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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku v letech 2010-

2014. Podklady pro finanční analýzu tvoří zejména účetní závěrky a výroční zprávy 

podniku. Práce je rozdělena do čtyř částí: první a druhá část se zabývá teoretickými 

poznatky v oboru finanční analýzy a informacemi o vybrané firmě, třetí část analyzuje 

finanční zdraví podniku pomocí zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy. 

V závěru je ohodnoceno finanční zdraví podniku v závislosti na plánované investici a 

jsou navržena řešení u problémových ukazatelů. 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with an evaluation of the financial situation of the company 

in the years 2010-2014. Materials for the financial analysis are especially financial 

accounts and annual reports of the company. The thesis is divided into two parts: the 

first part includes theoretical knowledge of the financial analysis and information about 

the chosen company, the second part analyzes the financial health using the chosen 

methods and indicators of the financial analysis. Finally, the financial health is 

valorized depending on the planned investment and there are suggested solutions for the 

problematic indicators.  
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ÚVOD 

V dnešní době je ekonomické prostředí poměrně nestabilní, proto je zapotřebí pečlivě 

znát finanční situaci naší firmy. Nejen ji sledovat, ale i předpovídat, aby se zamezilo 

případným negativním událostem. K tomuto slouží finanční analýza, která vyhodnocuje 

celkové hospodaření firmy. V případě efektivního hospodaření se může firma 

rozhodnout pro další rozvoj – např. pro investici. Proto je finanční analýza pro 

podnikatelský sektor nesmírně důležitá. Slouží nejen vedení firmy pro rozhodování o 

budoucím vývoji firmy, ale i případným investorům, bankám, státu, odborům a dalším 

institucím. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala firmu velmi úspěšnou – XYZ, a.s. Tato 

společnost byla do své nynější podoby vybudována na základech firmy, která vznikla již 

v roce 1991 jako jedna z prvních zabývající se podporou veterinárních služeb. Od té 

doby se postupně vyvíjela a dnes patří mezi nejúspěšnější firmy v daném oboru. Zabývá 

se mimo jiné i zprostředkováním obchodu a služeb, velkoobchodem a maloobchodem, 

poskytováním software, poradenstvím v oblasti informačních technologií, reklamní 

činností, marketingem, mimoškolní výchovou a vzděláváním, pořádáním kurzů a 

školení (včetně lektorské činnosti), obchodem se zvířaty určených pro zájmové chovy, 

silniční motorovou dopravou atd. Společnost se chce dále rozvíjet a investovat do 

nového informačního systému Microsoft Dynamics NAV a do výstavby nového skladu 

v sídle firmy.  

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou shromážděny teoretické 

poznatky z této problematiky. Druhá část se zabývá historií a předmětem podnikání 

vybraného podniku XYZ, a.s. a je sestavena PEST analýza, tedy analýza politicko-

právního, ekonomického, sociálně-právního a technologického prostředí firmy. Ve třetí 

části již přejdu k samotné finanční analýze podniku. Pro její sestavení budu vycházet 

z poskytnutých účetních závěrek a výročních zpráv firmy za období 2010-2014 a 

výsledky vybraných ukazatelů vyhodnotím a srovnám s doporučenými hodnotami i na 

základě plánované investice. Dále je na základě výsledků sestavena SWOT analýza 
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firmy, která identifikuje silné a slabé stránky podniku ve vztahu k jejich příležitostem a 

hrozbám. Čtvrtá část bude obsahovat mé návrhy na řešení problémových ukazatelů.  
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci firmy pomocí 

výsledků vybraných ukazatelů finanční analýzy – analýza absolutních ukazatelů 

(horizontální a vertikální analýza), analýza rozdílových ukazatelů, analýza poměrových 

ukazatelů (ukazatele aktivity, rentability, likvidity, zadluženosti), analýza soustavy 

ukazatelů (index IN05). Na základě výsledků finanční analýzy sestavím SWOT a PEST 

analýzu firmy a zhodnotím celkové hospodaření firmy. Dalším cílem je navrhnout 

řešení v oblasti likvidity (faktoring, řízení zásob). 

Mezi další cíle práce patří i zhodnocení připravenosti podniku XYZ, a.s. na plánovanou 

investici do nového informačního systému Microsoft Dynamics NAV a do výstavby 

nového skladu. 

Pro sepsání bakalářské práce byly použity metody, které jsou popsány v následujícím 

textu. 

 Srovnávání  

Je základní metodou hodnocení. Při srovnávání se zjišťují rozdílné nebo shodné 

stránky u dvou či více různých předmětů. Tato metoda bude použita při srovnávání 

ukazatelů ve statistických souborech, které se časově liší, tj. vývoj použitých 

ukazatelů v letech 2010-2014 (Synek, Sedláčková, Vávrová, 2007). 

 Dedukce a indukce 

Dedukce je takový způsob myšlení, při němž od obecnějších závěrů, tvrzení 

postupujeme k méně obecným. Indukce znamená vyvozování obecného závěru na 

základě mnoha poznatků o jednotlivostech. Typickým východiskem indukce je 

statistické zpracování a zhodnocení souborů údajů, které umožňují formulaci 

obecnějších závěrů. Indukce a dedukce spolu úzce souvisí. Indukcí na základě 

zkoumání jednotlivých jevů z praxe k obecnějším zákonitostem, dedukcí si naopak 

ověřujeme teoretické závěry v praxi (Synek, Sedláčková, Vávrová, 2007). 
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 Analýza a syntéza 

Analýza je myšlenkové rozložení zkoumaného předmětu na jednotlivé části, které se 

stávají předmětem dalšího zkoumání. Syntéza je naopak myšlenkové sjednocení 

jednotlivých částí v celek (Synek, Sedláčková, Vávrová, 2007). 

 Metody strategické analýzy (SWOT a PEST analýza) 

SWOT analýza staví silné a slabé stránky organizace proti identifikovaným 

příležitostem a hrozbám. PEST analýza patří do analýz prostředí a představuje 

analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů 

(Grasseová a kol., 2010; Blažková, 2007). 

 Metody finanční analýzy 

K základním metodám, které se používají ve finanční analýze, patří zejména: 

analýza absolutních a tokových ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových 

ukazatelů a soustav ukazatelů (Knápková, Pavelková, 2010). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola se bude zabývat teoretickými poznatky týkající se strategické a finanční 

analýzy, které poté budou použity v praktické části práce. 

 

2.1  Strategická analýza 

Strategická analýza zahrnuje různé analytické techniky využívané pro identifikaci 

vztahů mezi okolím podniku a zdrojovým potenciálem podniku. Jejím cílem je 

identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory, o nichž lze 

předpokládat, že budou mít vliv na volbu cílů a strategie podniku (Sedláčková, Buchta, 

2006). V této práci bude použita PEST analýza, která hodnotí okolní prostředí podniku. 

 

2.1.1 PEST analýza 

PEST analýza patří do analýz prostředí, představuje analýzu politických, 

ekonomických, sociálních a technologických faktorů mající vliv na podnik (Blažková, 

2007):  

 politické faktory – legislativa regulující podnikání, legislativa určující zdanění, 

 ekonomické faktory – HDP, ekonomický růst, výdaje spotřebitelů, úrokové 

sazby, vládní výdaje, 

 sociální faktory – rozdělení příjmů, věková struktura obyvatelstva, povolání, 

pracovní mobilita apod., 

 technologické faktory – vládní výdaje na výzkum, zaměření průmyslu na inovaci 

technologií, nové objevy, patenty (Blažková, 2007). 
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2.2  Finanční analýza a její význam 

Finanční analýza se používá ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Říká nám, zda je podnik dostatečně ziskový, zda využívá efektivně svých aktiv, zda má 

vhodnou kapitálovou strukturu, zda je schopen včas splácet své závazky. Znalost 

finanční analýzy napomáhá manažerům se správně rozhodovat při stanovení optimální 

finanční struktury, při získávání finančních zdrojů, při poskytování bankovních úvěrů, 

při alokaci volných peněžních prostředků, apod. Znalost finančního postavení 

společnosti je nezbytné nejen ke vztahu k minulosti, ale – a to především – pro odhad a 

předpověď budoucího vývoje (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, působí totiž jako zpětná 

informace o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel - v čem se mu jeho 

předpoklady podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které se chtěl vyhnout. 

Výsledky finanční analýzy však mohou poskytnout cenné informace i pro budoucnost 

společnosti (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Cílem finanční analýzy je tedy: 

 posouzení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí podniku, 

 analýza dosavadního vývoje podniku, 

 komparace výsledků analýzy v prostoru, 

 analýza vztahů mezi ukazateli, 

 poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

 analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

 interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku 

(Sedláček, 2011). 
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2.3  Zdroje finanční analýzy 

Základním zdrojem dat pro finanční analýzu jsou účetní výkazy podniku – rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích (cash flow), přehled o změnách 

vlastního kapitálu a příloha k účetní závěrce. Řadu důležitých informací obsahuje také 

výroční zpráva. Čerpat informace lze dále ze zpráv vrcholového vedení firmy, ze zpráv 

vedoucích pracovníků a auditorů, z firemní statistiky produkce, poptávky, odbytu, 

zaměstnanosti, z burzovního zpravodajství, z komentářů odborného tisku a 

z nezávislých hodnocení a prognóz (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).  

 

2.3.1 Účetní závěrka 

Účetní závěrka je základním zdrojem informací pro sestavení finanční analýzy. V České 

republice upravuje tuto oblast zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, a dále od 1. 1. 2003 soubor opatření, kterými se stanoví účetní osnova a 

postupy účtování (Kislingerová a kol., 2004). 

Účetní závěrku tvoří následující účetní výkazy: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 výkaz cash flow, 

 příloha k účetní závěrce (Vochozka, 2011). 

Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vždy k určitému 

datu. Představuje základní přehled o majetku podniku ve statické podobě (v okamžiku 

účetní závěrky). V rozvaze platí základní pravidlo – součet aktiv se musí rovnat součtu 

pasiv (Růčková, Roubíčková, 2012).  
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Výkaz zisku a ztráty 

Obsah účetního výkazu zisku a ztráty tvoří výnosy, náklady a výsledkem hospodaření. 

Náklady jsou peněžní částky, které podnik v daném období účelně vynaložil na získání 

výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném období dojít. 

Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za dané 

účetní období (bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu). Výsledek 

hospodaření (VH) podniku je pak rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady 

podniku (Knápková, Pavelková, 2010). 

 

Výkaz cash flow 

Shrnuje příjmy a výdaje peněžních prostředků uskutečněné za účetní období. Rozdíl 

mezi celkovými příjmy a výdaji tvoří výsledný údaj o cash flow, který vyjadřuje 

přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků za účetní období. Přírůstek peněžních 

prostředků ve srovnání se stavem na počátku roku je dosažen, když jsou příjmy vyšší 

než výdaje, tj. je-li rozdíl mezi příjmy a výdaji (celkový CF) kladný. Naopak úbytek 

(snížení) peněžních prostředků nastává tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy, tj. je-li 

rozdíl mezi příjmy a výdaji záporný (Sedláček, 2011).  

Struktura výkazu cash flow vypadá následovně: 

 peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) – zahrnují příjmy 

z prodeje zboží, výdaje na nákup zboží, příjmy z prodeje vlastních výrobků, 

příjmy z prodeje služeb, výdaje na pořízení materiálu a surovin, výdaje na 

pořízení energie atd., 

 peněžní toky z investiční činnosti – patří sem výdaje spojené s pořízením stálých 

aktiv, příjmy z prodeje stálých aktiv a půjčky a úvěry spřízněným osobám, 

 peněžní toky z finanční činnosti – zahrnují dopady změn dlouhodobých závazků, 

dopady změn vlastního kapitálu (VK) na peněžní prostředky a peněžní 
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ekvivalenty, vyplacení podílu na VK společníkům, úhrada ztráty společníky atd. 

(Sedláček, 2011). 

Analýza peněžních toků nabízí možnost zajištění úrovně peněžních toků a aktuálních 

úvěrů potřebných k rozvoji provozní činnosti, při současném zajištění trvalé a 

dynamické finanční rovnováhy s minimálními náklady na financování. Za tímto účelem 

cash flow zjišťuje hodnotu příjmů a výdajů a jejich shodu s úrovní vlastněných zdrojů. 

Analýza celkových peněžních toků má za úkol poskytnout užitečné informace o změně 

finanční situace obchodní společnosti, což umožňuje vyhodnocení jejich schopnosti 

vytvářet budoucí peněžní toky v rámci činnosti provozní, investiční a finanční 

(Miculeac, 2012). 

 

Příloha k účetní závěrce 

Příloha k účetní závěrce je nedílnou součástí účetní závěrky podnikatelů. Příloha 

informuje o všech detailech a podrobnostech finanční a majetkové situace podniku, 

které není možno vyčíst přímo z rozvahy nebo z výkazu zisku a ztrát (Ryneš, 2014). 

Základním požadavkem na údaje obsažené v příloze je jejich významnost a užitečnost 

pro uživatele. Údaje jsou užitečné a významné, když neposuzují jednotlivé události 

jednostranně a je možno na jejich základě dělat příslušná ekonomická rozhodnutí. 

Významnost vždy není dána jenom výší částky. V některých případech je událost z 

pohledu výše částky zanedbatelná, avšak může vypovídat o některých důležitých 

procesech v podniku (Ryneš, 2014). 

 

2.3.2 Výroční zpráva 

Výroční zprávu každý rok povinně sestavují společnosti podléhající auditu. Tato zpráva 

zahrnuje mnohé informace z účetní závěrky, jedná se však o mnohem komplexnější 
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dokument, který obsahuje informace i nad rámec účetní závěrky (Mulačová, Mulač, 

2013). 

Obsah výroční zprávy tvoří: 

 Základní informace o podniku, 

 historie podniku, 

 organizační schéma, 

 statutární a další orgány společnosti, 

 údaje z účetní závěrky, 

 výrok auditora, 

 výklad k podstatným událostem minulého vývoje,  

 výhled na další období (Mulačová, Mulač, 2013). 

Dne 1.1.2016 došlo k novele zákona o účetnictví, proto „výroční zpráva musí kromě 

informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně 

finanční a nefinanční informace 

a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro 

naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1, 

b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, 

c) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, 

d) o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů, 

e) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních 

vztazích, 

f) o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v 

zahraničí, 

g) požadované podle zvláštních právních předpisů“(Zákon č. 563/1991 Sb.). 

