378    160 529    173 976    

A.I. Základní kapitál 116 872    116 145    108 695    108 497    108 497    

1. Základní kapitál 117 163    117 163    108 846    108 497    108 497    

2. Vlastní akcie a vlastní podíly (-) -291    -1 018    -151        

3. Změny vlastního kapitálu           

A.II. Kapitálové fondy 3 812    3 812    10 321    10 519    10 519    

1. Emisní ážio           

2. Ostatní kapitálové fondy 3 812    3 812    10 321    10 519    10 519    

3. Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků           

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách           

A.III. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 
674    1 433    1 713    2 403    2 684    

1. Zákonný rezervní fond 559    1 311    1 616    1 828    2 342    

2. Statutární a ostatní fondy 115    122    97    575    342    

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 6 423    20 213    25 411    28 837    36 096    

1. Nerozdělený zisk minulých let 6 423    20 213    25 411    28 837    36 096    

2. Neuhrazená ztráta minulých let           

A.V. 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 
15 042    6 103    4 238    10 273    16 180    

B. Cizí zdroje 182 072    233 625    198 315    267 171    221 946    

B.I. Rezervy       2 567    7 785    

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů           

2. Rezerva na důchody a podobné závazky           

3. Rezerva na daň z příjmů           

4. Ostatní rezervy       2 567    7 785    

B.II. Dlouhodobé závazky 17 669    17 001    15 498    15 855    17 781    

1. Závazky z obchodních vztahů           

2. Závazky k ovládanými a řízenými osobami           

3. 

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 

vlivem 
          

4. 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 
          

5. Dlouhodobé přijaté zálohy           

6. Vydané dluhopisy           

7. Dlouhodobé směnky k úhradě           

8. Dohadné účty pasivní           

9. Jiné závazky 9 476    7 234    4 874    2 391      

10. Odložený daňový závazek 8 193    9 767    10 624    13 464    17 781    

B.III. Krátkodobé závazky 56 201    47 226    49 745    56 191    48 655    

1. Závazky z obchodních vztahů 47 979    40 924    43 423    50 372    40 003    

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám           

3. 

Závazky k účetním jednotkám s podstatným 

vlivem 
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4. 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 
          

5. Závazky k zaměstnancům 2 785    3 136    2 812    3 110    4 033    

6. 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. 

Pojištění 
1 531    1 726    1 570    1 705    1 850    

7. Stát - daňové závazky a dotace 1 595          655    

8. Krátkodobé přijaté zálohy   11    11    78    12    

9. Vydané dluhopisy           

10. Dohadné účty pasivní 2 295    1 413    1 913    906    574    

11. Jiné závazky 16    16    16    20    1 518    

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 108 202    169 398    133 072    192 558    147 725    

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 77 121    125 559    89 282    152 479    101 302    

2. Krátkodobé bankovní úvěry 31 081    43 839    43 790    40 079    46 423    

3. Krátkodobé finanční výpomoci           

C.I. Časové rozlišení           

1. Výdaje příštích období           

2. Výnosy příštích období           
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Příloha č. 2, Výkaz zisku a ztráty 2010 -2014 

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 

I. Tržby za prodej zboží 11 721    13 513    13 961    11 594    16 350    

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 12 063    13 738    13 993    10 872    13 188    

+ Obchodní marže -342    -225    -32    722    3 162    

II. Výkony 267 238    312 389    322 972    322 256    415 713    

1. Tržby za prodej vlastních výrobků 265 072    306 957    321 280    324 533    411 825    

2. Změna stavu zásob vlastní činností 750    3 879    1 692    -2 277    2 500    

3. Aktivace 1 416    1 553    0    0    1 388    

B. Výkonová spotřeba 177 660    224 332    232 806    225 307    293 206    

1. Spotřeba materiálu a energie 160 438    204 779    203 611    199 426    260 338    

2. Služby 17 222    19 553    29 195    25 881    32 868    

+ Přidaná hodnota 89 236    87 832    90 134    97 671    125 669    

C. Osobní náklady 56 362    61 478    61 918    65 246    76 633    

1. Mzdové náklady 40 415    43 987    43 944    46 308    55 635    

2. 

Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 1 056    1 056    1 056    1 056    528    

3. Náklady na sociální zabezpečení 13 985    15 414    15 636    16 230    18 727    

4. Sociální náklady 906    1 021    1 282    1 652    1 743    

D. Daně a poplatky 466    458    2 155    924    997    

E. 

