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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti ABC, a.s. 

v letech 2011 až 2015. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce 

obsahuje teoretické poznatky z odborné literatury, které jsou následně aplikovány na 

analyzovanou společnost. Ve druhé části je představena zvolená společnost a také 

provedena strategická a finanční analýza, a to pomocí vybraných metod. V poslední 

části jsou na základě výsledků provedených analýz navržena opatření, která by měla 

vést ke zlepšení stávající finanční situace společnosti. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with evaluation of the financial situation of the company 

ABC, a.s. from 2011 up 2015. The diploma thesis is divided into three main parts. The 

first part contains the theoretical knowledge from the professional literature that is 

subsequently applied to the company analysis. The company is introduced in the second 

part and there is also performed the strategic and financial analysis with the help of the 

selected methods. In the last part there are suggested the measure on the basic of the 

results of the analysis that should lead to the improvement of the existing financial 

situation of the company.  
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ÚVOD 

Finanční analýza tvoří součást finančního řízení a má nezastupitelnou roli při vytváření 

podkladů pro důležitá rozhodnutí managementu společnosti. Každá společnost působící 

na trhu by měla finanční analýzu provádět, a to v pravidelných intervalech, aby měla 

neustálý přehled nejen o aktuálním stavu, ale také vývoji svého hospodaření. Cílem 

finanční analýzy je identifikovat zejména slabá místa v hospodaření dané společnosti, 

které by mohly v budoucnu způsobit problémy závažnějšího charakteru. Takto 

zjištěným slabým místům je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost a na základě 

detailnějšího rozboru navrhnout opatření, která povedou k jejich zmírnění či v lepším 

případě k jejich úplnému odstranění.  

 

Základním zdrojem dat pro vypracování finanční analýzy je účetní závěrka, která 

obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu. Doplňkovým zdrojem dat může být 

také výroční zpráva, kterou povinně sestavují pouze účetní jednotky podléhající auditu. 

Při vypracovávání finanční analýzy se používá celá řada metod, přičemž mezi základní 

patří analýza absolutních a tokových ukazatelů, analýza rozdílových ukazatelů, analýza 

poměrových ukazatelů a analýza soustav ukazatelů. Vzhledem k tomu, že existuje celá 

řada ukazatelů v rámci uvedených metod finanční analýzy, záleží pouze na společnosti, 

pro které z nich se rozhodne.  

 

Výsledné hodnoty vybraných ukazatelů finanční analýzy je vhodné porovnávat 

s doporučenými hodnotami, které se však odlišují v závislosti na autorovi odborné 

publikace. Dále je možné jejich porovnání také s oborovými hodnotami, které na svých 

internetových stránkách zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. A v neposlední 

řadě je možné také porovnání výsledných hodnost s konkurencí, čímž společnost zjistí 

své postavení vůči vybraným konkurentům na daném trhu. 

 

Předložená diplomová práce hodnotí finanční situaci zvolené strojírenské společnosti 

a na základě zjištěných skutečností navrhuje doporučení a opatření, které by měly vést 

ke zlepšení její stávající finanční situace. Pro účely této diplomové práce byla zvolena 

společnost, která se zabývá výrobou komponentů lineárního pohybu zejména pro 

obráběcí a tvářecí stroje. Vzhledem k tomu, že zvolená společnost si nepřála být blíže 
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jmenována a specifikována, je uváděn fiktivní název ABC, a.s. Hodnocení finanční 

situace pomocí vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy bude provedeno za roky 

2011 až 2015. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit finanční situaci vybrané společnosti 

v letech 2011 až 2015 a na základě dosažených výsledků navrhnout opatření, která by 

měla vést k jejímu zlepšení. 

 

Pro dosažení hlavního cíle byly stanoveny následující dílčí cíle: 

� prostudování odborné literatury týkající se strategické a finanční analýzy, 

� zpracování teoretických východisek diplomové práce, 

� představení vybrané společnosti, 

� provedení strategické analýzy zvolené společnosti, 

� provedení finanční analýzy pomocí vybraných metod a ukazatelů, 

� interpretování dosažených výsledků a jejich porovnání s doporučenými 

hodnotami a oborovými průměry, 

� provedení mezipodnikového srovnání se srovnatelnou strojírenskou společností 

podobného charakteru výrobní činnosti, 

� shrnutí výsledků provedených dílčích analýz prostřednictvím SWOT analýzy, 

� zhodnocení celkové finanční situace zvolené společnosti v letech 2011 až 2015, 

� formulování vlastních návrhů řešení, které povedou ke zlepšení stávající 

finanční situace vybrané společnosti. 

 

Níže jsou uvedeny metody, které budou použity při zpracovávání této diplomové práce. 

� Analýza – tato metoda slouží k myšlenkovému rozložení zkoumaného 

předmětu, jevu nebo situace na jednotlivé části, které se tak stávají předmětem 

dalšího zkoumání. Hlubší poznání dílčích částí jevu pak umožňuje lépe poznat 

tento jev jako celek (Synek, Mikan, Vávrová, 2011). 

� Syntéza – představuje myšlenkové sjednocení neboli spojení jednotlivých části 

v celek. Analýza i syntéza vytváří nedílnou jednotu; obě tyto metody se prolínají 

a doplňují (Synek, Mikan, Vávrová, 2011). 

� Indukce – je postup od zvláštního k obecnému. Tato metoda umožňuje 

vyvozovat obecný závěr na základě mnoha poznatků o jednotlivostech (Synek, 

Mikan, Vávrová, 2011). 
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� Dedukce – je postup od obecného ke zvláštnímu. Dedukce představuje takový 

způsob myšlení, při němž se od obecnějších závěrů, tvrzení a soudů přechází 

k méně obecným (Synek, Mikan, Vávrová, 2011). 

� Srovnání – srovnávat lze například historický vývoj společnosti, současnou 

situaci či její vývojové trendy (Synek, Kopkáně, Kubálková, 2009). 

� Metody strategické analýzy – obecné okolí bude analyzováno pomocí PESTLE 

analýzy, oborové okolí pomocí Porterova modelu konkurenčního prostředí, 

analýza interních faktorů společnosti prostřednictvím modelu „7S“. Dílčí závěry 

provedených analýz budou shrnuty pomocí SWOT analýzy (Smejkal, Rais, 

2013).  

� Metody finanční analýzy – v předložené diplomové práci budou využívány 

elementární metody finanční analýzy, které zahrnují analýzu absolutních 

a tokových ukazatelů, analýzu rozdílových ukazatelů, analýzu poměrových 

ukazatelů a analýzu soustav ukazatelů (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

� Mezipodnikové srovnávání – metoda, která nachází uplatnění při porovnávání 

dosažených hodnot společností patřících do stejného oboru či odvětví 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

� Spider analýza – metoda, která vychází z grafického vyhodnocení ukazatelů. 

Spider analýza využívá možnosti současné výpočetní techniky, která umožňuje 

snadnou konstrukci pavučinového grafu. Vybrané poměrové ukazatele lze 

vztáhnout k oborovým hodnotám, hodnotám konkurenčních společností či 

k nějakému bazickému období (Růčková, 2015). 

 

Tato diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretická 

východiska týkající se strategické a finanční analýzy, které jsou následně uplatněny 

v praktické části. Ve druhé části jsou uvedeny základní informace o zvolené společnosti 

ABC, a.s., dále je stručně zmíněna její historie, výrobní program, hlavní trhy a zákazníci 

a také vývoj počtu zaměstnanců ve sledovaném období. V této části je zpracována také 

strategická analýza, a to v následujícím pořadí. Nejprve je provedena analýza obecného 

okolí, konkrétně prostřednictvím PESTLE analýzy. Následně je zpracována analýza 

oborového okolí pomocí Porterova modelu konkurenčního prostředí. Poté je provedena 

ještě analýza interních faktorů s použitím modelu „7S“. V této části je zpracována také 
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finanční analýza společnosti ABC, a.s. za roky 2011 až 2015, přičemž informace pro 

její zpracování jsou čerpány zejména z veřejně dostupných účetních výkazů. Postupně 

je provedena analýza stavových a tokových ukazatelů, analýza rozdílových ukazatelů, 

analýza poměrových ukazatelů a konečně analýza soustav ukazatelů. Dále je provedeno 

také mezipodnikové srovnání, a to pomocí grafické metody tzv. spider grafu. Výsledky 

dílčích analýz shrnuje SWOT analýza, která odhalí silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby analyzované společnosti. Na základě zjištěných skutečností je zhodnocena 

celková finanční situace společnosti ABC, a.s. ve sledovaném období. Ve třetí části 

práce jsou formulovány vlastní návrhy řešení, které by měly vést ke zlepšení stávající 

finanční situace společnosti ABC, a.s. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole budou uvedeny teoretické poznatky vztahující se ke strategické 

a finanční analýze. Níže uvedené poznatky byly získány z odborné literatury a budou 

podkladem pro vypracování analytické a návrhové části předložené diplomové práce  

 

1.1 Strategická analýza 

Strategická analýza představuje silný manažerský nástroj, který manažerovi umožní 

relativně objektivní zhodnocení stávající strategické pozice společnosti a podpoří jeho 

rozhodnutí týkající se provedení či neprovedení strategické změny (Smejkal, Rais, 

2013). 

 

K vypracování strategické analýzy se doporučuje používat tradiční metody strategické 

analýzy, a to v následujícím pořadí. Nejprve se provádí analýza obecného okolí, a to 

například pomocí PESTLE analýzy. Následně se uskutečňuje analýza oborového okolí 

například pomocí Porterova modelu konkurenčního prostředí a analýza interních faktorů 

společnosti, kterou lze provést pomocí modelu „7S“. Závěry vyplývající z těchto dílčích 

analýz lze následně shrnout a kriticky dále rozebrat pomocí SWOT analýzy (Smejkal, 

Rais, 2013). 

 

1.1.1 Analýza obecného okolí 

Tato analýza se zabývá zkoumáním obecných faktorů prostředí, v němž se společnost 

nachází a na něž musí určitým způsobem reagovat. Jedná se například o sociální situaci 

v zemi či regionu, stav legislativy a její dodržování, politickou situaci a stabilitu apod. 

Případné nerespektování zjištěných faktorů může způsobit závažné problémy. Při 

analýze obecného okolí lze použít PESTLE analýzu (Smejkal, Rais, 2013). 

 

� PESTLE analýza 

V rámci PESTLE analýzy jsou identifikovány a sledovány faktory, které mohou 

ovlivnit podnikání a rozvoj dané společnosti. Název PESTLE je převzat z anglického 

jazyka – Political, Economic, Social, Technological, Legal a Ekological. Jednotlivé 

faktory budou přiblíženy níže. 
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� Politické faktory  – zde lze uvést stabilitu vlády, stabilitu politického prostředí 

dané země, ekonomickou politiku vlády, podporu zahraničního obchodu apod. 

� Ekonomické faktory – patří sem např. HDP, ekonomický růst, úrokové sazby, 

vládní výdaje. 

� Sociální faktory – věková struktura obyvatelstva, stárnutí obyvatelstva, 

vzdělání, pracovní mobilita, životní styl, životní úroveň obyvatelstva apod. 

� Technologické faktory – patří sem např. vládní výdaje na výzkum, nové 

objevy, patenty, vývoj nových technologií, rychlost morálního zastarávání. 

� Legislativní faktory  – legislativa regulující podnikání, legislativa regulující 

zdanění, pracovní právo apod. 

� Ekologické faktory – týkají se ochrany životního prostředí, zpracování odpadů, 

recyklace apod. (Blažková, 2007; Mallya, 2007). 

 

1.1.2 Analýza oborového okolí 

Při této analýze se zjišťuje stav v daném oboru, existence substitutů daného produktu, 

existence bariér vstupu nových společností do daného oboru a dále také síla zákazníků 

a dodavatelů. Pomocí této kritické analýzy získá společnost povědomí o situaci v daném 

sektoru, přičemž chování tohoto sektoru musí do určité míry respektovat, na jeho vývoji 

se však může i aktivně podílet. Vliv společnosti na vývoj oborového okolí pak závisí 

mimo jiné i na její velikosti, významnosti v sektoru apod. K analýze obecného okolí lze 

využít Porterův model konkurenčního prostředí (Smejkal, Rais, 2013). 

 

� Porterův model konkurenčního prostředí 

Porterův model konkurenčního prostředí je velmi užitečný a často využívaný nástroj 

analýzy oborového okolí společnosti. Tento model vychází z předpokladu, že 

strategická pozice společnosti působící v určitém odvětví, případně na určitém trhu, je 

určována působením pěti základních faktorů, které jsou dále uvedeny. 

� Vyjednávací silou zákazníků – odběratel může mít velký vliv na aktivity 

společnosti například pokud existuje velké množství dodavatelů v okolí, 

nakupovaný předmět pro něj nepředstavuje důležitý vstup, nakupovaný předmět 

je standardizovaný, a proto může zákazník vyhledat jiného dodavatele při 

nulových nákladech na změnu. 
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� Vyjednávací silou dodavatelů –  např. výrobky dodavatele jsou jedinečné, 

neboť pro kupujícího je obtížné či poměrně nákladné přejít k jinému dodavateli. 

� Hrozbou vstupu nových konkurentů – možnost vstupu nových konkurentů 

závisí hlavně na existujících barierách vstupu do tohoto oboru, např. kapitálová 

náročnost vstupu, očekávaná reakce od existujících společnosti, loajalita 

zákazníka. 

� Hrozbou substitutů – je ovlivněna snadností, s jakou může zákazník přejít 

k substitutu nabízeného konkurenční společností. 

� Rivalitou společností působících na daném trhu – zde hraje roli např. počet 

konkurentů působících v oboru společnosti, legislativní předpisy zlehčující či 

naopak stěžující vstup na daný trh (Keřkovský, Vykypěl, 2006; Mallya, 2007). 

 

1.1.3 Analýza interních faktorů společnosti 

Analýzu interních faktorů společnosti lze provést například pomocí modelu „7S“ 

(Smejkal, Rais, 2013). 

 

� Model „7S“ 

Dle tohoto modelu je na každou společnost pohlíženo jako na množinu sedmi 

základních faktorů, které se vzájemně podmiňují, ovlivňují a ve svém souhrnu rozhodují 

o tom, jak bude vytyčená strategie dané společnosti naplněna. Uvedený model je 

nazýván „7S“ podle toho, že obsahuje sedm níže uvedených faktorů, jejichž názvy jsou 

opět převzaty z anglického jazyka.  

� Strategie (strategy) – vyjadřuje, jak společnost dosahuje své vize a reaguje na 

hrozby a příležitosti vyskytující se v daném oboru podnikání. 

� Struktura (structure)  – je chápána jako obsahová a funkční náplň 

organizačního uspořádání, a to ve smyslu nadřízenosti, podřízenosti, vztahu 

mezi podnikatelskými subjekty, sdílení informací apod. 

� Systémy (systems) – představují formální a neformální procedury, které slouží 

k řízení každodenní činnosti společnosti a zahrnují například manažerské 

informační systémy, komunikační systémy, kontrolní systémy apod. 

� Spolupracovníci (staff) – jedná se o lidské zdroje společnosti a jejich rozvoj, 

školení, vztahy mezi nimi, motivace atd.  
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� Schopnosti (skills) – představují profesionální znalosti a dále kompetence 

existující uvnitř společnosti, tedy co dělá společnost nejlépe. 

� Styl práce vedení (style) – vyjadřuje, jak management přistupuje k řízení 

a k řešení problémů. 

� Sdílené hodnoty (sharedvalues) – jedná se o základní skutečnosti, ideje 

a principy respektované pracovníky a dalšími zainteresovanými skupinami 

(Keřkovský, Vykypěl, 2006; Mallya, 2007). 

 

1.1.4 SWOT analýza 

Její název vychází rovněž z počátečních písmen anglických slov, které jsou dále 

uvedeny. 

� Strenghts = silné stránky. 

� Weaknesses = slabé stránky. 

� Opportunities = příležitosti. 

� Threats = hrozby (Blažková, 2007). 

 

Podstata SWOT analýzy spočívá v identifikaci faktorů a skutečností, které pro 

analyzovanou společnost představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.  SWOT 

analýzu je vhodné zařadit až na úplný závěr analýzy, neboť sumarizuje nejdůležitější 

závěry uskutečněných dílčích analýz, a to vnějších i vnitřních. Silné a slabé stránky 

obvykle vyplývají ze závěrů interních analýz. Příležitosti a hrozby potom vyplývají 

z analýz vnějších (Keřkovský, Vykypěl, 2006).  

 

1.2 Finanční analýza 

Finanční analýza představuje soubor činností, jejichž cílem je zjistit a komplexně 

vyhodnotit finanční situaci dané společnosti. Společnosti, které činí důležitá rozhodnutí 

zejména s dlouhodobým dopadem, by měly provádět finanční analýzu průběžně 

a dosažené výsledky by měly vyhodnocovat alespoň jednou ročně. „P ři finanční 

analýze nejde jen o momentální stav, ale o vývojové tendence v čase, porovnání 

s konkurenty v oboru nebo se standardy, o vzájemnou provázanost podnikových 

rozhodnutí, stabilitu i potenciál dalšího rozvoje“ (Scholleová, 2012, s.163). 
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Finanční analytik, který finanční analýzu provádí, musí z obrovského množství 

dostupných informací vybrat právě ty, které jsou pro posuzování současné a budoucí 

finanční situace dané společnosti nejdůležitější. Dále musí mít důkladnou znalost 

nástrojů finanční analýzy a také schopnost přeměnit výsledky finanční analýzy do 

formátu, který je srozumitelný pro cílové příjemce analýzy. V neposlední řadě musí 

finanční analytik činit úsudky, a to hned v několika oblastech např. při interpretaci 

výsledků, vyhledávání příčin zjištěných problémů. Všechny tyto uvedené skutečnosti se 

finanční analytik učí pomocí své píle, zpracováváním opakujících se analýz 

a sledováním analýz, které provedli ostatní. Jinými slovy lze říci, že získané znalosti 

finančního analytika musí být doplněny o zkušenosti (Peterson, Fabbozi, 2012; Bragg, 

2012).  

 

1.3 Uživatelé finanční analýzy 

Za uživatele finanční analýzy lze označit všechny, kteří se zajímají o výsledky 

hospodaření dané společnosti, i když třeba z odlišných důvodů (Růčková, Roubíčková, 

2012).  

 

� Manažeři 

Výsledky vyplývající z finanční analýzy využívají pro operativní i strategické řízení 

procesů v dané společnosti, například pro řízení struktury majetku a kapitálu, pro 

dlouhodobé i operativní plánovaní procesů ve společnosti, pro rozhodování o rozdělení 

zisku, pro rozhodování v dalších oblastech řízení společnosti (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015). 

 

� Investoři 

Tito uživatelé sledují především rentabilitu, stabilitu a likviditu společnosti, disponibilní 

zisk, na kterém závisí výše dividend a dále to, zda podnikatelské záměry manažerů 

vedou k trvání a dalšímu rozvoji dané společnosti (Mulač, Mulačová a kol., 2013). 

 

� Banky 

Banky využívají výsledky finanční analýzy pro rozhodování o poskytnutí úvěru 

a požadování záruk za úvěry, pro posouzení schopnosti společnosti splácet úvěr a také 
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pro měření rizik s úvěrem spojených, a to včetně stanovení podmínek jeho poskytnutí 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 

� Obchodní partneři 

Tuto skupinu uživatelů zajímají výsledky finanční analýzy zejména při výběru 

obchodních partnerů a při formulaci obchodní politiky vůči nim. Výsledky finanční 

analýzy využívají také pro své záměry a plány (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 

� Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě společnosti. 

Není ani výjimkou, že jsou také motivováni právě hospodářskými výsledky společnosti 

(Růčková, Roubíčková, 2012). 

 

� Konkurence 

Je zcela obvyklé, že uživateli informací, které vycházejí z finanční analýzy, jsou také 

konkurenční společnosti. Konkurenční společnosti porovnávají vlastní výsledky 

s výsledky rivalů na konkurenčním trhu. Zajímají se např. o rentabilitu, likviditu, tržby, 

zásoby, doby obratu zásob apod. (Mulač, Mulačová a kol., 2013). 

 

� Stát a jeho orgány 

Projevují zájem o finančně účetní data z více důvodů, např. pro statistiku, pro kontrolu 

dané společnosti, pro kontrolu plnění daňových povinností, rozdělování dotací atd. 

(Růčková, Roubíčková, 2012). 

 

1.4 Zdroje informací pro finan ční analýzu 

Základním zdrojem informací pro zpracování finanční analýzy je účetní závěrka, kterou 

tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Součástí přílohy může být i přehled 

o peněžních tocích (výkaz cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu (Růčková, 

Roubíčková, 2012).  

 

Vhodným zdrojem informací může být rovněž výroční zpráva, kterou mají povinnost 

zhotovit účetní jednotky podléhající auditu. Výroční zpráva informuje majitele, 
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obchodní partnery, potenciální investory, finanční ústavy a zákazníky o majetkové, 

finanční a důchodové situaci dané společnosti. Může však sloužit také jako propagační 

materiál společnosti. Výroční zpráva musí obsahovat zveřejňované údaje účetní 

závěrky, výrok auditora k účetní závěrce, údaje o podstatných skutečnostech týkajících 

se účetní závěrky a dále také komentář k uplynulému a předpokládanému vývoji 

podnikání společnosti a její finanční situaci. Výroční zpráva musí být rovněž ověřena 

auditorem (Růčková, 2015). 

 

1.4.1 Rozvaha 

Rozvaha poskytuje písemný přehled majetku a zdrojů společnosti k určitému datu, 

tj. zachycuje majetkovou a zdrojovou strukturu společnosti. Aktiva představují majetek, 

kterým společnost disponuje, a pasiva jsou zdrojem, ze kterého byly jednotlivé složky 

majetku pořízeny (Vochozka, 2011).  

 

1.4.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty poskytuje informaci o dosaženém hospodářském výsledku, který je 

rozdílem mezi výnosy a náklady. Výnosy představují peněžní prostředky, které 

společnost získala z veškerých svých činností za sledované účetní období, a to bez 

ohledu na to, zda skutečně došlo k jejich inkasu. Naopak náklady jsou peněžní 

prostředky, které společnost v daném účetním období vynaložila na získání výnosů, 

avšak k jejich skutečnému vynaložení nemuselo dojít v tomtéž účetním období. Proto 

pro potřeby finančního řízení společnosti, a to zejména z důvodu udržení její platební 

schopnosti, je zapotřebí věnovat pozornost také toku peněžních prostředků neboli cash 

flow (Vochozka, 2011; Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

1.4.3 Příloha k účetní závěrce 

V rámci účetní závěrky se k účetním výkazům připojuje ještě příloha, která obsahuje 

údaje o příslušné účetní jednotce, informace o účetních metodách, obecných účetních 

zásadách a způsobech oceňování, dále musí obsahovat doplňující informace k rozvaze 

a výkazu zisku a ztráty. Jak již bylo zmíněno součástí účetní závěrky může být také 

přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu 

(Růčková, 2015). 
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1.4.4 Výkaz cash flow 

Jedná se o doplňkový výkaz k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, který umožňuje pohled 

na vývoj peněžní situace ve společnosti. Výkaz cash flow obsahuje tokové veličiny, tj. 

příjmy (peníze, které do společnosti skutečně přišly) a výdaje (peníze, které ze 

společnosti skutečně odešly). Významné jsou nejen informace o celkové částce, ale 

i dílčí hodnoty, na kterých je možné vidět, kde společnost o peněžní prostředky přichází 

a kde je naopak získává. Uvedený výkaz lze sestavit jak metodou přímou (odečtením 

příjmů a výdajů), tak metodou nepřímou, kdy je čistý zisk za období upravován 

o nesoulady mezi „účetními položkami“ (výnosy a náklady) a skutečnými penězi 

(Scholleová, 2012).  

 

1.5 Metody finanční analýzy 

Mezi základní metody, které se při finanční analýze využívají, patří níže uvedené. 

� Analýza stavových ukazatelů – je zaměřena na analýzu majetkové a finanční 

struktury. Využívá jak analýzy trendů (horizontální analýza), tak procentního 

rozboru jednotlivých dílčích položek rozvahy (vertikální analýza). 

� Analýza tokových ukazatelů – jedná se především o analýzu výnosů, nákladů, 

zisku a cash flow. I zde lze využít horizontální a vertikální analýzu. 

� Analýza rozdílových ukazatelů – typickým rozdílovým ukazatelem je čistý 

pracovní kapitál. 

� Analýza poměrových ukazatelů – jedná se zejména o analýzu likvidity, 

rentability, aktivity, zadluženosti, produktivity, ukazatelů kapitálového trhu, 

ukazatelů na bázi cash flow a dalších ukazatelů. 

� Analýza soustav ukazatelů (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

V rámci finanční analýzy mohou být využívány i složitější přístupy, a to v podobě 

nejrůznějších matematicko-statistických metod. Takové metody však nejsou předmětem 

této práce, neboť jsou využívány především na specializovaných pracovištích univerzit 

či výzkumných pracovišť (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 
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1.6 Analýza stavových a tokových ukazatelů 

Jak již bylo zmíněno základním zdrojem vstupních dat pro zpracování finanční analýzy 

jsou data obsažená v účetních výkazech. Dle toho, zda udávají určitý stav, nebo naopak 

informují o údajích za určitý interval, se rozlišují veličiny stavové a tokové. Veličiny 

stavové se nacházejí v účetním výkazu rozvaha, kde je k určitému datu (např. 31.12.) 

uvedena hodnota majetku a kapitálu. Účetní výkaz zisku a ztráty, stejně tak i výkaz cash 

flow, obsahuje veličiny tokové. Tyto veličiny naopak udávají např. jakých tržeb bylo za 

uplynulé období ve společnosti dosaženo (Kislingerová a kol., 2010). 

 

1.6.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza neboli analýza trendů se zabývá změnami položek účetních 

výkazů v čase a jejím smyslem je určit o kolik procent se sledované položky oproti 

minulému roku změnily, případně o kolik se sledované položky změnily v absolutním 

vyjádření (Růčková, Roubíčková, 2012).  

 

Pro výpočet absolutní výše změny příslušné položky v čase platí následující vztah 

(Růčková, 2015). 

 

Absolutní	změna�hodnota	v	běžném	období � hodnota	v	předchozím	období 

 

Poté lze změnu vyjádřit také procentuálně podle následujícího vzorce (Růčková, 2015). 

 

%	změna	�	
hodnota	v	běžném	období	 � hodnota	v	předchozím	období

hodnota	v	předchozím	období
	�100 

 

1.6.2 Vertikální analýza 

Prostřednictvím vertikální analýzy se vyjadřují jednotlivé položky účetních výkazů jako 

procentní podíly ke zvolené základně, která je pojímána jako 100% veličina. Při rozboru 

rozvahy se jako základ volí běžně bilanční suma, tj. aktiva celkem nebo pasiva celkem. 

Pro rozbor výkazu zisku a ztráty se obvykle vychází z velikosti celkových výnosů nebo 

nákladů (Březinová, 2014; Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 
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Je-li hledaný vztah označen jako Pi, pak vzorec pro provedení vertikální analýzy je 

následující (Vochozka, 2011). 

Pi= 
Bi

ΣBi
, 

kde 

Bi –   značí velikost položky bilance, 

ΣBi – pak sumu hodnot položek v rámci určitého celku. 

 

1.7 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele jsou využívány k analýze a řízení finanční situace společnosti 

s orientací na její likviditu. Nejčastěji používaným rozdílovým ukazatelem je čistý 

pracovní kapitál (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

� Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (dále jen ČPK) někdy označován také jako čistý provozní kapitál 

představuje kapitál, který slouží k obsluze provozního cyklu společnosti. Jedná se 

o oběžná aktiva očištěna o dluhy společnosti, které bude nutné v nejbližší době (do 

jednoho roku) uhradit. Potřebná výše ČPK závisí na délce obratového cyklu peněz, 

který je závislý na celé řadě skutečností. Ukazatel čistého pracovního kapitálu lze 

vypočítat dle následujícího vztahu (Březinová, 2014; Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 

Čistý pracovní kapitál = Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 

 

� Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Čistý peněžně-pohledávkový fond (dále jen ČPPF) je modifikací čistého pracovního 

kapitálu, která se snaží odstranit některé jeho nedostatky. Jedním z hlavních nedostatků 

je skutečnost, že mezi oběžná aktiva zahrnuje i málo likvidní či dokonce dlouhodobě 

nelikvidní položky. Finanční teorie neposkytuje žádná doporučení týkající se hodnocení 

výše pro tento ukazatel (Růčková, Roubíčková, 2012; Kubíčková, Jindřichovská, 2015).  

 

Čistý peněžně-pohledávkový fond =  

Oběžná aktiva - Zásoby - Nelikvidní pohledávky - Kr. cizí kapitál 
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� Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky (dále jen ČPP) nachází své uplatnění zejména při sledování 

okamžité likvidity. Pohotové peněžní prostředky tvoří pouze hotovost a peníze na 

běžných účtech. Hodnota ukazatele ČPP by se měla pohybovat kolem 0, neboť vysoká 

hodnota značí příliš velký objem peněžních prostředků, přičemž jehož opodstatněnost 

by musela být ověřena (např. blížící se splatnost většího objemu závazků). Naopak nižší 

hodnota než 0 signalizuje nedostatek peněžních prostředků a je zapotřebí hledat řešení 

(Růčková, Roubíčková, 2012). 

 

Čisté pohotové prostředky = 

 Pohotové peněžní prostředky - Okamžitě splatné závazky 

 

1.8 Poměrové ukazatele 

Prostřednictvím poměrových ukazatelů lze získat rychlou představu o finanční situaci 

vybrané společnosti. Poměrový ukazatel dává do poměru různé položky rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty, případně cash flow. Je tedy možné konstruovat velké množství 

ukazatelů, nicméně v praxi se osvědčilo využívání pouze několika základních skupin, 

které se zaměřují na různé oblasti hodnocení hospodaření společnosti (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 84). 

 

Níže budou zmíněny vybrané skupiny poměrových ukazatelů a také hlavní ukazatele, 

které do těchto skupin patří. Předložená diplomová práce uvažuje celkem šest skupin 

poměrových ukazatelů, a to: 

• ukazatele likvidity, 

• ukazatele zadluženosti, 

• ukazatele aktivity, 

• ukazatele rentability, 

• ukazatele provozní (výrobní), 

• ukazatele na bázi cash flow (Bařinová, Vozňáková, 2005; Sedláček, 2011). 
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1.8.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita je schopnost společnosti dostát svým závazkům. „Ukazatele likvidity 

v podstatě poměřují to, čím je možno platit (čitatel) s tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel).“ Dle toho, jaká míra jistoty je požadována od tohoto měření, dosazují se 

do čitatele majetkové složky s různou dobou likvidnosti, tj. transformací na peníze. 

Nejlikvidnější jsou peníze v hotovosti a na běžných účtech, nejméně likvidní je 

dlouhodobý majetek, a proto se s ním v ukazatelích likvidity neuvažuje. Základní 

ukazatele likvidity tedy vychází z oběžných aktiv. Krátkodobé závazky vstupující do 

výpočtu ukazatelů likvidity tvoří krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry 

a krátkodobé finanční výpomoci (Pavelková, Knápková, 2009, s. 31; Scholleová, 2012). 

 

� Běžná likvidita  

Ukazatel měří, kolikrát převyšují oběžná aktiva krátkodobé závazky společnosti. Jinými 

slovy to znamená, kolikrát by byla společnost schopna uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnila všechna oběžná aktiva na peníze. Hodnota běžné likvidity by se měla 

pohybovat v intervalu 1,8-2,5 (Scholleová, 2012). 

 

Běžná likvidita = 
Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky
 

 

� Pohotová likvidita  

Z čitatele vylučuje nejméně likvidní část oběžných aktiv, a to zásoby, které jsou nejhůře 

přeměnitelné na peníze. Pohotová likvidita, tak zpřísňuje ukazatel běžné likvidity. Pro 

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

(Scholleová, 2012). 

 

Pohotová likvidita = 
Oběžná aktiva - Zásoby

Krátkodobé závazky
 

 

� Okamžitá likvidita  

Okamžitá likvidita v čitateli pracuje pouze s finančním majetkem, kterým se rozumí 

nejen peněžní prostředky v pokladnách a na účtech, ale i další krátkodobé 
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obchodovatelné cenné papíry. Doporučené hodnoty pro okamžitou likviditu jsou 0,2-0,5 

(Scholleová, 2012). 