Součástí výroční zprávy nebo obdobného dokumentu podle zvláštních právních 

předpisů je i přehled o majetku a závazcích (Zákon č. 563/1991 Sb.). 
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2.4  Uživatelé finanční analýzy 

Výsledky finanční analýzy mohou zajímat následující subjekty: 

 management podniku – výsledky používá pro operativní a strategické řízení 

procesů v podniku (pro řízení struktury majetku a kapitálu, pro dlouhodobé i 

operativní plánování a řízení procesů v podniku, pro rozhodování o rozdělení 

zisku atd.), 

 vlastníky podniku (společníci, akcionáři) – výsledky využívají především pro 

posouzení míry zhodnocení vloženého kapitálu, pro rozhodování o rozdělení a 

užití zisku, pro oceňování podniku, pro hodnocení strategických záměrů,  

 banky – výsledky finanční analýzy využívají pro rozhodování o poskytnutí 

úvěrů a záruk, pro posouzení schopnosti podniku splácet úvěr, 

 obchodní věřitele – výsledky využívají pro výběr obchodních partnerů, 

 investory – využívají výsledky pro rozhodování o investici do daného podniku, 

 odběratele – využívají výsledky pro posouzení stability schopnosti dostát svým 

závazkům, 

 konkurenční firmy – porovnávají výsledky s vlastní firmou, 

 zaměstnance – posuzují stabilitu a finanční zdraví firmy z hlediska 

perspektivnosti zaměstnání, růstu mezd, 

 stát – výsledky pro státní statistiku, 

 veřejnost, regionální orgány – výsledky jim slouží především k posouzení 

stability a výkonů firmy z hlediska perspektiv rozvoje regionu, pracovních míst, 

spoluúčasti na regionálních záměrech, podílu na ochraně životního prostředí 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 
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2.5      Metody finanční analýzy 

Klasická finanční analýza obsahuje dvě navzájem propojené části: 

 kvalitativní, tzv. fundamentální analýzu, 

 kvantitativní, tzv. technickou analýzu. 

V závislosti na časové dimenzi se setkáváme s rozdělením finanční analýzy na analýzu 

ex ante, orientovanou do budoucnosti a na analýzu ex post, založenou na 

retrospektivních datech. Cílem analýzy ex ante je předvídat, jak se bude podnik 

v nejbližších letech vyvíjet (Sedláček, 2011). 

 

2.5.1 Fundamentální analýza podniku 

Tato analýza je založená na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků, na jejich 

odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Zpracovává ohromné množství 

kvalitativních údajů, a pokud využívá kvantitativních informací, odvozuje zpravidla své 

závěry bez použití algoritmických postupů. Metodou analýzy je komparativní analýza 

založená především na verbálním hodnocení. Patří sem SWOT analýza, metoda 

kritických faktorů úspěšnosti a analýza portfolia dvou dimenzí (Sedláček, 2011). 

 

2.5.2 Technická analýza podniku 

Technická analýza používá matematických a matematicko-statistických metod ke 

kvantitativnímu zpracování ekonomických dat. Výsledky jsou kvantitativně i 

kvalitativně vyhodnocovány. Technická finanční analýza využívá dvě skupiny metod - 

metody elementární a vyšší metody (Mrkvička, Kolář, 2006). Pro zpracování této 

bakalářské práce budou využity metody elementární. 
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 Elementární metody technické analýzy 

• Analýza extenzivních (absolutních) ukazatelů:  

o horizontální analýza,  

o procentní (vertikální) analýza.  

• Analýza fondů finančních prostředků:  

o analýza čistého pracovního kapitálu, 

• Analýza poměrových ukazatelů:  

o analýza ukazatelů likvidity, 

o analýzy ukazatelů finanční stability, 

o analýza ukazatelů aktivity, 

o analýza ukazatelů rentability, 

• Analýza soustav ukazatelů (Mrkvička, Kolář, 2006). 

   Vyšší metody technické analýzy  

 

• Matematicko-statistické metody – jsou složitější, vyžadují použití 

výpočetní techniky. Nejčastěji se používá regresní a diskriminační analýza.  

• Nestatistické metody – u těchto metod analytici pracují s údaji, které jsou 

většinou neurčitého charakteru. Velmi často musí pracovat s odhady. Mezi 

tyto metody patří mimo jiné neuronové sítě, fraktální geometrie, fuzzy 

metody (Mrkvička, Kolář, 2006). 
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2.6  Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele se používají zejména k analýze vývojových trendů (srovnání 

vývoje v časových řadách – horizontální analýza) a k procentuálnímu rozdílu 

komponent (jednotlivé položky výkazů se vyjádří jako procentní podíly těchto 

komponent – vertikální analýza) (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

2.6.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn položek jednotlivých výkazů 

v časové posloupnosti. Výpočet je následující: 

 Absolutní změna = Ukazatel t – ukazatel t-1, 

 % změna = (Absolutní změna * 100) / Ukazatel t-1, 

kde t je běžný rok a t-1 je předchozí rok (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Ačkoliv je horizontální analýza jednou ze základních a nejjednodušších metod finanční 

analýzy, uživatelům přináší velmi cenné informace, co se týče vývoje všech položek 

účetních výkazů v čase. 

 

2.6.1 Vertikální analýza 

Vertikální analýza spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako 

procentuálního podílu k jediné zvolené základně - 100%. Pro rozbor rozvahy je obvykle 

zvolena výše aktiv (pasiv) a pro rozbor výkazu zisku a ztráty velikost celkových 

nákladů a výnosů (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 
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2.7  Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele označované jako fondy finančních prostředků slouží k analýze a 

řízení finanční situace podniku (zejména jeho likvidity). Fond je chápán jako shrnutí 

určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva či pasiva (Sedláček, 2011). 

 

2.7.1 Čistý pracovní kapitál ČPK 

Čistý pracovní kapitál je nejpoužívanější rozdílový ukazatel a vypočítá se pomocí 

vzorce:  

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé cizí zdroje, 

kde krátkodobé cizí zdroje tvoří krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a 

krátkodobé finanční výpomoci (Knápková, Pavelková, 2010). 

 

 

2.8  Analýza poměrových ukazatelů 

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu (Sedláček, 2011). 

2.8.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita je základním indikátorem finančního zdraví podniku, označuje schopnost 

podniku zhodnocovat vložené prostředky ve formě zisku (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015). 
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Pro výpočet ukazatelů rentability se používají tři kategorie zisku, které lze vyčíst z 

výkazu zisku a ztráty, a to:  

 EAT – výsledek hospodaření za účetní období,  

 EBIT – výsledek hospodaření před zdaněním a úroky,  

 EBT – výsledek hospodaření před zdaněním (Růčková, Roubíčková, 2012). 

Ukazatel rentability celkového kapitálu (ROA) – poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována 

(Sedláček, 2011). 

     
    

      
 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) – „míra ziskovosti z vlastního kapitálu 

je ukazatelem, jímž vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostačující přínos, zda se 

využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika“ (Sedláček, 2011, 

s.57). 

     
   

               
 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) - ukazuje, kolik korun čistého zisku připadá na jednu 

korunu tržeb (Kislingerová a kol., 2010). 
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2.8.2 Ukazatele aktivity 

Mezi další nástroje finanční analýzy patří ukazatele aktivity. „S pomocí těchto 

ukazatelů lze zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv v rozvaze v poměru 

k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám podniku přiměřená, tj. zda 

ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat vložené prostředky. Ukazatele 

aktivity lze vyjádřit v podobě obratu jednotlivých položek aktiv, příp. pasiv, nebo 

v podobě doby obratu jednotlivých aktiv, příp. pasiv“ (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013, s.103). 

U následujících vzorců bude nahrazen součet tržeb z prodeje zboží + tržby z prodeje 

vlastních výrobků + tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu + tržby 

z prodeje cenných papírů a podílů pouze slovem tržby. 

Obrat celkových aktiv - udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Tento ukazatel 

by se měl pohybovat minimálně na úrovni hodnoty 1 (Scholleová, 2012). 

                       
     

      
 

Obrat dlouhodobého majetku - měří efektivitu využívání dlouhodobého majetku. 

Udává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržby za rok. Hodnoty by měly být 

vyšší než u předchozího ukazatele (Vochozka, 2011). 

                            
     

                  
 

Obrat zásob – udává, kolikrát je položka zásob v průběhu roku prodaná a opět 

naskladněná (Kislingerová a kol., 2010). 
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Doba obratu zásob – ukazatel udává, jak dlouho trvá jeden obrat, tj. doba nutná 

k tomu, aby peněžní fondy přešly přes výrobky a zboží znovu do peněžní formy 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

                   
                   

     
     

Doba obratu pohledávek – je dobou existence kapitálu ve formě pohledávek, počítá se 

jako podíl průměrného stavu pohledávek a průměrných denních tržeb (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013). 

                        
                        

     
     

Doba obratu krátkodobých závazků – ukazatel vypovídá o tom, za jak dlouho jsou 

splaceny závazky firmy. Obecně by doba obratu závazků měla být delší než doba obratu 

pohledávek, aby nebyla narušena finanční rovnováha firmy (Růčková, 2007). 

                                  
                  

     
     

 

2.8.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování 

podniku. Měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy. Avšak zadluženost 

není pouze negativní charakteristikou podniku. Její růst může přispět k celkové 

rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě podniku, současně ale zvyšuje riziko finanční 

nestability (Sedláček, 2011). 

Celková zadluženost – vypočítá se jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Čím 

větší je podíl vlastního kapitálu, tím větší je bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů 

v případě likvidace. Věřitelé tudíž upřednostňují nízký ukazatel zadluženosti, vlastníci 
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na druhou stranu hledají větší finanční páku, aby znásobili svoje výnosy, chtějí tedy 

vyšší hodnotu ukazatele (Sedláček, 2009). 

                     
            

              
 

Koeficient samofinancování – je doplňkovým ukazatel k celkové zadluženosti. Udává 

finanční nezávislost podniku. Součet koeficientu samofinancování a celkové 

zadluženosti je roven 1 (Sedláček, 2009). 

                            
              

            
 

 

Úrokové krytí – „charakterizuje výši zadluženosti pomocí schopnosti podniku splácet 

úroky“ (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s.87). 

               
    

               
 

 

2.8.4 Ukazatele likvidity 

Charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. Ukazatele likvidity poměřují 

to, čím je možno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel). Podle toho, 

jakou míru jistoty chceme od měření, dosazujeme do čitatele majetkové složky s různou 

dobou likvidnosti, tj. přeměnitelnosti na peníze (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 
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Běžná likvidita – též likvidita 3. stupně. Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky podniku. Obecně platí, že by se měla pohybovat mezi 1,5 - 2,5 

(Růčková, 2007). 

                 
             

                  
 

Pohotová likvidita – označována jako likvidita 2. stupně. Z oběžných aktiv vylučuje 

jejich nejméně likvidní část – zásoby. Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje v 

intervalu 1 až 1,5 (Scholleová, 2012).  

                    
                    

                  
 

 

Okamžitá likvidita – likvidita 1. stupně. Vstupují do ní jen ty nejlikvidnější položky 

rozvahy. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 0,2 – 0,5 (Růčková, 2007). 

                    
                           

                  
 

 

2.9  Analýza soustav ukazatelů 

Analýza pomocí soustav ukazatelů patří mezi složitější metody. Hodnotí finanční situaci 

komplexně, na rozdíl od poměrových ukazatelů, které hodnotí dílčí stránky finanční 

situace. Soustavy ukazatelů jsou zpravidla konstruovány jako souhrn dílčích analýz, 

které finanční situaci nejvíce ovlivňují. Vypovídací hodnota jednotlivých ukazatelů tak 

v soustavě nezaniká (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

Soustavy ukazatelů je možno rozdělit do dvou skupin: 

 Bankrotní modely - Používají se ke zjištění, zda je firma ohrožena bankrotem. 

Bankrotní modely jsou široce využívány zejména v bankách (pro stanovení 
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úvěrových rizik žadatelů), v podniku (pro rozhodování o úvěrech), 

v investičních a auditorských společnostech. V našem prostředí se nejvíce 

používají Altmanovo Z-skóre, Tafflerův model, Index důvěryhodnost manželů 

Neumaierových (Index IN), Beaverův model (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 Bonitní modely - určují finanční zdraví firmy pomocí bodového hodnocení.  

Mezi tyto modely patří Kralickův Quicktest a Tamariho model (Růčková, 

Roubíčková, 2012). 

 

 

2.9.1 IN05 

Autoři tohoto modelu důvěryhodnosti jsou manželé Inka a Ivan Neumaierovi, kteří se 

snažili najít postup umožňující odhad a posouzení finančního rizika českých firem 

z pohledu světových ratingových agentur. Zkonstruovali postupně čtyři modely: IN95, 

IN99, IN01 a IN05. Nejnovější model IN05 byl zkonstruován roku 2005 a jde o 

nejaktuálnější verzi modelu. Českými ekonomy je dlouhodobě považován za 

nejvhodnější pro české podnikové prostředí. Kromě predikce finančních problémů se 

index IN05 zaměřuje na to, zda firma vytváří hodnotu pro vlastníky (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015). 

Podoba indexu je následující: 

IN05 = 1,13*x1 + 0,04*x2 + 3,97*x3 + 0,21*x4 + 0,09*x5, 

kde:  

x1 - aktiva / cizí zdroje,  

x2 - EBIT / nákladové úroky,  

x3 - EBIT / aktiva,  

x4 - výnosy / aktiva, 
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x5 - oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015). 

Pokud je IN05 menší než 0,9, pak firmy s 97% pravděpodobností spějí k bankrotu a se 

76% pravděpodobností nebudou vytvářet hodnotu pro vlastníky. Jestliže je index IN05 

mezi hodnotami 0,9 až 1,6, firmy s 50% pravděpodobností zbankrotují, nicméně se 70% 

pravděpodobností budou vytvářet hodnotu. Při hodnotách indexu nad 1,6 firmy s 92% 

pravděpodobností nezkrachují a s 95% pravděpodobností budou tvořit hodnotu 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 

2.10  SWOT analýza 

SWOT analýza je jedna z nejčastěji užívaných analytických metod, která pracuje 

s informacemi a daty získanými v průběhu hodnocení a analýzy organizace nebo její 

části pomocí dílčích analýz jednotlivých částí (Grasseová a kol., 2010). 

SWOT je zkratka z anglických slov: 

 S – Strenghts – silné stránky, 

 W – Weaknesses – slabé stránky, 

 O – Opportunities – příležitosti, 

 T – Threats – hrozby (Grasseová a kol., 2010). 