Odpisy dlouhodobého nehmot. A hmot. 

Majetku 11 562    12 463    13 853    13 661    17 261    

III. Tržby z prodeje DHM a materiálu 2 797    2 217    1 899    7 144    595    

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 113    859    842    6 918    66    

2. Tržby z prodeje materiálu 684    1 358    1 057    226    529    

F. 

Zůstatková cena prodaného DHM a 

materiálu 170    437    373    6 045    510    

1. 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 20    46    7    5 914    81    

2. Prodaný materiál 150    391    366    131    429    

G. 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů v příštích období 128    11    -4 747    1 690    2 947    

IV. Ostatní provozní výnosy 1 194    2 684    2 409    2 533    1 902    

H. Ostatní provozní náklady 1 791    1 471    4 416    1 130    1 323    

V. Převod provozních výnosů 7 140    6 389    7 344    7 040    10 483    

I. Převod provozních nákladů 7 140    6 389    7 344    7 040    10 483    

* Provozní výsledek hospodaření 22 748    16 415    16 474    18 652    28 495    

VII. 

Tržby za prodej cenných papírů a 

podílů           

J. Prodané cenné papíry a podíly           

VII. 

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku           

1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a 

řízených osobách v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem           
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2. 

Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a 

podílů           

3. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku           

VIII. 

Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku           

K. Náklady z finančního majetku           

IX. 

Výnosy z přecenění majetkových 

cenných papírů           

L. 

Náklady z přecenění majetkových 

cenných papírů           

M. 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve fin. Oblasti           

X. Výnosové úroky 10    16    17    6    9    

N. Nákladové úroky 2 968    5 474    4 691    4 412    4 000    

XI. Ostatní finanční výnosy 3 189    5 018    3 912    6 014    2 664    

O. Ostatní finanční náklady 5 928    8 300    7 794    7 114    6 095    

XIII. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           

* Finanční výsledek hospodaření -5 697    -8 740    -8 556    -5 506    -7 422    

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 3 846    1 650    871    2 873    4 893    

1. splatná 1 591    76    15    33    576    

2. odložená 2 255    1 574    856    2 840    4 317    

** 

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 13 205    6 026    7 047    10 273    16 180    

XIII. Mimořádné výnosy 4 030    77    0        

R. Mimořádné náklady 2 193      2 809        

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti           

1. splatná           

2. odložená           

* Mimořádný výsledek hospodaření 1 837    77    -2 809        

T. 

Převod podílů na výsledku hospodaření 

společníkům           

*** 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 15 042    6 103    4 238    10 273    16 180    

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 18 888    7 753    5 109    13 146    21 073    
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Příloha č. 3, Přehled o peněžních tocích 2010 – 2014 

Přehled o peněžních tocích 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Stav peněžních prostředků na začátku období 2 831    10 611    3 441    2 067    2 477    