 

Okamžitá likvidita = 
Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobé závazky
 

 

1.8.2 Ukazatele zadluženosti 

Tato skupina poměrových ukazatelů poskytuje informace o výši rizika, které společnost 

nese při daném poměru a také struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Pro 

společnost je určitá výše zadluženosti příznivá, protože cizí kapitál je levnější než 

vlastní. To je způsobeno tím, že úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení 

společnosti (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

� Celková zadluženost 

Ukazatel vyjadřuje poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům společnosti. Při dodržení 

tzv. zlatého bilančního pravidla, by měla hodnota ukazatele činit 50 %. (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015). 

 

Celková zadluženost = 
Cizí zdroje

Celková aktiva
  x 100 

 

� Koeficient samofinancování 

Ukazatel vyjadřuje poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům, což představuje 

doplňkový ukazatel k předchozímu a jejich součet by měl činit přibližně 100 % 

(Růčková, Roubíčková, 2012). 

 

Koeficient samofinancování =
Vlastní kapitál

Celková aktiva  
x 100 

 

� Úrokové krytí 

Ukazatel udává, kolikrát je společnost schopna uhradit ze svého EBIT nákladové úroky. 

Doporučená minimální hodnota je 3, ale rozhodně by nemělo úrokové krytí klesnout 
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pod 1, neboť by to znamenalo, že společnost není schopna ze své provozní činnosti 

hradit náklady na cizí kapitál (Scholleová, 2012). 

 

Úrokové krytí  = 
EBIT

Nákladové úroky 
 

 

� Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 

Ukazatel vyjadřuje, jaká část dlouhodobého majetku je kryta vlastní kapitálem. Hodnota 

ukazatele vyšší než 1 znamená, že společnost využívá vlastní kapitál i ke krytí oběžných 

aktiv, což vypovídá o tom, že společnost dává přednost finanční stabilitě před výnosem 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem =
Vlastní kapitál

Dlouhodobý majetek
 

 

� Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 

Je obdobou předchozího ukazatele a vyjadřuje, jaká část dlouhodobého majetku je kryta 

dlouhodobými zdroji. Je-li hodnota ukazatele vyšší než 1, dochází k překapitalizaci, 

která na jedné straně znamená vyšší stabilitu společnosti, ale na straně druhé snižuje 

efektivnost podnikání (Sedláček, 2011; Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

Krytí dl.  majetku dl. zdroji =
Vlastní kapitál + Dlouhodobé cizí zdroje

Dlouhodobý majetek
 

 

1.8.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity podávají informaci o tom, jak společnost využívá jednotlivé části 

svého majetku. Tyto ukazatele vyjadřují buď počet obratů nebo dobu obratu. Ukazatele 

počtu obratu udávají, kolikrát převyšují roční tržby hodnotu položky, jejíž obratovost je 

počítána. Ukazatele doby obratu udávají průměrnou dobu, po kterou trvá jedna obrátka 

majetku (Scholleová, 2012). 
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� Obrat celkových aktiv 

Ukazatel udává, kolikrát se aktiva společnosti obrátí za rok. Minimální doporučená 

hodnota tohoto ukazatele je 1. Nízká hodnota ukazatele značí neúměrnou vybavenost 

společnosti majetkem a jeho neefektivní využití. Obecně se uvádí, že čím vyšší je obrat 

aktiv, tím lépe. Posuzování tohoto ukazatele však musí být prováděno s velkou 

obezřetností, neboť nízká hodnota ukazatele může také znamenat, že společnost 

investuje do budoucna a tyto investice jí prozatím nepřináší požadovaný efekt 

(Pavelková, Knápková, 2009). 

  

Obrat  celkových aktiv =  

Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej vl. výrobků a služeb

Celková aktiva
 

 

� Obrat dlouhodobého majetku 

Ukazatel obratu dlouhodobého majetku zkoumá efektivnost využívání budov, strojů, 

zařízení a jiných dlouhodobých majetkových částí společnosti. V praxi tvoří podstatnou 

součást podkladů při úvahách o nových investicích (Kislingerová a kol., 2010). 

 

Obrat dl. majetku =   

Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej vl. výrobků a služeb

Dlouhodobý majetek
 

 

� Obrat zásob 

Výsledná hodnota ukazatele udává, kolikrát za rok se přemění zásoby v ostatní formy 

oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob (Scholleová, 

2012). 

 

Obrat zásob =  
Tržby za prodej zboží  + Tržby za prodej vl. výrobků a služeb

Zásoby
 

 

� Doba obratu zásob 

Ukazatel vyjadřuje počet dnů, po které jsou peněžní prostředky vázány v podobě zásob. 

Obecně lze situaci ve společnosti považovat za dobrou, pokud se obratovost zásob 
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zvyšuje a doba obratu naopak snižuje (Kubíčková, Jindřichovská, 2015; Kislingerová 

a kol., 2010). 

 

Doba	obratu	zásob	� 

		
Zásoby

Tržby	za	prodej	zboží	:	Tržby	za	prodej	vl.	výrobků	a	služeb
	x	360 

 

� Doba obratu pohledávek  

Ukazatel vyjadřuje počet dnů, za které se pohledávky přemění v peněžní prostředky. 

Jinými slovy udává průměrnou dobu, za kterou byly pohledávky ve sledovaném období 

uhrazovány. Zde platí, že čím je doba obratu kratší, tím rychleji společnost získává 

peněžní prostředky vázané v pohledávkách a takto získanou hotovost může použít 

k dalším nákupům (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 

Doba	obratu	pohledávek	�	 

	
Pohledávky	z	obchodního	styku

Tržby	za	prodej	zboží		:	Tržby	za	prodej	vl.	výrobků	a	služeb
	x	360 

 

� Doba obratu závazků 

Vypočtená hodnota ukazatele vyjadřuje dobu, za jakou jsou v průměru krátkodobé 

závazky uhrazovány. Optimálně by měla doba splatnosti krátkodobých závazků růst, 

neboť se tím prodlužuje doba, po kterou je možno využívat obchodní úvěr. Jedná se 

o snadno dostupný a levný zdroj financování (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 

Doba	obratu	závazků	�	 

	
Závazky	z	obchodního	styku

Tržby	za	prodej	zboží		:	Tržby	za	prodej	vl.	výrobků	a	služeb
	x	360 

 

� Obratový cyklus peněz  

Na základě předchozích tří ukazatelů se zjišťuje obratový cyklus peněz, který podává 

informaci o tom, jak dlouho jsou peníze svázány v nepeněžní formě. „ Čím kratší je 

obratový cyklus peněz, tím menší objem peněžních prostředků je třeba pro zajištění 
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provozní činnosti firmy, tím nižší jsou náklady na provoz“ (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015, s. 157). 

 

Obratový cyklus peněz = Doba obratu zásob + Doba obratu pohledávek - Doba  

obratu závazků 

 

1.8.4 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability udávají poměr určité formy hospodářského výsledku dosaženého 

podnikatelskou činností k určitému vstupu, a to celkovým aktivům, kapitálu či tržbám. 

Jednotlivé ukazatele lze interpretovat podobně, neboť vyjadřují, kolik Kč zisku připadá 

na 1 Kč jmenovatele (Vochozka, 2011). 

 

V jednotlivých ukazatelích rentability se lze setkat s různými formami zisku, které se od 

sebe odlišují. Hlavní odlišnosti nejčastěji používaných forem zisků jsou uvedeny níže: 

� Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) 

+ daň z příjmu za mimořádnou činnost 

+ daň z příjmu za běžnou činnost 

� = Zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky 

� = Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ odpisy 

� = Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA)  (Kislingerová a kol., 2010). 

 

� Rentabilita aktiv (ROA – Return On Assets) 

Ukazatel měří výkonnost neboli produkční sílu společnosti. Je-li použit v čitateli EBIT, 

potom je možné měřit výkonnost společnosti bez vlivu zadlužení a daňového zatížení 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

Rentabilita aktiv (ROA)= 
EBIT

Celková aktiva
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� Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity)  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu měří výnosnost vlastního kapitálu, tj. kolik zisku 

připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. Jedná se o základní měřítko hodnocení 

úspěšnosti investic do společnosti, a to z pohledu vlastníků (Mulačová, Mulač a kol., 

2013). 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)= 
EAT

Vlastní kapitál
 

 

Ukazatel ROE je možné porovnávat s úrokovou mírovou dosahovanou u státních 

dluhopisů, které jsou považovány za bezrizikové a alternativní využití kapitálu. 

Akcionář nebo společník předpokládá, že za svůj vklad do společnosti získá vyšší efekt, 

než kdyby tyto prostředky vložil právě do státních dluhopisů (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015). 

 

� Rentabilita tržeb (ROS – Return On Sales) 

Ukazatel vyjadřuje, kolik zisku společnost utvoří z jedné koruny tržeb. V případě, že se 

tento ukazatel nevyvíjí dobře, lze předpokládat, že ani v ostatních ukazatelích nebude 

situace dobrá. Při výpočtu ukazatele se používá v čitateli EBIT nebo EAT (Scholleová, 

2012). 

 

Rentabilita tržeb (ROS)= 

 
EAT

 Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej vl. výrobků a služeb
 

 

� Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE – Return On Capital Employed) 

Ukazatel měří výkonnost kapitálu, který je dlouhodobě vložen do společnosti (tj. na 

dobu delší než jeden rok). Dlouhodobým vloženým kapitálem se rozumí dlouhodobé 

cizí zdroje, tedy dlouhodobé bankovní úvěry, dlouhodobé emitované dluhopisy, 

dlouhodobé půjčky a rezervy. Vlastní kapitál je považován za dlouhodobý zdroj, a to 

v celém jeho rozsahu (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) = 
EBIT

Dlouhodobý kapitál
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1.8.5 Ukazatele provozní (výrobní) 

Provozní (výrobní) ukazatele jsou zaměřeny dovnitř společnosti a nalézají tedy 

uplatnění ve vnitřním řízení. Tato skupina ukazatelů napomáhá managementu sledovat 

a analyzovat vývoj základní aktivity dané společnosti. Provozní ukazatele vycházejí 

z tokových veličin, především nákladů, jejichž řízení má za následek hospodárné 

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

(Sedláček, 2011). 

 

� Mzdová produktivita 

Ukazatel mzdové produktivity udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. 

Mzdová produktivita by měla vykazovat rostoucí trend (Sedláček, 2011). 

 

Mzdová produktivita = 
Výnosy (bez mimořádných)

Mzdy
 

 

� Osobní náklady k přidané hodnotě 

Ukazatel udává, jak se podílí osobní náklady (tj. mzdové náklady, sociální a zdravotní 

pojištění hrazené zaměstnavatelem a další) na tvorbě přidané hodnoty společnosti 

(Váchal, Vochozka a kol., 2013). 

 

Osobní náklady k přidané hodnotě = 
Osobní náklady

Přidaná hodnota
 

 

� Produktivita práce z přidané hodnoty 

Tento ukazatel udává, jakou přidanou hodnotu v průměru vytvoří jeden pracovník 

společnosti. Ve výpočtu je možné zahrnout všechny pracovníky společnosti, nebo pouze 

ty pracovníky, kteří se skutečně na tvorbě přidané hodnoty podílejí, tedy pracovníky 

výrobního úseku společnosti. Výsledná hodnota ukazatele v podstatě vyjadřuje míru 

efektivnosti využívání jednoho z výrobních faktorů společnosti, tj. lidské práce. Zde 

platí, že čím větší je produktivita práce a čím menší je průměrná mzda, tím větší efekt 

ze zaměstnanců plyne (Váchal, Vochozka a kol., 2013; Scholleová, 2012). 

 



35 
 

Produktivita práce z přidané hodnoty = 
Přidaná hodnota

Počet pracovníků
 

 

� Průměrná mzda  

Výsledné hodnoty tohoto ukazatele vyjadřují průměrnou mzdu ve společnosti 

(Kislingerová, Hnilica, 2008). 

 

Průměrná mzda (roční)  = 
Mzdové náklady

Počet pracovníků
 

 

Průměrná mzda (měsíční)  = 
(Mzdové náklady/12)

Počet pracovníků
 

 

� Nákladovost výnosů 

Ukazatel vyjadřuje zatížení výnosů společnosti celkovými náklady. V čase by měla 

hodnota ukazatele klesat (Sedláček, 2011). 

 

Nákladovost výnosů  = 
Náklady

Výnosy (bez mimořádných)
 

 

1.8.6 Ukazatele na bázi cash flow 

Ukazatele založené na bázi cash flow slouží ke hlubší analýze finanční situace 

společnosti. „Záměrem je vyjádřit a poměřit vnitřní finanční potenciál podniku, tj. 

schopnost vytvořit z vlastní hospodářské činnosti finanční přebytky použitelné 

k financování potřeb (k úhradě závazků, výplatě dividend či podílů na zisku 

a k financování investic“ (Sedláček, 2011, s.72).  

 

� Doba splácení dluhu 

Tento ukazatel vyjadřuje dobu, za kterou by byla společnost schopna vlastními silami 

z provozního cash flow splatit své dluhy. V ideálním případě by měl ukazatel vykazovat 

klesající trend (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 
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Doba splácení dluhů =
Cizí zdroje - Rezervy

Provozní cash flow
 

 

� Likvidita z cash flow 

Tento ukazatel vypovídá o schopnosti podniku tvořit dostatečné množství likvidních 

prostředků pro úhradu krátkodobých závazků, resp. o tom, kolik z přírůstku peněžních 

prostředků připadá na jednu korunu krátkodobých závazků (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015). 

Likvidita z cash flow  = 
Cash flow z provozní činnosti

Krátkodobé závazky 
 

 

� Rentabilita tržeb 

Ukazatel vypovídá o finanční výkonnosti společnosti. Pokud ukazatel v jednotlivých 

letech klesá, značí to buď zvýšený objem výnosů (nikoliv však příjmů), nebo snížení 

vnitřního finančního potenciálu společnosti (Sedláček, 2011). 

 

Rentabilita tržeb  = 

 
Cash flow z provozní činnosti

Tržby za prodej zboží  + Tržby za prodej vl. výrobků a služeb
 

 

1.9 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů nacházejí uplatnění při posuzování celkové finanční situace 

společnosti. Větší počet ukazatelů v modelu umožňuje zobrazit finančně-ekonomickou 

situaci společnosti detailněji, avšak příliš velký počet ukazatelů naopak ztěžuje orientaci 

a také výsledné hodnocení společnosti. Rozlišují se dva základní typy soustav 

ukazatelů: 

� soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, 

� účelové výběry ukazatelů (Sedláček, 2011).  

 

1.9.1 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

Tyto soustavy jsou založeny na matematické provázanosti. Typickým představitelem je 

pyramidová soustava, jejíž název je odvozen dle uspořádání ukazatelů do tvaru 

pyramidy. Vrchol pyramidy tvoří základní ukazatel, který je na nižších úrovních dále 
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rozkládán na stále podrobnější části, které vysvětlují a také kvantifikují jeho změny 

(Černohorský, Teplý, 2011; Synek, Kopkáně, Kubálková, 2009). 

 

� Du Pontův rozklad rentability 

Nejznámějším pyramidovým rozkladem je Du Pontův rozklad rentability, který byl 

poprvé použit v chemické společnosti Du Pont de Nomeurs. Jedná se o rozklad 

ukazatele rentability vlastního kapitálu na dílčí vlivy, které determinují jeho pohyb 

(Růčková, Roubíčková, 2012; Mulačová, Mulač a kol., 2013). 

 

 

 

�  x x 

 

�                                 x 

 

�  /                                                                       /  

Obrázek 1: Du Pontův rozklad rentability (Zdroj: Vlastní zpracování dle Růčková, Roubíčková, 2012, 

s. 111) 

 

1.9.2 Účelové výběry ukazatelů 

Do této skupiny patří bonitní a bankrotní modely, které si kladou za cíl přiřadit 

společnosti jednu jedinou číselnou charakteristiku, na jejímž základě je pak posuzována 

finanční situace dané společnosti. Základní rozdíl mezi bonitními a bankrotními modely 

tedy spočívá zejména v tom, k jakému účelu byly vytvořeny. Cílem bonitních modelů je 

stanovit, zda se společnost řadí mezi dobré či špatné společnosti. Mezi bonitní modely 

patří např. Tamariho model, Kralickův Quicktest. Bankrotní modely poskytují 

informaci o tom, zda společnost je v blízké době ohrožena bankrotem. K bankrotním 

modelům patří např. Altmanovo Z-skóre, Tafflerův model, Model IN (Černohorský, 

Teplý, 2011; Růčková, 2015). 

 

� Altmanův model  

Altmanův model umožňuje souhrnně vyhodnotit finanční situaci společnosti pomocí 

jediného čísla – Z-skóre, které se skládá z pěti poměrových ukazatelů a zahrnuje v sobě 

Rentabilita celkových aktiv Finanční páka  

Rentabilita tržeb  Obrat celkových aktiv 

Čistý zisk  Tržby Tržby Celková aktiva 

Rentabilita vlastního kapitálu  
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rentabilitu, zadluženost, likviditu i strukturu kapitálu. Každý ukazatel má pak 

přiřazenou určitou váhu, a to na základě provedených empirických průzkumů 

(Scholleová, 2012). 

 

Model pro společnosti neobchodované na kapitálovém trhu má následující podobu: 

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

kde 

X1 –čistý pracovní kapitál/aktiva, 

X2 – zadržené zisky1/aktiva, 

X3 – zisk před úroky a zdaněním/aktiva, 

X4 – vlastní kapitál/cizí zdroje, 

X5 – tržby/aktiva (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 

Je-li výsledná hodnota Z-skóre vyšší než 2,9, není společnost v blízké době ohrožena 

bankrotem. Hodnota Z-skóre v rozmezí 1,23 až 2,89 značí tzv. šedou zónu, kde nelze 

činit jednoznačné závěry o finanční situaci dané společnosti. V případě, že je Z-skóre 

nižší než 1,23 je společnost ohrožena bankrotem (Scholleová, 2012). 

 

� Index IN05 

Index IN05 je českými ekonomy považován pro hodnocení českých společností jako 

nejvhodnější. Index IN05 se zaměřuje nejen na predikci finančních problémů dané 

společnosti, ale také na tvorbu hodnoty pro vlastníky (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 

Index IN05 má následující tvar: 

IN05=0,13 x X1 +0,04 x X2+ 3,97 x X3+ 0,21 x X4+ 0,09 x X5, 

kde 

X1 – aktiva/cizí zdroje, 

X2 – EBIT/nákladové úroky, 

X3 – EBIT/aktiva, 

X4 – výnosy/aktiva, 

                                                 
1 Zadržené zisky = Fondy ze zisku + Výsledek hospodaření minulých let + Výsledek hospodaření za 
účetní období 
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X5 – oběžná aktiva/(kr. závazky + kr. bankovní úvěry) (Scholleová, 2012). 

 

Problém nastává v případě, kdy je společnost nezadlužená nebo zadlužená jen velmi 

málo a ukazatel úrokové krytí (X2) nabývá vysokých hodnot. Pro takovou situaci se 

doporučuje hodnotu ukazatele EBIT/nákladové úroky omezit hodnotou 9 (Scholleová, 

2012). 

 

Výslednou hodnotu indexu IN05 lze interperovat následovně. Pokud je hodnota indexu 

vyšší než 1,6, společnost tvoří hodnotu. V případě, že je hodnota nižší než 0,9, 

společnost netvoří hodnotu. Mezi hodnotami od 0,9 do 1,6 je šedá zóna (Pavelková, 

Knápková, 2009). 

 

� Kralick ův Quicktest 

Tento bonitní model se skládá ze čtyř poměrových ukazatelů, přičemž první dva 

ukazatele hodnotí finanční stabilitu a další dva hodnotí výnosovou situaci dané 

společnosti. Výsledná hodnota Kralickova Quicktestu se pak zjistí jako prostý 

aritmetický průměr bodů získaných za výsledky jednotlivých poměrových ukazatelů 

(Růčková, 2015). 

 

Kralickův Quicktest se skládá z následující soustavy čtyř ukazatelů (Růčková, 2015). 

 

R1  = 
Vlastní kapitál

Aktiva celkem
         R2  = 

(Cizí zdroje-Peníze-Účty u bank)

Provozní cash flow
 

 

R3  = 
EBIT

Aktiva celkem
         R4  = 

Provozní cash flow

Výkony
                          

 

Dosaženým výsledkům u každého ukazatele je ještě zapotřebí přiřadit bodovou 

hodnotu, a to dle tabulky 1. 
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Tabulka 1: Bodování výsledků Kralickova Quicktestu (Vlastní zpracování dle Růčková, 2015, s. 86) 
Ukazatel 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 > 0,3 
R2 < 3 3-5 5-12 12-30 > 30 

R3 < 0 0-0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 > 0,15 
R4 < 0 0-0,05 0,05-0,08 0,08-0,1 > 0,1 

 

Algoritmus pro stanovení výsledného hodnocení podniku se skládá ze tří kroků: 

1. Hodnocení finanční stability společnosti A = (R1 + R2) /2. 

2. Hodnocení výnosové situace společnosti B = (R3 + R4)/2. 

3. Výsledná hodnota Kralickova Quicktestu = (A+B)/2 (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015). 

 

Interpretace výsledné hodnoty Kralickova Quicktestu je pak následující. V případě, že 

je výsledná hodnota větší než 3, společnost je bonitní a v dobré finanční situaci. Mezi 

hodnotami 1 a 3 je šedá zóna, kde o finanční situaci společnosti nelze nic jednoznačně 

vypovědět. Je-li výsledná hodnota nižší než 1, má společnost značné potíže ve 

finančním hospodaření (Kubíčková, Jindřichovská, 2015).  

 

1.10 Mezipodnikové srovnání 

Při mezipodnikovém srovnání neboli porovnání v prostoru jsou výsledné hodnoty 

vybraných ukazatelů analyzované společnosti porovnávány s hodnotami totožných 

ukazatelů u jiných společností stejného nebo podobného typu. Zde je však zapotřebí 

klást velký důraz na správnou volbu společností z hlediska jejich vzájemné 

srovnatelnosti. Společnosti zařazené do souboru by měly mít co nejvíce společných 

charakteristik, přičemž klíčové pro výběr společností k porovnání jsou obor (odvětví), 

předmět činnosti, geografická poloha, historické pozadí, velikost či vlastnická struktura 

(Mulač, Mulačová a kol., 2013). 

 

1.10.1 Spider analýza 

Spider analýza zobrazuje výsledky základních skupin poměrových ukazatelů rentability, 

likvidity, zadluženosti a aktivity pomoci paprskovitého grafu. Tento graf obsahuje 

kromě křivky vyjadřující výsledné hodnoty ukazatelů analyzované společnosti také linii 

odvětví nebo benchmarku (=100 %), která slouží jako základna pro výpočet polohy 
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ukazatelů dané společnosti. Výsledná hodnota ukazatele pro analyzovanou společnost je 

vyjádřena jako procentní podíl hodnoty v odvětví, do kterého daná společnost náleží 

nebo použitého benchmarku. Křivky použité v grafu lze také velmi snadno 

interpretovat. „Zjednodušeně lze říci, že čím je křivka podniku položena dále od středu 

grafu, tím je na tom podnik lépe“ (Pavelková, Knápková, 2009, s. 268). 
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2 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

Tato část práce je věnována představení společnosti, která byla vybrána pro zpracování 

předložené diplomové práce. Nejprve budou uvedeny základní údaje o společnosti, dále 

bude popsána její historie, organizační struktura, výrobní program, hlavní trhy 

a zákazníci a poté bude přiblížen také vývoj počtu zaměstnanců ve sledovaném období. 

V této části bude také vypracována strategická analýza, která obsahuje PESTLE 

analýzu, Porterův model konkurenčního prostředí a také model „7S“. Dále bude 

zpracována finanční analýza vybrané společnosti, která poukáže na případná slabá místa 

v jejím hospodaření. Výsledné hodnoty vybraných ukazatelů finančních ukazatelů 

budou porovnány jak s oborovými, tak doporučenými hodnotami. V této části bude 

provedeno také mezipodnikové srovnání, kdy výsledné hodnoty vybraných poměrových 

ukazatelů finanční analýzy budou porovnány také s výslednými hodnotami totožných 

ukazatelů u společnosti s podobnou výrobní činností. Výsledky provedených dílčích 

analýz shrne SWOT analýza, která identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby analyzované společnosti. Na základě těchto výsledků budou navržena opatření, 

která povedou ke zlepšení stávajícího stavu zvolené společnosti. 

 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma:  ABC2, a.s.  

Právní forma:  akciová společnost 

Základní kapitál:   2 000 000,-Kč (splaceno 100%) 

Akcie: 20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve 

jmenovité hodnotě 100.000Kč 

Předmět podnikání:  - obráběčství, 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona (Výroční zpráva společnosti 

ABC, a.s., 2015) 

 

Výroba komponentů lineárního pohybu byla zahájena na počátku 70. let, kdy probíhala 

v rámci společnosti XYZ3, s.r.o. V roce 1996 vznikla privatizací nová společnost, 

                                                 
2 Jedná se o fiktivní název společnosti pro účely této diplomové práce. 
3 Jedná se o fiktivní název společnosti pro účely této diplomové práce. 
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u které došlo v následujícím roce ke změně názvu již na ABC, s.r.o. Dne 1.1.2001 došlo 

k transformaci na akciovou společnost (Produktový katalog společnosti ABC, a.s., 

2012). 

 

2.2 Výrobní program společnosti 

V současné době společnost ABC, a.s. vyrábí komponenty lineárního pohybu, které 

slouží k převodu rotačního pohybu na přímočarý. Výrobky nacházejí uplatnění 

v různých odvětvích a aplikacích průmyslové výroby, jedná se například o obráběcí 

a tvářecí stroje, vstřikovací lisy, balící stroje, zdvihací zařízení, manipulační 

a automatizační techniku, automobilový průmysl aj. Společnost ABC, a.s. se zabývá 

také servisem a opravou jak vlastních výrobků, tak výrobků jiných výrobců (Výroční 

zpráva společnosti ABC, a.s., 2015). 

 

2.3 Hlavní trhy a zákazníci společnosti  

Společnost ABC, a.s. má zákazníky jak v tuzemsku, tak také v zahraniční. Pro 

představu lze uvést, že téměř 66 % své produkce dodává tuzemským výrobcům 

obráběcích strojů. Společnost ABC, a.s. ale intenzivně usiluje o navýšení podílu 

exportu, který směřuje zejména do Německa, Polska, Ruska a Slovenska. Mezi největší 

tuzemské odběratele patří výrobci obráběcích strojů jako je TOS Varnsdorf, a.s., 

Tajmac-ZPS, a.s., KOVOSVIT MAS, a.s., TOSHULIN, a.s. U zahraničních odběratelů 

lze zmínit např. Fabryka Automatów Tokarskich, s.a., NC Componenti, S.p.A. 

 

2.4 Organizační struktura společnosti 

Společnost ABC, a.s. rozlišuje pět úseků, a to: technický úsek, úsek řízení kvality, 

výrobní úsek, obchodní úsek, ekonomicko-finanční úsek. V čele každého úseku je 

ředitel, který má určité pravomoci a také zodpovědnosti v rámci daného úseku. 

Organizační struktura společnosti ABC, a.s. je dostupná v příloze 1 této diplomové 

práce. 

 

2.5 Vývoj počtu zaměstnanců 

Při zpracovávání této podkapitoly bude vycházeno z průměrného evidenčního počtu 

zaměstnanců společnosti ABC, a.s., který je dostupný ve výroční zprávě daného roku. 
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Na základě těchto údajů lze uvést, že v roce 2011 zde pracovalo 90 zaměstnanců, z toho 

4 byli řídící pracovníci. V letech 2012 a 2013 společnost ABC, a.s. očekávala rostoucí 

objem zakázek, a proto přijala nové pracovníky. Zde je důležité zmínit, že zaškolení 

a adaptace pracovníka ode dne nástupu do zaměstnaní se pohybuje kolem 3 měsíců, 

a proto společnost ABC, a.s. přijala více nových pracovníků najednou, aby měli 

dostatečný prostor pro osvojení své pracovní náplně. Jinými slovy, aby zaměstnanci již 

plně zvládali svou pracovní náplň v době, kdy společnost očekávala nárůst obchodních 

zakázek. V roce 2012 se tedy zvýšil počet zaměstnanců na 114, přičemž 5 bylo řídících. 

V následujícím roce se počet zaměstnanců ještě navýšil, a to na 118, z toho 6 bylo 

řídících pracovníků. Nicméně představy ohledně rapidního nárůstu zakázek v letech 

2012 a 2013 se nenaplnily, a proto musela společnost ABC, a.s. v roce 2014 propustit 

některé stávající zaměstnance, a to za účelem úspory nákladů v tomto období. V roce 

2014 zde tedy pracovalo 108 zaměstnanců, z toho 6 řídících pracovníků. V roce 2015 

byl stav zaměstnanců 105, z toho 5 bylo řídích. Z uvedeného je patrné, že počet 

zaměstnanců v průběhu sledovaného období byl proměnlivý. Tato skutečnost byla 

zapříčiněna především objemem zakázek, které společnost ABC, a.s. získala. 

V současné době si však společnost plně uvědomuje nedostatek kvalifikovaných 

pracovních sil na trhu práce, a proto propouštění stávajících zaměstnanců při propadu 

obchodních zakázek nepovažuje za nejlepší možné řešení. Následující graf 1 zachycuje 

vývoj počtu zaměstnanců společnosti ABC, a.s. v letech 2011 až 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních 
zpráv společnosti ABC, a.s., 2011-2015) 
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2.6 Strategická analýza 

Tato část práce je věnována strategické analýze, která umožní zhodnotit stávající 

strategickou pozici společnosti ABC, a.s.  

 

2.6.1 PESTLE analýza 

Pomocí PESTLE analýzy bude analyzováno obecné okolí, které tvoří politické, 

ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekologické faktory.  

 

� Politické faktory 

Vstup České republiky do Evropské unie 1. května 2004 umožnil mnoha 

podnikatelským i nepodnikatelským subjektům čerpat finanční prostředky ze 

strukturálních fondů EU. Společnost ABC, a.s. této možnosti již několikrát využila 

a čerpala finanční prostředky z fondů EU, a to za účelem podpory vlastního výzkumu 

a vývoje, snížení energetické náročnosti výrobních hal apod. (Výroční zpráva 

společnosti ABC, a.s., 2014).  

 

Česká republika se v přístupové smlouvě k EU zavázala také k přijetí jednotné evropské 

měny. Nicméně termín, ke kterému bude Česká republika usilovat o přijetí eura, určí 

vláda. Samotné členství v eurozóně je ovšem podmíněno splněním ekonomických 

a právních kritérii, které vymezila Maastrichtská smlouva. Za největšího příjemce 

trvalých výhod plynoucích ze zavedení eura může být považován právě podnikatelský 

sektor, zejména pak společnosti s vysokým podílem zahraničně obchodních aktivit. 

Tyto společnosti budou moci vyčíslovat nezanedbatelné úspory. Zvýší se také stabilita 

podnikání, které již nebude zatíženo často nepředvídatelnými kurzovými výkyvy. Pro 

společnost ABC, a.s. by zavedení eura znamenalo především eliminaci kurzového rizika 

spojeného s tržbami realizovaných právě v eurech a rovněž nákupech materiálu, služeb 

či strojů ze zahraničí. Společnost ABC, a.s. je nucena ve svém finančním plánování 

a rozhodování zvažovat také dopady změn měnového kurzu, přičemž platí, že čím delší 

je plánovací období, tím více nejistoty do současných rozhodnutí vnášejí. Pokud by 

bylo euro v České republice zavedeno, tak by společnosti ABC, a.s. umožnilo přesnější 

finanční plánování a také snížení dodatečných nákladů na zajištění proti kurzovému 

riziku (Ministerstvo financí České republiky, 2013 a, b). 
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Významným exportním trhem nejen pro společnost ABC, a.s., ale také pro výrobce 

obráběcích a tvářecích strojů je Rusko. V současné době Rusko prochází těžkou 

ekonomickou krizí, která byla zcela nepochybně ovlivněna také sankcemi od Spojených 

států a Evropské unie, avšak za přispění poklesu světových cen ropy a také výraznému 

propadu rublu. Sankční režim vůči Rusku byl zaveden již v březnu 2014, a to v reakci 

na obsazení Krymu ruskými vojsky a také kvůli aktivní podpoře destabilizačních 

procesů na východě Ukrajiny. Společnost ABC, a.s. zaznamenává pokles exportu jak 

u přímých dodávek komponentů lineárního pohybu ruským partnerům, tak také 

u dodávek pro české výrobce obráběcích a tvářecích strojů, kteří značnou část své 

produkce směřují rovněž na ruský trh. Jinými slovy, pokud zaznamenávají zejména 

tuzemští zákaznici zabývající se výrobou obráběcích a tvářecích strojů pokles exportu 

na ruský trh, pak pociťuje společnost ABC, a.s. propad zprostředkovaně, a to poklesem 

poptávky těchto výrobců po komponentech lineárního pohybu. To je způsobeno tím, že 

komponenty lineárního pohybu tvoří nezbytnou součást těchto strojů (Vláda České 

Republiky, 2015).   