Komplexně pojatá SWOT analýza staví silné a slabé stránky organizace proti 

identifikovaným příležitostem a hrozbám, které vyplývají z okolí, a vymezuje pozici 

organizace nebo její části jako východisko pro definování strategií dalšího vývoje 

(Grasseová a kol., 2010). 
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3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI XYZ, a.s. 

V této části budou uvedeny základní údaje o firmě, stručná historie firmy a výrobní 

program. Dále bude zpracována PEST analýza - analýza policko-právních, 

ekonomických, sociálních a technologických faktorů prostředí. 

 

3.1  Základní informace o společnosti 

Název společnosti:  XYZ, a.s. 

Sídlo:    Liberecký kraj 

Právní forma:   akciová společnost 

IČO:    XXXXXX 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

 Obory činnosti: 

 Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, 

knihařské a kopírovací práce 

 Zprostředkování obchodu a služeb 

 Velkoobchod a maloobchod 

 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a 

technické činnosti v dopravě 

 Poskytování software, poradenství v oblasti 

informačních technologií, zpracování dat, 

hostingové a související činnosti a webové portály 

 Pronájem a půjčování věcí movitých 

 Poradenská a konzultační činnost, zpracování 

odborných studií a posudků 
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 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti 

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy 

Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná 

vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí 

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení 

a plnění nádob plyny (Výroční zprávy společnosti, 

2010-2014). 

 

 

3.2  Stručná historie společnosti 

Společnost XYZ, a.s. se do současné podoby formovala od roku 1991. Právě v tomto 

roce vznikla původní firma jako jedna z prvních firem v oblasti podpory veterinárních 

služeb. Zakladatel společnosti společně se svým týmem vytvořil zázemí podpory služeb 

privátních veterinárních lékařů. Něco takového do té doby v České republice 

neexistovalo. V roce 1993 firma začala spolupracovat se zahraničím. Začala obchodovat 

s předními výrobci veterinárních léčiv. V roce 1994 se zařadila mezi největší 

velkoobchody s veterinárními léčivy na českém trhu. Rok 1995 byl pro firmu rovněž 

úspěšný, stala se dovozcem produktů britské společnosti Norbrook, která je největším 

evropským výrobcem veterinárních antibiotik. V roce 1999 se z původní společnosti 

XYZ, s.r.o. stává společnost akciová. Od roku 2001 do roku 2013 se firma stala 

distributorem superprémiového krmiva PRO PLAN, jehož výrobcem je společnost 

Nestlé Purina PetCare. Další zlom přichází v roce 2010, kdy se společnost XYZ, a.s. 

sloučila s částí podniku KLM a získala tak celorepublikovou síť prodejen chovatelských 

potřeb. Tyto prodejny nesou název ABC. Od roku 2014 dováží americká holistická 

krmiva Annameat, australské zubařské vybavení iM3 a skotské ultrazvuky BCF 

Technology (Webové stránky společnosti). 
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3.3  Výrobní program a hlavní trhy 

Společnost se primárně zaměřuje na prodej chovatelského sortimentu, veterinárních 

léčiv, krmiv a mnoha dalších výrobků. Vedle tohoto vlastní i síť prodejen 

s chovatelskými potřebami. Jedná se o maloobchodní síť prodejen s názvem ABC. 

V současné době tato síť čítá 51 prodejen po celém území České republiky, z toho 3 

prodejny jsou franšízy. Další zajímavostí, kterou se může společnost pyšnit, je vlastní 

výrobní značka. Jedná se o šité české výrobky, konkrétně pelíšky, různé oblečky a 

transportní tašky (Webové stránky společnosti). 

 Zákazníky společnosti můžeme rozdělit do dvou kategorií. Na jedné straně jsou 

veterinární lékaři, ordinace, veterinární kliniky (tvoří 30% příjmů firmy) a na druhé jsou 

majitelé zvířat (tvoří 70% příjmů firmy). Veterinárním lékařům a klinikám jsou 

poskytovány služby v podobě prodeje a logistiky veterinárních léčiv, biopreparátů, 

přípravků a prostředků veterinární zdravotní techniky a materiálu potřebného pro výkon 

veterinární praxe. Společnost dále nabízí speciální krmiva a veterinární diety. Takto 

zásobuje více jak 500 veterinárních lékařů v České republice. Druhou skupinou 

zákazníků jsou majitelé zvířat. Ti využívají služby v podobě prodeje a logistiky krmiv 

pro psy, kočky, malé savce a exotické ptáky, vyhrazená veterinární léčiva a veterinární 

přípravky (Webové stránky společnosti). 

 

3.4  PEST analýza 

V této podkapitole budou uvedeny politicko-právní, ekonomické, sociální a 

technologické faktory, které ovlivňují podnikání a rozvoj zvolené společnosti. 

Politicko-právní faktory 

Společnost XYZ, a.s. se při své činnosti musí řídit a respektovat zákony České 

republiky. Jde především o zákony: 
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• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.  

• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

• Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.  

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

• Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech. 

• Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání. 

• Zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy. 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 

Podnik musí dávat pozor na změny v legislativě, jde zejména o zákon č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmu. U daně z přidané hodnoty se rozeznávají dvě sazby - základní a 

snížená. V roce 2009 byla základní sazba 19 % a snížená 9 %. V roce 2010 obě sazby 

vzrostly, základní na 20 % a snížená na 10 %. V roce 2011 zůstaly sazby stejné jako 

v předchozím roce, v roce 2012 však vzrostla snížená sazba o 4%. V roce 2013 došlo 

znovu k navýšení sazeb, základní sazba vzrostla na 21 % a snížená sazba na 15%.  

Sazby zůstaly stejné i v roce 2014 a 2015. Sazba daně z příjmů právnických osob v roce 

2010 byla 19 %. Velké změny v legislativě přišly také k 1.1.2016. Zvýšila se například 

minimální mzda, a to na 9 900 Kč měsíčně, doplnil se obsah výroční zprávy o přehled o 

majetku a závazcích a vznikla také plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost 

podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které 

nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s 

režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně 

samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Jde o hlášení faktur přijatých či 

vystavených nad 10 000 Kč. Podává se elektronicky. 

 



36 

 

Ekonomické faktory 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti 

průměru 12 předchozích měsíců (ČSÚ, ©2016). Vývoj inflace v letech 2010-2014 

zobrazuje Tabulka 1. 

 

Tabulka 1: Vývoj průměrné roční míry inflace v letech 2010–2014 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle ČSÚ, 2010-2014) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Průměrná roční míra inflace (v 

%) 

1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 

Z předchozí tabulky vyplývá, že nejvyšší míra inflace za sledované období byla v roce 

2012 (3,3%), od tohoto roku opět začala klesat až na hodnotu 0,4% v roce 2014. 

 

Tabulka 2: Vývoj kurzů EUR, USD a GBP vůči koruně v letech 2010-2014 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle Finance, ©2016; Kurzy, ©2000 - 2016) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

CZK/EUR 25,290 24,586 25,143 25,974 27,533 

CZK/USD 19,111 17,688 19,583 19,565 20,746 

CZK/GBP 29,485 28,348 31,015 30,595 34,164 

Jelikož je společnost velkým odběratelem léků a krmiv ze zahraničí, je pro firmu 

důležitý vývoj koruny vůči euru, americkému dolaru a britské libře. Směnný kurz eura 

se v letech 2010 až 2013 pohyboval v rozpětí 24,586 - 25,974 CZK/EUR. K náhlé 

změně došlo 7.11.2013, kdy ČNB zahájila intervence na devizovém trhu za účelem 

oslabení koruny a oznámila, že bude udržovat kurz v blízkosti úrovně 27 CZK/EUR. 

V roce 2014 tak stoupla průměrná cena na 27,533 Kč za 1 EUR. Podobná situace 

probíhala i u ostatních dvou měn, kdy se směnný kurz za americký dolar v roce 2014 

zvýšil na 20,746 CZK/USD a směnný kurz za britskou libru dokonce na 34,164 

CZK/GBP. Tím se zvýšily ceny zahraničních dodavatelů společnosti a tudíž i 

maloobchodní ceny v jejich síti prodejen s chovatelskými potřebami.  
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Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb 

nově vytvořených v daném období na určitém území a používá se pro stanovení 

výkonnosti ekonomiky (ČSÚ, ©2016). V Tabulce 3 je uveden vývoj HDP v letech 

2010-2014. 

 

Tabulka 3:Vývoj HDP v letech 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2010-

2014) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP (v mld. Kč) 3 954 4 023 4 042 4 077 4 261 

Meziroční růst/pokles v HDP (v 

%) 

2,2 1,7 -1,2 -0,9 2,0 

HDP v Libereckém kraji (v mld. 

Kč) 

126 129 131 132 138 

Vývoj HDP ve stálých cenách 

(předchozí rok = 100) 

104,7 103,2 99,6 98,7 101,6 

Z tabulky vyplývá, že vývoj HDP byl proměnlivý. V roce 2010 se HDP zvýšil o 2,2% 

oproti minulému roku a v roce 2011 se opět zvýšil, tentokrát o 1,7%. V roce 2012 se 

však HDP snížil o 1,2% z důvodu slabé domácí poptávky. V recesi zůstal i v roce 2013. 

V roce 2014 se opět vrátil do kladných čísel, vzrostl o 2%. V tabulce je dále znázorněn 

vývoj HDP v Libereckém kraji, kdy patří dlouhodobě mezi regiony s nejnižší úrovní 

HDP na obyvatele a s největší cykličností vývoje reálného HDP (ČSÚ, ©2016). 

 

Jako další faktor lze uvést i nezaměstnanost. Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje 

podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle v procentech (ČSÚ, ©2016). 

V Tabulce 4 je znázorněn vývoj nezaměstnanosti v České republice a také 

v Libereckém kraji, kde firma sídlí. 
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Tabulka 4:Vývoj nezaměstnanosti v ČR a Libereckém kraji v letech 2010-2014 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2010-2014) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Obecná míra nezaměstnanosti 

(v %) 

7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 

Nezaměstnanost v Libereckém 

kraji (v %) 

7,0 7,2 9,3 8,3 6,5 

Nezaměstnanost společnost přímo ovlivňuje, protože vlastní maloobchodní síť prodejen 

s chovatelskými potřebami. Zvýší-li se nezaměstnanost, sníží se i příjmy domácností a 

proto se sníží i jejich spotřeba. Příjmy společnosti tak budou nižší. Obecná míra 

nezaměstnanosti v letech 2010 a 2011 kolísala okolo celorepublikových hodnot. V roce 

2012 se však zvýšila o 2,1 procentní body na 9,3%. V dalším roce klesla na 8,3% a 

v roce 2014 o dalších 1,8 procentních bodů na 6,5 %. O 0,4 procentní body převyšovala 

průměr České republiky a mezi kraji byla 5. nejvyšší. Nezaměstnanost mužů 

zaznamenala meziroční pokles o 2,4 procentní body na 4,5 % (v mezikrajském srovnání 

6. nejnižší), nezaměstnanost žen poklesla o 0,9 procentních bodů na 9,1 % - 5. nejvyšší 

hodnota mezi kraji (ČSÚ Liberec, ©2015). 

 

Sociální faktory 

Sociální faktory ovlivňují zákazníky podniku, proto klade společnost XYZ, a.s. velký 

důraz na porozumění svým zákazníkům. Společnost ovlivňuje vzdělanost obyvatelstva a 

zejména jejich příjmy.  

Vzdělanost obyvatelstva sleduje při výběru nových zaměstnanců. Na pozice skladníků, 

prodavačů a řidičů společnost přijímá i osoby se základním vzděláním. Každý nový 

prodavač v jejich maloobchodní síti musí absolvovat 2 vstupní kurzy: rekvalifikační, 

který se zabývá obecnými povinnostmi zaměstnance (prodej, příjem zboží, reklamace, 

aj.), a kurzem VVLP (Vyhrazených veterinárních léčivých přípravků), bez kterého by 

zaměstnanec nemohl prodávat ektoparazitika. Absolvent kurzu VVLP pak obdrží u 

zkušební komise Osvědčení o odborné způsobilosti prodejce vyhrazených léčivých 
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přípravků. Absolventi s vysokoškolským vzděláním nacházejí uplatnění na vedoucích 

pracovních pozicích. 

Ve struktuře zaměstnaných a nezaměstnaných podle vzdělání převažují osoby se 

středním vzděláním bez maturity (v obou kategoriích z více než 40 %). Pozitivním 

jevem je zvyšující se kvalifikace zaměstnaných osob, což dokládá dlouhodobý pokles 

podílu zaměstnaných osob se základním vzděláním vč. osob bez vzdělání (z 14,8 % v 

roce 1993 na 5,4 % v roce 2014) a rostoucí podíl osob s vysokoškolským vzděláním 

(mezi roky o 4,2 procentní body na 18,1 %). Negativním jevem je skutečnost, že se stále 

více mezi nezaměstnané zařazují osoby s vysokoškolským vzděláním, v desetiletém 

horizontu nárůst zastoupení o 6,5 procentních bodů na 9,1 % v roce 2014 (ČSÚ Liberec, 

©2015). 

 

Tabulka 5: Vývoj průměrných měsíčních mezd v ČR v letech 2010 – 2014 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle Finance, ©2016) 

 Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Průměrná měsíční 

mzda v Kč 

23 864 24 455 25 067 25 035 25 686 

 

Jelikož má společnost celorepublikovou síť prodejen, musí sledovat vývoj mezd ve 

všech krajích České republiky. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v České 

republice vzrostla v roce 2014 na 25 686 Kč, tedy o 608 Kč (2,4 %) ve srovnání 

s rokem 2013. Například v Libereckém kraji v roce 2014 dosáhla částky 23 730 Kč, tj. o 

698 Kč (3,0 %) více než v roce 2013 a o 1 956 Kč nižší než republikový průměr. V 

mezikrajském srovnání prvenství dlouhodobě patří bez pochyb hlavnímu městu Praze s 

průměrnou mzdou ve výši 33 347 Kč. Průměrná mzda zaměstnanců v Libereckém kraji 

za ní zaostávala o 9 617 Kč a v porovnání s ostatními kraji byla pátá nejvyšší. Nejnižší 

mzda pak byla vykázána v Karlovarském kraji (22 060 Kč). Vzhledem k nízkému růstu 

spotřebitelských cen v roce 2014 o 0,4 %, došlo k reálnému zvýšení mzdy za celou 

Českou republiku o 2,0 %, v případě Libereckého kraje reálný nárůst představoval 2,6% 

(ČSÚ Liberec, ©2015). 
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Graf 1:Průměrná měsíční mzda v krajích v roce 2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

ČSÚ Středočeský kraj, 2015) 

 

Technologické faktory 

Pro existenci firem jsou velmi důležité inovace a vynálezy. Společnost si také 

uvědomuje důležitost investování do nových technologií. V rámci péče o životní 

prostředí společnost investovala do plynofikace rozvozových aut a navíc i do vlastní 

čerpací stanice CNG. Společnost dále investovala do modernizace softwaru v roce 

2014. Tato modernizace je rozhodující pro plánovanou investici do nového 

informačního systému Navision 6 za 8 000 000 Kč. Dále společnost v průběhu 

investovala do staveb a pozemků. V roce 2016 společnost také zahájí stavbu nových 

skladových prostor za bezmála 40 000 000 Kč. Velmi důležitým vynálezem byl i 

internet, bez kterého si už nedokážeme představit podnikání. Společnost internet 

využívá pro svůj e-shop a také na propagaci firmy. Hlavní propagační prostředek jsou 

zmodernizované stránky a jejich maloobchodní řetězec má účet na sociální síti 

Facebook, kde zákazníky pravidelně informuje o svých aktivitách a zákaznických 

akcích.  
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4 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI XYZ, a.s. 