2             

3 CF1 - Z PROVOZNÍCH AKTIVIT 33 950    16 818    22 588    30    20 989    

4 HV na účetní období (zdaněný) 15 042    6 103    4 238    10 273    16 180    

5 Odpisy DHM a DNM 11 562    12 464    13 853    13 661    17 261    

6 Úbytek zásob -4 700    -9 096    7 695    -8 307    4 914    

7 Úbytek pohledávek za upsaný vl. Kapitál 0    0    0    0    0    

8 Úbytek dlouhodobých pohledávek 0    0    0    0    0    

9 Úbytek krátkodobých pohledávek -1 781    2 062    -3 950    -19 977    -14 492    

10 Úbytek krátkodobého finančního majetku 0    0    0    0    0    

11 Přírůstek rezervy na kurzové ztráty 0    0    0    0    0    

  Přírůstek odloženého daňového závazku 0    0    0    0    0    

12 Přírůstek ostatních rezerv 0    0    0    2 567    0    

13 Přírůstek krátkodobých závazků 23 580    -8 975    2 519    6 446    -7 536    

14 Přírůstek běžných krátkodobých bank. Úvěrů -9 205    12 758    -49    -3 711    6 344    

15 Přírůstek krátkodobé finanční výpomoci 0    0    0    0    0    

16 Úbytek časového rozlišení aktiv -548    1 502    -1 674    -922    -1 682    

17 Úbytek dohadných účtů aktivních 0    0    0        

18 Přírůstek časového rozlišení pasiv 0    0    -44        

19 Přírůstek dohadných účtů pasivních 0    0    0        

20             

21 CF 2 - Z INVESTIČNÍCH AKTIVIT -87 732    -70 538    15 384    -63 052    35 593    

22 Úbytek DNM 2 095    87    1 451    593    681    

23 Úbytek DHM -78 265    -58 161    27 786    -49 984    51 693    

24 Úbytek dlouhodobého finančního majetku 0    0    0    0    -7 500    

25 Odpočet odpisů -11 562    -12 464    -13 853    -13 661    -17 261    

26             

27 CF 3 - Z FINANČNÍCH AKTIVIT 61 562    46 550    -39 346    63 432    -46 766    

28 Přírůstek základního kapitálu -4 102    -727    -7 450    -198    0    

29 Přírůstek kapitálových fondů 3 812    0    6 509    198    0    

30 Přírůstek fondů ze zisku 355    759    280    691    280    

31 Přírůstek HV min. let 7 178    13 790    5 198    3 426    7 259    

32 Odpočet HV běž. Účetního období min. r. -8 030    -15 042    -6 103    -4 238    -10 273    

33 Přírůstek rezerv zákonných -321    0    0    2 567    5 218    

34 Přírůstek dlouhodobých závazků 125    -668    -1 503    -2 211    1 927    

35 Přírůstek bankovních úvěrů dlouhodobých 62 545    48 438    -36 277    63 197    -51 177    

36             

37 CF 1 + CF 2 + CF 3 7 780    -7 170    -1 374    410    1 836    
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38 Rozdíl           

39 Konečný stav peněžních prostředků 10 611    3 441    2 067    2 477    4 313    

Příloha č. 4, Predikční test 

Skutečnost 

Rok X (HDP) Y (trh 

2012 4 047 675 26 391 

2013 4 086 260 27 835 

2014 4 266 141 31 157 

 

Funkce/Položka 2012 2013 2014 

X (HDP) 4 047 675 4 086 260 4 266 141 

Y (trh): Skutečnost 26 391 27 835 31 157 

Lineární 25 984 27 562 34 919 

Logartimický 25 834 27 375 34 374 

Kvadratický  25 584 25 402 14 835 

 

Odchylka 

Funkce/Položka 2012 2013 2014 Suma Max 

Lineární -1,5% -1,0% 12,1% 9,5% 12,1% 

Logartimický -2,1% -1,7% 10,3% 6,6% 10,3% 

Kvadratický -3,1% -8,7% -52,4% -64,2% -3,1% 

 

Příloha č. 5, Investice do DHM 

Výpočet koeficientů náročnosti za minulé období 

  Skutečnost 

Nehmotný majetek 2010 2011 2012 2013 2014 

Stav majetku na konci roku 3901 3 814 2 363 1 770 1 089 

Odpisy   2 209 1 625 1 421 728 

Investice netto   -87 -1 451 -593 -681 

Investice brutto   2 122 174 828 47 

Investiční náročnost růstu 
tržeb -1,92% 

      

      

  Skutečnost 

Stavby 2010 2011 2012 2013 2014 

Stav majetku na konci roku 81 348 109 150 106 188 122 982 115 083 

Odpisy   2 915 3 429 7 897 3 663 

Investice netto   27 802 -2 962 16 794 -7 899 

Investice brutto   30 717 467 24 691 -4 236 
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Investiční náročnost růstu 
tržeb 22,99% 

      

      

  Skutečnost 

Samostatně movité věcí  2010 2011 2012 2013 2014 

Stav majetku na konci roku 64 034    164 201    113 370    169 151    139 937    

Odpisy   7 383 8 794 8 934 13 452 

Investice netto   100 167    -50 831 55 781 -29 214 

Investice brutto   107 550 -42 037 64 715 -15 762 

Investiční náročnost růstu 
tržeb 51,72% 

 

Odhad pro budoucí období pesimistická varianta 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2015 2016 2017 

Původní Odpisy 

                     

728     

                     

361     

                       

-       

  Zůstatková hodnota 

                     

361         

Nový Investice netto 

                       

13     

                       

13     

                       

13     

  Investice brutto 

                     

741     

                     

559     

                     

337     

  Pořizovací hodnota k 31.12. 