 

� Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory patří zejména HDP, úrokové sazby, měnové kurzy, míra 

nezaměstnanosti, míra inflace, průměrná mzda, vývoj sazby daně z příjmu právnických 

osob. 

 

HDP udává v peněžním vyjádření celkovou hodnotu statků a služeb nově vytvořených 

v daném období na určitém území. Tento ukazatel se používá pro stanovení výkonnosti 

ekonomiky (ČSÚ, 2015 a). Vývoj reálného HDP v letech 2011 až 2015 je zachycen 

v níže uvedené tabulce 2.  

 

Tabulka 2: Vývoj reálného HDP v letech 2011-2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČNB, 2012-2016 a; 
ČNB, 2003-2016 d-g) 

Rok  2011 2012 2013 2014 2015 
Reálný HDP  + 1,7 % -1,2 % -0,9 % +2,0 % +4,3 % 

 

V roce 2011 vzrostl reálný HDP o 1,7 %, a to zejména zásluhou zahraniční poptávky. 

V roce 2012 se reálný domácí HDP snížil o 1,2 %, přičemž poptávkovou stranu 

ekonomiky nejvýznamněji tlumila spotřeba domácností, na kterou mělo nepříznivý vliv 
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např. zvýšení snížení sazby DPH (resp. očekávání zvýšení obou sazeb DPH od ledna 

2013), propad vládních investic, převládající pesimismus, nepříznivý příjmový vývoj 

a rostoucí míra úspor. V roce 2013 vykázala česká ekonomika pokles HDP o 0,9 %, což 

zapříčil negativní příspěvek všech složek poptávky, vyjma vládní spotřeby. V roce 2014 

HPD vzrostl o 2 %, a to vlivem zvýšené zahraniční poptávky, oživení vládních investic 

a v neposlední řadě také zásluhou uvolněných domácích měnových podmínek v podobě 

oslabeného kurzu. V roce 2015 se HDP zvýšil o 4,3 % a česká ekonomika se tak 

zařadila k nejrychleji rostoucím zemím v Evropě. K tomuto hospodářskému růstu 

přispěla kombinace domácích faktorů, přičemž v oblasti hospodářské politiky se jednalo 

o uvolněné měnové podmínky a zvýšenou dynamiku vládních investic (ČNB,         

2012-2016 a; ČNB, 2003-2016 d-g).  

 

Česká národní banka (dále jen ČNB) se rozhodla v reakci na slabou domácí poptávku 

a nepříznivý hospodářský vývoj snížit měnověpolitické sazby ČNB na historická 

minima. Dvoutýdenní repo sazba zůstává od 2. listopadu 2012 na rekordním minimu 

0,05 %, lombardní sazba na 0,25 % a diskontní sazba na 0,05 %. ČNB se také zavázala, 

že na této rekordně nízké hladině budou úrokové sazby ponechány tak dlouho, jak bude 

potřeba. Snížení měnověpolitické úrokové sazby (v České republice je to především 

repo sazba) vede nejprve ke snížení úrokových sazeb na mezibankovním trhu. Tato 

skutečnost se následně promítne do snížení úrokových sazeb vyhlašovanými bankami 

pro poskytování úvěrů a přijímaní vkladů. Výsledkem je pak oživení investiční aktivity 

jako součásti agregátní poptávky a v konečném důsledku dojde k oslabení tlaků na růst 

cenové hladiny. Společnost ABC, a.s. vnímá toto rozhodnutí ČNB pozitivně, neboť 

nízké úrokové sazby zlevňují úvěry, které může společnost čerpat jak pro investiční, tak 

i provozní účely (ČNB, 2003-2016 a). 

 

Vzhledem k tomu, že společnost ABC, a.s. vyváží značnou část své produkce do 

zahraničí (např. v roce 2015 tvořily tržby ze zahraničí cca 34 %), má na její činnost vliv 

i vývoj měnových kurzů, a to zejména kurz CZK/EUR. Pro ilustraci je na následujícím 

grafu 2 uveden vývoj měsíčních kumulovaných průměrů kurzu CZK/EUR za období 

leden až prosinec, a to v letech 2011 až 2015.  
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Graf 2:Vývoj m ěnového kurzu CZK/EUR v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČNB, 

2003-2016 b)  

 

Dne 7. listopadu 2013 přistoupila ČNB k využívání měnového kurzu jako dalšího 

nástroje měnové politiky, jinými slovy tedy zahájila intervence na devizových trzích. 

ČNB se tak dlouhodobě zavázala, že bude v případě potřeby intervenovat na devizovém 

trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 

27 CZK/EUR. Dne 6. dubna 2017 Bankovní rada ČNB na svém mimořádném 

měnověpolitickém zasedání rozhodla o ukončení používání kurzu koruny jako dalšího 

nástroje uvolňování měnových podmínek. Proto může kurz koruny kolísat jedním 

i druhým směrem, a to v závislosti na vývoji poptávky a nabídky. Nadměrné kurzové 

výkyvy je však ČNB připravena zmírňovat svými nástroji (ČNB, 2003-2016 c; ČNB, 

2003-2017).  

 

Na hospodaření společnosti ABC, a.s. měla oslabená koruna jak pozitivní, tak také 

negativní dopad. Největší pozitivum analyzovaná společnost shledává v ušetřených 

penězích za zajištění proti kurzovým výkyvům. Dále měla společnost ABC, a.s. jistotu 

při plánování jak nákladů, tak také výnosů, které realizuje právě v eurech. V neposlední 

řadě spatřila společnost ABC, a.s. pozitivum oslabené koruny při vývozu svých výrobků 

do zahraničí, kdy při přepočtu eur na koruny inkasuje více, a to při stejných cenách 

výrobků. Nicméně oslabená koruna má i negativní dopad, a to při nákupu vstupního 

materiálu či služeb, případně i strojů ze zahraničí. V tomto případě je pro společnost 

ABC, a.s. oslabení koruny nevýhodné, neboť musí zaplatit více, a to při stejných 

cenách. Jinými slovy dochází ke zdražení importu. 
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Dalším ekonomickým faktorem je míra inflace, která je vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Míra inflace vyjadřuje procentní 

změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích 

měsíců (ČSÚ, 2016 a). Vývoj průměrné míry inflace v letech 2011 až 2015 je uveden 

v následující tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Vývoj míry inflace v letech 2011-2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2016 a) 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Míra inflace (v %) 1,9 3,3 1,4  0,4  0,3  

 

V důsledku inflace rostou ceny vstupů (např. materiál, energie) a rovněž se zvyšují také 

požadavky zaměstnanců na mzdy, kteří si za stávající mzdu mohou koupit méně, neboť 

klesla kupní síla peněz. Všechny uvedené skutečnosti se následně odrazí v nákladech 

společností, které se tak zvýší. Společnost ABC, a.s. musí reagovat na zvyšování cen 

vstupů zvyšováním cen svých výstupů, tj. výrobků a služeb. 

 

V rámci ekonomických faktorů lze zmínit také obecnou míru nezaměstnanosti, která 

vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle, a to v procentech 

(ČSÚ, 2016 b). Následující tabulka 4 zachycuje vývoj obecné míry nezaměstnanosti jak 

v České republice, tak v Jihomoravském kraji, kde společnost ABC, a.s. sídlí a má svou 

provozovnu. 

 

Tabulka 4: Vývoj obecné míry nezaměstnanosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2016 b, d) 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Česká republika (v %) 6,7  7,0  7,0  6,1  5,0  
Jihomoravský kraj (v %) 7,9  8,0  6,7  5,8  4,2  

 

V roce 2015 klesla nezaměstnanost v České republice na 5 %, což představuje nejméně 

lidí bez práce od roku 2008, kdy vypukla hospodářská krize. Růst ekonomiky přispívá 

ke vzniku nových pracovních míst a společnosti tak vyhledávají nové zaměstnance. 

Nejvíce vyhledává nové zaměstnance právě zpracovatelský průmysl. Společnosti jsou 

také ochotny nabídnout vyšší platy, neboť lidí na trhu práce ubývá. Trh práce se tak 

pomalu zotavuje a vrací se do stavu před recesí, což je pozitivní. Obecná míra 

nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji byla vyšší pouze v prvních dvou letech. 

V dalších letech byl zaznamenán v Jihomoravském kraji klesající trend, přičemž 
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nejnižší hodnoty bylo dosaženo rovněž v roce 2015 (Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, 2015). 

 

Dalším ekonomickým faktorem je průměrná mzda. Níže uvedená tabulka 5 zobrazuje 

vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice, v Jihomoravském kraji, ve 

zpracovatelském průmyslu a ve společnosti ABC, a.s. 

 

Tabulka 5: Vývoj pr ůměrné hrubé měsíční mzdy (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2015 b; ČSÚ, 
2016 c; Výroční zprávy společnosti ABC, a.s., 2011-2015) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Česká republika (v Kč) 24 455  25 067 25 035  25 768 26 476  
Jihomoravský kraj (v Kč) 23 306  23 953  24 211  24 770  25 718  
Zpracovatelský průmysl (v Kč) 23 781  24 472  24 796  25 710  26 421  
Společnost ABC, a.s. (v Kč) 29 882  31 033  29 427  33 669  36 530  

 

Jak lze vidět průměrná hrubá měsíční mzda v České republice vykazuje rostoucí trend, 

přičemž nejvyšší byla v roce 2015, kdy činila 26 467 Kč. V Jihomoravském kraji 

vykazuje průměrná mzda také rostoucí tendenci, ale hodnoty jsou v každém sledovaném 

roce nižší než v České republice. Nejvyšší průměrná mzda v Jihomoravském kraji byla 

zaznamenána také v roce 2015, kdy činila 25 718 Kč. Vzhledem k tomu, že společnost 

ABC, a.s. spadá svou činností dle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE do 

sekce C-Zpracovatelský průmysl, je uvedeno porovnání vývoje průměrné hrubé měsíční 

mzdy i s tímto odvětvím. Z uvedené tabulky 5 je tedy zřejmé, že průměrná hrubá 

měsíční mzda ve zpracovatelském průmyslu byla po celé sledované období nižší než 

průměrná mzda v České republice a zároveň vyšší než v Jihomoravském kraji. V roce 

2015 byla průměrná mzda ve zpracovatelském průmyslu nejvyšší a činila 26 421 Kč. 

Jak lze vidět, průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti ABC, a.s. převyšovala 

průměrnou mzdu v České republice, v Jihomoravském kraji i ve zpracovatelském 

průmyslu. V roce 2015 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti ABC, a.s. 

36 530 Kč.  

 

Dalším ekonomickým faktorem je daňové zatížení společnosti ABC, a.s. daní z příjmu 

právnických osob. Tato sazba je od roku 2010 stanovena ve výši 19 %. 
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� Sociální faktory 

Mezi sociální faktory lze zařadit např. demografický vývoj populace a vzdělání 

obyvatelstva. 

 

Demografové z ČSÚ připravili projekci obyvatelstva v Jihomoravském kraji do roku 

2050. V této projekci lze získat informace o tom, že do poloviny tohoto století bude 

narůstat počet seniorů v Jihomoravském kraji, což bude způsobeno prodlužováním 

délky života spolu s nižším počtem narozených dětí v populaci kraje. V roce 2050 by se 

měl počet osob starších 65 let zvýšit na 351 tisíc a měly by tvořit až 31 % obyvatel 

kraje. Pro ilustraci lze uvést, že počátkem roku 2013 tvořila dětská složka 14,6 % 

obyvatel kraje a osoby ve věku 65 a více let 17,3 % populace. V roce 2013 připadalo na 

100 dětí 118 seniorů, v roce 2035 by měla být však překročena hranice 200 osob a do 

poloviny století se tento počet ještě navýší o 36. Co se týče průměrného věku, v roce 

2013 byl průměrný věk populace na Jižní Moravě 41,5 roku, v roce 2050 se však zvýší 

na 48 let. Demografické stárnutí populace, které je nejvíce diskutovanou otázkou 

posledních let, může společnost ABC, a.s. zaznamenat prostřednictvím zvýšení podílu 

starších pracovníků na celkovém počtu zaměstnanců. Mohlo by však dojít i k situaci, 

kdy by společnost ABC, a.s. nemohla sehnat na trhu práce náhradu za pracovníky, kteří 

odcházejí hlavně do starobních důchodů (ČSÚ, 2014).  

 

V současné době se však společnost ABC, a.s. potýká spíše s problémem ohledně 

nedostatku kvalifikovaných pracovních sil pro obsazení konkrétních pracovních pozic, 

především technických profesí. Jedná se například o brusiče, soustružníky, technické 

konzultanty, operátory CNC apod. Vzhledem k tomu, že počet lidí bez práce klesá, 

a proto je obtížně nalézt uchazeče, který splňuje stanovené požadavky na danou 

pracovní pozici, dává společnost ABC, a.s. příležitost i čerstvým absolventům. 

Absolventy si společnost ABC, a.s. zaškolí sama a to tak, že je přiřadí k současným 

zaměstnancům, od kterých získávají potřebné zkušenosti a znalosti. Zaškolování věnuje 

společnost ABC, a.s. především hodně energie a času.  
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Společnost ABC, a.s. se také snaží navázat spolupráci s odbornými školami v rámci 

okresu, dále poskytuje stipendia učňům a vysokoškolákům, podporuje projekt 

„Technických školek“ apod. (Základní informace o společnosti ABC, a.s., 2016). 

 

� Technologické faktory 

Společnost ABC, a.s. má vlastní know-how a pro samotnou výrobu komponentů 

lineárního pohybu používá komponenty, které jsou výsledkem vlastního vývoje. Při 

tomto vývoji spolupracuje zejména s technickými univerzitami v České republice. 

Výzkumné a vývojové práce jsou prováděny za účelem zlepšení užitných vlastností 

výrobků, zefektivnění procesu jejich výroby a konstrukce určených pro nové zákaznické 

a odvětvové segmenty. Společnost ABC, a.s. také velmi úzce spolupracuje se svými 

odběrateli např. při vývoji obráběcích strojů, kteří požadují co nejdokonalejší technické 

řešení dodávaných výrobků (Výroční zpráva společnosti ABC, a.s., 2015).  

 

Lze také zmínit, že společnost ABC, a.s. je členem svazu, který sdružuje v daném oboru 

společnosti z České a Slovenské republiky. Díky pravidelným kontaktům se členy svazu 

získává společnost ABC, a.s. aktuální informace o situaci na trhu obráběcích strojů 

a také výzkumu a vývoji v dané oblasti. Mimo to se společnost ABC, a.s. pravidelně 

účastní jako vystavovatel na mezinárodních strojírenských veletrzích v Brně, 

Hannoveru, v Pekingu a v Moskvě. Zástupci společnosti rovněž pravidelně navštěvují 

další významné veletrhy obráběcích strojů, a to nejen v Evropě. Výše uvedenými 

aktivitami získává společnost ABC, a.s. ucelený obraz o trendech a směrech v tomto 

oboru (Výroční zpráva společnosti ABC, a.s., 2015). 

 

Společnost ABC, a.s. v letech 2013 až 2015 prováděla masivní investice do obnovy 

strojního vybavení a do rekonstrukce výrobních hal. Ke konci roku 2013 byl 

technologický park společnosti ABC, a.s. obohacen také o vývojové pracoviště 

povrchových úprav laserem. Co se zmíněných investic týče, tak například v roce 2015 

investovala do rozvoje technologií a náhrady zastaralého výrobního parku 63,1 mil. Kč 

a do oprav 3,8 mil. Kč (Výroční zpráva společnosti ABC, a.s., 2015). 
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� Legislativní faktory 

Společnost ABC, a.s. musí při své podnikatelské činnosti dodržovat platnou legislativu. 

Mezi základní zákony, které ovlivňují činnost společnosti ABC, a.s., patří např.: 

� zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

� zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

� zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,   

� zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

� zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

� zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

Dále lze také zmínit stále se zvyšující legislativní nároky ohledně bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, požární ochrany a revizí strojů. 

 

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích nabyly účinnosti 1. ledna 

2014. Právě na základě zákona o obchodních korporacích došlo ve společnosti 

ABC, a.s. ke změně ve systému řízení akciové společnosti. V souladu se zněním tohoto 

zákona byl ke dni 1. července 2014 zaveden monistický systém řízení. K tomuto datu 

zaniklo představenstvo společnosti a také dozorčí rada. Nově byla ustavena správní rada 

společnosti a statutárním orgánem je statutární ředitel (Výroční zpráva společnosti 

ABC, a.s., 2014). 

 

Vzhledem k tomu, že společnost je plátce DPH, je zapotřebí věnovat pozornost 

i poměrně častým změnám právě v této oblasti. S účinností od 1. ledna 2016 vznikla 

plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, a to výhradně 

elektronickou formou. Jedná se o nový druh daňového tvrzení a obsahuje vybrané údaje 

o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání k DPH. Toto kontrolní 

hlášení je založeno z velké části na údajích ze současné evidence pro účely DPH. 

Plátce, který je právnickou osobu, musí podat kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, 

a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. V případě nepodání kontrolního 

hlášení hrozí sankce. Od kontrolního hlášení se očekává navýšení daňových příjmů 

v řádech miliard korun ročně (Finanční správa, 2013-2016). 
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Od 1. ledna 2016 nabyl účinnost také novelizovaný zákon o účetnictví, který se 

společnosti ABC, a.s. rovněž dotýká. Tato novela obsahuje mnoho nových pravidel 

nejen ohledně samotného účtování během účetního období započatého v roce 2016, ale 

zejména při sestavování účetní závěrky za toto období. Pro ilustraci lze uvést, že novela 

zákona obsahuje nové účetní výkazy v plném a zkráceném rozsahu, a to včetně nového 

uspořádání a označování položek a nového či zpřesněného obsahu těchto položek 

v účetních výkazech pro jednotlivé kategorie. Dále lze zmínit například změny ve 

vykazování a účetních metodách (Wolters Kluwer ČR, a.s., 2015). 

 

Společnost ABC, a.s. je držitelem certifikátu EN ISO 9001 a jeho dodržování je 

kontrolováno prostřednictvím pravidelných auditů. 

 

� Ekologické faktory 

Společnost ABC, a.s. dodržuje právní předpisy České republiky týkající se ochrany 

životního prostředí.  Odpady, které vznikající při výrobě, jsou ekologicky likvidovány. 

Společnost ABC, a.s. také spolupracuje se společností EKO-KOM, a.s., a to při 

zabezpečení správného třídění a likvidaci odpadu. Dále lze zmínit, že analyzovaná 

společnost usiluje o snižování energetické náročnosti strojů a využívání kvalitních 

ekologických maziv (Výroční zpráva společnosti ABC, a.s., 2015). 

 

2.6.2 Porterův model konkurenčního prostředí 

Analýza oborového okolí bude provedena pomocí Porterova modelu konkurenčního 

prostředí, který zkoumá působení pěti sil. Konkrétně se jedná o vyjednávací sílu 

zákazníků a dodavatelů, hrozbu vstupu nových konkurentů, hrozbu substitutů a také 

rivalitu společností působících na daném trhu. 

 

� Vyjednávací síla zákazníků 

Vyjednávací síla zákazníků je zejména u unifikovaných výrobků veliká, neboť mohou 

poměrně snadno a rychle přejít ke konkurenci, která bude uvedena v dalším textu. 

Zákazníci, kteří požadují specifický produkt dle jejich konkrétních požadavků, mají 

vyjednávací sílu naopak velmi malou. Právě nabídka zákaznických řešení dává 

společnosti prostor pro odlišení od konkurence. Společnost ABC, a.s. usiluje 
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o uspokojování potřeb a budování dlouhodobých vztahů u obou zákaznických skupin, 

a to prostřednictvím pružné reakce na jejich rostoucí požadavky ohledně výrobků, 

kvality nabízených výrobků a služeb, modernizace výrobkového portfolia, flexibility 

a včasnosti dodávek apod.  

 

� Vyjednávací síla dodavatelů 

Kvalita výrobků je ovlivněna především kvalitou vstupního materiálu a dalších služeb, 

a proto klade společnost ABC, a.s. důraz na pečlivý výběr dodavatelů. Jedná se 

především o dodavatele: 

� hutního materiálu (ocel, tyčovina apod.),  

� energií (voda, plyn, elektrická energie),  

� nářadí, nástrojů, příslušenství,  

� technologií,  

� kooperací (např. na výrobní technologie, které nemá k dispozici). 

 

Vyjednávací síla dodavatelů je malá, neboť společnost ABC, a.s. má například dodávky 

základního materiálu zajištěny u tří až pěti dodavatelů, díky čemuž snížila jejich 

vyjednávací sílu a současně také eliminovala riziko výpadku dodávek nezbytných pro 

zachování výroby. Společnost ABC, a.s. má ovšem i takové dodavatele, kteří nabízí 

velmi specifická řešení svých dodávek, a proto je jejich vyjednávací síla větší než 

v případě dodavatelů základního materiálu. Jedná se zejména o dodavatele technologií 

pro výrobu a také kooperací, jejichž nabízená řešení jsou především pružnou reakcí na 

konkrétní požadavky společnosti ABC, a.s. 

 

Společnost ABC, a.s. v oblasti nákupu materiálu, polotovarů a služeb využívá vybrané 

spolehlivé a osvědčené dodavatele, u nichž má na základě dlouholetých zkušeností 

záruku prvotřídní kvality a spolehlivosti dodávek (Produktový katalog společnosti 

ABC, a.s., 2012). 

 

� Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozbu vstupu nových konkurentů vnímá společnost ABC, a.s. spíše jako malou, neboť 

výroba komponentů lineárního pohybu představuje obor, který je náročný nejen 
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z technologického hlediska. Pro zahájení činnosti jsou zapotřebí vysoké počáteční 

investice, které jsou spojeny zejména s nákupem strojního vybavení, technologií a také 

vlastním výzkumem a vývojem. Další překážkou pro vstup může být nedostatečné 

know how ve výrobě nově vstupujících konkurentů. Otázkou však zůstává dovoz 

cenově příznivějších komponentů lineárního pohybu konkurenčních společností 

z asijských zemí, které v současné době cílí i na vzdálenější zákazníky (např. na 

evropském trhu). Asijská konkurence nejenže využívá levnou pracovní sílu, ale také se 

zaměřuje na tzv. hromadnou výrobu, při níž dosahuje výrazně nižších výrobních 

nákladů na kus. Jinými slovy asijská konkurence nezohledňuje konkrétní požadavky 

zákazníků, kterým by přizpůsobovala svou výrobu. Společnost ABC, a.s. asijské 

konkurenci čelí tak, že flexibilně reaguje na přání zákazníka a neustále pracuje na 

nových, případně i atypických řešení komponentů lineárního pohybu. Na základě 

uvedených skutečností lze vyvodit, že společnost ABC, a.s. je stále krok před asijskou 

konkurencí, jejíž prioritou není vyhovět specifickým požadavkům zákazníků. 

 

� Hrozba substitutů 

Ke komponentům lineárního pohybu, které tvoří výrobní program společnosti 

ABC, a.s., lze nalézt několik substitutů. U těchto substitutů však vždy záleží především 

na účelu, ke kterému mají sloužit a také požadované přesnosti, účinnosti apod. Na 

základě uvedených skutečností je pak zapotřebí činit rozhodnutí, zda je možné 

v konkrétním případě využít substituční výrobek. Komponenty lineárního pohybu, které 

nabízí společnost ABC, a.s., lze při zohlednění dalších skutečností nahradit níže 

uvedenými substituty. 

� Šrouby s maticí – jednoduchá výroba a vymezování vůle, nevýhodou je malá 

účinnost a také jejich opotřebení.  

� Pastorky a ozubené hřebeny – nachází uplatnění především u větších délek. 

Jsou však méně přesné. 

� Hydraulické válce – jsou méně náročné na výrobu a méně přesné je i jejich 

polohování. Využívají tlaku stlačeného vzduchu či oleje, a proto by mohlo dojít 

k úniku těchto látek 

� Planetové šrouby – jsou velmi přesné a zároveň velmi náročné na výrobu. 
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� Hydrostatické šrouby – jedná se v podstatě o trapézový šroub, kde mezi maticí 

a hřídelí je tzv. olejová kapsa, do které se vstřikuje olej. Pro ilustraci jsou 

substituty, které byly dostupné, uvedeny v příloze 10 této diplomové práce. 

 

� Rivalita společností působících na daném trhu 

V České republice je výrobní program společnosti ABC, a.s. stále ojedinělý, a proto 

společnost zaujímá dominantní postavení na tuzemském trhu, konkrétně se jedná asi 

o 75 % podíl v oboru kovoobráběcích strojů. Zbývajících cca 25 % tuzemského trhu 

v daném oboru patří zahraničním výrobcům, kteří zde mají své obchodní zástupce. Mezi 

tyto výrobce patří například HIWIN GmbH, NSK Ltd., Steinmeyer GmbH, THK 

GmbH, KORTA S.A., BoshRexroth AG. Společnost ABC, a.s. se snaží čelit 

konkurenčním společnostem zaváděním nových technologií, modernizací zastaralého 

výrobního parku, přizpůsobováním požadavkům zákazníků, komplexností technických 

řešení, rozšiřováním výrobkového portfolia, zkracováním dodacích lhůt a navyšováním 

výrobních kapacit. Uvedenými aktivitami společnost usiluje alespoň o udržení stávající 

dominantní pozice na českém trhu a o posílení svého postavení na zahraničních trzích, 

kde je schopna konkurovat předním světovým výrobcům. V zahraničních trzích 

společnost ABC, a.s. spatřuje značný růstový potenciál v dalších letech. Pro představu 

lze také uvést, že produkce analyzované společnosti, která je určená pro zahraniční trhy 

představuje zhruba 1 % z celkové produkce komponentů lineárního pohybu světových 

výrobců.  

  

2.6.3  Model „7S“ 

Dle tohoto modelu bude na společnost ABC, a.s. nahlíženo jako na množinu 7 faktorů, 

které se vzájemně podmiňují a rozhodují o tom, jak bude zvolená strategie společnosti 

naplněna. Mezi tyto faktory patří: strategie, struktura, systém řízení, styl manažerské 

práce, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty. 

 

� Strategie 

Společnost ABC, a.s. usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti, udržení stávajících trhů 

a postupné pronikání na trhy nové, ať už regionální či oborové. Společnost ABC, a.s. 

rovněž provádí aktivní exportní politiku podpořenou vlastním vývojem a výzkumem, 
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a to s cílem patřit k nejvýznamnějším světovým výrobcům zejména pro obráběcí stroje. 

Zároveň si však uvědomuje nestálost pro ni stěžejního oboru obráběcích strojů, a proto 

chce získávat zákazníky i z dalších sektorů jako je gumárenství, vstřikolisy, obranný 

průmysl či energetika. V letech 2013 až 2015 společnost ABC, a.s. prováděla masivní 

investice do rozvoje technologií a také do modernizace stávajícího výrobního parku, 

které ji posunuly na technologickou špičku ve výrobě pohybových šroubů. Díky těmto 

investicím je nyní schopna dodat svým zákazníkům kvalitnější a přesnější výrobky, a to 

dokonce v kratším čase (Výroční zpráva společnosti ABC, a.s., 2015).  

 

� Struktura 

Organizační struktura společnosti je členěna na 5 úseků. Konkrétně se jedná o technický 

úsek, úsek řízení kvality, výrobní úsek, obchodní úsek a ekonomicko-finanční úsek. 

V čele každého úseku je ředitel, který má určitou pravomoc a také odpovědnost za 

danou oblast. Organizační struktura společnosti ABC, a.s. již byla zmíněna v kapitole 

3.4 a je dostupná v příloze 1 této diplomové práce.  

 

� Systém řízení 

V současné době je ve společnosti ABC, a.s. implementován informační systém, který 

zahrnuje např. účetnictví, controlling, nákup, prodej, skladové hospodářství. Nicméně 

společnost pociťuje jisté nedostatky ohledně tohoto systému, a proto v budoucnu 

zvažuje zavedení nového informačního systému, který bude lépe vyhovovat konkrétním 

potřebám této společnosti. Společnost využívá také docházkový systém, a to zejména 

pro evidenci a vyhodnocování docházky zaměstnanců. Dále společnost využívá 

produkty MS Office, zejména pak Excel, který umožňuje poměrně komfortní práci 

s daty z informačního systému společnosti. Oddělení technické přípravy výroby, které 

zahrnuje konstrukční a technologickou oblast, využívá také CAD/CAM systémy. 

  

� Styl manažerské práce 

Ve společnosti ABC, a.s. převažuje demokratický styl řízení, přičemž konečná 

rozhodnutí zůstávají v rukou nadřízených. Vedoucí pracovníci usilují o přímé zapojení 

podřízených do dění ve společnosti a také vytvoření pocitu sounáležitosti se společností. 

Zaměstnanci mají možnost vyjádřit své názory, připomínky či případné problémy 



59 
 

osobně nebo prostřednictvím schránek důvěry rozmístěných v areálu společnosti. 

Následně jsou tyto podněty, připomínky či problémy projednávány na společných 

poradách vedení společnosti ABC, a.s., které jsou obvykle konány v pravidelných 

intervalech. 

 

� Spolupracovníci 

Společnost ABC, a.s. spolupracuje při výběru nových pracovníků s expertními 

společnostmi a na základě jejich doporučení přijímá nové zaměstnance. Uvedený postup 

usnadňuje společnosti doplnění pracovního kolektivu zejména vysoce kvalifikovanými 

odborníky, kteří se rychle zařadí do pracovního kolektivu a jsou schopni plnit i náročné 

pracovní úkoly. Společnost ABC, a.s. si plně uvědomuje, že největším bohatstvím jsou 

právě její zaměstnanci. Z tohoto důvodu umožňuje lidem, kteří zde pracují uplatnit 

všechny jejich znalosti a dovednosti, zvyšovat jejich dosavadní kvalifikaci, karierní růst 

apod. Vzdělání pracovníků je doplňováno odbornými školeními, které probíhají 

především ve vlastním školícím středisku. Díky tomu zaměstnanci využívají při své 

práci nejnovější poznatky a metody v daném oboru (Výroční zpráva společnosti ABC, 

a.s., 2015).  

 

Společnost ABC, a.s. využívá také celou řadu motivačních nástrojů, konkrétně se jedná 

o penzijní připojištění, finanční příspěvky při životních jubileích, odchodu do důchodu, 

dosažení 10, 15 let… trvání pracovního poměru ve společnosti, příspěvek na stravování, 

týden dovolené navíc, společné akce, vzdělávání, výměna pracovních oděvů 

zaměstnancům ve výrobě, placené rekvalifikace či doškolování za účelem prohloubení 

znalostí a dovedností, slevy na služby (např. welness), poskytnutí služebního 

automobilu (Základní informace o společnosti ABC, a.s., 2016). 

 

� Schopnosti 

Společnost ABC, a.s. má dlouholetou tradici ve výrobě komponentů lineárního pohybu 

určeného především pro obráběcích stroje. Nejen vlastní výzkum a vývoj, ale také 

pravidelné investice do nových technologií a strojního vybavení umožňují společnosti 

držet krok se světovou konkurencí v daném oboru. Jak již bylo zmíněno, největším 

bohatstvím společnosti ABC, a.s. jsou její zaměstnanci, a proto klade důraz na jejich 
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rozvoj a průběžné doplňování odborných znalostí, které mohou následně uplatnit 

v praxi. Dlouholeté zkušenosti v oboru a vysoce odborné znalosti zaměstnanců 

umožňují společnosti ABC, a.s. vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům ze strany 

zákazníků.  