V této kapitole bude provedena finanční analýza společnosti za roky 2010-2014. 

Podklady poskytnou především rozvahy a výkazy zisku a ztráty za sledované roky. 

Další informace budou čerpány z výročních zpráv a příloh k účetní závěrce. V závěru 

kapitoly bude navíc zpracována SWOT analýza, která shrne výsledky předešlých 

výsledků analýz. 

 

4.1  Analýza absolutních ukazatelů 

Tato analýza v sobě zahrnuje horizontální a vertikální analýzu účetních výkazů. 

 

4.1.1  Horizontální analýza 

Horizontální analýza sleduje vývoj sledovaných ukazatelů v čase. Lze ji vyjádřit 

v absolutní i procentuální výši. 

 

Rok

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

Aktiva celkem 67 477 21,34 -2 043,00 -0,53 27 456,00 7,19 29 784,00 7,28 -26 987,00 -6,45

Dlouhodobý majetek 95 941 221,59 -8 189,00 -5,88 14 609,00 11,15 -1 501,00 -1,03 8 041,00 5,58

Dl. nehmotný majetek -2 696 -48,72 -1 515,00 -63,57 -435,00 -32,88 2 513,00 282,99 7 213,00 212,08

Dl. hmotný majetek 98 637 261,21 -6 674,00 -4,89 15 044,00 11,60 -4 014,00 -2,77 828,00 0,59

Oběžná aktiva -30 323 -11,24 4 933,00 2,06 14 167,00 5,80 31 288,00 12,10 -35 277,00 -12,17

Zásoby 12 376 10,39 2 791,00 2,12 11 431,00 8,52 34 657,00 23,79 -8 163,00 -4,53

Dl. pohledávky 4 712 586,07 -5 925,00 -107,41 124,00 30,32 931,00 174,67 -964,00 -65,85

Kr. pohledávky  -51 103 -34,33 7 906,00 8,09 1 738,00 1,65 -4 519,00 -4,21 -24 678,00 -23,99

Kr. finanční majetek 3 692 355,68 -657,00 -13,89 874,00 21,46 219,00 4,43 -1 472,00 -28,49

Časové rozlišení 1 859 57,86 1 213,00 23,91 -1,32 -21,00 -3,00 -0,06 249,00 5,02

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tabulka 6: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
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Z provedené horizontální analýzy vyplývá, že položka celková aktiva měla kolísavý 

vývoj. V roce 2011 došlo ke snížení o 0,53% (-2 043 tis. Kč), naopak v roce 2012 a 

2013 došlo k největšímu nárůstu nejprve o 7,19% (27 456 tis. Kč) a následovně o 

dalších 7,28% (29 784 tis. Kč). Největší pokles položka celková aktiva zaznamenala 

v roce 2014, o 6,45% (-26 987 tis. Kč). 

Kolísavý vývoj měla také položka dlouhodobý majetek. Největší nárůst firma 

zaznamenala v roce 2010 a to o 221,59% (95 941 tis. Kč). Tento nárůst byl způsoben 

změnou položky Oceňovací rozdíl k nabytému majetku – o 78 667 tis. Kč, a změnou 

položky Stavby 15 022 tis. Kč.  Firma se také v tomto roce spojila se společností KLM. 

K největšímu poklesu došlo hned v následujícím roce 2011, kdy hodnota klesla o 5,88% 

(-8 189 tis. Kč). Důvodem byl pokles Oceňovacího rozdílu k nabytému majetku o 5 334 

tis. Kč a pokles hodnoty softwaru o 1 611 tis. Kč.  

Oběžná aktiva měla také kolísavý vývoj. Zatímco v roce 2010 meziročně klesla o 

11,24% (-30 323 tis. Kč), dalších třech letech meziročně rostla. V roce 2011 o 2,06% 

(4 933 tis. Kč), v roce 2012 o 5,80% (14 167 tis. Kč) a v roce 2013 o dalších 12,10% 

(31 288 tis. Kč). Zásoby po celé sledované období rostly, kromě roku 2014, tehdy došlo 

k poklesu. V roce 2013 došlo k nárůstu o 23,79% (34 657 tis. Kč) způsobené nákupem 

zboží značky Annamaet. Dlouhodobé pohledávky mají rovněž kolísavý vývoj, v roce 

2010 zde došlo k nejzřetelnějšímu nárůstu o 586,07%, v číslech o 4 712 tis. Kč. 

Kolísavý vývoj měly také krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek, kdy u 

KFM byl největší nárůst v roce 2010 o 355,68% (3 692 tis. Kč) zapříčiněný nárůstem 

peněz na bankovním účtu. 

Časové rozlišení mělo kolísavý charakter, kdy největší nárůst byl zaznamenán v roce 

2010 o 57,86% (1 859 tis. Kč), naopak největší pokles byl v roce 2012 o 21%. 
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Graf 2: Vývoj aktiv 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

V následující tabulce je zachycena horizontální analýza pasiv. 

 

Vývoj celkových pasiv byl naprosto identický s vývojem celkových aktiv – bilanční 

princip. Tudíž v roce 2011 došlo ke snížení o 0,53% (-2 043 tis. Kč), naopak v roce 

2012 a 2013 došlo k největšímu nárůstu nejprve o 7,19% (27 456 tis. Kč) a následovně 
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Pasiva celkem 67 477 21,34 -2 043,00 -0,53 27 456,00 7,19 29 784,00 7,28 -26 987,00 -6,45

Vlastní kapitál 11 771 26,40 20 763,00 36,84 27 807,00 36,06 22 856,00 21,78 16 070,00 12,58

Základní kapitál 9 000 21,95 10 000,00 20,00 20 000,00 33,33 20 000,00 25,00 0,00 0,00

Rez. fondy 110 26,96 289,00 55,79 538,00 66,67 390,00 29,00 143,00 8,24

VH min. let -892 -93,21 5 483,00 8 435,38 10 224,00 184,28 7 416,00 47,02 2 714,00 11,70

VH běž. úč. obd. 3 553 160,19 4 991,00 86,48 -2 955,00 -27,46 -4 950,00 -63,40 13 213,00 462,48

Cizí zdroje 51 974 19,16 -19 959,00 -6,18 613,00 0,20 6 881,00 2,26 -43 127,00 -13,88

Dlouhodob. záv. -2 297 -76,58 3 727,00 530,91 -101,00 -2,28 130,00 3,00 -3 522,00 -79,00

Krátkodob. záv. 28 730 22,12 -20 217,00 -12,75 -4 321,00 -3,12 20 957,00 15,63 -36 351,00 -23,45

Bank. úvěry a výp. 25 539 18,46 -3 469,00 -2,12 5 035,00 3,14 -14 206,00 -8,59 -3 254,00 -2,15

Časové rozlišení 3 732 822,03 -2 847,00 -68,01 -964,00 -71,99 47,00 12,53 70,00 16,59

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tabulka 7: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
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o dalších 7,28% (29 784 tis. Kč). Největší pokles byl v roce 2014, o 6,45% (-26 987 tis. 

Kč). 

Vlastní kapitál měl po celé sledované období rostoucí tendenci. V roce 2010 se zvýšil o 

26,40 % (11 771 tis. Kč), v roce 2011 o dalších 36,84% (20 763 tis. Kč), v následujících 

letech o 36,06%, následovně o 21,78% a v roce 2014 o 12,58% (16 070 tis. Kč). Vývoj 

vlastního kapitálu nejvíce ovlivňuje položka VH z minulých let, která se v roce 2010 

zvýšila o 8 435,38% (5 483 tis. Kč) a v roce 2011 o 184,28% (10 224 tis. Kč). Firma 

také v každém roce navyšovala svůj základní kapitál, nejprve v roce 2011 o 10 000 tis. 

Kč a v letech 2012 a 2013 o 20 000 tis. Kč. Základní kapitál firmy v roce 2014 tedy 

činil 100 000 tis. Kč.  

Vývoj cizích zdrojů měl kolísavý charakter. Největší nárůst zaznamenal v roce 2010, 

kdy se položka zvýšila o 19,16% (51 974 tis. Kč). Tento nárůst ovlivnila především 

položka krátkodobé závazky, které se zvýšily o 22, 12% (28 730 tis. Kč). Na druhou 

stranu firma v tomto roce snížila výrazným způsobem své dlouhodobé závazky, a to o 

76,58% (-2 297 tis. Kč). Naopak největší pokles cizích zdrojů nastal v roce 2014 o 

13,88% (-43 127 tis. Kč). Největší podíl na tomto poklesu měla položka krátkodobé 

závazky, jež se snížila o 36 351 tis. Kč. 

Časové rozlišení mělo rovněž kolísavý vývoj. Největší nárůst byl zaznamenán v roce 

2010, a to o 822,03% (3 732 tis. Kč). Největší pokles nastal v roce 2012 o 71,99% (-964 

tis. Kč). 
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Graf 3:Vývoj pasiv 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Níže je zpracována horizontální analýza Výkazu zisku a ztrát. 

 

Podstatnými položkami sledovaného podniku jsou tržby za prodej zboží a obchodní 

marže. Tržby za prodej zboží měly rostoucí charakter, kromě roku 2014. V roce 2010 se 
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Tržby za prodej zboží 42816 5,20 84287 9,74 39506 4,16 27873 2,82 -47082 -4,63

Náklady na prodané zboží 11798 1,72 -12106 -1,74 36388 5,31 35227 4,88 -26941 -3,56

Obchodní marže 31018 22,52 96393 57,12 3118 1,18 -7354 -2,74 -20141 -7,72

Výkony -585 -5,71 -3072 -31,81 546 8,29 2536 35,56 7579 78,40

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb -729 -9,11 -4007 -55,07 1116 34,14 2470 56,33 8571 125,03

Výkonová spotřeba 8416 15,06 42573 66,21 3055 2,86 -2429 -2,21 -1580 -1,47

Přidaná hodnota 22017 23,91 50748 44,47 609 0,37 -2389 -1,44 -10982 -6,73

Osobní náklady 18473 26,20 37480 42,12 27326 21,61 863 0,56 -33065 -21,38

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu -101 -4,23 105 4,60 -991 -41,48 -577 -41,27 556 67,72

Provozní VH 6637 67,22 4324 26,19 -2525 -12,12 -6533 -35,68 16947 143,90

Finanční VH -2356 35,32 1665 -18,44 -816 11,08 577 -7,06 -397 5,22

VH za běž. Činnost 3571 151,44 4872 82,17 -2722 -25,20 -4997 -61,85 13041 423,13

Mimořádný VH -18 12,86 119 -75,32 -233 597,44 47 -17,28 172 -76,44

VH za úč. obd. (+/-) 3553 160,19 4991 86,48 -2955 -27,46 -4950 -63,40 13213 462,48

VH před zdaněním (+/-) 4263 139,18 6108 83,37 -3575 -26,61 -5908 -59,92 16722 423,23

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tabulka 8:Horizontální analýza Výkazu zisku a ztrát (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů) 
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tržby zvýšily o 5,20% (42 816 tis. Kč), v roce 2011 o 9,74% (84 287 tis. Kč), v roce 

2012 o dalších 4,16% (39 506 tis. Kč) a v roce 2013 o 2,82% (27 873 tis. Kč). V roce 

2013 firma poprvé zaznamenala tržby za prodej zboží přesahující 1 000 000 tis. Kč. 

V následujícím roce 2014 však tržby klesly o 4,63% (-47 082 tis. Kč). Obchodní marže 

v prvních třech letech pozorování rostla, pak však začala klesat. Největší nárůst byl 

dosažen v roce 2011 a to o 57,12% (96 393 tis. Kč). Naopak největší pokles byl 

zaznamenán v roce 2014 o 7,72% (-20 141 tis. Kč). 

Jelikož společnost má i svou vlastní značku vyráběných pelechů, je nutné sledovat i 

výkony, resp. tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, a výkonovou spotřebu. V roce 

2010 výkonová spotřeba meziročně narostla o 15,06% (8 416 tis. Kč), avšak tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb klesly o 9,11% (-729 tis. Kč). Ještě markantnější 

rozdíl je hned v následujícím roce 2011, kdy výkonová spotřeba vzrostla o 66,21% 

(42 573 tis. Kč), ale tržby za prodej vlastních výrobků klesly o 55,04% (-4 007 tis. Kč), 

což nemůžu hodnotit kladně. Zlepšení přišlo v letech 2013-2014, kdy výkonová 

spotřeba začala klesat a tržby za prodej vlastních výrobků růst. V roce 2012 klesla 

výkonová spotřeba o 2,21% (-2 429 tis. Kč) a tržby vzrostly o 56,33% (2 470 tis. Kč), 

v roce 2014 výkonová spotřeba klesla o další 1,47% (-1 580 tis. Kč) a tržby opět 

vzrostly o 125,03% (8 571 tis. Kč). 

Výsledek hospodaření za účetní období má kolísavý vývoj. V letech 2010-2011 

meziročně rostl, v roce 2010 o 160,19% (3 553 tis. Kč) a v roce 2011 o 86,48% (4 991 

tis. Kč). V dalších dvou letech začal klesat, nejprve v roce 2012 o 27,46% (-2 955 tis. 

Kč) a v roce 2013 o 63,40% (-4 950 tis. Kč) z důvodu poklesu provozního VH. Celkový 

výsledek hospodaření za úč. obd. v roce 2013 činil 2 857 tis. Kč. V roce 2014 opětovně 

vzrostl o 462,48% na 16 070 tis. Kč.  
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Graf 4:Vývoj výsledku hospodaření za běžné účetní období 2010-2014 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

 

Graf 5:Vývoj výsledků hospodaření 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

účetních výkazů) 
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4.1.2  Vertikální analýza 

Vertikální analýza vyjadřuje procentní podíl jednotlivých položek účetních výkazů na 

celkové bilanční sumě. 