                     

741     

                  

1 299     

                  

1 636     

  Odpisy (1/4 z PC) 

                       

-       

                     

185     

                     

325     

  Celkové odpisy 

                     

728     

                     

546     

                     

325     

Celkem Zůstatková hodnota 

                  

1 102     

                  

1 114     

                  

1 127     

Stavby 2015 2016 2017 

Původní Odpisy 

                  

3 663     

                  

3 663     

                  

3 663     

  Zůstatková hodnota 

              

111 420     

              

107 757     

              

104 094     

Nový Investice netto 

                

10 034     

                

10 034     

                

10 034     

  Investice brutto 

                

13 697     

                

14 153     

                

14 625     

  Pořizovací hodnota k 31.12. 

                

13 697     

                

27 850     

                

42 475     

  Odpisy (1/30 z PC) 

                       

-       

                     

457     

                     

928     

Celkem Celkové odpisy 

                  

3 663     

                  

4 120     

                  

4 591     

  Zůstatková hodnota 

              

125 117     

              

135 150     

              

145 184     

    Plán     

Samostatně movité věci 2015 2016 2017 

Původní Odpisy 

                

13 452     

                

13 452     

                

13 452     

  Zůstatková hodnota 

              

126 485     

              

113 033     

                

99 581     
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Nový Investice netto 

                

22 031     

                

22 031     

                

22 031     

  Investice brutto 

                

35 483     

                

41 397     

                

48 297     

  Pořizovací hodnota k 31.12. 

                

35 483     

                

76 881     

              

125 177     

  Odpisy (1/6 z PC) 

                       

-       

                  

5 914     

                

12 813     

Celkem Celkové odpisy 

                

13 452     

                

19 366     

                

26 265     

  Zůstatková hodnota 

              

161 968     

              

184 000     

              

206 031     

Celkem 2015 2016 2017 

Odpisy 

                

17 843     

                

24 032     

                

31 182     

Zůstatková hodnota 

              

288 187     

              

320 264     

              

352 342     

Celkové investice netto do dlouhodobého majetku 
                

32 078     

                

32 078     

                

32 078     

Celkové investice brutto do dlouhodobého majetku 
                

49 921     

                

56 109     

                

63 259     

 

  2015 2016 2017 

Pozemky - zůstatková hodnota 6 134  6 134  6 134  

 

Odhad pro budoucí období – pesimistická varianta 

    Plán 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2015 2016 2017 

Původní Odpisy 728 728 728 

  Zůstatková hodnota 361     

Nový Investice netto 10 10 10 

  Investice brutto 1 466 1 833 2 291 

  Pořizovací hodnota k 31.12. 1 466 3 300 5 591 

  Odpisy (1/4 z PC) 0 367 825 

  Odpisy 728 1 095 1 553 

Celkem Zůstatková hodnota 1 099 1 110 1 120 

Stavby 2015 2016 2017 

Původní Odpisy 2 915 2 915 2 915 

  Zůstatková hodnota 112 168 109 253 106 338 

Nový Investice netto 8 402 8 402 8 402 

  Investice brutto 11 317 11 695 12 084 

  Pořizovací hodnota k 31.12. 11 317 23 012 35 097 

  Odpisy (1/30 z PC) 0 377 767 

Celkem Odpisy 2 915 3 292 3 682 

  Zůstatková hodnota 123 485 131 888 140 290 

Samostatně movité věci 2015 2016 2017 

Původní Odpisy 7 383 7 383 7 383 
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  Zůstatková hodnota 132 554 125 171 117 788 

Nový Investice netto 18 450 18 450 18 450 

  Investice brutto 25 833 30 138 35 161 

  Pořizovací hodnota k 31.12. 25 833 55 971 91 132 

  Odpisy (1/6 z PC) 0 4 305 9 328 

Celkem Odpisy 7 383 11 688 16 711 

  Zůstatková hodnota 158 387 176 836 195 286 

Celkem 2015 2016 2017 

Odpisy 11 026 16 075 21 946 

Zůstatková hodnota 282 972 309 834 336 697 

Celkové investice netto do dlouhodobého majetku 26 863 26 863 26 863 

Celkové investice brutto do dlouhodobého majetku 38 617 43 666 49 537 

 

  2015 2016 2017 

Pozemky - zůstatková hodnota 6 134  6 134  6 134  

 