 

� Sdílené hodnoty 

Společnost ABC, a.s. chce být spolehlivým partnerem jak pro stávající, tak budoucí 

obchodní partnery. Jedním z cílů analyzované společnosti je plnit i ty nejnáročnější 

požadavky zákazníků, a to nejen ohledně kvality, ale i časových termínů. Dále klade 

důraz na týmovou spolupráci, která je při plnění zejména specifických požadavků 

zákazníků velmi důležitá.  

 

2.7 Finanční analýza 

Následující část této práce bude věnována finanční analýze společnosti ABC, a.s. Data 

pro její zpracování budou čerpána zejména z účetních výkazů za roky 2011 až 2015, 

které jsou veřejně dostupné na portálu justice. Cenným zdrojem informací bude také 

výroční zpráva, která je rovněž dostupná na uvedených internetových stránkách. 

Vypočtené hodnoty vybraných ukazatelů finanční analýzy budou porovnány jak 

s doporučenými hodnotami dle odborné literatury, tak oborovými průměry, které 

zveřejňuje na svých internetových stránkách Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dle 

klasifikace ekonomických činností CZ-NACE spadá zvolená společnost ABC, a.s. svou 

hlavní činností do sekce C - zpracovatelský průmysl, oddílu 28 - Výroba strojů 

a zařízení j. n., skupiny 28.1 - Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely a třídy 

28.15 - Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků. Dále budou 

vypočtené hodnoty vybraných ukazatelů finanční analýzy porovnány s hodnotami 

stejných ukazatelů u vybrané strojírenské společnosti s podobnou výrobní činností. Na 

základě takto provedené finanční analýzy budou formulovány návrhy vedoucí ke 

zlepšení stávající finanční situace společnosti ABC, a.s. 
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2.7.1 Analýza stavových ukazatelů 

V rámci této části bude zpracována analýza stavových ukazatelů, která poskytne přehled 

o majetkové a finanční struktuře společnosti ABC, a.s. Nejprve bude zpracována 

horizontální analýza a poté vertikální analýza rozvahy. 

 

� Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza rozvahy umožňuje sledovat vývoj jednotlivých položek aktiv 

a pasiv v časové řadě. Meziroční změny položek jsou uvedeny jak absolutně v tis. Kč, 

tak také relativně v procentech. Níže uvedená tabulka 6 zobrazuje vývoj vybraných 

položek aktiv společnosti ABC, a.s. v letech 2011 až 2015. Úplná horizontální analýza 

aktiv je uvedena v příloze 5. 

 

Tabulka 6: Horizontální analýza aktiv za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

Aktiva  2011/ 2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/2015 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

AKTIVA CELKEM -6 578 -5,09 56 993 46,47 9 964 5,55 -816 -0,43 

Dlouhodobý majetek -16 152 -22,05 35 758 62,64 26 871 28,94 15 939 13,31 

Dlouhodobý nehmotný majetek  378 86,10 2 717 332,56 -861 -24,36 -762 -28,51 

Dlouhodobý hmotný majetek  3 470 6,84 35 101 64,75 27 732 31,05 16 701 14,27 

Dlouhodobý finanční majetek -20 000 -90,66 -2 060 -100,00 0 - 0 - 

Oběžná aktiva 9 648 17,46 21 311 32,84 -16 957 -19,67 -17 708 -25,57 

Zásoby 177 0,88 192 0,95 1 307 6,39 4 995 22,95 

Dlouhodobé pohledávky 0 - 0 - 0 - 0 - 

Krátkodobé pohledávky  4 473 17,58 35 563 118,88 -19 685 -30,06 -21 480 -46,91 

Krátkodobý finanční majetek 4 998 51,44 -14 444 -98,17 1 421 526,30 -1 223 -72,32 

Časové rozlišení  -74 -9,99 -76 -11,39 50 8,46 953 148,67 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že celková aktiva v roce 2012 klesla oproti roku 2011 

o 5,09 %, což v absolutním vyjádření činí 6 578 tis. Kč. Příčina tohoto poklesu je 

spatřována u dlouhodobého majetku, který meziročně poklesl o 22,05 % 

(tj. o 16 152 tis. Kč). V roce 2013 vlivem nárůstu dlouhodobého majetku a oběžných 

aktiv vzrostla celková aktiva o 46,47 % (tj. o 56 993 tis. Kč). V roce 2014 došlo 

k opětovnému růstu celkových aktiv, a to o 5,55 % (tj. o 9 964 tis. Kč). Na nárůstu 

celkových aktiv se nejvíce podílely investice do dlouhodobého majetku, které převýšily 

i pokles zaznamenaný u oběžných aktiv. V roce 2015 celková aktiva zaznamenala 

mírný pokles, konkrétně o 0,43 % (tj.  816 tis. Kč), který byl způsoben poklesem 

oběžných aktiv. 
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Dlouhodobý majetek zaznamenal pokles pouze v roce 2012, kdy oproti roku 2011 klesl 

o 22,05 %, což v absolutním vyjádření činí 16 152 tis. Kč. V dalších letech již 

vykazoval rostoucí trend a největší meziroční nárůst zaznamenal v roce 2013, a to 

o 62,64 % (tj. o 35 758 tis. Kč). Dlouhodobý nehmotný majetek do roku 2013 rostl, 

přičemž největší meziroční nárůst byl zaznamenán právě v tomto roce, konkrétně 

o 332,56 % (2 717 tis. Kč). Tento nárůst byl způsoben tím, že společnost ABC, a.s. 

využila dotačního programu „ICT v podnicích“ a uskutečnila investici do upgradu 

hlavního informačního systému. Dlouhodobý hmotný majetek měl ve sledovaném 

období rostoucí trend, avšak největší nárůst je patrný v roce 2013, kdy společnost 

ABC, a.s. výrazněji investovala. V tomto roce byla modernizována strojní základna 

a byly pořízeny např. brusky na broušení hřídelí a matic, dvě obráběcí CNC centra pro 

výrobu matic a konců hřídelí, dále bylo zprovozněno také robotické pracoviště pro 

tepelné úpravy pomocí laseru. Díky uvedeným skutečnostem byl zaznamenán výrazný 

nárůst u položky „Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí“, která 

meziročně vzrostla o 162,58 % (tj. o 29 471 tis. Kč). V letech 2014 a 2015 společnost 

ABC, a.s. prováděla další investice, čímž se dostala na technologickou špičku v oboru. 

Dále lze zmínit, že v roce 2014 byl zaznamenán také výrazný nárůst u položky 

„Stavby“, a to z důvodu provedeného zateplení výrobních hal v rámci dotačního 

programu Eko-Energie. Dlouhodobý finanční majetek nabýval hodnot pouze v letech 

2011 a 2012. V roce 2011 byl tvořen poskytnutou dlouhodobou půjčkou mateřské 

společnosti ve výši 20 000 tis. Kč. V roce 2012 však došlo k jejímu splacení, a to 

formou zápočtu s přiznanou a nevyplacenou dividendou ve stejné výši. Z tohoto důvodu 

tedy došlo k meziročnímu poklesu dlouhodobého finančního majetku v roce 2012 

o 90,66 %, což v absolutním vyjádření činí právě 20 000 tis. Kč. V roce 2013 

dlouhodobý finanční majetek zaznamenal pokles oproti roku 2012, a to o 100 % 

(tj. 2 060 tis. Kč). Tuto částku tvořila položka „Ostatní dlouhodobé cenné papíry 

a podíly“, která konkrétně představovala podíl v zájmovém sdružení.  

 

Oběžná aktiva do roku 2013 rostla, avšak v roce 2014 a 2015 zaznamenala pokles. 

Největší nárůst oběžných aktiv byl zaznamenán v roce 2013, kdy vzrostla oproti roku 

2012 o 32,84 %, což v absolutním vyjádření činí 21 311 tis. Kč. Naopak největší pokles 

oběžných aktiv nastal v roce 2015, a to o 25,57 % (tj. o 17 708 tis. Kč). Zásoby 
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ve sledovaném období vykazovaly rostoucí trend, přičemž největší část tvoří položka 

„Materiál“, dále také „Nedokončená výroba a polotovary“ a „Výrobky“. Položka 

„Zboží“ vykazovala hodnoty pouze v letech 2013 až 2015, ty jsou však zanedbatelné.  

Co se týče dlouhodobých pohledávek, ve sledovaném období společnost ABC, a.s. 

žádné neevidovala. Krátkodobé pohledávky narůstaly do roku 2013, kdy vzrostly oproti 

předchozímu roku o 118,88 % (tj. o 35 563 tis. Kč). Tento nárůst byl způsoben 

především nárokem společnosti ABC, a.s. na dotaci z dotačních programů (např. ICT 

v podnicích, Inovace 2013), který se projevil v položce „Stát - daňové pohledávky“. 

Uvedená položka tak vzrostla oproti roku 2012 o 2 719,25 % (tj. o 43 508 tis. Kč). 

V roce 2014 došlo k poklesu krátkodobých pohledávek oproti předchozímu roku 

o 30,06 % (tj. o 19 685 tis. Kč). Příčina tohoto poklesu je opět spatřována u položky 

„Stát - daňové pohledávky“, která se snížila o 74,94 % (32 618 tis. Kč). V roce 2015 

krátkodobé pohledávky, které byly tvořeny zejména položkou „Krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů“, vykazovaly nejnižší hodnotu za sledované období, konkrétně 

klesly oproti roku 2014 o 46,91 % (tj. o 21 480 tis. Kč). Krátkodobý finanční majetek 

měl proměnlivý vývoj, který byl způsoben zejména kolísáním položky „Účty 

v bankách“.  

 

Časové rozlišení tvořila zejména položka „Náklady příští období“, která zahrnuje např. 

časové rozlišení leasingu vozidel, náklady na licence, nájmy, pojistné, dlouhodobá 

školení, které jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně přísluší.  

 

Níže uvedený graf 3 zobrazuje vývoj aktiv společnosti ABC, a.s. v letech 2011 až 2015. 
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Graf 3: Vývoj aktiv za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti 
ABC, 2011–2015) 
 

Následující tabulka 7 zobrazuje vývoj vybraných položek pasiv společnosti ABC, a.s. 

v letech 2011 až 2015. Kompletní horizontální analýza pasiv je dostupná v příloze 6. 

 

Tabulka 7: Horizontální analýza pasiv za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

Pasiva 2011/ 2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/2015 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

PASIVA CELKEM -6 578 -5,09 56 993 46,47 9 964 5,55 -816 -0,43 

Vlastní kapitál -5 512 -16,66 5 623 20,40 3 255 9,81 6 167 16,92 

Základní kapitál  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kapitálové fondy 0 - 0 - 0 - 0 - 

Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku 0 - 0 - 0 - -5 047 

-
100,00 

VH minulých let  -9 369 -90,10 19 488 1892,04 5 623 27,41 8 301 31,75 

VH běžného účetního období 3 857 24,68 -13 865 -71,15 -2 368 -42,11 2 913 89,49 

Cizí zdroje -982 -1,02 51 380 54,10 6 492 4,44 -6 830 -4,47 

Rezervy -9 937 -93,96 -94 -14,71 346 63,49 -457 -51,29 

Dlouhodobé závazky -6 656 -11,36 4 145 7,98 -151 -0,27 138 0,25 

Krátkodobé závazky 10 700 39,96 -22 906 -61,12 3 897 26,75 28 782 155,86 

Bankovní úvěry a výpomoci 4 911 - 70 235 1430,16 2 400 3,19 -35 293 -45,51 

Časové rozlišení   -84 -43,75 -10 -9,26 217 221,43 -153 -48,57 

 

Vývoj celkových pasiv kopíroval vývoj celkových aktiv, neboť platí tzv. bilanční 

rovnice, kdy celková pasiva se musí rovnat celkovým aktivům.  

 

Vlastní kapitál vykazoval rostoucí tendenci, vyjma roku 2012, kdy klesl o 16,66 % (tj. 

o 5 512 tis. Kč), a to díky poklesu výsledku hospodaření minulých let. Základní kapitál 

byl ve sledovaném období ve výši 2 000 tis. Kč. Kapitálové fondy společnost ABC, a.s. 
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nevytvářela. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku byly v letech 2011 

až 2014 tvořeny položkou „Zákonný rezervní fond“, a to ve výši 5 047 tis. Kč. V roce 

2015 však dle aktuálních stanov společnosti ABC, a.s. již nebyla povinnost rezervní 

fond dále tvořit, a proto byl k datu 31.12.2015 zrušen a částka 5 047 tis. Kč byla 

převedena na nerozdělený zisk z minulých let. Výsledek hospodaření minulých let byl 

po celé období tvořen položkou „Nerozdělený zisk minulých let“ a vykazoval rostoucí 

tendenci, vyjma roku 2012, kdy došlo k jeho poklesu. Největší nárůst výsledku 

hospodaření minulých let byl zaznamenán v 2013, kdy oproti roku 2012 vzrostl 

o 1 892,04 % (tj. o 19 488 tis. Kč). Výsledek hospodaření běžného účetního období byl 

ve sledovaném období kladný, avšak jeho vývoj byl spíše proměnlivý.  

 

Cizí zdroje kopírovaly vývoj celkových pasiv. Největší nárůst cizích zdrojů je patrný 

v roce 2013, kdy společnost ABC, a.s. začala čerpat zejména dlouhodobé bankovní 

úvěry pro realizaci své investiční činnosti. Oproti předchozímu roku cizí zdroje vzrostly 

o 54,10 %, což v absolutním vyjádření činí 51 380 tis. Kč. V roce 2011 společnost 

ABC, a.s. tvořila rezervu na opravy dlouhodobého majetku, která byla v souladu se 

zákonem o rezervách a o dani z příjmu. Tato rezerva je v rozvaze patrná pod položkou 

„Rezervy podle zvláštních právních předpisů“. V následujícím roce společnost 

ABC, a.s. tuto rezervu ve výši 7 360 tis. Kč rozpustila, a to za účelem oprav výrobních 

hal (zateplení, výměna světlíků apod.). Z tohoto důvodu vykazuje tato položka od roku 

2011 již nulovou hodnotu. V letech 2011 až 2015 společnost ABC, a.s. ještě tvořila 

„Ostatní rezervy“ za účelem krytí dalších neočekávaných nákladů, konkrétně se jednalo 

o odměny statutárních a dozorčích orgánů. Dlouhodobé závazky tvořila zejména 

položka „Závazky – ovládající a řídící osoba“, konkrétně se jednalo o dlouhodobý 

závazek z přijaté půjčky od mateřské společnosti. Vývoj dlouhodobých závazků tak 

nejvíce ovlivnila právě proměnlivá výše této půjčky, od roku 2013 je ve výši 

54 837 tis. Kč. Krátkodobé závazky měly rovněž proměnlivý vývoj, přičemž v letech 

2011, 2012 a 2015 byly nejvíce ovlivněny položkou „Závazky – ovládající a řídící 

osoba“. Nárůst této položky v roce 2015 byl způsoben přijetím krátkodobé půjčky 

od propojené osoby ve výši 29 968 tis Kč. V roce 2011 společnost ABC, a.s. bankovní 

úvěry a výpomoci nevyužívala, ovšem v následujících letech již čerpala jak krátkodobé, 

tak dlouhodobé bankovní úvěry. V roce 2013 vzrostly bankovní úvěry a výpomoci 
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o 1 430,16 % (tj. o 70 235 tis. Kč), což bylo způsobeno zvýšenou potřebou finančních 

zdrojů za účelem realizace rozsáhlých investic. V roce 2015 došlo k poklesu 

bankovních úvěrů a výpomocí o 45,51 % (tj. o 35 293 tis. Kč).  

 

Časové rozlišení bylo tvořeno položkou „Výdaje příštích období“, jejíž výši lze 

považovat za zanedbatelnou vzhledem k celkové bilanční sumě pasiv.  

 

Níže uvedený graf 4 zobrazuje vývoj pasiv společnosti ABC, a.s. v letech 2011 až 2015. 

Je patrné, že cizí zdroje v každém roce převyšovaly vlastní kapitál. 

 

 
Graf 4: Vývoj pasiv za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti 
ABC, a.s., 2011–2015) 

 

� Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza poskytuje informace o struktuře aktiv a pasiv, a to prostřednictvím 

podílu jednotlivých položek aktiv či pasiv vzhledem k celkové bilanční sumě, za kterou 

se považují celková aktiva, příp. pasiva. Níže uvedená tabulka 8 zobrazuje podíl 

vybraných položek aktiv na celkových aktivech společnosti ABC, a.s. Kompletní 

vertikální analýza aktiv je dostupná v příloze 7.  
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Tabulka 8: Vertikální analýza aktiv za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

Aktiva  2011 2012 2013 2014 2015 
% % % % % 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Dlouhodobý majetek 56,67 46,54 51,68 63,14 71,85 
Dlouhodobý nehmotný majetek  0,34 0,67 1,97 1,41 1,01 
Dlouhodobý hmotný majetek  39,26 44,20 49,72 61,73 70,84 
Dlouhodobý finanční majetek 17,07 1,68 0,00 0,00 0,00 
Oběžná aktiva 42,75 52,91 47,99 36,52 27,30 
Zásoby 15,55 16,53 11,39 11,48 14,18 
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Krátkodobé pohledávky  19,69 24,39 36,45 24,15 12,88 
Krátkodobý finanční majetek 7,52 12,00 0,15 0,89 0,25 
Časové rozlišení  0,57 0,54 0,33 0,34 0,84 

 

Z tabulky 8 je evidentní, že největší podíl na sumě aktiv měl dlouhodobý majetek, 

vyjma roku 2012. Lze tedy konstatovat, že se jedná o kapitálově těžkou společnost, 

neboť má více dlouhodobého majetku než oběžného. Největší podíl na celkových aktiv 

má dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří zejména položka „Stavby“ a „Samostatné 

hmotné movité věci a soubory movitých věcí“. V roce 2011 tvořil nezanedbatelnou část 

aktiv také dlouhodobý finanční majetek (17,07 %), který byl tvořen poskytnutou 

půjčkou mateřské společnosti. V roce 2012 se podíl dlouhodobého finančního majetku 

na sumě aktiv snížil, neboť došlo ke splacení poskytnuté půjčky. V následujících letech 

již společnost ABC, a.s. žádný dlouhodobý finanční majetek neevidovala. Dlouhodobý 

nehmotný majetek dosáhl nejvyššího podílu na aktivech v roce 2013 (1,97 %), kdy 

společnost ABC, a.s. provedla upgrade hlavního informačního systému.  

 

Podíl oběžných aktiv na celkových aktivech klesal, vyjma roku 2012.  V prvních dvou 

letech tvořily největší část aktiv krátkodobé pohledávky, které byly tvořeny zejména 

položkou „Pohledávky z obchodních vztahů“. V roce 2013 došlo k poměrně výraznému 

nárůstu podílu krátkodobých pohledávek, který byl způsoben zejména nárůstem 

položky „Stát - daňové pohledávky“.  Konkrétně se jednalo o pohledávku vůči státu 

z titulu nároku na dotace.  Významný podíl na sumě aktiv měly také zásoby, konkrétně 

položka „Materiál“ a „Nedokončená výroba a polotovary“. Dlouhodobé pohledávky 

společnost ABC neevidovala, a proto je jejich podíl nulový. Krátkodobý finanční 

majetek vykazoval růst v letech 2011 a 2012, avšak v následujících letech již 

nedosahoval ani 1% podílu na celkových aktivech.  
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Časové rozlišení mělo zcela zanedbatelný podíl na bilanční sumě aktiv. Tento podíl se 

pohyboval od 0,33 do 0,84 %. 

 

 
Graf 5: Vertikální analýza aktiv za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

 

Níže uvedená tabulka 9 zobrazuje podíl vybraných položek pasiv na celkových pasivech 

společnosti ABC, a.s.  Úplná vertikální analýza pasiv je uvedena v příloze 8. 

 

Tabulka 9: Vertikální analýza pasiv za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

Pasiva 2011 2012 2013 2014 2015 
% % % % % 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál 25,60 22,47 18,47 19,22 22,57 
Základní kapitál  1,55 1,63 1,11 1,05 1,06 
Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 

3,91 4,11 2,81 2,66 0,00 

Výsledek hospodaření minulých let  8,05 0,84 11,42 13,79 18,24 
Výsledek hospodaření běžného úč. období 12,10 15,89 3,13 1,72 3,27 
Cizí zdroje 74,26 77,44 81,47 80,61 77,34 
Rezervy 8,18 0,52 0,30 0,47 0,23 
Dlouhodobé závazky 45,35 42,36 31,23 29,51 29,71 
Krátkodobé závazky 20,72 30,55 8,11 9,74 25,03 
Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 4,00 41,83 40,90 22,38 
Časové rozlišení   0,15 0,09 0,05 0,17 0,09 
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Z výše uvedené tabulky 9 je patrné, že společnost ABC, a.s. ve sledovaném období 

upřednostňovala cizí zdroje k financování svých aktivit. Vlastní kapitál dosahoval 

nejvyššího podílu na sumě pasiv v roce 2011 (25,60 %). Základní kapitál tvořil 

nezanedbatelnou část pasiv a jeho podíl se pohyboval v rozmezí 1,05–1,63 %. 

Kapitálové fondy společnost ABC, a.s. ve sledovaném období netvořila, a proto je jejich 

podíl nulový. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku byly tvořeny 

položkou „Zákonný rezervní fond“ a nabývaly podílu v rozmezí 2,66–4,11 %. Podíl 

výsledku hospodaření minulých let vykazoval rostoucí trend, vyjma roku 2012.  

 

Jak již bylo zmíněno společnost ABC, a.s. využívala k financování svých aktivit 

zejména cizí zdroje, které tvořily v letech 2013 a 2014 více než 80% podíl na celkových 

pasivech. Lze tedy konstatovat, že společnost ABC, a.s. nedodržuje tzv. zlaté bilanční 

pravidlo financování, které doporučuje finanční strukturu ve složení 50 % cizích a 50 % 

vlastních zdrojů. V letech 2011, 2012 a 2015 tvořily významnou část pasiv dlouhodobé 

závazky, které byly tvořeny položkou „Závazky - ovládající a řídící osoba“. V roce 

2013 však společnost ABC, a.s. začala využívat dlouhodobé bankovní úvěry k realizaci 

rozsáhlých investic zejména do strojního vybavení. Z tohoto důvodu tedy výrazně 

vzrostl podíl bankovních úvěrů a výpomocí v roce 2013 na 41,83 %, ovšem v roce 2014 

již jejich podíl klesl na 40,90 %. V roce 2015 pak došlo ke snížení jak krátkodobých, 

tak dlouhodobých bankovních úvěrů, což se promítlo ve snížení podílu na 22,38 %. 

Společnost ABC, a.s. tedy postupně snižuje své úvěrové zatížení. Nezanedbatelnou část 

pasiv tvořily také krátkodobé závazky, jejichž vývoj byl velmi proměnlivý. Nejvyššího 

podílu dosáhly krátkodobé pohledávky v roce 2012 (30,55 %). Rezervy měly největší 

podíl v roce 2011 (8,18 %), kdy byly tvořeny v souladu se zákonem o rezervách 

a o dani z příjmu. V roce 2012 však společnost ABC, a.s. tuto rezervu čerpala za účelem 

oprav výrobních hal, a proto došlo ke snížení podílu rezerv na 0,52 %.  

 

Podíl časového rozlišení lze považovat opět za zanedbatelný, neboť nedosahoval ani 

1 % na sumě pasiv.  
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Graf 6: Vertikální analýza pasiv za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

 

2.7.2 Analýza tokových ukazatelů 

Nejprve bude zpracována horizontální analýza výkazu zisku a ztráty a výkazu cash 

flow, která poskytne přehled o vývoji vybraných položek. Dále zde bude provedena 

vertikální analýza výnosů a nákladů, která poskytne přehled o jejich struktuře.  

 

� Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V rámci této analýzy bude věnována pozornost vývoji vybraných položek výkazu zisku 

a ztráty. Meziroční změny položek jsou uvedeny jak absolutně v tis. Kč, tak také 

relativně v procentech. Úplná horizontální analýza výkazu zisku a ztráty je uvedena 

v příloze 9. 
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Tabulka 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

Výkaz zisku a ztrát 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Tržby za prodej zboží 236 - 104 44,07 1 101 323,82 -611 -42,40 

Náklady vynaložené na 
prodané zboží 170 - 169 99,41 795 234,51 -441 -38,89 

Obchodní marže 66 - -65 -98,48 306 30600,00 -170 -55,37 

Výkony 17 467 14,26 -14 787 -10,56 20 511 16,39 4 187 2,87 

Tržby za prodej vlastních  
výrobků a služeb 14 871 12,08 -13 689 -9,92 14 831 11,93 4 081 2,93 

Výkonová spotřeba 4 995 10,71 -6 289 -12,18 11 244 24,79 -5 205 -9,20 

Přidaná hodnota 12 538 16,53 -8 563 -9,69 9 573 11,99 9 222 10,32 

Osobní náklady 13 034 29,11 -480 -0,83 2 435 4,25 4 256 7,12 

Daně a poplatky 182 78,11 -164 -39,52 0 0,00 36 14,34 

Odpisy DHM a DNM  -49 -0,31 -184 -1,12 9 224 56,94 5 182 20,38 

Tržby z prodeje DM a 
materiálu -49 -46,67 1 658 2960,71 -1 689 -98,54 113 452,00 

ZC prodaného DM a materiálu 7 15,56 -3 -5,77 -6 -12,24 123 286,05 

Změna stavu rezerv a OP 
v provozní oblasti 

-10 443 -204,16 7 852 50,47 1 251 16,23 -686 -10,63 

Provozní VH 8 457 42,33 -14 939 -52,54 -3 549 -26,30 1 610 16,19 

Finanční VH  -3 444 -416,44 -2 705 -63,33 874 12,53 2 136 35,00 

Daň z příjmů za běžnou 
činnost 1 156 32,84 -3 779 -80,82 -257 -28,65 784 122,50 

VH za běžnou činnost 3 857 24,68 -13 865 -71,15 -2 418 -43,00 2 962 92,42 

Mimořádné výnosy 0 - 0 - 50 - -49 -98,00 

Mimořádný VH 0 - 0 - 50 - -49 -98,00 

VH za účetní období 3 857 24,68 -13 865 -71,15 -2 368 -42,11 2 913 89,49 

VH před zdaněním 5 013 26,18 -17 644 -73,02 -2 625 -40,26 3 697 94,92 

 

Tržby za prodej zboží byly ve sledovaném období velmi nízké a jejich největší nárůst 

byl zaznamenán v roce 2014, kdy meziročně vzrostly o 323,82 % (tj. o 1 101 tis. Kč). 

Náklady na prodané zboží kopírovaly vývoj tržeb za prodej zboží. Obchodní marže 

měla ve sledovaném období proměnlivý vývoj, přičemž největší nárůst zaznamenala 

rovněž v roce 2014, kdy oproti roku 2013 vzrostla o 30 600 % (tj. o 306 tis. Kč). 

Výkony společnosti ABC, a.s. vykazovaly rostoucí trend, vyjma roku 2013, kdy došlo 

k jejich poklesu. Největší nárůst výkonů byl v roce 2014, kdy vzrostly o 16,39 % 

(tj. 20 511 tis. Kč). Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb kopírovaly vývoj 

výkonů. V roce 2014 a 2015 se analyzované společnosti podařilo získat nové zákazníky, 

a to zejména díky investiční činnosti, kterou rozšířila svou dosavadní nabídku (např. 

robotické laserové pracoviště). Tato skutečnost se promítla do růstu těchto tržeb v letech 

2014 a 2015. Výkonová spotřeba kopírovala vývoj výkonů, ovšem vyjma roku 2015, 
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kdy měla opačný vývoj než výkony. V roce 2015 tedy došlo k růstu výkonů 

a současnému poklesu výkonové spotřeby. Přidaná hodnota ve sledovaném období 

vykazovala růst, vyjma roku 2013, kdy došlo k jejímu poklesu. Osobní náklady 

zaznamenaly největší nárůst v roce 2012, kdy oproti roku 2011 vzrostly o 29,11 % (tj. 

o 13 034 tis. Kč). Tato skutečnost byla zapříčiněna výrazným nárůstem počtu 

zaměstnanců (z 90 na 114), neboť jak již bylo zmíněno společnost ABC, a.s. očekávala 

výrazný nárůst zakázek, a proto přijala s předstihem dostatečný počet pracovníků za 

účelem jejich splnění. Nárůst odpisů v roce 2014 o 56,94 % (tj. o 9 224 tis. Kč) byl 

způsoben investiční aktivitou v předchozím roce. Z výše uvedené tabulky je také patrné, 

že společnost ABC, a.s. ve sledovaném období měla tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu. Největší nárůst této položky byl zaznamenán v roce 2013, kdy 

analyzovaná společnost odprodala již nepotřebný dlouhodobý hmotný majetek. 

Významnou položku ve výkazu zisku a ztrát tvořila také změna stavu rezerv 

a opravných položek z provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období, která 

vykazovala ve sledovaném období záporné hodnoty. Záporné znaménko ve výkazu 

zisku a ztráty právě u této položky značí rozpouštění opravných položek a rezerv, 

a proto má v konečném důsledku pozitivní vliv na provozní výsledek hospodaření 

společnosti. V roce 2012 společnost čerpala rezervu na opravu budovy ve výši 

7 360 tis. Kč, kterou již dříve vytvořila dle zvláštních právních předpisů.   

 

V dalším textu bude přiblížen vývoj jednotlivých úrovní výsledků hospodaření 

společnosti ABC, a.s. Provozní výsledek hospodaření vykazoval kladné hodnoty, 

ovšem jeho vývoj byl velmi proměnlivý. V roce 2012 dosahoval nejvyšší hodnoty, což 

bylo způsobeno především nárůstem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Zde je 

zapotřebí také připomenout, že v roce 2012 došlo také k rozpuštění rezervy na opravu 

budov, což se do provozního výsledku hospodaření promítlo pozitivně. Finanční 

výsledek hospodaření byl ve sledovaném období záporný, tj. finanční náklady 

převyšovaly finanční výnosy společnosti ABC, a.s. Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost kopíroval vývoj provozního výsledku hospodaření, přičemž nejvyšší hodnoty 

dosahoval rovněž v roce 2012. V roce 2013 byl výsledek hospodaření za běžnou činnost 

nejnižší, což bylo způsobeno zejména nízkou úrovní provozního zisku a také záporným 

finančním výsledkem hospodaření. Mimořádný výsledek hospodaření byl vytvořen 
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pouze v roce 2014 a 2015, ovšem jeho hodnoty byly zcela zanedbatelné. V roce 2014 

společnost ABC, a.s. vykazovala mimořádné výnosy ve výši 50 tis. Kč, konkrétně byly 

tvořeny přijatým darem. V roce 2015 byly mimořádné výnosy pouze ve výši 1 tis. Kč 

a tvořila je vratka od penzijního fondu. Výsledek hospodaření za účetní období byl 

totožný s výsledkem hospodaření za běžnou činnost, vyjma roku 2014 a 2015, kdy bylo 

zapotřebí ještě přičíst mimořádný výsledek hospodaření.   

 

Vývoj jednotlivých úrovní výsledku hospodaření společnosti ABC, a.s. v letech 2011 

až 2015 zobrazuje následující graf 7. 

 

 
Graf 7: Vývoj výsledku hospodaření za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 
 

� Horizontální analýza výkazu cash flow  

Dále bude vypracována horizontální analýza výkazu cash flow, který obsahuje skutečné 

peněžní toky společnosti ABC, a.s. Vývoj vybraných položek výkazu cash flow 

zobrazuje tabulka 11.  
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Tabulka 11: Horizontální analýza výkazu cash flow za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování 
dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

Cash flow 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Stav PP a peněžních 
ekvivalentů na začátku 
období -7 611 -43,93 4 998 51,44 -14 444 -98,17 1 421 526,30 

Čistý peněžní tok z provozní  
činnosti 7 975 26,24 -76 969 -240,02 89 294 198,87 29 274 65,94 

Čistý peněžní tok z investiční 
 činnosti 38 396 121,11 -50 069 -748,19 -1 995 4,60 5 775 -12,73 

Čistý peněžní tok z finanční  
činnosti -33 762 - 107 596 318,69 -71 434 -96,75 -37 693 -1 570,54 

Čisté snížení, resp. zvýšení  
peněžních prostředků 12 609 165,67 -19 442 -389,00 15 865 109,84 -2 644 -186,07 

Stav PP a peněžních 
ekvivalentů na konci 
období 4 998 51,44 -14 444 -98,17 1 421 526,30 -1 223 -72,32 

 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti vykazoval rostoucí trend, vyjma roku 2013, kdy 

došlo k jeho propadu do záporných hodnot. Konkrétně poklesl o 240,02 % 

(tj. o 76 969 tis. Kč), což bylo způsobeno zejména nárůstem krátkodobých pohledávek 

z provozní činnosti. V dalších letech již peněžní tok z provozní činnosti dosahoval 

kladných hodnot, což je žádoucí. 