 

Tabulka 9:Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

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

Dlouhodobý majetek 36,28% 34,33% 35,60% 32,84% 36,95% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,74% 0,35% 0,22% 0,77% 2,58% 

Dlouhodobý hmotný majetek 35,55% 33,99% 35,38% 32,07% 34,37% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 62,39% 64,02% 63,18% 66,03% 61,79% 

Zásoby 34,25% 35,17% 35,60% 41,08% 41,79% 

Dlouhodobé pohledávky 1,44% 0,11% 0,13% 0,33% 0,12% 

Krátkodobé pohledávky   25,47% 27,68% 26,25% 23,44% 18,98% 

Krátkodobý finanční majetek 1,23% 1,07% 1,21% 1,18% 0,90% 

Časové rozlišení 1,32% 1,65% 1,21% 1,13% 1,26% 

 

Z tabulky vyplývá, že celková aktiva tvoří až ze dvou třetin aktiva oběžná. Největšího 

podílu dosáhla v roce 2013 – 66,03%. Nejnižšího pak hned v roce následujícím 2014 

61,79%. Nejvýznamnější položkou představovaly zásoby. V roce 2010 tvořily 34,25% 

celkových aktiv, v roce 2014 dokonce 41,79% celkových aktiv. Další podstatnou 

položkou jsou krátkodobé pohledávky, které největší podíl představovaly v roce 2011 a 

to 27,68%, nejnižší v roce 2014 a to 18,98%. Dlouhodobé pohledávky měly kolísavý 

vývoj, největšího podílu dosáhly v roce 2010 a to 1,44%. Kolísavý vývoj měl také 

Krátkodobý finanční majetek, největší podíl vykazoval v roce 2010 (1,23%). 

Dlouhodobý majetek činil 32,84% až 36,95% aktiv. Největší část tvořil dlouhodobý 

hmotný majetek, jeho podíl se pohyboval v rozmezí 32,07% až 35,99%. 

Nejvýznamnějšími položkami zde byly „Stavby“, „Samostatné movité věci a soubory 

hmotných movitých věcí“ a „Oceňovací rozdíl k nabytému majetku“. Podíl 
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dlouhodobého nehmotného majetku byl velmi malý, největšího podílu položka dosáhla 

v roce 2014 (2,58%). Dlouhodobý finanční majetek firma nevlastní (0,00%). 

 

 

Graf 6:Struktura aktiv  2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

V následující tabulce je zpracována vertikální analýza pasiv.  
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že firma svoji činnost financovala převážně z cizích 

zdrojů. Největší podíl cizích zdrojů byl zaznamenán v roce 2010 a to 84,23% (323 195 

tis. Kč). Od tohoto roku každoročně financování cizímu zdroji klesá, což lze hodnotit 

kladně. Největší význam v cizích zdrojích mají krátkodobé závazky a bankovní úvěry a 

výpomoci. Krátkodobé závazky mají klesající charakter, největšího podílu dosáhly 

v roce 2010 (41,34%). Bankovní úvěry a výpomoci v prvních čtyřech letech pozorování 

rovněž klesaly, v roce 2014 ovšem vzrostly z 34,46% na 35,92%. Dlouhodobé závazky 

jsou zanedbatelné a rezervy firma netvoří. Podíl vlastního kapitálu na celkových 

pasivech ve sledovaném období rostl z 14,69% na 34,92%. Nejvýznamnější položku 

tvoří bezpochyby základní kapitál, který v roce 2014 činil 24,28% (100 000 tis. Kč). 

Výsledek hospodaření minulých let každoročně rostl, z hodnoty 0,02% v roce 2010 na 

6,29% v roce 2014. Výsledek hospodaření běžného účetního období kolísal. Největšího 

podílu dosáhl v roce 2014 (3,90%, tj. 16 070 tis. Kč), nejmenšího v roce 2013 (0,65%, 

tj. 2 857 tis. Kč). Podíl rezervních fondů na celkových pasivech je zanedbatelný. 

 
 

 
Graf 7:Struktura pasiv v letech 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů) 
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4.2  Analýza rozdílových ukazatelů 

Nejpoužívanějším rozdílovým ukazatelem je čistý pracovní kapitál (ČPK). 

 

Tabulka 11:Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

ČPK -14 028 -2 047 14 384 20 167 16 412 

Čistý pracovní kapitál představuje tzv. finanční polštář. Znamená to, že firma v případě 

nenadálých výdajů má dostatečné množství peněz na další fungování. V letech 2010 a 

2011 byl čistý pracovní kapitál v záporných číslech, což znamená, že krátkodobé cizí 

zdroje převyšovaly oběžná aktiva. Nejnižší hodnota byla zaznamenána hned v prvním 

roce pozorování a to – 14 028 tis. Kč. V letech 2012 až 2014 byla už hodnota kladná, 

což bylo způsobeno nárůstem oběžných aktiv a poklesem krátkodobých cizích zdrojů. 

Nejvyšší hodnoty firma dosáhla v roce 2013 (20 167 tis. Kč). 

 

Graf 8:Vývoj čistého pracovního kapitálu v letech 2010-2014 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů) 
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4.3  Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů v sobě zahrnuje ukazatele rentability, aktivity, likvidity 

a zadluženosti. Jelikož má firma podle CZ-NACE více oborů činností, porovnání 

s oborovým průměrem není možné. 

 

4.3.1  Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability přináší základní obraz o efektivnosti podnikání a poměřují zisk se 

zdroji vynaloženými na jeho vytvoření. 

 

Tabulka 12:Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA 1,91% 3,52% 2,41% 0,90% 5,02% 

ROE 10,24% 13,96% 7,44% 2,24% 11,17% 

ROS 0,66% 1,13% 0,79% 0,28% 1,63% 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) ukazuje, jak efektivně ve firmě vytváří zisk 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů tento zisk tvoří. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána 

v roce 2014 (5,02%), což způsobil nárůst výsledku hospodaření před zdaněním EBIT a 

současný pokles celkových aktiv. Nejnižší hodnota by naměřena v roce 2013 a to 

0,90%. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) říká, jak efektivně ve firmě zhodnocují 

prostředky, které do podnikání vložili, resp. kolik korun čistého zisku připadá na jednu 

korunu investovaného kapitálu. Obecně by hodnota ROE měla být vyšší než 

bezriziková úroková sazba, která je stanovena jako zisk z 10letých státních dluhopisů. 

Bezriziková úroková sazba se v letech 2010 až 2014 pohybovala v rozmezí 0,67% až 

4,33 % a měla klesající vývoj (Kurzy, ©2000 - 2016). Je tedy vidět, že hodnoty ROE 

převyšovaly bezrizikovou úrokovou míru, snad kromě roku 2013, kdy bezriziková 

sazba byla v rozmezí 1,67% až 2,42%. Tento rozdíl je však zanedbatelný. 



53 

 

Rentabilita tržeb (ROS) je ukazatel, který označuje, kolik korun čistého zisku (EAT) 

připadá na jednu korunu tržeb. Rentabilita tržeb kopírovala vývoj předchozích dvou 

ukazatelů. Nejnižší hodnota byla zaznamenána v roce 2013 (0,28%). Nejvyšší hodnota 

byla dosažena v roce 2014 (1,63%) z důvodu nárůstu výsledku hospodaření. 

 

Graf 9:Vývoj ukazatelů rentability v letech 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

účetních výkazů) 
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Obrat celkových aktiv označuje efektivnost využívání celkových aktiv a udává, 

kolikrát se celková aktiva obrátí za jeden rok. Tento ukazatel by měl být minimálně na 

úrovni 1. Toto kritérium firma splňuje, což hodnotím pozitivně. Ukazatel se ve 

sledovaném období pohyboval v rozmezí 2,28 až 2,50 krát. 

Obrat dlouhodobého majetku měl kolísavý charakter. Nejvyšší hodnoty ukazatel 

dosáhl v roce 2011 (7,29 krát) a nejnižší hodnota byla vykázána v roce 2010 (6,29 krát). 

Obrat zásob udává, kolikrát je každá položka zásob za rok prodána a opět naskladněna. 

Ukazatel měl kolísavý vývoj a pohyboval se v rozmezí 5,73 až 7,12 krát. V roce 2011 se 

tak zásoby obrátily 7,12 krát. 

Doba obratu zásob nám udává, za kolik dnů firma průměrně prodá své zásoby. Jinak 

řečeno, jak dlouho tyto zásoby leží na skladě a vážou tak na sebe finanční prostředky. 

Obecně se požaduje, aby se obrat zásob zvyšoval a doba obratu zásob snižovala. 

Analyzovaná společnost však toto doporučení nesplňuje. V průměru se totiž tato doba 

zvyšuje až na 62,78 dne. 

Doba obratu pohledávek označuje počet dnů, kdy firma čeká na platby od svých 

odběratelů. Po tuto dobu firma poskytuje svým obchodním partnerům bezplatný 

obchodní úvěr. Nejvyšší doba obratu pohledávek byla v roce 2010, kdy firma musela 

čekat na splacení 40 dní. Tato doba se od té doby stále snižovala až na nejnižší hodnotu 

v roce 2014 - 28 dní. 

Doba obratu krátkodobých závazků udává, za jak dlouho firma uspokojí své věřitele, 

resp. jak dlouho čerpá provozní úvěr od svých věřitelů. Nejvyšší hodnota byla 

zaznamenána v roce 2010 a to 65 dní, nejnižší pak v roce 2014 – 43 dní. 

Doba obratu závazků by neměla být vyšší než doba obratu pohledávek, aby nehradila 

své závazky dříve než by obdržela platby od svých odběratelů. Firma toto pravidlo 

splňuje, odběratelé jí platí dříve, než začne platit závazky. V následujícím grafu je 

zachyceno srovnání těchto dvou ukazatelů. 



55 

 

 
Graf 10:Vývoj doby obratu pohledávek a závazků v letech 2010-2014 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
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celkové zadluženosti je roven 100%. Nenižší hodnota je naměřena v roce 2010 a to 

15,78%, což je velmi málo. 

 

 

Graf 11:Vztah mezi koeficientem samofinancování a celkovou zadlužeností v letech 

2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
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Graf 12:Vývoj úrokového krytí v letech 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

účetních výkazů) 
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Do okamžité likvidity vstupují jen nejlikvidnější položky rozvahy (peníze 

v pokladnách a na bankovních účtech), které se poměřují s krátkodobými závazky. 

Doporučené hodnoty jsou 0,2 až 0,5. Velmi nízké hodnoty okamžité likvidity (0,03 – 

0,04 ve sledovaném období) poukazují na to, že společnost nemá dostatek hotovosti v 

pokladně a na bankovních účtech na uhrazení aktuálně splatných závazků. 

 

Graf 13:Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

účetních výkazů) 
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Tabulka 16:Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

x1 1,1873 1,2587 1,3466 1,4126 1,5394 

x2 1,5404 2,9448 2,2066 1,0522 6,2156 

x3 0,0191 0,0352 0,0241 0,0090 0,0502 

x4 2,2810 2,5038 2,4326 2,3354 2,3962 

x5 0,9447 1,0569 1,1284 1,1373 1,1186 

IN05 2,0431 2,3008 2,3179 2,2668 2,7912 

Z výše uvedených hodnot je vidět, že se podnik pohyboval nad tzv. šedou zónou (0,9 -

1,6), tudíž tvořil hodnotu pro své vlastníky. Ani v jednom roce pozorování se podnik 

nedostal pod hodnotu 1,6, nejnižší hodnotu vykazoval v roce 2010 a to 2,04. Nejvyšší 

hodnoty podnik dosáhl v roce 2014 (2,79) díky velkému nárůstu EBITu u ukazatelů x2 a 

x3. 

 

4.5  Shrnutí výsledků finanční analýzy 

Dále je uvedeno shrnutí všech výsledků finanční analýzy podniku XYZ, a.s. za 

sledované období 2010 – 2014. 

Z provedené horizontální a vertikální analýzy aktiv a pasiv vyplynulo, že aktiva měla 

kolísavý vývoj. Největší nárůst aktiv byl zaznamenán v roce 2013 (o 7,28%). Největší 

podíl v aktivech měla oběžná aktiva (61,79% až 64,03%) a to především zásoby a 

krátkodobé pohledávky. Největší část dlouhodobého majetku tvořil dlouhodobý hmotný 

majetek, jehož podíl se pohyboval v rozmezí 32,07% až 35,99%. Co se týče pasiv, 

společnost svoji činnost financovala zejména z cizích zdrojů (až 84,23% v roce 2010). 

Od tohoto roku však financování z cizích zdrojů klesá. Firma každoročně navyšovala 

svůj základní kapitál z počátečních 50 000 tis. Kč na konečných 100 000 tis. Kč. 

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát je vidět, že tržby za prodej zboží podniku 

rostly, kromě roku 2014. V roce 2010 se tyto tržby zvýšily o 5,20% (42 816 tis. Kč), 

v roce 2011 o 9,74% (84 287 tis. Kč), v roce 2012 o dalších 4,16% (39 506 tis. Kč) a 

v roce 2013 o 2,82% (27 873 tis. Kč). Velmi důležitý byl rok 2013, kdy tržby za prodej 
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zboží společnosti poprvé překonaly hranici 1 000 000 tis. Kč. Výkonová spotřeba v roce 

2010 meziročně narostla o 15,06% (8 416 tis. Kč), avšak tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb klesly o 9,11% (-729 tis. Kč). Zlepšení přišlo v letech 2013-2014, kdy 

výkonová spotřeba začala klesat a tržby za prodej vlastních výrobků naopak růst. Vývoj 

výsledku hospodaření byl kolísavý. Největší pokles byl v roce 2013 a to -63,40% (4 950 

tis. Kč), v dalším roce 2014 zaznamenal naopak největší nárůst o 462,48%. 

Čistý pracovní kapitál byl v prvních dvou letech v záporných číslech, firma tak neměla 

tzv. finanční polštář na krytí nenadálých výdajů. V letech 2012, 2013 a 2014 již tento 

ukazatel nabýval kladných hodnot. 

Rentabilita celkového kapitálu ROA se pohybovala ve sledovaném období v rozmezí 

0,9% až 5,02%. Rentabilita vlastního kapitálu ROE za celé období převyšovala 

bezrizikovou úrokovou míru, která se pohybovala mezi 0,67% a 4,33%. Rentabilita 

tržeb ROS kopírovala vývoj předchozích dvou ukazatelů. Nejnižší hodnota byla 

zaznamenána v roce 2013 (0,28%). Nejvyšší hodnota byla dosažena v roce 2014 

(1,63%) z důvodu nárůstu výsledku hospodaření. 