 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti dosahoval záporných hodnot, vyjma roku 2012. 

Záporné hodnoty značí, že společnost ABC, a.s. měla výdaje spojené s pořízením 

stálých aktiv. V roce 2012 byl čistý peněžní tok z investiční činnosti ovlivněn nejen 

výdaji do stálých aktiv, ale také přijetím splátky půjčky od mateřské společnosti ve výši 

20 000 tis. Kč. Čistý peněžní tok z provozní činnosti dosáhl kladné hodnoty, neboť 

příjem plynoucí ze splátky půjčky převýšil výdaje spojené s pořízením stálých aktiv 

v tomto roce. V následujících letech byl čistý peněžní tok z provozní činnosti opět 

záporný, jelikož společnost ABC, a.s. pokračovala v investiční činnosti. 

 

Čistý peněžní tok z finanční oblasti dosahoval jak kladných, tak také záporných hodnot. 

V roce 2011 byl peněžní tok z finanční oblasti nulový a v roce 2012 dosahoval záporné 

hodnoty, která byla způsobena především vyplacením dividendy ve výši 20 000 tis. Kč.  

Dividenda byla započtena s pohledávkou vůči mateřské společnosti z titulu poskytnuté 

půjčky ve stejné výši. V letech 2013 a 2014 byl čistý peněžní tok z finanční činnosti 

kladný, což bylo způsobeno čerpáním dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrů 
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za účelem rozsáhlé investiční činnosti. V roce 2015 byl čistý peněžní tok z finanční 

činnosti záporný, neboť došlo ke splácení dlouhodobých i krátkodobých bankovních 

úvěrů. 

 

 
Graf 8: Vývoj cash flow za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 
 

� Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Dále bude zpracována vertikální analýza výkazu zisku a ztráty, která poskytne přehled 

o struktuře výnosových a nákladových položek analyzované společnosti. Následující 

tabulka 12 uvádí podíl jednotlivých výnosových položek na celkových výnosech.  

 

Tabulka 12: Vertikální analýza výnosů za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

Výnosy  2011 2012 2013 2014 2015 
% % % % % 

Výnosy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Tržby za prodej zboží 0,00 0,16 0,25 0,93 0,52 
Výkony 96,65 95,73 91,10 94,13 94,03 
     Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 97,15 94,39 90,47 89,90 89,85 
     Změna stavu zásob -0,67 1,22 0,44 3,85 3,83 
     Aktivace 0,17 0,12 0,18 0,38 0,34 

Tržby z prodeje DM a materiálu 0,08 0,04 1,25 0,02 0,09 
Ostatní provozní výnosy 1,93 2,68 4,67 4,65 4,18 
Výnosy z DFM 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 
Výnosové úroky 0,08 0,50 0,00 0,00 0,00 
Ostatní finanční výnosy 1,26 0,89 1,73 0,23 1,18 
Mimořádné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 

 

Z tabulky 12 je evidentní, že celkové výnosy společnosti ABC, a.s. jsou tvořeny 

především tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb. To dokládá, že se jedná 

-50 000
-40 000
-30 000
-20 000
-10 000

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000

2011 2012 2013 2014 2015

V
 ti

s.
 K
č

Rok

Vývoj cash flow

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti



76 
 

o výrobně orientovanou společnost. Významněji se na celkových výnosech ve 

sledovaném období podílely také ostatní provozní výnosy, jejichž podíl byl v rozmezí 

1,93–4,67 %. Podíl ostatních finančních výnosů byl vyšší než 1 %, vyjma roku 2012 

a 2014. V roce 2013 se tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu podílely 

1,25 % na výnosech, což bylo způsobeno prodejem již nepotřebného dlouhodobého 

majetku. Více než 1% podíl je patrný také u výnosů z dlouhodobého finančního majetku 

v roce 2013, kdy společnost ABC, a.s. účtovala o výnosech z podílu v zájmovém 

sdružení. Zbývající výnosové položky nedosahují ani 1% podílu na celkových 

výnosech, a proto jim nebude věnována bližší pozornost.   

 

Tabulka 13 uvádí podíl jednotlivých nákladových položek na celkových nákladech 

společnosti ABC, a.s.  

 

Tabulka 13: Vertikální analýza nákladů za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

Náklady 
 

2011 2012 2013 2014 2015 
% % % % % 

Náklady celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Náklady vynaložené na prodané zboží 0,00 0,13 0,26 0,75 0,45 
Výkonová spotřeba 41,98 40,75 34,41 37,35 33,54 

      Spotřeba materiálu a energie 28,56 28,12 23,73 24,86 22,43 

     Služby 13,43 12,63 10,68 12,49 11,11 

Osobní náklady 40,30 45,62 43,50 39,44 41,78 
Daně a poplatky 0,21 0,33 0,19 0,17 0,19 
Odpisy DHM a DNM 14,22 12,93 12,29 16,78 19,97 
ZC prodaného DM a materiálu 0,04 0,04 0,04 0,03 0,11 
Změna stavu rezerv, opravných položek, … -4,60 -12,28 -5,85 -4,26 -4,66 
Ostatní provozní náklady 2,42 3,81 6,33 5,05 3,87 
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 
Nákladové úroky 1,52 3,36 3,11 3,43 3,26 
Ostatní finanční náklady 0,75 1,62 4,59 0,84 0,56 
Daň z příjmu za běžnou činnost 3,17 3,69 0,68 0,42 0,93 

 

Z tabulky 13 je patrné, že největší zastoupení na celkových nákladech měly osobní 

náklady, vyjma roku 2011. Podíl osobních nákladů se pohyboval v průměru kolem 

42 %, přičemž největší podíl byl zaznamenán v roce 2012, kdy se zvýšil průměrný 

počet zaměstnanců z 90 na 114. Společnost ABC, a.s. očekávala v roce 2013 výrazný 

nárůst obchodních zakázek, a proto přijala již během roku 2012 nové zaměstnance. 

Zaměstnanci byli přijati se značným předstihem především proto, aby se stihli včas 
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adaptovat a zaškolit na danou pozici. Významnou část celkových nákladů tvořila také 

výkonová spotřeba, která je pro výrobní společnosti charakteristická a obvykle tvoří 

podstatnou část jejich nákladů. Ve společnosti ABC, a.s. výkonná spotřeba tvořila 

největší část nákladů v roce 2011 (41,98 %). Podíl odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku zaznamenal nárůst v roce 2014 a 2015, což ovlivnila investiční 

činnost probíhající od roku 2013. Pozornost vyžaduje také změna stavu rezerv 

a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období, která 

dosahuje ve sledovaném období záporného podílu. V roce 2012 společnost ABC, a.s. 

rozpustila dříve tvořenou rezervu na opravu budovy, což bylo zaúčtováno do nákladů se 

zápornou hodnotou. Ostatní provozní náklady dosáhly nejvyššího podílu v roce 2013 

(6,33 %), poté již jejich podíl na celkových nákladech klesal. Podíl nákladových úroků 

ve sledovaném období byl proměnlivý a v průměru se pohyboval kolem 2,9 %. Ostatní 

finanční náklady, které obsahují zejména kurzové ztráty, dosáhly největšího podílu 

v roce 2013 (4,59 %). Největší daňovou povinnost měla společnost v roce 2012, kdy byl 

výsledek hospodaření navýšen o rozpouštěnou rezervu na opravu budovy ve výši 

7 360 tis. Kč. Proto byl podíl daně za běžnou činnost nejvyšší a činil 3,69 %. Zbývající 

nákladové položky tvořily méně než 1 % celkových nákladů, a proto jim nebude 

věnovat bližší pozornost.  

 

2.7.3 Rozdílové ukazatele 

V této části bude provedena analýza rozdílových ukazatelů, konkrétně se bude jednat 

o čistý pracovní kapitál, čistý peněžně-pohledávkový fond a čisté peněžní prostředky. 

Níže uvedená tabulka 14 zobrazuje výsledné hodnoty těchto ukazatelů. 

 

Tabulka 14: Rozdílové ukazatele v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

Rozdílové ukazatele 2011 2012 2013 2014 2015 
ČPK (v tis. Kč) 28 473 22 510 56 754 35 453 2 471 

ČPPF (v tis. Kč) 8 382 2 242 36 294 13 686 -24 291 

ČPPP (v tis. Kč) 9 157 11 327 -5 857 858 18 

 

� Čistý pracovní kapitál 

Výpočet ČPK byl prováděn na základě tzv. manažerského pohledu, kdy byly od 

oběžných aktiv odečteny krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci. 
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Z tabulky 14 je patrné, že ukazatel ČPK ve sledovaném období dosahoval kladných 

hodnot. To značí, že společnost ABC, a.s. měla k dispozici tzv. finanční polštář 

k zachování plynulého chodu. Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele byla v roce 2013, kdy 

činila 56 754 tis. Kč. V tomto roce došlo k nárůstu oběžných aktiv, konkrétně díky 

krátkodobým pohledávkám vůči státu z titulu nároku na dotace. Naopak nejnižší 

hodnoty bylo dosaženo v roce 2015, kdy ČPK činil pouze 2 471 tis. Kč. Tato skutečnost 

byla zapříčiněna výrazným nárůstem krátkodobých závazků, které ovlivnil zejména 

závazek vůči propojené osobě plynoucí z přijaté půjčky ve výši 29 968 tis. Kč. V této 

chvíli nelze činit závěry o tom, zda je ČPK v jednotlivých letech optimální či nikoli. 

Vyšší ČPK snižuje výnosnost investovaného kapitálu, zatímco příliš nízký či dokonce 

záporný ČPK může ohrozit společnost ABC, a.s. v její provozní činnosti. 

  

� Čistý peněžně-pohledávkový fond 

ČPPF představuje modifikaci předchozího ukazatele, která spočívá ve vyloučení zásob 

a nelikvidních pohledávek z oběžných aktiv. Ve sledovaném období dosahoval ukazatel 

ČPPF kladných hodnot, vyjma roku 2015. Tento propad byl způsoben zejména 

nárůstem krátkodobých závazků stejně jako u předchozího ukazatele.  

 

� Čisté pohotové prostředky 

Při ČPP jsou uvažovány pouze peníze na bankovním účtu a peníze v pokladně, od 

kterých jsou následně odečteny okamžitě splatné závazky. Za okamžité splatné závazky 

byly pro účely této práce považovány ty, které měly splatnost k aktuálnímu datu 

(tj. k 31.12. daného roku) a starší. Z výše uvedené tabulky 14 je patrné, že ukazatel ve 

sledovaném období dosahoval kladných hodnot, vyjma roku 2013, kdy byla výsledná 

hodnota ukazatele výrazně ovlivněna nákupem stroje, jehož splatnost spadala do 

vymezeného období splatnosti faktur vstupujících do výpočtu. V roce 2013 tedy 

společnost ABC, a.s. neměla dostatek peněžních prostředků pro úhradu okamžitě 

splatných závazků. To však za předpokladu, že není uvažován kontokorentní úvěr, který 

má společnost k dispozici. V letech 2011 a 2012 byla hodnota ukazatele nejvyšší, což 

signalizuje držení velkého objemu peněžních prostředků.  
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Níže uvedený graf 9 zobrazuje vývoj rozdílových ukazatelů. 

 

 
Graf 9: Vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 
 

2.7.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Následující část práce bude věnována vybraným ukazatelům z oblasti likvidity, 

zadluženosti, aktivity, rentability, provozní neboli výrobní, produktivity práce a dále 

také ukazatelům založeným na bázi cash flow. 

 

� Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost analyzované společnosti dostát svým závazkům. 

Vypočtené hodnoty jednotlivých ukazatelů likvidity jsou uvedeny v tabulce 15 níže.  

 

Tabulka 15: Ukazatele likvidity v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
společnosti ABC, a.s., 2011–2015; Ministerstva průmyslu a obchodu, 2012–2016) 

Ukazatele likvidity 2011 2012 2013 2014 2015 
Běžná likvidita 2,06 1,53 2,93 2,05 1,05 
    Oborový průměr 1,62 1,77 1,84 1,85 1,99 

Pohotová likvidita 1,31 1,05 2,23 1,40 0,50 
    Oborový průměr 1,06 1,12 1,23 1,26 1,32 

Okamžitá likvidita 0,36 0,35 0,01 0,05 0,01 
    Oborový průměr 0,38 0,31 0,36 0,36 0,39 

 

Běžná likvidita  vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva převyšují krátkodobé závazky 

analyzované společnosti. Pro účely této diplomové práce bude za doporučenou hodnotu 
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považován interval od 1,8 do 2,5 (Scholleová, 2012). V roce 2011 byla hodnota 

ukazatele v doporučeném intervalu, v roce 2012 však běžná likvidita klesla pod 

doporučené hodnoty. To bylo způsobeno výrazným nárůstem krátkodobých závazků 

a krátkodobých bankovních úvěrů. V roce 2013 běžná likvidita dosažená společností 

ABC, a.s. převyšovala doporučené hodnoty, což bylo způsobeno nárůstem oběžných 

aktiv (především díky krátkodobým pohledávkám vůči státu z titulu nároku na dotace) 

a současným snížením krátkodobých závazků. V roce 2014 hodnota běžné likvidity 

klesla, ale stále splňovala doporučené hodnoty. V roce 2015 již ukazatel nedosahoval 

ani spodní hranice doporučených hodnot a lze tedy konstatovat, že společnost ABC, a.s. 

by nebyla schopna přeměnou svých oběžných aktiv na peněžní prostředky splatit 

všechny své krátkodobé závazky. Ve srovnání s oborovým průměrem dosahovala 

společnost ABC, a.s. vyšších hodnot pouze v letech 2011, 2013 a 2014. 

 

Pohotová likvidita se odlišuje od předchozího ukazatele tím, že z oběžných aktiv 

vylučuje zásoby, které jsou velmi obtížně přeměnitelné na peněžní prostředky. Ukazatel 

by měl dosahovat hodnot od 1,0 do 1,5 (Scholleová, 2012). V letech 2011 a 2012 

pohotová likvidita splňovala doporučené hodnoty. V roce 2013 dokonce ukazatel 

nabýval vyšších hodnot, než je horní hranice doporučeného intervalu. To značí, že 

společnost ABC, a.s. měla v oběžných aktivech vázány peněžní prostředky, které mohla 

využít efektivněji. V roce 2014 se však hodnota pohotové likvidity pohybovala v rámci 

doporučeného intervalu. V roce 2015 ukazatel vykazoval nejnižší hodnotu, a to 0,50. 

Z toho vyplývá, že společnost ABC, a.s. by nebyla schopna uspokojit své krátkodobé 

závazky bez prodeje zásob. Oborový průměr dosahoval doporučených hodnot, přičemž 

hodnoty pohotové likvidity v čase narůstaly. Hodnoty pohotové likvidity dosažené 

společnosti ABC, a.s. byly ve srovnání s oborovým průměrem vyšší ve stejných letech 

jako u ukazatele běžné likvidity.  

 

Okamžitá likvidita je nejpřísnější ukazatel, neboť poměřuje pouze krátkodobý finanční 

majetek a krátkodobé závazky společnosti. Ukazatel by měl nabývat hodnot od 0,2 do 

0,5 (Scholleová, 2012). V prvních dvou letech hodnota okamžité likvidity splňovala 

doporučený interval, což bylo způsobeno vysokou úrovní peněžních prostředků 

udržovaných zejména na bankovních účtech. Tuto skutečnost navíc dokládá i ukazatel 
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čistých peněžních prostředků, který v prvních dvou letech nabýval rovněž nejvyšších 

hodnot. V letech 2013 až 2015 se ovšem hodnota okamžité likvidity nacházela již pod 

doporučenými hodnotami, neboť došlo k výraznému poklesu krátkodobého finančního 

majetku. Na základě dosažených hodnot lze usoudit, že společnost ABC, a.s. by v letech 

2013 až 2015 nebyla schopna ze svého krátkodobého finančního majetku uhradit 

všechny své krátkodobé závazky. U ukazatele okamžité likvidity je však zapotřebí 

zmínit, že společnost ABC, a.s. má sjednaný u své banky kontokorentní úvěr 

s úvěrovým rámcem 30 000 tis. Kč, který využívá v případě nedostatku finančních 

prostředků. Ve srovnání s oborovým průměrem dosahovala analyzovaná společnost 

lepších výsledků pouze v roce 2012. 

 

Níže uvedený graf 10 zobrazuje vývoj ukazatelů likvidity v letech 2011 až 2015. 

 

 
Graf 10: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti ABC, a.s. 2011–2015) 
 

� Ukazatele zadluženosti 

Tato skupina ukazatelů vyjadřuje vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování 

společnosti. V tabulce 16 jsou uvedeny výsledné hodnoty vybraných ukazatelů 

zadluženosti.  
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Tabulka 16: Ukazatele zadluženosti v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015; Ministerstva průmyslu a obchodu, 2012–2016) 

Ukazatele zadluženosti 2011 2012 2013 2014 2015 
Celková zadluženost (v %) 74,26 77,44 81,47 80,61 77,34 

Koeficient samofinancování (v %) 25,60 22,47 18,47 19,22 22,57 

    Oborový průměr  48,65 49,81 50,77 58,49 59,98 

Úrokové krytí (krát) 12,33 6,68 2,59 1,75 2,52 
Krytí dlouhodobého majetku vlastním 
kapitálem 0,45 0,48 0,36 0,30 0,31 
Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými 
cizími zdroji 1,40 1,40 1,62 1,30 1,03 

 

Celková zadluženost udává, jaká část aktiv je financována cizími zdroji. Dle zlatého 

pravidla financování by měl ukazatel činit 50 % (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). Na 

základě hodnot uvedených v tabulce 16 je zřejmé, že společnost ABC, a.s. po celé 

sledované období upřednostňovala cizí zdroje k financování svých aktivit. Ukazatel měl 

rostoucí trend do roku 2013, kdy byla jeho hodnota nejvyšší (81,47 %). Výrazný nárůst 

zadluženosti právě v roce 2013 byl způsoben především čerpáním dlouhodobých 

bankovních úvěrů pro investiční záměry společnosti ABC, a.s. V letech 2014 a 2015 již 

celková zadluženost klesala, což je pozitivní signál především pro věřitele společnosti 

ABC, a.s.  

 

Koeficient samofinancování představuje doplňkový ukazatel k celkové zadluženosti 

a jejich součet se rovná 100 %, přičemž odchýlení od této hodnoty může vzniknout 

v důsledku časového rozlišení, příp. zaokrouhlování. Ukazatel vyjadřuje, jaká část aktiv 

je financována vlastními zdroji. Hodnoty koeficientu samofinancování ve sledovaném 

období potvrzují, že společnost ABC, a.s. využívala zejména cizí zdroje k financování 

svých aktivit. Ve srovnání s oborovým průměrem dosahovala společnost ABC, a.s. 

výrazně nižších hodnot, přičemž největší rozdíl je patrný právě v roce 2015. 
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Graf 11: Vývoj celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování v letech 2011 až 2015 (Zdroj: 
Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015)  
 

Úrokové krytí poskytuje informaci o tom, kolikrát by byla společnost schopna ze zisku 

před úroky a zdaněním uhradit nákladové úroky. Doporučená minimální hodnota pro 

tento ukazatel je 3, ale neměla by klesnout pod 1 (Scholleová, 2012). Z tabulky 16 je 

zřejmé, že hodnoty úrokového krytí v čase klesaly, vyjma roku 2015, kdy došlo 

k mírnému navýšení. Společnost ABC, a.s. doporučenou minimální hodnotu na úrovni 3 

splňovala pouze v letech 2011 a 2012. V roce 2013 byly nákladové úroky kryty ziskem 

před úroky a zdaněním 2,59krát, v následujícím roce byl zaznamenán pokles na 1,70. 

V roce 2015 hodnota ukazatele vzrostla na 2,52, což bylo zapříčiněno nárůstem zisku 

před zdaněním a úroky o více než 38 % (tj. 3 500 tis. Kč) a současným snížením 

nákladových úroků přibližně o 4 % (tj. 197 tis. Kč).  

 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem udává, jaká část dlouhodobého 

majetku je kryta vlastním kapitálem společnosti. Ve sledovaném období dosahoval 

ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem hodnoty od 0,30 do 0,48. To 

značí, že společnost ABC, a.s. neměla dostatek vlastního kapitálu ke krytí 

dlouhodobého majetku. V roce 2012 byla hodnota ukazatele nejvyšší, což bylo 

způsobeno především snížením dlouhodobého majetku (konkrétně se jednalo o pokles 

dlouhodobého finančního majetku o 20 000 tis. Kč). Naopak nejnižší hodnota tohoto 
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ukazatele byla zaznamenána v roce 2013, kdy došlo k významnému nárůstu 

dlouhodobého majetku díky rozsáhlé investiční činnosti. 

 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji udává, jaká část dlouhodobého 

majetku společnosti je kryta dlouhodobým kapitálem. Z výše uvedené tabulky 16 je 

zřejmé, že ukazatel dosahoval v letech 2011 až 2015 hodnot vyšších než 1, které značí 

překapitalizování. Společnost ABC, a.s. tak drahými dlouhodobými zdroji kryla i část 

oběžného majetku. Na základě této skutečnosti lze usuzovat, že analyzovaná společnost 

dává přednost finanční stabilitě před výnosem. Ukazatel dosáhl nejvyšší hodnoty v roce 

2013 (1,40). V posledních dvou letech je patrný klesající trend a nejnižší hodnota byla 

dosažena v roce 2015 (1,03). 

 

� Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují, jak efektivně využívá společnost svá aktiva. V tabulce 17 

jsou uvedeny vypočtené hodnoty vybraných ukazatelů aktivity. 

 

Tabulka 17: Ukazatele aktivity v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
společnosti ABC, a.s. 2011–2015; Ministerstva průmyslu a obchodu, 2012–2016) 

Ukazatele aktivity  2011 2012 2013 2014 2015 
Obrat aktiv (počet obrátek)  0,95 1,13 0,69 0,74 0,76 

    Oborový průměr  1,03 1,08 1,06 0,93 1,00 

Obrat dlouhodobého majetku (počet obrátek)  1,68 2,42 1,34 1,17 1,06 

    Oborový průměr  2,59 2,67 2,75 2,05 2,16 

Obrat zásob (počet obrátek)  6,13 6,82 6,09 6,46 5,38 

    Oborový průměr  4,77 4,84 5,22 5,21 5,41 

Doba obratu zásob (počet dnů)  58,74 52,78 59,09 55,74 66,88 

   Oborový průměr  75,53 74,44 68,94 69,05 66,59 

Doba obratu pohledávek (počet dnů)  73,63 76,13 62,91 69,77 59,05 

Doba obratu závazků (počet dnů)  19,43 24,24 23,53 26,08 21,59 

Obratový cyklus peněz (počet dnů)  112,93 104,67 98,47 99,43 104,34 

 

Obrat aktiv  udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za jeden rok. Minimální 

hodnota ukazatele by měla být 1 (Pavelková, Knápková, 2009). Ve sledovaném období 

měl ukazatel obratu aktiv proměnlivý vývoj. V roce 2011 se ukazatel přiblížil 

doporučené minimální hodnotě 1. V následujícím roce hodnota ukazatele vzrostla na 

1,13, což bylo způsobeno především nárůstem tržeb za prodej vlastních výrobků 

a služeb a současným snížením celkových aktiv. V roce 2012 společnost ABC, a.s. tedy 



85 
 

využívala veškerá svá aktiva nejlépe, neboť hodnota ukazatele je nejvyšší za celé 

sledované období. V roce 2013 došlo ke snížení ukazatele obratu aktiv na 0,69, a to 

důsledkem rozsáhlých investic do strojního vybavení, které měly největší vliv na 

meziroční nárůst celkových aktiv o téměř 46 % (tj. o 56 993 tis. Kč). Na základě těchto 

skutečností lze usuzovat, že společnost ABC, a.s. si zajistila růstový potenciál do 

budoucna. V roce 2014 hodnota ukazatele vzrostla na 0,74, v roce 2014 byl zaznamenán 

další růst, a to na 0,76.  Rostoucí trend v posledních dvou letech lze hodnotit pozitivně, 

neboť společnost ABC, a.s. se postupně přibližuje požadované minimální hodnotě na 

úrovni 1. Ve srovnání s oborovým průměrem daná společnost dosahovala nižších 

hodnot, vyjma roku 2012. 

 

Obrat dlouhodobého majetku poskytuje informaci o tom, jak efektivně společnost 

využívá budovy, stroje, zařízení a ostatní dlouhodobý majetek. Tento ukazatel je 

důležitý zejména při rozhodování, zda investovat do dalšího dlouhodobého majetku. 

Ukazatel obratu dlouhodobého majetku měl ve sledovaném období stejný vývoj jako 

předchozí ukazatel. Z níže uvedeného grafu 12 je pak patrné, že obrat dlouhodobého 

majetku převyšoval v každém roce obrat celkových aktiv, což je žádoucí.  V roce 2011 

byla hodnota ukazatele 1,68, v následujícím roce společnost ABC, a.s. využívala svůj 

dlouhodobý majetek (např. stroje, budovy) nejefektivněji, neboť hodnota obratu 

dlouhodobého majetku byla nejvyšší a činila 2,42. V roce 2013 se však hodnota 

ukazatele výrazně snížila, a to vlivem již zmíněných investic (např. obráběcí CNC 

centra pro výrobu matic a konců hřídelí, robotické pracoviště). Další pokles obratu 

dlouhodobého majetku byl zaznamenán v roce 2014 (1,34), kdy analyzovaná společnost 

opět výrazněji investovala. V porovnání s oborovým průměrem dosahovala společnost 

ABC, a.s. nižších hodnot, a proto by měla omezit investiční činnost a měla by se 

zaměřit na lepší využívání dlouhodobého majetku, který má k dispozici. 
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Graf 12: Vývoj obratu aktiv a obratu dlouhodobého majetku v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

 

Obrat zásob udává, kolikrát jsou zásoby během jednoho roku přeměněny v tržby. 

Ukazatel obratu zásob měl stejně kolísavý vývoj jako předchozí ukazatele. V roce 2011 

byla hodnota obratu zásob 6,13 a v roce 2012 byl zaznamenán nárůst ukazatele na 6,82. 

V roce 2013 došlo k poklesu na 6,09, což bylo způsobeno poklesem tržeb oproti 

předchozímu roku a nepatrným nárůstem zásob. V roce 2014 ukazatel obratu zásob 

vzrostl na 6,46, avšak v roce 2015 došlo k poklesu ukazatele na nejnižší hodnotu za celé 

sledované období, což bylo způsobeno vyšším nárůstem zásob (konkrétně se jednalo 

o nedokončenou výrobu a polotovary) ve srovnání s nárůstem tržeb. V porovnání 

s oborovým průměrem dosahovala společnost ABC, a.s. vyšších hodnot, vyjma roku 

2015.  

 

Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány 

ve společnosti. Obecně lze považovat situaci ve společnosti za dobrou, pokud se 

obratovost zásob zvyšuje a doba obratu naopak snižuje. Tento předpoklad byl splněn 

v letech 2012 a 2014. V roce 2013 doba obratu vzrostla oproti předchozímu roku o 6,3 

dne, což bylo způsobeno meziročním poklesem tržeb, avšak při zachování téměř stejné 

výše zásob jako v roce 2012. V roce 2015 byl zaznamenán další nárůst doby obratu 

zásob (66,88 dne), neboť zásoby rostly rychleji než tržby. V tomto roce zásoby vzrostly 

v absolutním vyjádření o 4 995 tis. Kč, zatímco tržby vstupující do výpočtu tohoto 
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ukazatele pouze o 4 692 tis. Kč. Ve srovnání s oborovým průměrem vykazovala 

společnost ABC, a.s. nižší hodnoty, vyjma roku 2015. 

 

Doba obratu pohledávek udává průměrnou dobu, po kterou společnost čeká na inkaso 

plateb od svých odběratelů. Z tabulky 17 je patrné, že ukazatel měl ve sledovaném 

období proměnlivý vývoj. Společnost ABC, a.s. nejdéle čekala na platby od odběratelů 

v roce 2012, a to 76,13 dnů. Nejnižší doba obratu pohledávek byla v roce 2015, kdy 

analyzovaná společnost obdržela platby od odběratelů za 59,05 dnů. Dobu obratu 

pohledávek je však zapotřebí ještě porovnat s dobou obratu závazků.  

 

Doba obratu závazků vyjadřuje průměrnou dobu, za kterou společnost hradí své 

krátkodobé závazky. Z grafu je 13 zřejmé, že doba obratu pohledávek ve sledovaném 

období převyšovala dobu obratu závazků. To znamená, že společnost ABC, a.s. platila 

závazky vůči dodavatelům dříve, než obdržela úhrady od svých odběratelů. V roce 2012 

byl rozdíl mezi dobou obratu pohledávek a závazků nejvyšší, přičemž společnost 

ABC, a.s. platila dodavatelům o 54,19 dnů dříve, než došlo k inkasu pohledávek. V roce 

2015 byla situace o něco příznivější a rozdíl mezi dobou obratu pohledávek a závazků 

činil 37,46 dne. Společnost ABC, a.s. by měla usilovat alespoň o vyrovnání doby obratu 

závazků a pohledávek, avšak v ideálním případě by měla doba obratu závazků 

převyšovat dobu obratu pohledávek. 
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Graf 13: Vývoj doby obratu závazků a doby obratu pohledávek v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 
 

� Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability udávají, kolik korun zisku připadá na jednu korunu jmenovatele. 

V následující tabulce 18 jsou uvedeny výsledné hodnoty vybraných ukazatelů 

rentability. 

 

Tabulka 18: Ukazatele rentability v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015; Ministerstva průmyslu a obchodu, 2012–2016) 

Ukazatele rentability 2011 2012 2013 2014 2015 
ROA (v %) 16,13 23,17 5,91 4,79 6,67 

     Oborový průměr 6,51 8,40 8,17 8,42 7,69 

ROE (v %) 47,26 70,70 16,94 8,93 14,48 

     Oborový průměr 11,07 13,42 11,06 9,82 8,78 

ROS (v %) 12,69 14,10 4,51 2,32 4,28 

ROCE (v %) 20,43 35,77 7,13 5,89 9,10 

 
Rentabilita aktiv (ROA)  měří produkční sílu analyzované společnosti. Tento ukazatel 

dosahoval nejvyšší hodnoty v roce 2012, kdy na jednu korunu aktiv připadalo 23,17 

haléřů zisku před úroky a zdaněním. V letech 2013 a 2014 byl zaznamenán klesající 

trend ukazatele, který byl způsoben snižováním zisku před zdaněním a úroky 

a současným růstem celkových aktiv díky investiční činnosti společnosti. V roce 2014 

byla hodnota ukazatele ROA nejnižší (4,79 %), ovšem v roce 2015 již hodnota 

ukazatele vzrostla a na jednu korunu aktiv připadalo 6,67 haléřů zisku před zdaněním 

a úroky. Z tabulky 18 je patrné, že společnost ABC, a.s. se v letech 2011 a 2012 
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pohybovala nad oborovým průměrem, avšak v dalších letech skončila již pod tímto 

oborovým průměrem. V roce 2015 byl rozdíl mezi hodnotou dosaženou společností 

ABC, a.s. a oborovým průměrem nejnižší a činil téměř jeden procentní bod.   