Obrat celkových aktiv se pohyboval mezi 2,28 až 2,50 krát a splnil tak doporučenou 

minimální hodnotu 1. Obrat dlouhodobého majetku a zásob měl kolísavý vývoj. V roce 

2011 se například zásoby obrátily 7,12 krát, což byla nejvyšší hodnota, od té doby obrat 

klesal. Společnost nesplňuje doporučení, že by se obrat zásob měl zvyšovat a doba 

obratu zásob snižovat. Pozitivní však je, že podnik dříve inkasuje své pohledávky, než 

začne platit své závazky.  

Celková zadluženost se pohybovala v rozmezí 64,96% až 84,22%, společnost tedy 

financovala svoji činnost z cizích zdrojů a nesplňuje zlaté pravidlo financování. 

Pozitivní ale je, že se tento ukazatel snižuje. Úrokové krytí splnilo doporučenou 

hodnotu pouze v roce 2014 (6,22 krát) z důvodu vzrůstu VH před zdaněním a úroky o 

423,23%. 

Běžná likvidita se pohybovala mezi 1,51 – 2,14, tedy v doporučených hodnotách. 

Naopak pohotová a okamžitá likvidita doporučených hodnot nedosahuje. Velmi nízké 
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hodnoty okamžité likvidity (0,03 – 0,04 ve sledovaném období) poukazují na to, že 

společnost nemá dostatek hotovosti v pokladně a na bankovních účtech na uhrazení 

aktuálně splatných závazků. Nicméně společnost XYZ, a.s. má k dispozici 

kontokorentní úvěr, který využívá v případě potřeby. 

Index IN05 se pohyboval nad šedou zónou. Dosahoval hodnot mezi 2,04 – 2,79, podnik 

tedy tvořil hodnotu pro své majitele a nebyl ohrožen bankrotem. 

Z výše uvedených poznatků lze říci, že je firma dostatečně silná a stabilní a tudíž je 

dobře připravena na plánovanou investici. Podle ředitelky investičních projektů bude 

investice financována navýšením revolvingového úvěru u ČSOB o 48 000 tis. Kč. 

 

4.6  SWOT analýza 

Níže je zpracována SWOT analýza společnosti XYZ, a.s. (analýza silných a slabých 

stránek a příležitostí a hrozeb firmy), která shrnuje výsledky předešlých analýz. 

 

Tabulka 17:SWOT analýza společnosti XYZ, a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Dlouholetá tradice Nízké hodnoty likvidity 

Vlastní maloobchodní síť ABC Chybějící mediální prezentace 

maloobchodní sítě ABC 

Investice do modernizací (vlastní 

CNG stanice) 

Vysoké ceny výrobků 

Kvalifikovaní zaměstnanci na 

prodejnách ABC 

Chybějící sortiment pro 

zákazníky se specifickými 

požadavky (koně, akvaristika) 

Pořádání kurzů pro chovatele a 

seminářů pro veterinární lékaře 

Velká konkurence (Benji, 

PetCenter) s nižšími cenami 

Široký sortiment zboží (vysoce 

kvalitní krmiva, živá zvířata, 

exotické ptactvo) 

 Vyšší zadluženost 

Zákaznické karty (5% sleva na 

každý nákup) 
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Věrnostní programy (ProPlan 4+1 

zdarma, Calibra, Hill´s) 

  

Spolupráce s veterinárními lékaři   

Klesající zadluženost   

Příležitosti Hrozby 
Franšízy  E-shopy 

Nové prodejny Zvýšení nájemného prodejen 

Medializace firmy Snížení poptávky po zboží 

Rychlejší reakce na poptávku Změny v legislativě (zákon o 

léčivech) 

Vývoj kurzu CZK vůči EUR, USD 

a GBP (posílení koruny sníží 

nákupní ceny ze zahraničí) 

Vývoj kurzu CZK vůči EUR, 

USD a GBP (oslabení koruny 

zvýší nákupní ceny ze zahraničí) 

Pokles konkurence Výpadky v dodávkách 

 Sortiment pro zákazníky se 

specifickými požadavky 
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5 Vlastní návrhy řešení 

V této části bakalářské práce budou zpracovány návrhy na zlepšení situace firmy XYZ, 

a.s. Z finanční analýzy je zřejmé, že podnik nemá závažné problémy. Byly ale nalezeny 

oblasti, které by se daly zlepšit a tím ještě více upevnit stabilitu společnosti. Jsou to 

především následující oblasti: 

 Řízení pohledávek 

 Franchising  

 Řízení zásob 

 Slabá medializace firmy 

 

5.1  Řízení pohledávek 

Sledovaná společnost má problémy s pohledávkami po lhůtě splatnosti. Níže je uvedena 

tabulka, kde jsou zachyceny všechny pohledávky z obchodních vztahů za období 2010 – 

2014. Jak je vidět, nejvíce pohledávek po splatnosti podnik evidoval do 30 dnů. V roce 

2013 byla tato hodnota nejvyšší, 16 492 tis. Kč. Významnou část také tvořily 

pohledávky do 90 dnů, tyto pohledávky ale vykazují klesající trend. Naopak pohledávky 

nad 365 dnů po splatnosti mají od roku 2011 rostoucí charakter. 

 

Tabulka 18:Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti v letech 2010 – 

2014 (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Po splatnosti 16 125 11 831 18 356 19 444 11 350 

do 30 dnů 9 793 8 654 13 317 16 492 8 583 

do 90 dnů 4 105 1973 3 176 1 234 869 

do 180 dnů 877 238 296 159 484 

do 365 dnů 405 196 586 279 60 

nad 365 dní 945 770 981 1 280 1 354 
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Poskytování obchodních úvěrů je spojeno s platebním rizikem a s dodatečnými náklady 

na náhradní financování. Po dobu čekání na úhradu za poskytnutí obchodního úvěru 

(dobu splatnosti pohledávek) musí podnik využít k financování své činnosti dodatečné 

vlastní nebo cizí zdroje financování, což je spojeno s dodatečnými náklady. To vede 

vedení podniku ke hledání alternativních forem refinancování, založených na odkupu 

pohledávek, například faktoring (Režňáková a kol., 2010). 

 

5.1.1  Faktoring 

Faktoring je definován jako úplatné postoupení krátkodobých pohledávek, které nejsou 

zajištěny, snížených o diskont. Diskont představuje poplatek inkasovaný faktoringovou 

společností (faktorem) za poskytnutí služby. Předmětem faktoringu mohou být pouze 

pohledávky z obchodního styku s dobou splatnosti menší než 180 dnů a subjekt musí 

mít akceptovatelnou bonitu (Režňáková a kol., 2010). 

Faktoring se vyskytuje ve dvou formách: bezregresní faktoring (bez postihu) a regresní 

faktoring (faktoring s postihem). V případě faktoringu bezregresního, faktor přebírá 

riziko nezaplacení pohledávky. Často je označován jako faktoring s pojištěním. U 

regresního faktoringu si faktoringová společnost vyhrazuje právo na vrácení postoupené 

pohledávky původnímu majiteli v případě, že věřitel dlužnou částku v době splatnosti 

neuhradí (Režňáková a kol., 2010). 

 

Princip faktoringu je následující: faktoring se uskutečňuje na základě faktoringové 

smlouvy uzavřené mezi faktorem a prodávajícím. Za odkoupené pohledávky faktor 

zaplatí 70-90% hodnoty pohledávky, zbytek obdrží zákazník (postupitel pohledávky) po 

odečtené diskontu nejpozději ve smluvně sjednaném termínu. Při uzavření faktoringové 

smlouvy se vymezuje druh odkupovaných pohledávek, jejich limit, ručení za riziko 

nezaplacení, průběh a zúčtování plateb, výše doplatků za faktoringovou službu (diskont 

– zpravidla jako procento z tržeb). 
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Níže je uveden modelový příklad společnosti Faktoring České spořitelny, a.s.  

 

Fakturovaná částka:  100 000 Kč 

Doba splatnosti:  do 60 dnů 

Faktoringový poplatek: 0,5 % (prům. cena pro klienty s ročním obratem cca 100 

mil.Kč) 

Úrok z profinancování: 1M PRIBOR (0,25% k 31.12.2014) + 2,0% p.a. = 2,25% 

Výše zálohované platby: 80% 

 

1.den    Dodavatel vystaví fakturu a kopii s dodacím listem zašle 

faktoringové společnosti. 

2.den    Faktoringová společnost propočte výši zálohy a poskytne 

dodavateli zálohu 100.000 Kč * 80 % = 80.000 Kč 

61.den    Odběratel zaplatí ve prospěch faktoringové společnosti 

100.000 Kč. Faktoringová společnost doplatí klientovi 

20.000 Kč, propočte faktoringový poplatek 100.000 Kč * 

0,5 % = 500 Kč, úrok z profinancování 80.000 Kč x 

60/365 x 2,25 % = 296 Kč. 

Faktoringová společnost fakturuje klientovi náklady z faktoringu 500 Kč + 296 Kč = 

796 Kč.  

Celkový náklad celé faktoringové služby činí přibližně 0,8 % z nominální hodnoty 

pohledávky (Faktoring České spořitelny, a.s., ©2016). 

Výhody faktoringu: 

 zvýšení konkurenceschopnosti možností dodávat zboží na volný dodavatelský 

úvěr se splatností zpravidla do 90 dnů (ojediněle do 180 dnů), 

 možnost okamžitě čerpat finanční prostředky kontokorentním způsobem v měně 

pohledávky, zpravidla 70–90 % její nominální hodnoty, 

 předfinancování, zpravidla do 24 hodin od obdržení podkladu pohledávky, 
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 rozšíření objemu prodeje zboží prostřednictvím financování bez obvyklého 

zajištění vyžadovaného bankami, 

 zpřesnění plánování a stabilizace cash flow, 

 elektronická forma komunikace umožňující postupování pohledávek a získání 

denního přehledu o stavu těchto pohledávek, záloh a inkas, 

 úroky na základě skutečně poskytnutých finančních prostředků (Factoring KB, 

a.s, © 2016). 

V České republice se nachází mnoho společností poskytujících služby faktoringu. Poté 

je na společnosti, aby si z cenových nabídek faktoringových společností vybrala pro ni 

tu nejvýhodnější. 

Pro tuto bakalářskou práci jsem zvolila nabídku dvou společností, zabývajících se 

faktoringem – Raiffeisen BANK a ČSOB Factoring, a.s. 

 

Tabulka 19:Nabídka faktoringu 

 Raiffeisen BANK ČSOB Factoring, a.s 

Typ obchodu Regresní faktoring 

s postihem na postupitele 

Regresní faktoring s postihem 

na postupitele 

Limit financování 25 000 000 Kč 25 000 000 Kč 

Doba splatnosti 60 dnů 60 dnů 

Záloha na kupní cenu 

pohledávek 

90% 85% 

Úroková sazba na 

poskytnuté zálohy 

2M PRIBOR + 1,30% = 

= 1,53% 

1M PRIBOR + 1,40%= 

= 1,60% 

Poplatek za správu 

pohledávek 

0,45% 0,40% 
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Pro výpočet celkových nákladů faktoringu bude použit následující vzorec: 

   
   

   
  

     

 
 

kde: 

z - procento zálohy, 

K - výše čerpání finančních prostředků (limit financování), 

p - úroková sazba v procentech, 

s - sazba paušálního poplatku vyjádřená v procentech. 

 
Tabulka 20: Roční celkové náklady faktoringu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Raiffeisen BANK ČSOB Factoring, a.s. 

Celk. náklady v Kč 753 825 Kč 709 882 Kč 

Celkové náklady v % 3,02% 2,84% 

Celkové roční náklady při financování 25 000 000 Kč formou faktoringu činí u 

společnosti Raiffeisen BANK 753 825 Kč (3,02% z hodnoty pohledávek) a u 

společnosti ČSOB Factoring, a.s. 709 882 Kč (což je 2,84% z hodnoty pohledávek). 

V rozvaze se projeví financování formou faktoringu pouze na straně aktiv, kdy se sníží 

hodnota krátkodobých pohledávek a naopak zvýší hodnota krátkodobého finančního 

majetku. Změna je zaznamenána v následující tabulce. Krátkodobé pohledávky klesnou 

z 78 189 tis. Kč na 53 189 tis. Kč a na druhou stranu se v oběžných aktivech zvýší 

položka krátkodobý finanční majetek z 3 694 tis. Kč na 28 694 tis. Kč. 
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Tabulka 21: Rozvaha před a po zavedení faktoringu ( Zdroj: Vlastní zpracování) 

Před zavedením faktoringu (v tis. Kč) Po zavedení faktoringu (v tis. Kč) 

AKTIVA 411 945 AKTIVA 411 945 

Dlouhodobý majetek 152 197 Dlouhodobý majetek 152 197 

OA 254 537 OA 254 537 

Krátkod.pohledávky 78 189 Krátkod.pohledávky 53 189 

Krátk. fin. majetek 3 694 Krátk. fin. majetek 28 694 

Časové rozlišení 5 211 Časové rozlišení 5 211 

V další tabulce je vidět, jak se po zavedení faktoringu změní některé ukazatele. 

Například doba obratu pohledávek se sníží o 8 dnů na 19,40 dnů. Díky zavedení 

faktoringu se již společnost pohybuje v doporučených hodnotách okamžité likvidity 0,2 

až 0,5. Její hodnota vzroste z 0,03 na 0,25. Na pohotovou likviditu faktoring nemá vliv, 

poněvadž tento ukazatel poměřuje oběžná aktiva bez zásob s krátkodobými závazky, ani 

jedna z hodnot se však po zavedení faktoringu nezměnila. 

 

Tabulka 22: Změna vybraných ukazatelů po zavedení faktoringu (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

 Před  Po 

Doba obratu pohledávek 28,52 dnů 19,40 dnů 

Pohotová likvidita[krát] 0,69 0,69 

Okamžitá likvidita [krát] 0,03 0,25 

 

 

5.2  Franchising 

Jako další návrh na zlepšení finanční situace společnosti XYZ,a.s. je rozvoj franšíz její 

sítě maloobchodních prodejen ABC. „Franchising je odbytový systém, jehož 

prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o 
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úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých 

podnikatelů - franchisora a jeho franchisantů. Franchisor zaručuje svým franchisantům 

právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho 

koncepcí“ (Česká asociace franchsingu, © 2005 – 2012). 