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje, kolik korun čistého zisku připadá na 

jednu korunu investovaného kapitálu. Nejvyššího výsledku bylo dosaženo stejně jako 

u předchozího ukazatele v roce 2012, kdy na jednu investovanou korunu připadalo 

70,70 haléřů čistého zisku. V letech 2013 a 2014 se hodnota ukazatele snižovala, 

přičemž v roce 2014 ukazatel dosahoval své nejnižší hodnoty (8,93 %). V roce 2015 

došlo k růstu ukazatele na 14,48 %, a to vlivem nárůstu výsledku hospodaření za účetní 

období. Ve srovnání s oborovým průměrem analyzovaná společnost dosahovala vyšších 

hodnot, vyjma roku 2014. Ukazatel ROE je dále vhodné porovnat také s bezrizikovou 

výnosovou mírou, za kterou jsou považovány 10leté státní dluhopisy.  

 
Tabulka 19: Porovnání ROE společnosti ABC, a.s. s bezrizikovou úrokovou mírou v letech 2011 
až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015; Ministerstva 
průmyslu a obchodu, 2012–2016) 

Ukazatele rentability 2011 2012 2013 2014 2015 
ROE (v %) 47,26 70,70 16,94 8,93 14,48 
Bezriziková úroková míra (v%) 3,97 2,31 2,26 0,58 1,58 

 

Z výše uvedené tabulky 19 je zřejmé, že hodnoty ROE dosažené společnosti ABC, a.s. 

se pohybovaly nad úrovní bezrizikové úrokové míry, která odpovídá 10letým státním 

dluhopisům. Akcionáři tedy své vložené prostředky zhodnocovali více, než kdyby 

využili státních dluhopisů jako alternativní možnosti uložení svého kapitálu. 

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) udává, jaký zisk připadá na jednu korunu tržeb. 

Nejlepšího výsledku bylo dosaženo v roce 2012, kdy na jednu korunu tržeb připadalo 

14,10 haléřů čistého zisku. Výrazný pokles byl zaznamenán v roce 2013, kdy se čistý 

zisk snížil oproti předchozímu roku téměř 3,5krát. V roce 2014 byla hodnota ukazatele 

ROS nejnižší za sledované období a společnost ABC, a.s. generovala z jedné koruny 

tržeb 2,32 haléřů čistého zisku.  V roce 2015 se hodnota ukazatele zvýšila na 4,28 %. 

 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) podává informaci o výkonnosti kapitálu, 

který je dlouhodobě vložen do společnosti. V roce 2011 připadalo na jednu korunu 
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dlouhodobého kapitálu 20,43 haléřů zisku. V roce 2012 byla hodnota ukazatele ROCE 

nejvyšší za sledované období a činila 35,77 %. To bylo způsobeno nárůstem zisku před 

zdaněním a úroky a současným poklesem dlouhodobého kapitálu, a to zejména 

v důsledku rozpuštění rezervy na opravu budov ve výši 7 360 tis. Kč. V roce 2013 byl 

ukazatel ovlivněn poklesem EBITu, který se snížil oproti předchozímu roku více než 

2,5krát. V tomto roce také společnost ABC, a.s. začala využívat dlouhodobé bankovní 

úvěry k financování investičních záměrů, a proto byl zaznamenán téměř dvojnásobný 

nárůst dlouhodobého kapitálu oproti roku 2012. V důsledku uvedených skutečností 

ukazatel ROCE dosahoval v roce 2013 nejnižší hodnoty za sledované období, a to 

7,13 %. V roce 2014 došlo k dalšímu poklesu ukazatele, ovšem v roce 2015 ukazatel 

vzrostl na 9,10 %, neboť se společnosti ABC, a.s. podařilo opět navýšit hodnotu EBITu 

(konkrétně o 3 500 tis. Kč) a snížit dlouhodobé bankovní úvěry (o více než 

21 000 tis. Kč). V roce 2015 tak na jednu korunu dlouhodobého kapitálu připadalo 9,10 

haléřů zisku před zdaněním a úroky.  

 

Následující graf 14 zobrazuje vývoj ukazatelů rentability v letech 2011 až 2015. 

 

 
Graf 14: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 
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� Provozní (výrobní) ukazatele 

Provozní (výrobní) ukazatele umožňují sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity 

společnosti a uplatňují se tedy ve vnitřním řízení. Následující tabulka 20 uvádí 

vypočtené hodnoty vybraných provozních (výrobních) ukazatelů. 

 

Tabulka 20: Provozní (výrobní) ukazatele v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

 

Mzdová produktivita  vyjadřuje, kolik výnosů připadá na jednu korunu vyplacených 

mezd. Hodnota ukazatele by měla v čase růst. Z tabulky 20 je evidentní, že mzdová 

produktivita měla klesající trend do roku 2013, kdy byla hodnota ukazatele nejnižší 

(3,30). V prvních dvou letech byl klesající trend způsoben růstem mzdových nákladů, 

neboť došlo k navýšení počtu pracovníků společnosti ABC, a.s. V roce 2013 byl pokles 

zapříčiněn snížením výnosů o více než 5 % (tj. o 7 700 tis. Kč). V roce 2014 ukazatel 

vzrostl (3,55), což bylo způsobeno především nárůstem výnosů společnosti ABC, a.s. 

V roce 2015 však došlo k opětovnému poklesu ukazatele a na jednu korunu 

vyplacených mezd připadalo 3,46 korun výnosů.  

 

Osobní náklady k přidané hodnotě vyjadřují, jakou část přidané hodnoty tvoří právě 

osobní náklady. Z tabulky 20 lze vidět, že podíl osobních nákladů na přidané hodnotě se 

ve sledovaném období pohyboval od 59,03 do 71,82 %. Ukazatel měl rostoucí trend do 

roku 2013, kdy byla jeho hodnota nejvyšší (71,82 %). Růst ukazatele značí, že 

pracovníci analyzované společnosti produkovali nižší zisky, avšak za větší peníze. 

V letech 2014 a 2015 již podíl osobních nákladů na přidané hodnotě klesal, protože 

osobní náklady narůstaly pomaleji než přidaná hodnota společnosti ABC, a.s.  

 

Provozní (výrobní) ukazatele 2011 2012 2013 2014 2015 
Průměrný přepočtený počet pracovníků 90 114 118 108 105 

Mzdová produktivita (v Kč) 3,93 3,44 3,30 3,55 3,46 

Osobní náklady k PH (v %) 59,03 65,41 71,82 66,85 64,92 

Produktivita práce z PH (v tis. Kč) 842,76 775,32 676,47 827,74 939,22 

Průměrná mzda (roční) (v tis. Kč) 358,59 372,39 353,13 404,03 438,36 

Průměrná mzda (měsíční) (v tis. Kč) 29,88 31,03 29,43 33,67 36,53 

Nákladovost výnosů (v Kč) 0,88 0,87 0,96 0,98 0,96 
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Produktivita práce z přidané hodnoty udává, jaká přidaná hodnota připadá na 

jednoho pracovníka za rok.  Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty měl klesající 

trend do roku 2013, kdy byla jeho hodnota nejnižší a na jednoho pracovníka připadala 

přidaná hodnota ve výši 676,47 tis. Kč. Tento klesající trend byl způsoben přijímáním 

nových pracovníků, konkrétně v roce 2012 společnost ABC, a.s. přijala 24 nových 

pracovníků a v roce 2013 přijala další 4. V roce 2014 došlo k růstu ukazatele a na 

jednoho zaměstnance připadalo 827,74 tis. Kč, další nárůst byl zaznamenán v roce 

2015, konkrétně na 939,22 tis. Kč. Růst ukazatele v posledních letech byl ovlivněn 

především snižováním počtu zaměstnanců společnosti ABC, a.s. a současným růstem 

přidané hodnoty. 

 

Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty je vhodné porovnat také s průměrnou 

roční mzdou dosaženou ve společnosti ABC, a.s. Zde by mělo platit, že produktivita 

práce roste rychleji než průměrná roční mzda. Z níže uvedeného grafu 15 je zřejmé, že 

ve sledovaném období byl uvedený předpoklad splněn, což lze hodnotit pozitivně. 

Propad produktivity práce z přidané hodnoty v roce 2013 byl způsoben výrazným 

poklesem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (o 13 689 tis. Kč), přičemž 

výkonová spotřeba zaznamenala pokles ve srovnání s těmito tržbami menší 

(o 6 289 tis. Kč). 

 

 
Graf 15: Vývoj pr ůměrné mzdy a produktivity práce z přidané hodnoty v letech 2011 až 2015 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 
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Nákladovost výnosů udává, jak jsou výnosy společnosti zatíženy náklady. Hodnota 

ukazatele by měla v čase klesat. Ve sledovaném období měl ukazatel nákladovosti 

výnosů proměnlivý vývoj. V roce 2011 byla nákladovost výnosů 0,88, což znamená, že 

na jednu korunu výnosů musela společnost ABC, a.s. vynaložit 0,88 korun nákladů. 

V následujícím roce došlo ke snížení hodnoty ukazatele na 0,87. To bylo způsobeno 

výrazným nárůstem výnosů, konkrétně tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, 

oproti předchozímu roku. V roce 2013 vzrostla hodnota ukazatele na 0,96 a v roce 2014 

byla hodnota ukazatele nejvyšší (0,98), což bylo způsobeno především nárůstem 

výkonové spotřeby a také odpisů dlouhodobého majetku, které vzrostly díky rozsáhlé 

investiční činnosti. V roce 2015 ukazatel nákladovosti výnosů vykazoval hodnotu 0,96. 

Společnost ABC, a.s. by měla usilovat o to, aby ukazatel v dalších letech opět klesal. 

 

� Ukazatele na bázi cash flow 

Ukazatele na bázi cash flow slouží k hlubší analýze finanční situace dané společnosti. 

Níže uvedená tabulka 21 zobrazuje výsledné hodnoty vybraných ukazatelů na bázi cash 

flow. 

 

Tabulka 21: Ukazatele na bázi cash flow v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

Ukazatele na bázi CF 2011 2012 2013 2014 2015 
Doba splácení dluhu (roky) 3,54 2,94 -3,25 3,42 1,98 
Likvidita  0,90 0,86 -3,08 2,40 1,56 
Rentabilita tržeb (v %) 19,57 23,20 -36,02 31,58 51,14 

 

Doba splácení dluhu udává dobu, za kterou by byla společnost schopna splatit své 

dluhy při zachování stávající úrovně provozního cash flow. Ukazatel by měl vykazovat 

klesající trend. V roce 2013 byla záporná hodnota ukazatele zapříčiněna negativním 

peněžním tokem z provozní činnosti, což bylo způsobeno zejména nárůstem 

krátkodobých pohledávek (např. významná pohledávka vůči státu z titulu nároku na 

dotaci) a snížením krátkodobých závazků z provozní činnosti. V dalších letech 

společnost ABC, a.s. generovala již kladné provozní cash flow, a proto jsou hodnoty 

ukazatele opět kladné. Z tabulky 21 je patrné, že doba splácení dluhu od roku 2013 

klesá, což lze hodnotit pozitivně. V roce 2014 by společnost ABC, a.s. byla schopna při 

stávajícím provozním cash flow splatit své dluhy za více než 3 roky, zatímco v roce 

2015 za necelé 2 roky.  



94 
 

Likvidita z cash flow vyjadřuje schopnost společnosti dostát svým závazků 

z provozního cash flow. V roce 2012 hodnota ukazatele klesla oproti roku 2011, a to 

vlivem vyššího nárůstu krátkodobých závazků. V roce 2013 byl ukazatel rovněž 

ovlivněn záporným provozním cash flow, a proto vykazoval zápornou hodnotu. V roce 

2014 ukazatel dosahoval hodnoty 2,40 a v následujícím roce došlo k poklesu na 1,56.    

 

Rentabilita tržeb představuje vhodný doplňkový ukazatel k ukazatelům rentability. 

Ukazatel vykazoval rostoucí trend, vyjma roku 2013, což lze hodnotit pozitivně. V roce 

2013 byl stejně jako předchozí ukazatele z této oblasti ovlivněn záporným cash flow 

z provozní činnosti. Nejvyšší hodnota ukazatele byla zaznamenána v roce 2015.  

 

2.7.5 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů umožňují zhodnotit celkovou finanční situaci společnosti. V rámci 

této části bude zpracován rozklad rentability vlastního kapitálu, který představuje 

hierarchicky uspořádaný ukazatel. Dále budou zpracovány vybrané bankrotní a bonitní 

modely, které paří mezi účelové výběry ukazatelů. Z bankrotních modelů byl vybrán 

Altmanův model a index IN05 a z bonitních modelů byl zvolen Kralickův Quicktest.  

 

� Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu 

Následující tabulka 22 uvádí výsledné hodnoty jak vrcholového ukazatele ROE, tak 

dílčích položek vstupujících do tohoto ukazatele za roky 2011 až 2015.  

 

Tabulka 22: Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

Du Pontův rozklad ROE 2011 2012 2013 2014 2015 
Rentabilita vlastního kapitálu ROE (v %) 47,26 70,70 16,94 8,93 14,48 

Rentabilita celkových aktiv ROA (v %) 12,10 15,89 3,13 1,72 3,27 

Finanční páka 3,91 4,45 5,41 5,20 4,43 

Rentabilita tržeb ROS (v %) 12,69 14,10 4,51 2,32 4,28 

Obrat celkových aktiv 0,95 1,13 0,69 0,74 0,76 

EAT (v tis. Kč) 15 631 19 488 5 623 3 255 6 168 

Tržby (v tis. Kč) 123 130 138 237 124 652 140 584 144 054 

Aktiva (v tis. Kč) 129 228 122 650 179 643 189 607 188 791 

 

Je patrné, že vrcholový ukazatel ROE procházel ve sledovaném období spíše 

proměnlivým vývojem. V roce 2011 dosahovala výnosnost vlastního kapitálu 47,26 %, 
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zatímco v následujícím vzrostla na 70,70 %. Z výše provedeného rozkladu je zřejmé, že 

pozitivní vliv na ukazatele ROE měl nárůst ROA z 12,10 % na 15,89 % a finanční páky 

(z 3,91 na 4,45). Ukazatel ROA vzrostl vlivem nárůstu ukazatele ROS, který byl 

pozitivně posílen lepším využitím veškerých aktiv společnosti ABC, a.s. V tomto roce 

společnost rozpustila rezervu ve výši 7 360 tis. Kč za účelem opravy výrobních hal, 

čímž došlo k navýšení provozního výsledku hospodaření, a to mělo v konečném 

důsledku vliv i na výsledný čistý zisk za dané účetní období. V roce 2013 vrcholový 

ukazatel ROE zaznamenal propad na 16,94 %. Tento pokles byl způsoben snížením 

ukazatele ROA, který zaznamenal více něž pětinásobný propad oproti roku 2012 

(z 15,89 % na 3,13 %). Negativní vliv ukazatele ROA na vrcholový ukazatel ROE 

nedokázala zvrátit ani finanční páka, která vzrostla z 4,45 na 5,41. Nárůst finanční páky 

byl zapříčiněn zapojením dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrů do 

financování společnosti, a to za účelem financování rozsáhlé investiční činnosti. Pokles 

obou dílčích ukazatelů vstupujících do výpočtu ukazatele ROA byl způsoben poklesem 

tržeb a výrazným nárůstem aktiv, který způsobila investiční činnost společnosti 

ABC, a.s. V roce 2014 vrcholový ukazatel ROE dosahoval nejnižší hodnoty za 

sledované období, a to 8,93 %. Tento pokles byl způsoben snížením vlivu finanční páky 

z 5,41 na 5,20 a snížením ROA z 3,13 % na 1,72 %. Snížení ROA bylo ovlivněno 

poklesem ROS, a to i přes nárůst hodnoty u ukazatele obratu celkových aktiv, která 

značila jejich lepší využití oproti předchozímu roku. V roce 2015 byla situace poněkud 

příznivější a vrcholový ukazatel ROE vzrostl z 8,93 % na 14,48 %. Finanční páka klesla 

oproti roku 2014 z 5,20 na 4,43, a to mělo negativní vliv na růst ROE.  Nárůst ROA byl 

způsoben jednak navýšením ROS a jednak obratu celkových aktiv. Schéma Du Pontova 

rozkladu rentability vlastního kapitálu za roky 2011 až 2015 je uvedeno v příloze 11 

této diplomové práce.  

 

� Altmanův model  

Altmanův model umožňuje zhodnotit finanční situaci společnosti pomocí jediného čísla 

tzv. Z-skóre, které se skládá z pěti dílčích poměrových ukazatelů. Tyto poměrové 

ukazatele hodnotí rentabilitu, zadluženost, likviditu a také strukturu kapitálu dané 

společnosti. Níže uvedená tabulka 23 zobrazuje jak výsledné hodnoty dílčích 
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poměrových ukazatelů po vynásobení příslušnými váhami, tak souhrnné hodnocení 

pomocí tzv. Z-skóre. 

 

Tabulka 23: Altmanův model v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

  2011 2012 2013 2014 2015 
X1 0,16 0,13 0,23 0,13 0,01 
X2 0,20 0,18 0,15 0,15 0,18 
X3 0,50 0,72 0,18 0,15 0,21 
X4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
X5 0,95 1,13 0,70 0,74 0,76 

Z-skóre 1,82 2,16 1,26 1,18 1,17 
 

Na základě dosažených hodnot Z-skoré je zřejmé, že společnost ABC, a.s. se v letech 

2011 až 2013 pohybovala v pásmu tzv. šedé zóny, kde nelze činit jednoznačné závěry 

o její finanční situaci. Nejvyššího Z-skóre bylo dosaženo v roce 2012, kdy měl největší 

vliv na výsledek ukazatel X5, který byl ovlivněn výrazným nárůstem tržeb a současným 

snížením celkových aktiv. V roce 2013 hodnota Z-skóre klesla, a to na 1,26. Příčina 

tohoto poklesu je spatřována zejména u dílčího ukazatele X3, do kterého se promítl 

pokles výsledku hospodaření před úroky a zdaněním a nárůst celkových aktiv, a to díky 

rozsáhlé investiční činnosti společnosti ABC, a.s. V letech 2014 a 2015 již došlo 

k poklesu Z-skóre pod hranici šedé zóny, což lze považovat za určitý varovný signál. 

Hlavní příčinou nízkého Z-skóre jsou vysoká celková aktiva, která nepřináší 

odpovídající tržby, a proto by měla společnost ABC, a.s. směřovat svou pozornost také 

na tuto oblast. Vývoj Z-skóre v letech 2011 až 2015 je znázorněn na následujícím grafu 

16. 
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Graf 16: Vývoj Z-skóre v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
společnosti ABC, a.s. 2011–2015) 

 

� Index IN05 

Index IN05 představuje bankrotní model, který zohledňuje české podmínky. 

V následující tabulce 24 jsou zachyceny výsledky jak dílčích poměrových ukazatelů po 

vynásobení jejich vah, tak také výsledné hodnoty indexu IN05. 

 

Tabulka 24: Index IN05 v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

  2011 2012 2013 2014 2015 
X1 0,18 0,17 0,16 0,16 0,17 
X2 0,36 0,30 0,14 0,10 0,13 
X3 0,75 1,03 0,31 0,26 0,34 
X4 0,21 0,25 0,16 0,16 0,17 
X5 0,19 0,14 0,26 0,18 0,09 

IN05 1,68 1,89 1,03 0,87 0,90 
 

V roce 2011 byla společnost ABC, a.s. zadlužena poměrně málo a ukazatel úrokového 

krytí vycházel přes 12, proto bylo zapotřebí provést dodatečnou úpravu a ukazatel 

úrokového krytí omezit na základě odborné literatury hodnotou ve výši 9. V roce 2011 

byla hodnota indexu IN05 nad horní hranicí 1,6 a společnost ABC, a.s. tak tvořila 

hodnotu pro vlastníky. V roce 2012 index IN05 dosahoval nejvyšší hodnoty (1,89) 

a analyzovaná společnost opět tvořila hodnotu pro vlastníky. Největší vliv na nárůst 

indexu IN05 v roce 2012 měl ukazatel X3, který byl ovlivněn navýšením zisku před 
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zdaněním a úroky a současným poklesem celkových aktiv. V roce 2013 index IN05 

zaznamenal pokles, a to na hodnotu 0,92. Na tomto poklesu se nejvíce podílel opět 

ukazatel X3, který byl negativně ovlivněn poklesem zisku před zdaněním a výrazným 

meziročním nárůstem celkových aktiv, což bylo důsledkem investic do strojního 

vybavení. V roce 2014 index IN05 dosahoval hodnoty nižší než 0,9, a proto nebyla 

tvořena hodnota pro vlastníky. Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že v roce 2015 index 

IN05 zaznamenal nárůst na 0,90 a společnost ABC, a.s. se tak nacházela na spodní 

hranici šedé zóny, kde však nelze činit jednoznačné závěry o její finanční situaci. Vývoj 

indexu IN05 v letech 2011 až 2015 je znázorněn na následujícím grafu 17. 

 

 
Graf 17: Vývoj indexu IN05 v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 
 

� Kralick ův Quicktest 

Jedná se o bonitní model, který se skládá ze čtyř poměrových ukazatelů. První dva 

ukazatele hodnotí finanční stabilitu, další dva hodnotí výnosovou situaci dané 

společnosti. Níže uvedená tabulka 25 zobrazuje jednak výsledné hodnoty dílčích 

ukazatelů a jim přiřazené body na základě dosažených hodnot a jednak celkové 

hodnocení společnosti ABC, a.s.  
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Tabulka 25: Kralick ův Quicktest v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

  2011 2012 2013 2014 2015 
R1 0,26 0,22 0,18 0,19 0,23 

Bodové hodnocení R1 3 3 2 2 3 

R2 3,58 2,50 -3,25 3,40 1,98 

Bodové hodnocení R2 1 1 0 1 0 

R3 0,19 0,26 0,08 0,07 0,09 

Bodové hodnocení R3 4 4 1 1 1 

R4 0,20 0,23 -0,36 0,30 0,49 

Bodové hodnocení R4 4 4 0 4 4 
(R1+R2)/2 2 2 1 1,5 1,5 

(R3+R4)/2 4 4 0,5 2,5 2,5 

Celkové hodnocení 3 3 0,75 2 2 

 

Ve sledovaném období se výsledné hodnoty Kralickova Quicktestu nacházely 

v intervalu od 1 do 3, což značí tzv. šedou zónu, kde je finanční situace společnosti 

ABC, a.s. nevyhraněná. V letech 2011 a 2012 byla hodnota Kralickova Quicktest 

nejvyšší a pohybovala se na horní hranici šedé zóny. Dále si lze všimnout, že 

analyzovaná společnost v těchto letech dosahovala stejného bodového hodnoceni jak 

v oblasti finanční stability, tak také výnosové situace. V roce 2013 však došlo 

k výraznému propadu hodnoty Kralickova Quicktestu, který byl způsoben snížením 

bodového hodnocení všech dílčích ukazatelů. Ukazatel R2 a R4 vykazoval dokonce 

záporné hodnoty, které byly způsobeny záporným provozním cash flow. Významný 

pokles byl zaznamenán také u ukazatele R3, který byl zapříčiněn nárůstem celkových 

aktiv. V roce 2014 hodnota Kralickova Quicktestu vzrostla na 2 a tato hodnota byla 

dosažena i v roce 2015. Z výše uvedené tabulky 24 je dále patrné, že společnost 

ABC, a.s. dosahovala ve sledovaném období lepšího hodnocení v oblasti zhodnocování 

prostředků, vyjma roku 2011, kdy obě hodnocené oblasti získaly stejný počet bodů. Na 

následujícím grafu 18 je zobrazen vývoj Kralickova Quicktestu v letech 2011 až 2015. 
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Graf 18: Vývoj Kralickova Quicktestu v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

 

2.7.6 Mezipodnikové srovnání 

V této podkapitole bude provedeno mezipodnikové srovnání, při kterém budou výsledné 

hodnoty vybraných ukazatelů finanční analýzy společnosti ABC, a.s. porovnány 

s hodnotami totožných ukazatelů u strojírenské společnosti podobného zaměření výroby 

(např. výroba hřídelí). Zde je zapotřebí připomenout, že výrobní program společnosti 

ABC, a.s. je v České republice ojedinělý, a proto bylo vyhledávání srovnatelné 

strojírenské společnosti poměrně obtížné. Právě z tohoto důvodu byly pro účely 

předložené diplomové práce vyhledávány takové výrobní společnosti, které se svou 

hlavní činností řadí podle CZ-NACE do sekce C - zpracovatelský průmysl, oddílu         

28 - Výroba strojů a zařízení j. n., skupiny 28.1 -Výroba strojů a zařízení pro všeobecné 

účely a dále do třídy 28.15 - Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků. 

Vyhledávání potencionálně vhodných společností pro mezipodnikové srovnání 

probíhalo prostřednictvím veřejně dostupné webové aplikace ARES Ministerstva 

financí. Významnou omezující podmínkou ovšem zůstala především podobnost 

výrobního programu srovnatelné strojírenské společnosti. Dalšími kritérii při výběru 

vhodné společnosti byla právní forma, podobná velikost, sídlo a provozovna na území 

Jihomoravského kraje. V dalším kroku bylo zapotřebí prověřit na portálu justice.cz, zda 

jsou veřejně dostupná data pro provedení finanční analýzy za sledované období. Výše 

stanovené podmínky výběru vhodné strojírenské společnosti splnila společnost TOS 
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ZNOJMO, a.s., a proto byla vybrána pro mezipodnikového srovnání v rámci této 

diplomové práce.  

 

� Základní údaje o společnosti TOS ZNOJMO, a.s. 

Obchodní firma:    TOS ZNOJMO, a.s.  

IČO:     463 47 691 

Sídlo:      Moravské náměstí 629/4, Brno-město, 602 00 Brno 

Právní forma:   akciová společnost 

Datum zápisu:    30. dubna 1992 

Základní kapitál:   100 000 000 Kč (splaceno 100 %) 

Akcie: 20 ks akcie na jméno v listinné podobě 

ve jmenovité hodnotě 5 000 000 Kč 

Počet zaměstnanců (rok 2015): 209 (Ministerstvo Spravedlnosti České republiky, 

2012–2015)  

 

Společnost TOS ZNOJMO, a.s. se v současné době specializuje na sériovou výrobu 

převodovek. Výrobní program zahrnuje především šnekové, čelní, kuželočelní, 

planetové převodky a dále také speciální převodové skříně dle požadavků zákazníka. 

S ohledem na technologii a kapacitní možnosti je vhodným doplňkovým programem 

také výroba jednotlivých částí a součástí nejen pro pohonovou techniku, ale i pro další 

odvětví. Jedná se především o výrobu hřídelí, ozubených kol a opracování odlitků. 

Společnost TOS ZNOJMO, a.s. se orientuje hlavně na Českou republiku a Slovensko, 

dále na země EU, Východní Asie a Jižní Ameriky. Ve většině zemí má společnost TOS 

ZNOJMO, a.s. své obchodní zástupce, kteří na základě dlouhodobých smluv provádí 

nejen propagační, ale také marketingovou činnost (TOS ZNOJMO, a.s., 2016). 

 

� Spider analýza 

V rámci spider analýzy bude porovnáno čtrnáct poměrových ukazatelů sestavených ze 

čtyř základních oblastí, a to z oblasti rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. Níže 

uvedená tabulka 26 zobrazuje absolutní hodnoty vybraných ukazatelů za poslední dva 

roky, tj. rok 2014 a 2015. V příloze 12 jsou dostupné také absolutní hodnoty těchto 

ukazatelů také pro roky 2011 až 2013. 
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Tabulka 26: Absolutní hodnoty vybraných ukazatelů v letech 2014 až 2015 (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., a TOS ZNOJMO, a.s., 2014–2015) 

Spider analýza 2014-2015 
    Společnost ABC, a.s. Společnost TOS ZNOJMO, a.s. 

Ukazatel 2014 2015 2014 2015 
A – Rentabilita 

A.1 ROA (v %) 4,79 6,67 4,10 -3,84 
A.2 ROE (v %) 8,93 14,48 4,74 -7,75 
A.3 ROS (v %) 6,47 8,74 3,14 -2,94 
A.4 ROCE (v %) 5,89 9,10 4,96 -4,25 

B – Likvidita 
B.1 Běžná likvidita 2,05 1,05 1,77 1,55 
B.2 Pohotová likvidita 1,40 0,50 0,74 0,51 
B.3 Okamžitá likvidita 0,05 0,01 0,06 0,08 

C – Zadluženost   
C.1 Celková zadluženost (v %) 80,61 77,34 54,72 58,87 
C.2 Krytí DM dlouhodobými zdroji 1,30 1,03 0,74 0,78 
C.3 Úrokové krytí  1,75 2,52 4,41 -4,42 

D – Aktivita 
D.1 Obrat celkových aktiv (počet obrátek) 0,74 0,76 1,30 1,31 
D.2 Doba obratu pohledávek (počet dnů) 69,77 59,05 64,31 48,54 
D.3 Doba obratu závazků (počet dnů) 26,08 21,59 49,99 54,96 
D.4 Doba obratu zásob (počet dnů) 55,74 66,88 111,63 119,12 

 

Výsledné hodnoty poměrových ukazatelů budou dále zobrazeny pomocí tzv. spider 

grafu, kde bude tvořit základnu (100 %) společnost ABC, a.s. a hodnoty stejných 

ukazatelů dosažené společností TOS ZNOJMO, a.s. budou vyjádřeny jako procentní 

podíl k této základně. Pro ukazatele, které je žádoucí minimalizovat, jsou tyto procentní 

podíly počítány jako převrácená hodnota. Konkrétně se jedná o ukazatel celkové 

zadluženosti, na který je nahlíženo z hlediska finanční stability a nikoli z hlediska 

optimalizace kapitálové struktury. Dále je převrácená hodnota počítána také u ukazatele 

doby obratu pohledávek a doby obratu zásob. Relativní hodnoty vybraných ukazatelů 

v letech 2014 a 2015 jsou uvedeny v tabulce 27. V příloze 13 jsou dostupné relativní 

hodnoty těchto ukazatelů také pro roky 2011 až 2013. 
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Tabulka 27: Relativní hodnoty vybraných ukazatelů v letech 2014 a 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování 
dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., a TOS ZNOJMO, a.s., 2014–2015) 

 Spider analýza 2014–2015 
    Společnost ABC, a.s. Společnost TOS ZNOJMO, a.s. 

  Ukazatel 2014 2015 2014 2015 
A – Rentabilita 

A.1 ROA 100,00 % 100,00 % 85,47 % -57,59 % 
A.2 ROE 100,00 % 100,00 % 53,07 % -53,54 % 

A.3 ROS 100,00 % 100,00 % 48,57 % -33,64 % 

A.4 ROCE 100,00 % 100,00 % 84,25 % -46,69 % 
B – Likvidita 

B.1 Běžná likvidita 100,00 % 100,00 % 86,34 % 147,62 % 

B.2 Pohotová likvidita 100,00 % 100,00 % 52,86 % 102,00 % 

B.3 Okamžitá likvidita 100,00 % 100,00 % 120, 00 % 800,00 % 

C – Zadluženost   

C.1 Celková zadluženost 100,00 % 100,00 % 147,31 % 136,93 % 

C.2 Krytí DM dlouhodobými zdroji 100,00 % 100,00 % 56,92 % 60,00 % 

C.3 Úrokové krytí 100,00 % 100,00 % 252,00 % -175,40 % 

D – Aktivita 

D.1 Obrat celkových aktiv 100,00 % 100,00 % 175,68 % 99,56 % 

D.2 Doba obratu pohledávek 100,00 % 100,00 % 108,49 % 121,65 % 

D.3 Doba obratu závazků 100,00 % 100,00 % 191,68 % 254,56 % 
D.4 Doba obratu zásob 100,00 % 100,00 % 49,93 % 56,15 % 

 

Na základě hodnot uvedených v tabulce 26 je zpracován spider graf za rok 2014 a 2015. 

 

 
Graf 19: Spider graf za rok 2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 
a TOS ZNOJMO, a.s., 2014) 
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Z grafu 19 lze vidět, že v oblasti rentability společnost ABC, a.s. dosahovala vyšších 

hodnot v porovnání se společností TOS ZNOJMO, a.s. Co se týče likvidity, u ukazatele 

běžné a pohotové likvidity byly dosažené vyšší hodnoty opět společností ABC, a.s. 

Okamžitá likvidita dle tabulky 26 dosahovala lepších hodnot u společnosti TOS 

ZNOJMO, a.s. Z hlediska finanční stability ukazatel celkové zadluženosti dosahoval 

nejlepších hodnot u společnosti TOS ZNOJMO, a.s., konkrétně její zadlužení činilo 

54,72 %. Lze tedy konstatovat, že společnost TOS ZNOJMO, a.s. v podstatě dodržuje 

tzv. zlaté pravidlo financování, které doporučuje finanční strukturu v poměru 50:50. 

Společnost ABC, a.s. byla zadlužená téměř z 81 %, což značí, že využívá především 

cizí zdroje k financování svých aktivit. Ukazatel krytí dlouhodobého majetku 

dlouhodobými zdroji byl vyšší než 1 u společnosti ABC, a.s. a lze tedy konstatovat, že 

dává přednost finanční stabilitě před výnosem. Jedná se tedy o konzervativní strategii, 

při které společnost ABC, a.s. drahými dlouhodobými zdroji financuje i část oběžného 

majetku. U společnosti TOS ZNOJMO, a.s. činila výsledná hodnota tohoto ukazatele 

pouze 0,74. Ukazatel úrokového krytí nabýval výrazně vyšší hodnoty u společnosti 

TOS ZNOJMO, a.s., což bylo způsobeno nízkou hodnotou nákladových úroků. 

U ukazatele obratu celkových aktiv je zřejmé, že společnost TOS ZNOJMO, a.s. 

využívala svůj majetek efektivněji, neboť výsledná hodnota tohoto ukazatele se 

pohybovala nad minimální doporučenou hodnotou 1. Dobu obratu pohledávek je ideální 

minimalizovat, a proto nejlepších výsledků dosahovala společnost TOS ZNOJMO, a.s., 

která inkasovala platby od svých odběratelů za 64,31 dnů, což je v porovnání se 

společností ABC, a.s. o 5,46 dříve.  Dobu obratu závazků je naopak ideální prodlužovat, 

neboť po tuto dobu společnost čerpá bezplatný provozní úvěr od svých dodavatelů. 

Nejlepších hodnot dosahovala opět společnost TOS ZNOJMO, a.s., která svým 

dodavatelům v porovnání se společností ABC, a.s. platila o 28,89 dnů později. Při 

porovnání doby obratu pohledávek a doby obratu pohledávek je zřejmé, že ani jedna ze 

společností nevyužívá levný obchodní úvěr od svých dodavatelů. Dalším ukazatelem 

v oblasti aktivity je doba obratu zásob, která by měla být stejná jako doba obratu 

pohledávek co nejnižší. U tohoto ukazatele dosahovala výrazně lepších hodnot 

společnost ABC, a.s. 
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V následujícím roce byly zaznamenány změny u vybraných poměrových ukazatelů 

finanční analýzy, a to jak u společnosti ABC, a.s., tak také u společnosti TOS 

ZNOJMO, a.s. Tyto změny jsou znázorněny na níže uvedeném grafu 20.  

 

 
Graf 20: Spider graf za rok 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 
a TOS ZNOJMO, a.s., 2015) 
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tohoto ukazatele záporná, a to vlivem záporného výsledku hospodaření před zdaněním 

a úroky. Ukazatel obratu celkových nabýval vyšší hodnoty u společnosti 

TOS ZNOJMO, a.s., a proto využívala svůj majetek efektivněji stejně jako 

v předchozím roce. Doba obratu pohledávek by měla být co možná nejnižší, a proto 

dosahovala lepších hodnot i v tomto roce společnost TOS ZNOJMO, a.s. U doby obratu 

závazků byly lepší hodnoty dosažené rovněž společností TOS ZNOJMO, a.s. Posledním 

ukazatelem je doba obratu zásob, která by měla v ideálním případě nabývat co 

nejnižších hodnot. U tohoto ukazatele dosáhla lepších hodnot společnost ABC, a.s.  

 

V následující části bude pomocí spider grafu provedeno také porovnání výsledků 

jednotlivých ukazatelů dosažených společností ABC, a.s. ve dvou po sobě jdoucích 

obdobích, konkrétně v letech 2014 a 2015. Rok 2014 byl pro účely této diplomové 

práce považován za základnu, tedy 100 %. Následně byly výsledné hodnoty vybraných 

poměrových ukazatelů za rok 2015 vypočteny jako procentní podíl k zvolené základně. 

I zde byla u celkové zadluženosti, doby obratu pohledávek a doby obratu zásob počítána 

převrácená hodnota, neboť platí čím nižší hodnoty, tím lépe.   

 

 
Graf 21: Meziroční srovnání výsledků společnosti ABC, a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti ABC, a s., 2014–2015) 
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nižších hodnot bylo dosaženo u ukazatelů likvidity, přičemž nejvýraznější propad je 

patrný u okamžité likvidity. To bylo způsobeno poklesem krátkodobého finančního 

majetku a současným nárůstem krátkodobých závazků. Z hlediska finanční stability 

ukazatel celkové zadluženosti dosahoval lepší hodnoty oproti předchozímu roku, neboť 

došlo k poklesu tohoto ukazatele, a to z 80,61 % na 77,34 %. Ukazatel krytí 

dlouhodobého majetku dlouhodobého meziročně poklesl, avšak stále dosahuje hodnoty 

vyšší než 1. Úrokové krytí zaznamenalo růst, který byl způsobem nárůstem zisku před 

zdaněním a úroky a poklesem nákladových úroků oproti roku 2014. Kladně lze hodnotit 

také mírný nárůst ukazatele obratu celkových aktiv. Doba obratu pohledávek se oproti 

roku 2014 snížila o více než 10 dnů, což je pozitivní. Doba obratu závazků se snížila, a 

to z původních cca 26 dnů na téměř 22 dnů. Tato skutečnost není pro společnost ABC, 

a.s. příznivá, neboť stále nedosahuje na čerpání bezplatného úvěru od svých dodavatelů. 

U doby obratu zásob byl zaznamenán nárůst, což není žádoucí.   

 

2.7.7 SWOT analýza 

Pomocí SWOT analýzy budou shrnuty výsledky dílčích analýz a budou identifikovány 

silné a slabé stránky, dále příležitosti a hrozby společnosti ABC, a.s. SWOT analýza je 

uvedena v níže uvedené tabulce 28.  
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Tabulka 28: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 
� Dlouholetá tradice ve výrobě komponentů 

lineárního pohybu. 
� Závislost na zákaznících z oboru 

kovoobráběcích strojů (téměř 81 %). 
� Dobré jméno (v tuzemsku i zahraničí). � Zastaralý informační systém společnosti. 
� Dominantní postavení na českém trhu v daném 

oboru (téměř 75 %). 
� Největší podíl na celkových nákladech mají 

osobní náklady (jedná se o velmi 
kvalifikovanou pracovní sílu). 

� Ojedinělý výrobní program v České republice. � Výše čistého pracovního kapitálu. 
� Konkurenceschopnost se světovými výrobci 

komponentů lineárního pohybu. 
� Nízké hodnoty ukazatelů likvidity. 

� Diverzifikovaný výrobní program. � Vyšší celková zadluženost. 
� Vlastní know-how pro zvládnutí výroby. � Ukazatel úrokové krytí dosahuje nízkých 

hodnot. 
� Vlastní výzkum a vývoj, a to zejména díky 

spolupráci s vysokými technickými školami a 
dalšími externími spolupracovníky. 

� Nízké hodnoty ukazatele obratu celkových 
aktiv. 

� Investice do technologií a modernizace 
strojního vybavení (např. staré technologie jsou 
nahrazovány novými). 

� Doba obratu pohledávek převyšuje dobu 
obratu závazků. 

� Kvalitní výrobky a služby (certifikovaný 
systém řízení jakosti ISO 9001). 

� Významná část peněžních prostředků vázána 
v pohledávkách po splatnosti (v roce 2015 – 
8 443 tis. Kč). 

� Flexibilita dle přání zákazníků.  
� Vysoce kvalifikování zaměstnanci.  
� Účasti na mezinárodních strojírenských 

veletrzích za účelem získání kontaktů pro 
odbyt výrobků. 

 

� Obchodní zastoupení na zahraničních trzích 
(např. Rusko, Německo). 

 

� Odpovědný vztah k životnímu prostředí.  
Příležitosti (O) Hrozby (T) 

� Zvýšení objemů prodejů na stávajících 
zahraničních trzích. Jedná se např. o Německo, 
Rakousko, Slovensko, Polsko, Rusko. 

� Dovoz cenově příznivějších komponentů 
lineárního pohybu ze zahraniční (zejména 
z Asie). 

� Expanze na další zahraniční trhy (např. Itálie, 
Turecko). 

� Celosvětová hospodářská krize. 

� Vývoj nových výrobků nebo inovace výrobků, 
která spočívá ve vylepšování vlastností 
komponentů lineárního pohybu, např. zlepšení 
jejich chodu, snížení hlučnosti. 

� Výkyvy měnového kurzu (zejména kurzu 
CZK/EUR po ukončení období intervencí 
ČNB). 

� Nové technologie a zařízení pro zvýšení 
produktivity a náhrady starých zařízení. 

� Vstup nové konkurence (zejména z Asie). 

� Dodávky komponentů lineárního pohybu do 
dalších segmentů (např. gumárenství, 
vstřikolisy, obranný průmysl, energetika). 

� Legislativa (např. zvýšení daní, sankce vůči 
Rusku). 

� Dotační programy (např. POVEZ II). � Růst cen materiálů, energií, služeb. 
 � Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

 � Odchod klíčových zaměstnanců (např. 
z vývoje, konstrukce) 

 � Platební morálka odběratelů. 
 � Využití substitutů pro převedení rotačního 

pohybu na přímočarý (např. hřeben a 
pastorek). 
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2.8 Souhrnné zhodnocení finanční situace společnosti ABC, a.s. 

Tato část shrnuje výsledky provedené finanční analýza a na jejich základě zhodnocuje 

celkovou finanční situaci společnosti ABC, a.s. v letech 2011 až 2015.   

 

Z horizontální a vertikální analýzy rozvahy vyplynulo, že celková bilanční suma aktiv 

měla proměnlivý vývoj. K výraznému navýšení celkových aktiv došlo v roce 2013, kdy 

analyzovaná společnost započala období rozsáhlých investic do strojního vybavení, a to 

zejména za účelem posílení své konkurenční pozice na trhu. Co se týče struktury 

celkových aktiv, dlouhodobý majetek převyšoval nad oběžným majetkem, ovšem vyjma 

roku 2012, kdy došlo ke změně. Příčina této změny je spatřována v poklesu 

dlouhodobého finančního majetku, konkrétně položky „Půjčky a úvěry - ovládající 

a řídící osoba“, která představovala poskytnutou půjčku mateřské společnosti. Při 

podrobnějším pohledu na dlouhodobý majetek je zřejmé, že ve všech sledovaných 

letech byl tvořen zejména položkou „Stavby“ a „Samostatné hmotné movité věci 

a soubory movitých věcí“. Oběžný majetek byl tvořen zejména položkou „Krátkodobé 

pohledávky z obchodních vztahů“, ovšem v roce 2013 byl zaznamenán výrazný nárůst 

také u položky „Stát - daňové pohledávky“, která představovala nárok na dotace. 

U pasiv je zřejmé, že společnost ABC, a.s. upřednostňovala cizí zdroje před vlastním 

kapitálem k financování svých aktivit. K výraznějšímu nárůstu cizích zdrojů došlo 

v roce 2013, kdy analyzovaná společnost začala využívat k financování své investiční 

činnosti především dlouhodobé bankovní úvěry. 

 

Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát potvrdila, že společnost 

ABC, a.s. je výrobního charakteru, neboť její výnosy tvoří zejména tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb. Tyto tržby vykazovaly ve sledovaném období růst, vyjma 

roku 2013. Podíl tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb na celkových výnosech se 

pohyboval v rozmezí 89,90–97,15 %. Při pohledu na náklady společnosti ABC, a.s. je 

patrné, že nejvyšší podíl na celkových nákladech měla v roce 2011 výkonová spotřeba, 

která je charakteristická pro výrobně orientované společnosti. V dalších letech však 

nejvyšší podíl měly osobní náklady, které se pohybovaly v rozmezí 39,44–43,50 %. 

Přidaná hodnota, která byla v případě společnosti ABC, a.s. ovlivněna obchodní marží 

pouze nepatrně, vykazovala rostoucí trend, vyjma roku 2013. Příčina poklesu přidané 
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hodnoty v tomto roce je spatřována ve výrazném propadu tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb. Pozornost vyžaduje také položka „Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období“, která ve 

sledovaném období nabývala záporných hodnot.  To značí, že analyzovaná společnost 

snižovala náklady, čímž docházelo ke zvyšování výsledku hospodaření. V roce 2012 

mělo pozitivní vliv na výsledek hospodaření také rozpuštění rezervy na opravu budovy 

ve výši 7 360 tis. Kč. Došlo tedy k optickému navýšení zisku, který však nebyl vytvořen 

primární výrobní činností společnosti ABC, a.s. Provozní výsledek hospodaření, který 

souvisí s hlavní činností společnosti, vykazoval kladné hodnoty. To lze hodnotit 

pozitivně, neboť společnost svou hlavní činností vytvářela zisk. Finanční výsledek ve 

sledovaném období nabýval záporných hodnot. Mimořádný výsledek hospodaření byl 

nulový, vyjma roku 2014 a 2015, kdy vykazoval zisk. V roce 2014 se jednalo o částku 

50 tis. Kč a v roce 2015 o 1 tis. Kč. Výsledek hospodaření za účetní období kopíroval 

vývoj výsledku hospodaření za běžnou činnost vyjma posledních dvou let, kdy bylo 

zapotřebí ještě připočíst zisku z mimořádné činnosti. Výsledek hospodaření za účetní 

období ve sledovaném období vykazoval kladné hodnoty, přičemž jeho vývoj byl spíše 

proměnlivý. Pozitivně však lze hodnotit skutečnost, že výsledek hospodaření za účetní 

období se v roce 2015 téměř zdvojnásobil oproti roku 2014. 

 

Z provedené analýzy cash flow je zřejmé, že cash flow vztahující se k provozní činnosti 

vykazoval kladné hodnoty vyjma roku 2013. Záporná hodnota cash flow z provozní 

činnosti byla způsobena nárůstem krátkodobých pohledávek, a to především díky 

pohledávce vůči státu z titulu nároku na dotace a současným poklesem krátkodobých 

závazků. Cash flow z investiční činnosti dosahoval záporných hodnot až na rok 2012, 

kdy mateřská společnost splatila půjčku ve výši 20 000 tis. Kč. Cash flow z finanční 

činnosti dosahoval nejvyšší kladné hodnoty v roce 2013, kdy společnost ABC, a.s. 

přijala úvěry k financování investic.  

 

Z analýzy rozdílových ukazatelů je zřejmé, že čistý pracovní kapitál dosahoval ve 

sledovaném období kladných hodnot. To značí, že společnost ABC, a.s. měla 

k dispozici tzv. finanční polštář. Ukazatel čistého peněžně-pohledávkového fondu, který 

vylučuje zásoby a nelikvidní pohledávky, dosahoval kladných hodnot pouze v letech 
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2011 až 2014. Záporná hodnota u ukazatele čistých pohotových prostředků v roce 2013 

značí, že společnost ABC, a.s. neměla dostatek peněžních prostředků pro úhradu svých 

okamžitě splatných závazků.  

 

Společnost ABC, a.s. dosahovala u běžné likvidity doporučených hodnot dle zvoleného 

autora pouze v letech 2011 a 2014, kdy by byla schopna přeměnou svých oběžných 

aktiv na peněžní prostředky uhradit všechny své krátkodobé závazky. Odečtením zásob 

od oběžných aktiv je získán další ukazatel, a to pohotová likvidita. Tento ukazatel 

nedosahoval doporučené hodnoty pouze v roce 2015, kdy by společnost ABC, a.s. 

nebyla schopna splatit všechny své krátkodobé závazky bez prodeje zásob. Okamžitá 

likvidita dosahovala doporučených hodnot pouze v prvních dvou letech, kdy společnost 

ABC, a.s. udržovala nejvyšší peněžní prostředky v pokladně a na bankovních účtech. 

V následujících letech jsou výsledné hodnoty ukazatele okamžité likvidity velmi nízké.  

 

Z ukazatele celkové zadluženosti vyplývá, že společnost ABC, a.s. ve sledovaném 

období upřednostňovala cizí zdroje k financování svých aktivit. Při srovnání s oborem 

a společností TOS ZNOMO, a.s. je zřejmé, že společnost ABC, a.s. využívá více cizích 

zdrojů. Ukazatel úrokového krytí se pohyboval nad doporučenou hodnotou 3 pouze 

v prvních dvou letech, kdy společnost dosahovala nejvyšších hodnot zisku před 

zdaněním a úroky. Na základě hodnot ukazatele krytí dlouhodobého majetku vlastním 

kapitálem lze konstatovat, že analyzovaná společnost nemá dostatek vlastního kapitálu, 

neboť ukazatel nabýval hodnot v rozmezí od 0,30 do 0,48. Ukazatel krytí dlouhodobého 

majetku dlouhodobými cizími zdroji nabýval hodnot vyšších než 1, a proto je 

společnost ABC, a.s. překapitalizovaná. Jinými slovy společnost využívá dlouhodobé 

cizí zdroje i ke krytí oběžného majetku, čímž dává přednost finanční stabilitě před 

výnosem.  

 

V rámci ukazatelů aktivity bylo zjištěno, že obrat celkových aktiv ve společnosti ABC, 

a.s. byl nižší než minimální doporučená hodnota na úrovni 1, vyjma roku 2012. Ve 

srovnání s oborovým průměrem dosahovala společnost vyšších hodnot pouze v roce 

2012. Nízké hodnoty ukazatele obratu celkových aktiv značí, že společnost ABC, a.s. 

neefektivně využívá veškerá svá aktiva. To je patrné také z mezipodnikového srovnání, 
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kdy společnost TOS ZNOJMO, a.s. dosahovala vyšších hodnot, a to i nad doporučenou 

minimální hodnotou 1. Pozitivně lze hodnotit rostoucí trend u společnosti ABC, a.s., 

který je patrný od roku 2013. Ukazatel obratu dlouhodobého majetku dosahoval 

nejvyšší hodnoty rovněž v roce 2012. V porovnání s oborovým průměrem jsou však 

hodnoty výrazně nižší. Z tohoto důvodu by měla společnost ABC, a.s. omezit investice 

a směřovat svou pozornost na lepší využití dlouhodobého majetku, který má k dispozici. 

Obrat zásob měl proměnlivý vývoj a ve srovnání s oborovým průměrem dosahovala 

analyzovaná společnost lepších výsledků, vyjma roku 2015. Ukazatel doby obratu zásob 

měl proměnlivý charakter, přičemž situaci by bylo možné označit za dobrou, pokud by 

se obratovost zásob zvyšovala a doba obratu naopak snižovala. Toto doporučení 

společnost ABC, a.s. splňovala pouze v roce 2012 a 2014. Ve srovnání se společností 

TOS ZNOJMO, a.s. dosahovala společnost ABC, a.s. výrazně lepších hodnot 

u ukazatele doby obratu zásob. Doba obratu pohledávek převyšovala ve sledovaném 

období dobu obratu závazků, přičemž největší rozdíl byl patrný v roce 2012, kdy 

společnost ABC, a.s. platila dodavatelům o více než 54 dnů dříve, než obdržela inkaso 

pohledávek. Analyzovaná společnost tedy nevyužívala bezplatný obchodní úvěr 

od svých dodavatelů a dostávala se do nevýhodné pozice. Stejná situace je patrná 

i  u společnosti TOS ZNOJMO, a.s., u které je sice doba obratu pohledávek výrazně 

nižší než u společnosti ABC, a.s. Avšak ani to nestačí k tomu, aby společnost TOS 

ZNOJMO, a.s. využívala bezplatný úvěr od svých dodavatelů. 

 

V oblasti ukazatelů rentability je zřejmé, že nejlepších výsledků společnost ABC, a.s. 

dosáhla v roce 2012, kdy vlivem rozpuštění rezervy na opravu budovy opticky navýšila 

výsledek hospodaření. U ukazatele ROA dosahovala analyzovaná společnost 

v porovnání s oborovým průměrem vyšší hodnoty pouze v roce 2012. Co se týče 

ukazatele ROE, vykazoval vyšší hodnoty než oborový průměr, vyjma roku 2014. 

Pozitivní je také fakt, že výsledná hodnota ukazatele ROE byla v každém sledovaném 

roce vyšší než bezriziková výnosová míra, ze kterou byly považovány 10leté státní 

dluhopisy. Ukazatel ROS a ukazatel ROCE kopíroval vývoj předchozích ukazatelů 

rentability. Kladně lze hodnotit nárůst všech ukazatelů rentability v roce 2015 oproti 

předchozímu roku, a to zejména vlivem nárůstu výsledku hospodaření společnosti ABC, 

a.s. Při mezipodnikovém srovnání za roky 2014 a 2015 bylo zjištěno, že společnost 
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ABC, a.s. dosahovala lepších výsledků než společnost TOS ZNOJMO, a.s. V roce 2015 

byly výsledné hodnoty ukazatelů rentability u společnosti TOS ZNOJMO, a.s. dokonce 

záporné. Pozornost byla věnována také provozním neboli výrobním ukazatelům, které 

nacházejí uplatnění ve vnitřních řízení společnosti. Mzdová produktivita měla klesající 

trend do roku 2013, čímž společnost ABC, a.s. nedodržovala doporučení pro tento 

ukazatel. To bylo způsobeno zejména růstem počtu zaměstnanců, což se zcela logicky 

také projevilo v růstu mzdových nákladů. Ukazatel osobních nákladů k přidané hodnotě 

vykazoval růst do roku 2013, což značí, že pracovníci společnosti ABC, a.s. 

produkovali nižší zisky, ovšem za vyšší peníze. Produktivita práce z přidané hodnoty 

narůstala od roku 2013, což bylo způsobeno snižováním počtu zaměstnanců 

a současným růstem přidané hodnoty. V porovnání s průměrnou roční mzdou je 

evidentní, že produktivita práce roste rychleji než průměrná roční mzda. To lze hodnotit 

pozitivně. Nákladovost výnosů měla proměnlivý vývoj, přičemž společnost ABC, a.s. 

by měla usilovat o klesající trend tohoto ukazatele.  

 

Ukazatele na bázi cash flow poskytly detailnější pohled na analýzu finanční situace 

společnosti ABC, a.s. U těchto ukazatelů je zapotřebí připomenout, že jejich výsledné 

hodnoty byly v roce 2013 ovlivněny záporným cash flow z provozní činnosti.  

 

V rámci souhrnných ukazatelů byl nejprve proveden Du Pontův rozklad rentability, 

který poskytl detailnější pohled na vliv jednotlivých ukazatelů na vrcholový ukazatel 

ROE. Altmanův model (tzv. Z-skóre) se pohyboval v letech 2011 až 2013 v pásmu šedé 

zóny, kde o finanční situaci společnosti nelze činit jednoznačné závěry. V dalších letech 

byl zaznamenán propad těsně pod spodní hranici šedé zóny, což lze považovat za 

varovný signál. Index IN05 se pohyboval nad horní hranicí šedé zóny v letech 2011 

a 2012, kdy společnost ABC, a.s. tvořila hodnotu pro vlastníky. V dalších letech byl 

zaznamenán propad do šedé zóny, kde je finanční situace nevyhraněná. Bonitní model 

Kralickův Quicktest se pohyboval v pásmu šedé zóny, vyjma roku 2013, kdy došlo 

k propadu pod její spodní hranici.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato kapitola je věnována vlastním návrhům řešení, které by měly odstranit či alespoň 

zmínit nedostatky zjištěné prostřednictvím výše provedené strategické a finanční 

analýzy. Na základě výsledků finanční analýzy bylo zjištěno, že společnost ABC, a.s. 

netrpí závažnějšími finanční problémy, které by ji bezprostředně ohrožovaly.  Nicméně 

byly odhaleny oblasti, které by bylo možné zlepšit. Proto jsou níže uvedené návrhy 

zaměřeny především na finanční oblast, kde by mělo být dosaženo zlepšení právě díky 

jejich realizaci v praxi.  

 

3.1 Optimalizace čistého pracovního kapitálu 
Odborná literatura obecně uvádí, že čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím menší je 

nebezpečí, že dojde k přerušení činnosti, tím nižší je v podstatě provozní riziko dané 

společnosti. Je zapotřebí si však uvědomit, že držení vysokého čistého pracovního 

kapitálu je nákladné a snižuje tak výnosnost investovaného kapitálu. Naopak nízký, 

resp. negativní čistý pracovní kapitál je preferovaný vlastníky, neboť zvyšuje výnosnost 

investovaného kapitálu. Ve většině oborů podnikání je však určitá výše čistého 

pracovního kapitálu žádoucí, a proto je zapotřebí zabývat se otázkou jeho optimální 

výše. Optimální výši čistého pracovního kapitálu lze určit prostřednictvím několika 

postupů, ale pro účely této práce byla zvolena metoda obratového cyklu peněz. V tomto 

případě se pak potřeba čistého pracovního kapitálu stanoví jako součin obratového 

cyklu peněz a provozně nutných výdajů na jeden den (Režňáková a kol., 2010). 

 

Níže uvedená tabulka 29 zobrazuje nejen složení, ale také vývoj ČPK v letech 2011 

až 2015. 
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Tabulka 29: Složení ČPK a jeho vývoj v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Oběžná aktiva 55 248 64 896 86 207 69 250 51 542 

    Zásoby 20 091 20 268 20 460 21 767 26 762 

    Pohledávky 25 441 29 914 65 477 45 792 24 312 

    Finanční majetek 9 716 14 714 270 1 691 468 

Krátkodobé závazky 26 775 37 475 14 569 18 466 47 248 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 4 911 14 884 15 331 1 823 

Skutečná výše ČPK 28 473 22 510 56 754 35 453 2 471 
Meziroční růst (v %) - -20,94 152,13 -37,53 -93,03 

 

Při pohledu na tabulku 28 je patrné, že ČPK je ve sledovaném období kladný 

a společnost ABC, a.s. měla k dispozici tzv. finanční polštář. Je ovšem otázkou, zda 

jeho výši v jednotlivých letech lze považovat za optimální či nikoli. Proto bude v dalším 

textu stanovena optimální výše ČPK právě pomocí obratového cyklu peněz, při jehož 

výpočtu je zapotřebí nejprve určit doby obratu jednotlivých složek, tj. dobu obratu 

pohledávek, zásob a závazků. Potřebná výše ČPK se pak určí jako součin obratového 

cyklu peněz a průměrných provozních výdajů na jeden den. Potřebné vzorce pro 

stanovení obratového cyklu peněz a potřebné výše ČPK jsou následující (Režňáková 

a kol., 2010): 

 

Obratový cyklus peněz = Doba obratu zásob + Doba obratu pohledávek - Doba 

obratu závazků   

 

Průměrné provozní výdaje na jeden den =
(Výkonová spotřeba+Osobní náklady)

360
  

 

Potřebná výše ČPK = Obratový cyklus peněz  x Průměrné provozní výdaje na jeden  

den  
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Tabulka 30: Výpočet potřebné výše ČPK v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování 
dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Doba obratu zásob (dny) 58,74 52,78 59,09 55,74 66,88 

Doba obratu pohledávek (dny) 73,63 76,13 62,91 69,77 59,05 

Doba obratu závazků (dny) 19,43 24,24 23,53 26,08 21,59 

Obratový cyklus peněz (dny) 112,93 104,67 98,47 99,43 104,34 
Celkové výdaje na provozní činnost 91 424,00 109 453,00 102 684,00 116 363,00 115 414,00 

Průměrné denní výdaje na provoz 253,96 304,04 285,23 323,23 320,59 

Potřebná výše ČPK 28 679,80 31 823,93 28 087,10 32 138,38 33 450,30 
 

Na základě provedených výpočtů v tabulce 30 lze konstatovat, že společnost ABC, a.s. 

se provozně nutné potřebě ČPK nejvíce přiblížila pouze v roce 2014, kdy rozdíl mezi 

skutečnou a potřebnou výši ČPK byl nejnižší a činil 3 314,62 tis. Kč. V roce 2013 byl 

zaznamenán výrazný nárůst skutečné výše ČPK oproti předchozímu roku (56 754 tis. 

Kč), přičemž dle výpočtu byla potřebná výše ČPK ve výši téměř poloviční 

(28 087,10 tis. Kč). Skutečná výše ČPK v roce 2013 byla ovlivněna nárůstem 

krátkodobých pohledávek zejména vůči státu z titulu nároků na dotace a současným 

poklesem krátkodobých závazků. Potřebná výše ČPK mírně klesla oproti předchozímu 

roku vlivem snížení obratového cyklu peněz o více než 6 dnů a poklesem průměrných 

denních výdajů na provoz oproti předchozímu roku. Situaci v roce 2013 tedy nelze 

hodnotit jako příznivou, neboť držení vyššího objemu ČPK je nákladné a snižuje 

výnosnost investovaného kapitálu. Naprosto opačná situace nastala v roce 2015, kdy 

společnost ABC, a.s. disponovala ČPK ve výši 2 471 tis. Kč, zatímco potřebná výše 

ČPK dle provedeného výpočtu byla ve výši 33 450,30 tis. Kč. Nízká hodnota 

skutečného ČPK byla způsobena poklesem pohledávek, který byl doprovázen nárůstem 

krátkodobých závazků z přijaté půjčky. U výpočtu potřebné výše ČPK je zřejmé, že 

došlo k prodloužení obratového cyklu o téměř 5 dnů, přičemž průměrné denní výdaje na 

provoz meziročně poklesly. Příčina prodloužení obratového cyklu peněz je spatřována 

u zkrácení doby obratu závazků o téměř 5 dnů. U doby obratu zásob a pohledávek došlo 

rovněž ke změnám, nicméně součet obou těchto položek obratového cyklu zůstal takřka 

ve stejné výši jako v roce 2014. Vývoj skutečné a potřebné výše ČPK v letech 2011 až 

2015 zobrazuje také následující graf 22. 
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Graf 22: Porovnání skutečné a potřebné výše ČPK v letech 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování 
dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 
 

Dle Režňákové a kol. (2010) nelze provozní náklady vstupující do výpočtu potřebné 

výše ČPK výrazněji měnit prostřednictvím operativního rozhodování, neboť jejich 

řízení patří do oblasti strategického rozhodování, a proto je zapotřebí věnovat pozornost 

především jednotlivým složkám obratového cyklu peněz, tj. době obratu pohledávek, 

zásob a závazků. Zde je zapotřebí si také uvědomit, že čím delší obratový cyklus peněz, 

tím více peněžních prostředků daná společnost potřebuje pro zachování své provozní 

činnosti. Proto se bude předložená diplomová práce v dalším textu zabývat také návrhy, 

které povedou ke snížení obratového cyklu peněz. Tento cyklus lze snížit zkrácením 

doby obratu zásob a pohledávek, případně prodlužováním doby obratu závazků.  

 

3.2 Řízení krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů 

Následující tabulka 31 uvádí, jakou část krátkodobých pohledávek tvoří právě 

krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů, které budou předmětem následujících 

návrhů. 
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Tabulka 31: Skladba krátkodobých pohledávek za roky 2011 až 2015 (v %) (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Krátkodobé pohledávky 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Pohledávky z obchodních vztahů 98,98 97,72 33,27 59,50 97,19 

Pohledávky – ovládající a řídící osoba 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stát – daňové pohledávky 0,00 0,05 66,47 23,82 0,00 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,25 0,79 0,21 16,15 1,98 

Dohadné účty aktivní 0,52 1,44 0,00 0,34 0,79 

Jiné pohledávky 0,00 0,00 0,05 0,20 0,04 

 

Z tabulky 31 je zřejmé, že krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů tvořily         

33,27–97,98 % z celkových krátkodobých pohledávek. Výrazný pokles zaznamenaný 

v letech 2013 a 2014 byl způsoben nárůstem daňových pohledávek vůči státu z titulu 

nároků na dotace.  

 

V následující tabulce 32 jsou uvedeny krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 

a dále je zde patrné, jaká výše pohledávek je po lhůtě splatnosti.  