Níže jsou znázorněny výhody a nevýhody franchisingu pro franchisora (Řezníčková, 

2006). 

Tabulka 23: Výhody a nevýhody franchisingu pro franchisora (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle Řezníčková, 2006). 

Výhody Nevýhody 

Vytvoření a zhušťování odbytové sítě Nižší míra kontroly 

Rozšíření přímého podílu na trhu „Boj“ proti tlakům franchisanta 

Výhodnější financování Striktní dodržování franchisingové 

smlouvy 

Snížení nákladů Nedodržování požadovaného standardu 

franchisantem může ohrozit pověst celé 

sítě  

Odbytová jistota  

Pravidelné příjmy z obratu franšízy  

 

V současné době existuje pro sledovanou společnost jediný franchisant, který provozuje 

celkem 3 prodejny. Pro námi sledovanou spolčenost je forma franšízy výhodná, neboť 

se nemusí o uvedené prodejny starat a pouze „inkasuje“ poplatky. Veškeré režijní 

náklady, které firma v souvislosti s provozováním franšízy má (zásobování, logistika, 

marketing), pokryje prodej zboží franchisantovi. Tento má přirážku 10 respektive 20% 

k nákupní ceně, kterou má námi sledovaná společnost. Dále společnost inkasuje 7% 

z obratu franšízy, které jsou jejím ziskem.  
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Tabulka 24: Měsíční náklady a výhodnost franchisingu u jedné prodejny (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Náklady franchisora (administrativní, 

doprava zboží, IT) 

10 000 Kč 

Pravidelný poplatek franchisanta (7% 

z měsíčního obratu) 

Při měsíčním obratu 400 000 Kč = 

28 000 Kč 

Přirážka k dodávce zboží (10 – 20%) 25 000 Kč  

Výhodnost jedné prodejny měsíčně 43 000 Kč 

Roční výhodnost  516 000 Kč 

 

Mezi náklady franchisora lze zařadit náklady administrativní (zaúčtování faktur) a 

dopravu zboží franchisantovi. Tyto náklady se podle franchisora pohybují do 10 000 

Kč. Dále franchisor už jen inkasuje poplatky – pravidelný poplatek franchisanta a 

přirážka k ceně zboží. Pravidelný poplatek 7% z obratu franšízy činí 28 000 Kč při 

měsíčním obratu 400 000 Kč (průměrný obrat všech prodejen ABC). Franchisant 

přijímá 3x týdně zboží od franchisora v průměrné hodnotě dodávky 20 000 Kč. Při 

přirážce 10 – 20% tak společnost inkasuje od franchisanta minimálně 25 000 Kč za 

prodej zboží. Celková měsíční výhodnost franchisingu za jednu franšízu je tak 43 000 

Kč, roční výhodnost činí 516 000 Kč za jednu franšízu. 

Po konzultaci s ředitelkou rozvojových projektů by bylo teoreticky možné mít 5 nových 

franšíz, které budou nabízeny potencionálním franchisantů na webových stránkách 

TopFranchising.cz a Czech-Franchise.cz (Česká asociace franchisingu). Jestliže pak 

budou mít všechny prodejny pravidelný obrat kolem 400 000 Kč, ročně by tak firma 

inkasovala z 8 franšíz (3 již vlastní) 4 128 000 Kč. 

V následujících tabulkách je zaznamenáno, jak se po rozšíření franchisingu změní 

rozvaha. 
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Tabulka 25: Zjednodušená rozvaha před rožšířením franchsingu (v tis. Kč) (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Rozvaha k 31.12.2014 (v tis. Kč) 

AKTIVA 411 945 PASIVA 411 945 

Dlouhodobý majetek 152 197 Vlastní kapitál 143 850 

OA 254 537 VH 16 070 

Krátk. fin. majetek 3 694 Cizí zdroje 267 603 

Časové rozlišení 5 211 Časové rozlišení 492 

 

Tabulka 26: Zjednodušená rozvaha po rožšíření franchsingu (v tis. Kč) (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Rozvaha k 31.12.2014 (v tis. Kč) 

AKTIVA 416 073 PASIVA 416 073 

Dlouhodobý majetek 152 197 Vlastní kapitál 147 978 

OA 258 665 VH 20 198 

Krátk. fin. majetek 7 822 Cizí zdroje 267 603 

Časové rozlišení 5 211 Časové rozlišení 492 

Rozšíření franchisingu změní bilanční strukturu rozvahy, zvýší se suma celkových aktiv 

i pasiv. Po rozšíření franchisingu se na straně aktiv zvýší položka Účty v bankách o 

zmíněné 4 128 000 Kč. Na straně pasiv pak vzroste Výsledek hospodaření za běžné 

období na 20 198 tis. Kč. 

Rozšíření franchisingu o pouhých 5 prodejen má vliv i na některé finanční ukazatele. 

Například celková zadluženost klesne z 64,96% na 64,31%. Pohotová likvidita se zvýší 

o 0,04 na 0,73. Okamžitá likvidita se zvýší z původní hodnoty 0,03 na 0,07. Kdyby tedy 

společnost rozšířila franchising více, mělo by to velmi dobrý vliv na finanční zdraví 

podniku. Rozšíření franchsingu na základě změněných ukazatelů mohu jedině 

doporučit. 
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Tabulka 27: Změna vybraných ukazatelů po rozšíření franchisingu (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

 Před  Po 

Celková zadluženost 64,96% 64,31% 

Pohotová likvidita [krát] 0,69 0,73 

Okamžitá likvidita [krát] 0,03 0,07 

Stejně tak je pro společnost pozitivní, že se nemusí starat o další zaměstnance. Ti jsou 

totiž opět franchisanta a tím odpadají další mzdové náklady pro společnost. Společnost 

však má nad všemi svými prodejnami kontrolu – má kontrolní oddělení, které zkoumá 

výkony jednotlivých pracovníků na prodejnách, ať už formou mystery shoppingu či 

pravidelnými kontrolami (správně naceněné zboží, správně označené akce, inventury). 

 

5.3  Řízení zásob 

Z výše vypočtených analýz dále vyplynulo, že sledovaný podnik má problémy 

s pohotovou a okamžitou likviditou. Nedosahoval ani zdaleka doporučených hodnot. 

Zavedení faktoringu sice bude mít příznivý vliv na okamžitou likviditu, pohotovou 

likviditu však neovlivní. Nízké hodnoty pohotové likvidity jsou zapříčiněny velkým 

množstvím kapitálu vázaného v zásobách. Podnik však na čerpání nenadálých výdajů 

používá kontokorentní úvěr, takže se splácením závazků nemá problémy. Tento způsob 

financování je ale poměrně drahý a tak by firma na posílení likvidity měla zvážit snížení 

zásob. Podle zdrojů z firmy bylo zjištěno, že podnik nakupuje příliš mnoho zásob 

(hodnota zásob v roce 2014 byla 174 152 tis. Kč). Jako příklad můžeme uvést holistické 

krmivo Annamaet. Společnost má v zásobách tohoto krmiva vázáno v průměru přes 

6 000 000 Kč. Toto je zapříčiněno tím, že výrobce krmiva je z USA a objednávání 

probíhá 2x – 3x za rok, tudíž jsou objednávky ve velkém objemu. Bohužel se stává, že 

přijdou výkyvy v poptávce po daném krmivu, a pak je společnost v problémech kvůli 

expiracím na jednotlivých pytlích. Toto byl problém, který nastal v posledních dvou 

letech minimálně 2x. Špatný odhad při objednávání krmiva Annamaet způsobil, že 

společnost musela urgentně řešit končící expirace. Vzhledem k faktu, že má 51 
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poboček, tak se díky slevovým akcím (50% pro zákazníky, 70% pro zaměstnance) 

podařilo většinu krmiva prodat. Bohužel ne úplně všechno. Zbytek se prodával buď pod 

nákupní cenou, nebo se dával do útulků. Ani přesto se nepodařilo vyřešit problém 

kompletně, a tak musela společnost přistoupit k nouzovému řešení – likvidaci zbylých 

zásob. Vzhledem k faktu, že prošlé krmivo jsou povinni zlikvidovat jako nebezpečný 

odpad, tak musela společnost zaplatit za likvidaci zbylého krmiva, jehož hodnota byla 

v roce 2015 cca 1 500 tis. Kč, cca 250 tis. Kč. 

V budoucnu by bylo ideální zvážit častější objednávky po méně kusech, ze kterých by 

plynulo snížení skladových zásob, a také omezení rizika proexpirování některých 

příchutí krmiv. Je sice pravda, že společnost se snažila využít kapacitu přepravy (lodní 

přeprava), ale při zvážení aktuálních cen námořní dopravy, které se pohybují maximálně 

v řádu jednotek tisíců dolarů, je omezení rizika tím, že nakoupí menší zásoby, jediným 

možným řešením.  

Společnost by se měla nad tímto problémem doopravdy zamyslet, poněvadž případ 

krmiva Annamaet není jediným, který se v poslední době vyskytnul. Lze uvést 

například pipety proti klíšťatům společnosti Bob Martin, kterých firma nakoupila za cca 

2 000 000 korun, ale vzhledem k ostatním produktům na trhu a konkurenci z ostatních 

pet shopů a internetu, nebyla schopna prodat ani třetinu, a tak teď pipety rozdává téměř 

ke každému nákupu, aby je nemusela koncem června opět likvidovat. Na skladě zbývá 

cca 15 000 pipet v hodnotě přibližně 900 tis. Kč. 

Dalším případem mohou být pamlsky pro hlodavce a papoušky od společnosti Versele 

Laga. V jednu dobu bylo na skladě cca 5 000 těchto tyčinek různých druhů. Bohužel 

měsíční prodeje na všech filiálkách společnosti nedosahují ani 1/5 skladových zásob, a 

tak při krátké expiraci nebyla možnost prodat tyto tyčinky včas. A proto opět nastoupila 

varianta rozdávání tyčinek ke krmivu, senu či dalším pamlskům. Tento příklad je ještě 

horší než předchozí 2, protože společnost Versele Laga má sklad v České republice 

(Velká Bíteš) a neexistuje tedy nutnost vytvářet velké objednávky kvůli dopravě (auto 

sledované společnosti jezdí kolem VL každý všední den). 
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Navrhuji tedy, aby byla provedena revize nákupů a skladových zásob zboží. Ve chvíli, 

kdy má společnost k dispozici data o průměrných prodejích jednotlivých položek, je 

podle mě neospravedlnitelné nakupování nadzásob na sklad. 

Následující tabulka ukazuje, že 67% oběžných aktiv tvoří zásoby. Navrhuji tedy pro 

zvýšení pohotové likvidity odprodat nadzásoby na skladě. Po konzultaci s ředitelkou 

rozvojových projektů je hodnota nadzásob (jsou na skladě více než 5 měsíců) asi 50 000 

tis. Kč. 

Tabulka 28: Rozvaha před odprodejem zásob ze skladu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozvaha k 31.12.2014 (v tis. Kč) 

AKTIVA 411 945 PASIVA 411 945 

Dlouhodobý majetek 152 197 Vlastní kapitál 143 850 

OA 254 537 VH 16 070 

Zásoby 172 154 Cizí zdroje 267 603 

Krátk. fin. majetek 3 694 Krátkodobé závazky 118 683 

Časové rozlišení 5 211 Časové rozlišení 492 

 

Tabulka 29: Rozvaha po odprodeji nadzásob ze skladu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozvaha k 31.12.2014 (v tis. Kč) 

AKTIVA 411 945 PASIVA 411 945 

Dlouhodobý majetek 152 197 Vlastní kapitál 143 850 

OA 254 537 VH 16 070 

Zásoby 122 154 Cizí zdroje 267 603 

Krátk. fin. majetek 53 694 Krátkodobé závazky 118 683 

Časové rozlišení 5 211 Časové rozlišení 492 

Odprodáním nadzásob ze skladu, se podnik vyvaruje proexpirování zboží a následným 

poplatkům za likvidaci nebezpečného odpadu. Navíc se zvýší i jeho okamžitá i 

pohotová likvidita. 
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Tabulka 30: Změna  ukazatelů likvidity po odprodeji nadzásob (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

 Před Po 

Běžná likvidita [krát] 2,14 2,14 

Pohotová likvidita [krát] 0,69 1,12 

Okamžitá likvidita [krát] 0,03 0,45 

Odprodejem nadzásob a následným snížením nákupů na sklad se firma již dostává do 

doporučených hodnot sledovaných ukazatelů likvidity. Pohotová likvidita se zvýšila 

z 0,69 na 1,12, čímž firma splňuje doporučení, že by se pohotová likvidita měla 

pohybovat v rozmezí 1 – 1,5. Stejně tak se stabilizuje i likvidita okamžitá, z hodnoty 

0,03 se zvýší na hodnotu 0,45 (doporučené hodnoty jsou mezi 0,2 – 0,5). Na tomto 

základě bych firmě doporučila odprodej nadzásob ze skladu a nakupování zásob 

maximálně na 5 měsíců dopředu, aby se vyhnula případným nákladům na likvidaci 

zásob (především pak krmiva), a zároveň podnik při nenadálých výdajích nemusí čerpat 

drahý kontokorentní úvěr.  

 

 

5.4  Medializace společnosti 

I přes fakt, že má společnost vlastní maloobchodní síť prodejen (51 prodejen), je málo 

známá. Důvodem toho je slabá mediální prezentace společnosti. Firma XYZ, a.s. má 

pouze webové stránky a facebookový profil. 

Jako jeden z návrhů na lepší medializaci společnosti je propagování jeho e-shopu na 

webovém portálu Heureka.cz, jako jednoho z největších vyhledávačů a srovnávačů cen 

zboží v České republice. Tato medializace není vůbec nákladná a mohlo by to vést 

k velkému zvýšení tržeb na e-shopu. Když si například zákazník na portálu Heureka.cz 

„klikne“ na e-shop ABC, stojí to společnost průměrně 1,15 Kč (1 kliknutí = 1,15 Kč). 

V porovnání s potenciálními tržbami je ale tento náklad zcela zanedbatelný. 
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Společnost bohužel po celou dobu své existence nepropaguje svou síť prodejen ABC, 

ale pouze značky, které je možné v obchodě zakoupit. Jako příklad lze uvést rok 2010, 

kdy společnost investovala do televizních reklam na propagaci značky  Purina Pro Plan 

4 000 000 Kč. Jako další příklad lze uvést propagaci krmiva Annamaet z roku 2014, kdy 

firma nechala polepit 20 svých rozvozových automobilů právě logem Annamaet. Místo 

toho však měla polepit auta svou vlastní značkou prodejen. Tento způsob prezentace 

opět není moc nákladný. Za jedno polepené auto společnost zaplatí kolem 5 000 Kč. 

Výsledek této prezentace by byl však mnohem vyšší. Zákazníci totiž budou znát 

prodejny ABC jako značku. 

Dalším návrh by byl již finančně náročnější, ale v tomto konkurenčním prostředí 

společnost nemá na vybranou. Každý den v televizi slyšíme o Pet Centeru či Profi ZOO. 

Tyto společnosti nevyužívají pouze tradiční televizní reklamu, ale jako například Profi 

ZOO i sponzoring různých televizních pořadů. Do stejné propagace by měla 

zainventovat i naše sledovaná společnost XYZ,a.s.  
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace podniku XYZ,a.s. za 

období 2010 - 2014 a na základě výsledků finanční analýzy zformulovat návrhy na 

zlepšení a zajištění finančního zdraví podniku.  

V první části práce byly zpracovány teoretické poznatky z oblasti finanční analýzy, 

které pak byly použity v praktické části bakalářské práce. V druhé části byla 

představena analyzovaná společnost, její historie, výrobní program a zákazníci a dále 

byla zpracována PEST analýza, která odhalila vnější faktory ovlivňující analyzovanou 

společnost. Třetí část se již zabývala samotnou finanční analýzou – byly vypočteny 

vybrané ukazatele a následně srovnány s doporučenými hodnotami. Na základě 

výsledků finanční analýzy byla zpracována SWOT analýza, která shrnula výsledky 

předchozích analýz. Z finanční analýzy vyplynulo, že podnik nemá závažnější problémy 

a je tak dostatečně silný na plánovanou investici, nicméně byly odhaleny oblasti, které 

by se daly zlepšit. Mimo jiné byly zjištěny nízké hodnoty pohotové a okamžité likvidity 

a vyšší zadluženost než je doporučeno. Mezi hlavní návrhy na zlepšení a upevnění 

finančního zdraví patřily zavedení faktoringu, řízení zásob a rozšíření franchisingu, u 

kterých byly definovány klady a zápory a zejména ekonomické přínosy pro společnost. 

Tato bakalářská práce bude předána vedení analyzované společnosti. Dále je na ní, jestli 

se s předloženými návrhy ztotožní a uvede je do praxe. 
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Označení TEXT řá-

dek 2010 2011 2012 2013 2014

a b c

AKTIVA CELKEM 1 383735 381692 409148 438932 411945

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 3 139237 131048 145657 144156 152197

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 2838 1323 888 3401 10614

I. 1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 0

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0 0

3. Software 7 2838 1227 812 1720 10509

4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 0

5. Goodwill 9 0 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 0

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0 0 0 0 0

8. Poskytnuté zálohy na DNM 12 0 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 136399 129725 144769 140755 141583

B. II. 1. Pozemky 14 616 616 2087 2087 2087

2. Stavby 15 46566 45487 65708 67316 64904

3. Samostatné hmotné movité věci a 10454 9614 8140 7718 7195

soubory hmotných movitých věcí 16 0 0 0 0 0

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 0

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 96 57 22 0 0

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0 0 0 0

8. Poskytnuté zálohy na DHM 21 0 0 0 0 0

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 78667 73333 68000 62667 57333

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 23 0 0 0 0 0

B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba 24 0 0 0 0 0

2. Podíly v účetních jednotkách pod

podstatným vlivem 25 0 0 0 0 0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0 0

4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv27 0 0 0 0 0

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0 0

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek 30 0 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 31 239426 244359 258526 289814 254537

C. I. Zásoby 32 131438 134229 145660 180317 172154

C. I. 1. Materiál 33 1966 2107 2032 2070 1878

2. Nedokončená výroba a polotovary 34 0 0 0 0 0

3. Výrobky 35 0 0 0 0 0

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 0 0 0 0 0

5. Zboží 37 129472 132122 143628 178247 170276

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky 39 5516 409 533 1464 500

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 0 0

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 41 0 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 0

4. Pohledávky za společníky 43 0 0 0 0 0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 4546 0 0 0 0

6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 0

7. Jiné pohledávky 46 970 409 533 1464 500

8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky 48 97742 105648 107386 102867 78189

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 89744 93640 95838 90388 68552

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 50 0 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 0

4. Pohledávky za společníky 52 0 0 0 0 0

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0 0

6. Stát - daňové pohledávky 54 0 0 0 0 0

7. Krátodobé poskytnuté zálohy 55 6287 7798 7206 6900 6537

8. Dohadné účty aktivní 56 714 1090 1460 1584 2364

9. Jiné pohledávky 57 997 3120 2838 2534 692

C. IV.  Krátkodobý finanční majetek 58 4730 4073 4947 5166 3694

C. IV. 1. Peníze 59 2127 2825 3749 4018 2143

2. Účty v bankách 60 2603 1248 1198 1148 1551

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 0

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 0

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 63 5072 6285 4965 4962 5211

D. I. Časové rozlišení 64 5072 6285 4965 4962 5211

D. I. 1. Náklady příštích období 65 4530 5935 4834 3086 3394

2. Komplexní náklady příštích období 66 0 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 67 542 350 131 1876 1817

Příloha 1:Rozvaha společnosti XYZ,a.s. v letech 2010 – 2014 
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Označení řá-

dek

a b c

PASIVA CELKEM 68 383725 381692 409148 438932 411945

A. Vlastní kapitál 69 56354 77117 104924 127780 143850

A. I. Základní kapitál 70 50000 60000 80000 100000 100000

A. I. 1. Základní kapitál 71 50000 60000 80000 100000 100000

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 72 0 0 0 0 0

3. Změny základního kapitálu 73 0 0 0 0 0

A. II. Kapitálové fondy 74 0 0 0 0 0

A. II. 1. Ážio 75 0 0 0 0 0

2. Ostatní kapitálové fondy 76 0 0 0 0 0

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 77 0 0 0 0 0

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací78 0 0 0 0 0

5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 79 0 0 0 0 0

6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 80 0 0 0 0 0

A. III. Fondy ze zisku 81 518 807 1345 1735 1878

A. III. 1. Rezervní fond 82 518 807 1345 1735 1878

2. Statutární a ostatní fondy 83 0 0 0 0 0

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 84 65 5548 15772 23188 25902

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 85 65 5548 15772 23188 25902

2. Neuhrazená ztráta minulých let 86 0 0 0 0 0

3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 87 0 0 0 0 0

A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného úč.obd. (+/-) 88 5771 10762 7807 2857 16070

2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 89 0 0 0 0 0

B. Cizí zdroje 90 323195 303236 303849 310730 267603

B. I. Rezervy 91 0 0 0 0 0

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 92 0 0 0 0 0

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 93 0 0 0 0 0

3. Rezerva na daň z příjmů 94 0 0 0 0 0

4. Ostatní rezervy 95 0 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobé závazky 96 702 4429 4328 4458 936

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 97 0 0 0 0 0

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 98 0 0 0 0 0

3. Závazky - podstatný vliv 99 0 0 0 0 0

4. Závazky ke společníkům 100 0 0 0 0 0

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 101 0 0 0 0 0

6. Vydané dluhopisy 102 0 0 0 0 0

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 103 0 0 0 0 0

8. Dohadné účty pasivní 104 0 0 0 0 0

9. Jiné závazky 105 0 0 90 960 0

10. Odložený daňový závazek 106 702 764 663 793 936

B. III. Krátkodobé závazky 107 158615 138398 134077 155034 118683

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 108 121571 114827 106960 132157 89580

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 109 0 0 0 0 0

3. Závazky - podstatný vliv 110 0 0 0 0 0

4. Závazky ke společníkům 111 0 0 0 0 0

5. Závazky k zaměstnancům 112 13986 6417 6147 6182 6097

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a ZP 113 3053 3467 3601 6691 3233

7. Stát - daňové závazky a dotace 114 6959 5802 8590 3548 7908

8. Kratkodobé přijaté zálohy 115 22 0 0 1532 11

9. Vydané dluhopisy 116 0 0 0 0 0

10. Dohadné účty pasivní 117 1054 2373 3979 3093 2369

11. Jiné závazky 118 11970 5512 4780 1831 1324

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 119 163878 160409 165444 151238 147984

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 120 69039 52401 55379 36625 28542

2. Krátkodobé bankovní úvěry 121 94839 92803 95034 99782 108874

3. Krátkodobé finanční výpomoci 122 0 15205 15031 14831 10568

C. Ostatní pasiva a přechodné účty pasiv 123 4186 1339 375 422 492

C. I. Časové rozlišení 124 4186 1339 375 422 492

C. I. 1. Výdaje příštích období 125 4169 1339 375 422 492

2. Výnosy příštích období 126 17 0 0 0 0
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Příloha 2:Výkaz zisku a ztráty společnosti XYZ,a.s. v letech 2010 - 2014 

Označení TEXT č
. 
ř
á
- 

     

      d
k
u 

2010 2011 2012 2013 2014 

  a   b c      

  I.   Tržby za prodej zboží 1 865722 950009 989515 101738
8 

970306 

A
. 

    Náklady vynaložené na prodané 
zboží 

2 696959 684853 721241 756468 729527 

  +   Obchodní marže 3 168763 265156 268274 260920 240779 

  II.   Výkony 4 9657 6585 7131 9667 17246 

  II. 1
. 

Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 

5 7276 3269 4385 6855 15426 

   2
. 

Změna stavu zásob vlastní 
činnosti  

6 0 0 0 0 0 

   3
. 

Aktivace 7 2381 3313 2736 2812 1820 

B
. 

    Výkonová spotřeba 8 64303 106876 109931 107502 105922 

B
. 

 1
. 

Spotřeba materiálu a energie 9 21876 37944 40886 33262 29105 

B
. 

 2
. 

Služby 1
0 

42427 68932 69045 74240 76817 

  +   Přidaná hodnota 1
1 

114117 164865 165474 163085 152103 

C
. 

    Osobní náklady 1
2 

88977 126457 153783 154646 121581 

C
. 

 1
. 

Mzdové náklady 1
3 

70600 94419 120588 120462 88047 

C
. 

 2
. 

Odměny členům orgánů společnosti 
a družstva 

1
4 

0 0 0 0 0 

C
. 

 3
. 

Náklady na sociální zabezpečení 
a zdrav. poj. 

1
5 

17401 29486 30275 30531 29736 

C
. 

 4
. 

Sociální náklady 1
6 

976 2552 2920 3653 3798 

D
. 

    Daně a poplatky 1
7 

1540 1282 1166 1240 1499 

E
. 

    Odpisy DHM a DNM 1
8 

8129 12238 11017 10879 12711 

  III. Tržby z prodeje dlouhod. 
majetku a materiálu 

1
9 

2284 2389 1398 821 1377 

  III
. 

1
. 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 

2
0 

530 1256 511 355 864 

  III
. 

2
. 

Tržby z prodeje materiálu 2
1 

1754 1133 887 466 513 



iv 

 

F
. 

   Zůstatková cena prod. dl. majetku a 
materiálu 

2
2 

1920 1209 909 827 755 

F
. 

 1
. 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhod. majetku 

2
3 

87 0 20 353 11 

F
. 

  2
. 

Prodaný materiál 2
4 

1833 1209 889 474 642 

G
. 

   Změna stavu rezerv a opr. položek v 
provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období 

2
5 

-35 12 669 378 726 

  IV. Ostatní provozní výnosy 2
6 

15932 83274 93573 80595 76722 

H
. 

    Ostatní provozní náklady 2
7 

15291 88495 74591 64747 64206 

  V. Převod provozních výnosů 2
8 

0 0 0 0 0 

I
. 

    Převod provozních nákladů 2
9 

0 0 0 0 0 

  *   Provozní výsledek 
hospodaření 

3
0 

16511 20835 18310 11777 28724 

  VI. Tržby z prodeje cenných papírů a 
podílů 

3
1 

0 0 0 0 0 

J
. 

    Prodané cenné papíry a vklady 3
2 

0 0 0 0 0 

  VII. Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 

3
3 

0 0 0 0 0 

  VI
I. 

1
. 

Výnosy z podílů v ovl. a řízených 
osobách a v účetních jednotkách 
pod podst. vlivem 

3
4 

0 0 0 0 0 

   2
. 

Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 3
5 

0 0 0 0 0 

   3
. 

Výnosy z ostatního dl. finančního 
majetku 

3
6 

0 0 0 0 0 

  VIII. Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku 

3
7 

0 0 0 0 0 

K
. 

    Náklady z finančního majetku 3
8 

0 0 0 0 0 

  IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 3
9 

0 0 0 0 0 

L
. 

    Náklady z přecenění CP a 
derivátů 

4
0 

0 0 0 0 0 

M.   Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti 

4
1 

0 0 0 0 0 

  X. Výnosové úroky 4
2 

111 179 223 122 111 

N
. 

    Nákladové úroky 4
3 

4756 4562 4468 3755 3326 

  XI. Ostatní finanční výnosy 4
4 

3375 4838 4038 2220 1880 

O     Ostatní finanční náklady 4 7757 7817 7972 6188 6663 



v 

 

. 5 

  XII. Převod finančních výnosů 4
6 

0 0 0 0 0 

P
. 

    Převod finančních nákladů 4
7 

0 0 0 0 0 

  *   Finanční výsledek hospodaření 4
8 

-9027 -7362 -8178 -7601 -7998 

Q
. 

    Daň z příjmu za běžnou činnost 4
9 

1555 2672 2052 1094 4603 

Q
. 

 1
. 

 - splatná 5
0 

1347 2609 2153 964 4459 

Q
. 

 2
. 

 - odložená 5
1 

208 63 -101 130 144 

                 

  **   Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost 

5
2 

5929 10801 8079 3082 16123 

  XIII. Mimořádné výnosy 5
3 

1 0 0 0 0 

R
. 

    Mimořádné náklady 5
4 

159 39 272 225 53 

S
. 

    Daň z příjmu z mimořádné 
činnosti 

5
5 

0 0 0 0 0 

S
. 

 1
. 

 - splatná 5
6 

0 0 0 0 0 

S
. 

 2
. 

 - odložená 5
7 

0 0 0 0 0 

  *   Mimořádný výsledek 
hospodaření 

5
8 

-158 -39 -272 -225 -53 

T
. 

    Převod podílu na hosp. výsledku 
společníkům 

5
9 

0 0 0 0 0 

  **
* 

  Výsledek hospodaření za 
účetní období (+/-) 

6
0 

5771 10762 7807 2857 16070 

  **
** 

  Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

6
1 

7326 13434 9859 3951 20673 

 