 

Tabulka 32: Pohledávky z obchodních vztahů do a po splatnosti (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování 
dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011–2015) 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Kr. pohledávky z obchodních vztahů celkem 25 182 29 233 21 784 27 245 23 629 
Kr. pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti 4 571 10 695 7 802 8 606 8 443 
Kr. pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti (v %) 18,15 36,59  35,82  31,59  35,73  

 

Z tabulky je zřejmé, že podíl krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů po lhůtě 

splatnosti na krátkodobých pohledávkách z obchodních vztahů celkem se pohybuje 

v rozmezí 18,15 až 36,59 %. V níže uvedené tabulce 32 je zachycena ještě věková struktura 

pohledávek po lhůtě splatnosti ve sledovaném období. Tyto pohledávky jsou rozděleny do 

pěti skupin, a to dle počtu dnů po splatnosti. 
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Tabulka 33: Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti (v %) (Zdroj: 
Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, ABC, a.s. 2011–2015) 

 

Z výše uvedené tabulky 33 je evidentní, že největší část tvořily pohledávky po splatnosti 30 

dnů. Významná část peněžních prostředků společnosti ABC, a.s. je vázána také 

v pohledávkách po lhůtě splatnosti v rozmezí 31 až 60 dnů a 61 až 90 dnů.  Pohledávky po 

splatnosti ovlivňují jak majetkovou, tak finanční strukturu společnosti ABC, a.s. Dále je 

negativní dopad pohledávek po lhůtě splatnosti patrný také v peněžních tocích a likviditě.  

 

3.2.1 Preventivní činnost  

Prevence je nejlepším způsobem, jak předcházet vzniku problémových pohledávek 

z obchodních vztahů, a to jak u stávajících, tak nových obchodních partnerů. Cílem 

preventivní činnosti je získat dostatečné množství kvalitních informací, na jejichž 

základě bude možné ohodnotit zákazníka především z hlediska bonity. Závěry 

vyplývající z preventivní činnosti poslouží při rozhodování o tom, zda obchodní vztah 

vůbec navázat, případně jakou splatnost faktur poskytnout, jakou výši zálohy požadovat 

apod. V současné době není prevenci vzniku problémových pohledávek věnována 

přílišná pozornost, a proto se společnost ABC, a.s. vystavuje riziku nezaplacení 

pohledávky. 

 

Vzhledem k tomu, že zákazníky společnosti ABC, a.s. jsou především obchodní 

korporace registrované na území České republiky, je možné základní informace 

potřebné pro prověření odběratelů čerpat na portále www.justice.cz, který spravuje 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Zde lze získat tzv. úplný výpis 

z obchodního rejstříku, a to včetně provedených změn v minulosti. Za velmi významný 

zdroj informací při prověřování odběratele lze považovat také Sbírku listin, kam jsou 

obchodní korporace povinny vkládat např. zakladatelské dokumenty, údaje 

  2011 2012 2013 2014 2015 

 
V tis. 
Kč V % 

V tis.  
Kč V % 

V tis. 
Kč V % 

V tis. 
Kč V % 

V tis. 
Kč V % 

Kr. pohledávky z 
obchodních vztahů 
po lhůtě splatnosti 

4 571 100,00 10 695 100,00 7 802 100,00 8 606 100,00 8 443 100,00 

do 30 dnů 2 788 60,99 5 275 49,32 3 517 45,08 4 964 57,68 4 123 48,83 

31–60 dnů 977 21,37 2 478 23,17 1 552 19,89 2 722 31,63 2 237 26,50 

61–90 dnů 512 11,20 1 676 15,67 2 041 26,16 472 5,48 1 318 15,61 

91–365 dnů 294 6,43 528 4,94 692 8,87 120 1,39 765 9,06 

nad 365 dnů 0 0,00 738 6,90 0 0,00 328 3,81 0 0,00 
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o hospodaření. Společnosti podléhající auditu mají navíc povinnost zde uvádět i výroční 

zprávu a zprávu auditora, která může být rovněž cenným zdrojem informací. Další 

informace je možné čerpat také z administrativního registru ekonomických subjektů 

(ARES). Dále může společnost ABC, a.s. prověřit zákazníka v Centrálním registru 

dlužníků České republiky, který poskytuje informace o nesplacených závazcích 

fyzických osob i obchodních korporacích. Pro prověření zahraničních odběratelů lze 

použít zejména zahraniční obchodní rejstříky, např. pro zákazníky z Německa lze použít 

Handlesregisterportal.  

 

Prověřování stávajících i potenciálních obchodních partnerů by mělo být v kompetenci 

obchodníků společnosti ABC, a.s., kteří mají ty nejlepší předpoklady, a především 

znalosti pro vykonávání uvedené činnosti. Většina stávajících obchodních partnerů 

odebírá výrobky společnosti ABC, a.s. ve větších a pravidelných objemech, a proto je 

důležité, aby měla vždy aktuální informace a mohla včas reagovat na případné změny 

týkající se jejich bonity. U těchto zákazníků by měli obchodníci čerpat také z vlastních 

zkušeností a referencí, které jsou k dispozici. Potenciální zákazníky lze doporučit 

prověřovat po obdržení poptávky, a to v závislosti na významnosti uzavíraného 

obchodu, tj. jeho výši v peněžním vyjádření. Dále lze doporučit také vytvoření databáze 

odběratelů, do které by zejména obchodníci vkládali své zkušenosti a poznatky s daným 

odběratelem v minulosti. Vstupní data pro vytvoření této „specifické“ databáze by byla 

čerpána z informačního systému, kde je již vytvořena, doplňována a pravidelně 

aktualizována databáze odběratelů, která obsahuje např. kontaktní informace či 

informace o tom, zda je odběratel aktivní či již nikoli. Zdrojový soubor v podobě MS 

Excel by byl doplněn právě o zkušenosti obchodníků a další poznámky související 

s daným odběratelem (např. chování odběratele, platební morálka, reakce na zaslané 

urgence). „Specifickou“ databázi odběratelů by obchodníci aktualizovali například 

jedenkrát za čtvrt roku. Takto vytvořená databáze by mohla být rovněž důležitým 

zdrojem informací, a to zejména při pravidelném prověřování stávajících odběratelů.  

 

V této chvíli se předpokládá, že zavedení preventivní činnosti týkající se prověřování 

odběratelů, bude mít vliv na vyšší časové vytížení pracovníků obchodního úseku. 

Společnost ABC, a.s. však může prověřovat bonitu zákazníků také prostřednictvím řady 
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specializovaných společností. V případě, že by společnost ABC, a.s. přistoupila 

k využívání placených služeb od specializovaných společností, zkrátila by časovou 

náročnost na vyhledávání potřebných informací pro účely prověřování. A proto by se 

mohli obchodníci plně věnovat své pracovní náplni, která spočívá především přijímání 

a vyřizovaní objednávek, komunikaci se zákazníky apod.  

 

Na území České republiky působí řada společností zabývajících se prověřováním bonity 

společností jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Konkrétně byla vybrána služba společnosti 

CreditCheck, s.r.o. která čerpá data z 18 informačních zdrojů. Na internetových 

stránkách je také dostupný ceník nabízených balíčků určených k prověřování bonity 

zákazníků. Níže uvedená tabulka 34 zobrazuje informace a cenovou nabídku tři 

vybraných balíčků. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

Tabulka 34: CreditCheck balíčky (Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek 
CreditCheck, s.r.o., 2007–2017) 

Balíček Basic Premium Enterprise 
Počet uživatelů (účtů)4 3 5 10 
Monitoring ČR – počet IČ 300 1 000 3 000 
Dodatečné IČ (ČR) nad rámec balíčku5 0,35 0,30 0,15 
Monitoring SR – počet IČ  20 50 100 
Centrální evidence exekucí 25 Kč/dotaz 25 Kč/dotaz 25 Kč/dotaz 

Podnikový informační systém x ✓ ✓ 
Cena balíčku  990 Kč/měsíc  1 490 Kč /měsíc 1 990 Kč /měsíc 

 

Na základě tabulky 34 lze doporučit využití balíčku typu Premium, který nejvíce 

vyhovuje aktuálním požadavkům společnosti ABC, a, s. Počet uživatelů by byl 

v současné době právě 5, konkrétně se jedná o 4 stávající obchodníky a dále by měl 

přístup i finanční ředitel. Balíček Premium je pro společnost ABC, a.s. výhodný také 

z hlediska počtu monitorovaných IČ, a to jak českých, tak slovenských. Kromě toho lze 

vybranou službu implementovat přímo do informačního systému společnosti. Při 

zavedení balíčku do praxe by náklady činily 1 490 Kč/měsíčně, tj. 17 880 Kč za jeden 

rok (bez DPH).  

 

                                                 
4 Každý další uživatel za poplatek 50 Kč/měsíčně. 
5 Každé další monitorované IČ nad rámec balíčku. Výše poplatku je měsíční.  
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Přínos služby CreditCheck pro společnost ABC, a.s. spočívá především v úspoře času 

obchodníků věnovaného právě vyhledáváním aktuálních informací o zákaznících a také 

eliminaci vzniku problémových pohledávek. Službu je možné napojit také na podnikový 

informační systém, což zaručuje rychlé, včasné a denně aktuální informace týkající se 

hodnocení vybraného zákazníka.  Práci se službou CreditCheck lze považovat za velmi 

komfortní, neboť již na první pohled by měl obchodník přehled o situaci konkrétního 

zákazníka, a to díky tzv. informačnímu semaforu. Je rozlišován zelený, oranžový 

a červený semafor. Zelená barva značí, že v prověřovaných zdrojích služba CreditCheck 

nenalezla nic, co by bylo nutné okamžitě ověřit. Oranžová barva semaforu upozorňuje 

na informace nebo změny u konkrétního zákazníka, které mohou a nemusí mít vliv na 

jeho bonitu. A konečně červená barva značí varování, že zjištěné skutečnosti nebo 

změny u zákazníka mohou, ale nemusí mít vliv na jeho bonitu. V závislosti na 

zjištěných skutečnostech prostřednictvím služby CreditCheck by společnost ABC, a.s. 

činila vůči odběratelům jistá opatření, např. by platbu předem či platbu při převzetí 

dodávky (CreditCheck, 2007–2017).  

 

Služba CreditCheck je funkční pouze pro prověřování českých a slovenských IČ, 

a proto by společnost ABC, a.s. musela využít nabídky i dalších společností působících 

na trhu, které nabízejí prověřování i zahraničních partnerů. Dle dostupných informací 

společnosti Creditform, s.r.o. cena hospodářských informací závisí na termínu dodání 

a také zemi, z které objednaná společnost pochází. Konkrétní cenovou nabídku je 

společnost Crediform, s.r.o. schopna připravit na požádání (Creditform, s.r.o., 2017).  

 

3.2.2 Skonto 

Odběratele lze motivovat k dřívější úhradě faktur pomocí skonta, které představuje 

slevu z hodnoty pohledávky. Sleva bude zákazníkovi poskytnuta v případě, že zaplatí 

fakturu před lhůtou splatnosti. Platební podmínka uvedená ve smlouvě nebo na faktuře 

může být nastavena například 2/10; 0/45. Odběratel tak ví, že při platbě do 10 dní získá 

skonto ve výši 2 % základní ceny. Pokud zaplatí později, slevu nezíská (Režňáková 

a kol., 2010; Kislingerová a kol., 2010).  
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Poskytnutí skonta se nestává pro dodavatele ztrátové, jestliže platí. 

 

HDS × (1+it) ≥ HD, 

kde 

HDs – hodnota dodávky snížená o skonto v Kč, 

HD – fakturovaná hodnota dodávky, 

i t – „přepočtená“ alternativní výnosová míra (Režňáková a kol., 2010). 

 

Hodnotu dodávky sníženou o skonto lze vypočítat dle vztahu. 

 

HDS = HD × (1-is), 

kde 

is – sazba skonta (ve tvaru indexu) (Režňáková a kol., 2010). 

 

Přepočtená alternativní výnosová míra udává počet dnů (T), které uplynou mezi 

standardní dobou splatnosti a dobou pro využití skonta. Pro její výpočet platí následující 

vztah. 

it =  i × 
T

360
, 

kde 

T – počet dnů, které uplynou mezi standardní dobou splatnosti a dobou pro využití 

skonta (T = DS - LS), 

DS – doba splatnosti obchodního úvěru ve dnech, 

LS – lhůta pro poskytnutí skonta, 

i – alternativní výnosová míra (Režňáková a kol., 2010). 

 

Maximální výše sazby skonta se pak vypočte jako (Režňáková a kol., 2010). 

 

is =  1 – 
HDs

HD
 = 1 - 

HD

(1+ it)

HD
= 1-

1

1+it
= 

it

1+it
  

 

Tabulka 35 uvádí výpočet maximální výši sazby skonta při uvažování alternativní 

výnosové míry ve výši 0,6 % p. a., která odpovídá úrokové sazbě kontokorentního 
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úvěru. Jedná se tedy o maximální možnou slevu, která by byla pro společnost ABC, a.s. 

z hlediska výhodnosti ještě přípustná. Jak lze vidět maximální výše sazby skonta se 

odlišuje v závislosti na délce splatnosti faktur a také na lhůtě pro poskytnutí skonta.  

 

Tabulka 35: Výpočet maximální výše skonta pro různé doby splatnosti faktur (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 

i Alternativní výnosová míra (% p.a.) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

DS Doba splatnosti obchodního úvěru (dny) 14 30 45 60 90 
LS Lhůta pro poskytnutí skonta (dny) 1 5 7 10 15 

T 
Počet dnů mezi standardní dobou splatnosti 
a dobou pro využití skonta (dny) 13 25 38 50 75 

i t Přepočtená alternativní výnosová míra (v %) 0,02167 0,04167 0,06333 0,08333 0,12500 
is Maximální výše sazby skonta (v %) 0,02166 0,04165 0,06329 0,08326 0,12484 

 

Pro ilustraci jsou v následující tabulce 36 uvedeny maximální výše skont při různých 

splatnostech faktur, které společnost ABC, a.s. svým zákazníkům poskytuje, a při 

různých hodnotách objednávek.  

 

Tabulka 36: Maximální výše skonta (v Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Hodnota objednávky 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 

Maximální výše skonta při splatnosti 14 
dnů 

5,42 10,83 16,25 21,66 27,08 32,49 

Maximální výše skonta při splatnosti 30 
dnů 

10,41 20,82 31,24 41,65 52,06 62,47 

Maximální výše skonta při splatnosti 45 
dnů 

15,82 31,65 47,47 63,29 79,12 94,94 

Maximální výše skonta při splatnosti 60 
dnů 

20,82 41,63 62,45 83,26 104,08 124,90 

Maximální výše skonta při splatnosti 90 
dnů 

31,21 62,42 93,63 124,84 156,05 187,27 

 

Z tabulky 35 je evidentní, že maximální výše sazby skonta je velmi nízká, a proto se 

nabízí otázka, zda skonto v takové výši vůbec zákazníkům nabízet. Tuto skutečnost 

dokládá i tabulka 36, která uvádí konkrétní výši skonta při vybraných hodnotách 

objednávky a splatnosti faktur. Společnost ABC, a.s. může zvážit poskytnutí i vyššího 

skonta, které se však projeví snížením výnosů. Na druhou stranu by došlo k úspoře času, 

a především nákladů spojených se správou a vymáháním pohledávek. Pro představu je 

možné týdenní náklady spojené se správou a vymáháním pohledávek prostřednictvím 

kompetentních zaměstnanců společnosti ABC, a.s. vyčíslit na základě informací za rok 

2015, kdy bude vycházeno z průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnance společnosti ve 

výši 36 530 Kč. Při předpokladu 20 pracovních dní za měsíc a plném pracovním 
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úvazku, tj. 8 hodin denně, pak vychází průměrná hodinová mzdová sazba ve výši 

228 Kč. Správou pohledávek se zabývá nejprve pracovník ekonomického úseku, který 

připravuje příslušné podklady k pohledávkám po splatnosti zhruba jednu hodinu. 

Připravené podklady týkající se především časové struktury pohledávek po splatnosti 

následně pracovník ekonomického úseku zasílá příslušným obchodníkům, kteří 

zákazníky spadající do jejich kompetencí kontaktují o neuhrazení jejich závazku 

a případně je urgují. Zde je uvažováno, že obchodník komunikací se zákazníkem 

a přípravou zpětné vazby pro pracovníka ekonomického úseku stráví také jednu hodinu. 

Uvedený postup se opakuje dvakrát za týden, a to na začátku a ke konci příslušného 

kalendářního týdne. Zpětnou vazbu získanou od obchodníků během tohoto týdne 

pracovník ekonomického úseku následně zpracuje do přehledu a takto připravené 

podklady zasílá finančnímu řediteli společnosti, který se pohledávkami dále zabývá 

(např. kontaktuje zákazníka se zájmem o dohodnutí splátkového kalendáře). Čas 

finančního ředitele strávený nad pohledávkami po splatnosti se pohybuje zhruba kolem 

tří hodin týdně. Níže uvedená tabulka 37 zobrazuje vyčíslení týdenních nákladů 

spojených se správou a vymáháním pohledávek prostřednictvím kompetentních 

pracovníků společnosti ABC, a.s. 

 

Tabulka 37: Týdenní náklady spojené se správou a vymáháním pohledávek (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 

Pracovník Činnost Čas (hod.) Náklady (Kč) 
Ekonomický úsek Příprava podkladů pro obchodníky 2 2 x 228 = 456  

Obchodníci 
Kontaktování zákazníků, urgence, 

zpracování zpětné vazby 2 2 x 4 x 228 = 1 824  

Ekonomický úsek 
Zpracování přehledu 

0,25 0,25 x 228 = 57  

Finanční ředitel 

Sledování a vyhodnocování platební 
morálky odběratelů, kontaktování 

zákazníků (splátkový kalendář apod.) 3 3 x 228 = 684  
 

Na základě výše uvedené tabulky 37 lze vyčíslit týdenní náklady spojené se správou 

a vymáháním pohledávek prostřednictvím kompetentních zaměstnanců společnosti 

ABC, a.s. Týdenní náklady tedy činí 3 021 Kč a za rok, tj. 52 týdnů, se jedná o částku 

ve výši 157 092 Kč. Z provedeného výpočtu je zřejmé, že se nejedná o zanedbatelnou 

částku. 
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3.2.3 Faktoring 

Faktoring představuje úplatné postoupení dosud nesplatných krátkodobých pohledávek 

za věřiteli na faktoringovou společnost (faktora), a to za předem dohodnutých 

finančních a věcných podmínek. Vzhledem k tomu, že se jedná o postoupení 

pohledávek, které tvoří součást oběžného majetku, je považován faktoring za formu 

krátkodobého financování (Režňáková, 2012).  

 

„Pohledávka musí splňovat následující podmínky: 

� doba splatnosti pohledávky je zhruba do 180 dní, 

� pohledávka vznikla na základě dodavatelského nezajištěného úvěru, 

� s pohledávkou nesmí být spojena práva třetích osob, 

� musí existovat možnost odkoupení (cese) pohledávky, 

� pohledávka je za subjektem s akceptovatelnou bonitou (Černohorský, Teplý, 

2011, s. 234). 

 

Náklady faktoringu v sobě zahrnují dvě složky, a to faktoringový poplatek (za 

administraci postoupení) a úrok, který je účtován z čerpaných částek. Faktoringový 

poplatek je stanoven procentem z nominální hodnoty pohledávek a jeho výše je cca 

1,5 %. Úroková sazba odpovídá zhruba výši úrokových sazeb u kontokorentních úvěrů 

(Režňáková, 2012; Černohorský, Teplý, 2011). 

 

Faktoring má dvě základní formy, a to regresní a bezregresní. V případě regresního 

faktoringu nenese riziko platební neschopnosti dlužníka faktoringová společnost. Po 

uplynutí předem sjednané doby je pohledávka vrácena postupiteli. U bezregresního 

faktoringu však faktoringová společnost nese riziko platební neschopnosti dlužníka, a to 

do výše předem domluveného limitu. Do provize faktoringové společnosti se pak 

započítává cena za převzetí tohoto rizika, která se odvíjí od ceny pojištění pohledávek 

(Režňáková, 2012). 

 

Faktoring umožní společnosti snížit vázanost peněžních prostředků v pohledávkách. 

Díky tomu dosáhne zkrácení doby inkasa pohledávek, což umožní financovat provozní 

činnost s nižším objemem finančních prostředků a dosahovat vyšší míry zhodnocení 
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kapitálu. Dále společnost sníží náklady na administraci pohledávek a v případě 

bezregresního faktoringu i riziko nezaplacení pohledávek odběratelem (Režňáková, 

2012). 

 

V České republice působí celá řada faktoringových společností, nicméně v rámci této 

diplomové práce bude vycházeno z nabídky ČSOB Factoring, a.s., která je součástí 

finanční skupiny ČSOB. Právě tato faktoringová společnost byla zvolena proto, že 

společnost ABC, a.s. má již dlouholeté zkušenosti s bankou ČSOB, která rovněž patří 

do finanční skupiny ČSOB. U banky ČSOB má společnost veden běžný účet a dále zde 

čerpá také dlouhodobý a kontokorentní úvěr. Společnost ČSOB Factoring, a.s. poskytne 

klientovi zálohu až do výše 90 % z nominální hodnoty postoupené pohledávky včetně 

DPH. Vyčíslit konkrétní výši poplatků spojených s faktoringem je však obtížné, neboť 

konkrétní cenovou nabídku je společnost ČSOB Factoring, a.s. schopna připravit až po 

obdržení nezbytných podkladů pro její vypracování. Pro účely této práce bude 

vycházeno z výše poplatků uvedených na internetových stránkách faktoringové 

společnosti, přičemž u vyčíslování „procentních poplatků“ bude vycházeno vždy z vyšší 

sazby. Lze tedy předpokládat, že cenová nabídka vypracovaná společností ČSOB 

Factroing, a.s. by byla příznivější. Úrok z profinancování pohledávek je účtován na 

základě úrokové sazby, která se pohybuje na úrovni pro standardní kontokorentní úvěry, 

přičemž jsou vázány na pohyblivé 1měsíční úrokové sazby mezibankovního trhu (např. 

PRIBOR). Faktoringový poplatek je závislý na obratu, při ročním obratu okolo 20 

milionů korun obvykle nepřesahuje 1,4 % z hodnoty postoupených pohledávek. 

S rostoucím obratem faktoringový poplatek klesá a může dosáhnout hodnoty až 0,2 % 

z obratu. Poplatek za převzetí rizika neplacení, který je účtován pouze u bezregresní 

formy faktoringu, se pohybuje v rozmezí 0,3-0,5 % z hodnoty postoupených 

pohledávek (ČSOB Factoring, a.s., 2016). 

 

Pří výpočtu bude vycházeno z údajů za rok 2015, kdy celkové pohledávky do splatnosti 

tvořily celkem 15 186 tis. Kč. Dle dostupných informací tvořily pohledávky do 

splatnosti za tuzemskými odběrateli 12 653 tis., a proto bude pouze tato výše 

pohledávek předmětem postoupení faktorovi. Níže je uvedena zjednodušená rozvaha 

k 31.12.2015 před zavedením faktoringu. 
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Tabulka 38: Zjednodušená rozvaha k 31.12.2015 před zavedením faktoringu (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a. s., 2015) 

Rozvaha k 31.12.2015 
AKTIVA (v tis. K č) PASIVA (v tis. Kč) 

Dlouhodobý majetek 135 655 Vlastní kapitál 42 610 
Oběžná aktiva 51 542 Základní kapitál 2 000 
Zásoby 26 762 Cizí zdroje 146 019 
Krátkodobé pohledávky 24 312 Rezervy 434 
Pohledávky z obchodních vztahů 23 629 Dlouhodobé závazky 56 084 
Krátkodobý finanční majetek 468 Krátkodobé závazky 47 248 
    Bankovní úvěry a výpomoci 42 253 
    Krátkodobé bankovní úvěry 1 823 
    Dlouhodobé bankovní úvěry 40 430 
Časové rozlišení 1 594 Časové rozlišení 162 

AKTIVA CELKEM 188 791 PASIVA CELKEM 188 791 
 

Dále se má za to, že společnost ČSOB Faktoring, a.s. poskytne zálohu ve standardní 

výši 80 % z nominální hodnoty postoupené pohledávky včetně DPH. Zádržné tedy bude 

činit 20 % z nominální hodnoty postoupených pohledávek včetně DPH. Faktoringová 

společnost vyžaduje poplatky, které byly zmíněny již výše. Úroková sazba pro výpočet 

úroku je stanovena ve výši 0,6 % p. a., která odpovídá úročení krátkodobého 

bankovního úvěru. Výše úroku je potom počítána z čerpané zálohy (tj. 2 531 tis. Kč). 

Faktoringový poplatek je stanoven ve výši 1,4 % z hodnoty postoupených pohledávek. 

Poplatek za riziko nesplacení je považován ve výši 0,5 % z hodnoty pohledávky. Níže 

uvedená tabulka 38 zobrazuje jednotlivé poplatky spojené s využitím faktoringu. 

 

Tabulka 39: Poplatky spojené s faktoringem (v Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tuzemské pohledávky převzaté faktorem 12 653 000 

Uvolnění kapitálu, který je vázán v pohledávkách (80 %) 10 122 400 

Zajištění ve výši 20 % 2 530 600 

Faktoringový poplatek (1,4 %) 177 142 

Poplatek za převzetí rizika neplacení (0,5 %) 63 265 

Nákladové úroky z postoupených pohledávek6 (0,6 % p. a.) 34 273 

Celkové poplatky spojené s faktoringem 274 680 

 

Poplatky uvedené v tabulce 39 je nutné považovat spíše za orientační, neboť skutečné 

poplatky spojené s faktoringem se mohou odlišovat, a to v závislosti na konkrétní 

                                                 
6 32 % odběratelů má splatnost 90 dnů, 26 % odběratelů má splatnost 60 dnů, 21 % odběratelů má 
splatnost 45 dnů, 17 % odběratelů má splatnost 30 dnů, 4 % odběratelů má splatnost 14 dnů 
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nabídce vypracované faktorem dle obdržených podkladů. Z tabulky 38 lze vidět, že 

společnost ABC, a.s. by postoupením tuzemských pohledávek uvolnila kapitál ve výši 

10 122 tis. Kč. Při zohlednění zmíněných skutečností by celkové poplatky spojené 

s faktoringem činily 274 680 Kč. Společnost ABC, a.s. by uvolněné peněžní prostředky 

využila pro splacení krátkodobého bankovního úvěru (1 823 tis. Kč) a zbytek peněžních 

prostředků by ponechala na bankovním účtu (8 299 tis. Kč). Případně by mohla 

společnost ABC, a.s. zvažovat využití skonta, které nabízejí její dodavatelé. Tím by 

snížila své krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Níže uvedená tabulka 40 

zobrazuje změnu zjednodušené rozvahy k 31.12.2015 po zavedení faktoringu.  

 

Tabulka 40: Zjednodušená rozvaha k 31.12.2015 po zavedení faktoringu (Zdroj: Vlastní zpracování 
dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2015) 

Rozvaha k 31.12.2015 
AKTIVA (v tis. K č) PASIVA (v tis. Kč) 

Dlouhodobý majetek 135 655 Vlastní kapitál 42 610 
Oběžná aktiva 49 719 Základní kapitál 2 000 
Zásoby 26 762 Cizí zdroje 144 196 
Krátkodobé pohledávky 14 190 Rezervy 434 
Pohledávky z obchodních vztahů 10 976 Dlouhodobé závazky 56 084 
Pohledávka vůči faktorovi 2 531 Krátkodobé závazky 47 248 
Krátkodobý finanční majetek 8 767 Bankovní úvěry a výpomoci 40 430 
    Krátkodobé bankovní úvěry 0 

    Dlouhodobé bankovní úvěry 40 430 

Časové rozlišení 1 594 Časové rozlišení 162 

AKTIVA CELKEM 186 968 PASIVA CELKEM 186 968 
 

Vzhledem k tomu, že postoupení pohledávek se promítlo do rozvahy společnosti 

ABC, a.s., lze předpokládat změny také u vybraných ukazatelů finanční analýzy. 

V tabulce 41 jsou uvedeny hodnoty vybraných ukazatelů před a po zavedení faktoringu.  
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Tabulka 41: Změny vybraných ukazatelů finanční analýzy po zavedení faktoringu (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 

  Hodnota před Hodnota po 
Likvidita 

Běžná likvidita 1,05 1,05 
Pohotová likvidita 0,50 0,49 
Okamžitá likvidita 0,01 0,19 

Zadluženost 
Celková zadluženost (v %) 80,91 77,12 

Aktivita 
Obrat celkových aktiv  0,76 0,77 
Doba obratu zásob (dny) 66,88 66,88 
Doba obratu pohledávek (dny) 59,05 27,43 
Doba obratu závazků (dny) 21,59 6,16 
Obratový cyklus peněz (dny) 104,34 88,15 
ČPK potřebná výše (v tis. Kč) 33 450 28 260 

Rentabilita 
ROA (v %) 6,67 6,73 
ROCE (v %) 8,98 9,10 

Souhrnné ukazatele 
Z-skóre 1,17 1,18 
IN05 0,90 0,91 
Kralickův Quicktest 2,00 2,25 

 

V oblasti likvidity jsou již evidentní změny, přičemž nárůst je patrný u ukazatele 

okamžité likvidity (0,19). Ukazatel okamžité likvidity se tak přiblížil spodní doporučené 

minimální hodnotě na úrovni 0,2. Celková zadluženost se snížila na téměř 77 %. Obrat 

celkových aktiv nepatrně vzrostl, a to na hodnotu 0,77. Doba obratu zásob zůstala 

stejná, neboť nedošlo zavedení faktoringu se nedotklo zásob, které vstupují do výpočtu. 

U doby obratu pohledávek došlo k výraznému poklesu, a to téměř o 32 dnů. To lze 

hodnotit pozitivně, neboť se snížila doba, po kterou společnost ABC, a.s. čeká na platby 

od svých odběratelů. Dále došlo také ke snížení doby obratu závazků, protože 

společnost ABC, a.s. využila uvolněné peněžní prostředky pomocí faktoringu na 

splacení krátkodobého bankovního úvěru a části krátkodobých závazků z obchodních 

vztahů. Obratový cyklus peněz se snížil o více než 16 dnů, což je příznivé. Snížení 

obratového cyklu peněz se pozitivně promítlo také do výpočtu potřebné výše ČPK, 

která je nižší o 5 190 tis. Kč než před zavedením faktoringu. Pozitivní vliv faktoringu je 

zřejmý také u vybraných ukazatelů rentability, které vzrostly. U souhrnných ukazatelů 

byl zaznamenán opět nárůst. Na základě uvedených skutečností lze společnosti ABC, 

a.s. zavedení faktoringu doporučit, neboť uvolní peněžní prostředky vázané 

v pohledávkách, sníží riziko vzniku pohledávek po splatnosti, ušetří administrativní 
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náklady spojené se správou a vymáháním pohledávek a v neposlední řadě vylepší 

vybrané ukazatele finanční analýzy.  

 

3.3 Další náměty pro zlepšení 

V této části jsou uvedeny další náměty pro zlepšení vybraných oblastí, konkrétně se 

jedná o zaměstnance společnosti a jejich motivaci, iniciativu a vzdělávání, dále pak 

o pravidelné sledovaní a vyhodnocovaní ukazatelů finanční analýzy. 

 

3.3.1 Nové myšlenky, nápady a iniciativa ze strany zaměstnanců 

V kapitole 3.6.3 bylo zmíněno, že společnost ABC, a.s. využívá celou řadu motivačních 

nástrojů jako jsou finanční příspěvky při životních jubileích, příspěvky na stravování, 

poskytnutí služebního automobilu apod. V současné době ale není zaveden motivační 

nástroj, který by přímo podporoval vymýšlení zlepšovacích návrhů ze strany stávajících 

zaměstnanců. Tento motivační nástroj by byl založen na iniciativě a aktivním zapojením 

pracovníků do procesu optimalizace a zlepšování produktů a procesů ve společnosti 

ABC, a.s., konkrétně by se jednalo např. o oblast kvality výrobků, bezpečnosti práce, 

logistiky, úspory energií, materiálů. V podstatě se jedná o myšlenky a principy strategie 

KAIZEN, která znamená neustálé zlepšování. Jejím důležitým předpokladem je 

myšlenka, že je stále co zlepšovat. Zlepšovatelský program KAIZEN je úspěšně 

realizován ve strojírenské společnosti HESTEGO, a.s., která se zabývá zpracováním 

plechů. V této společnosti je každoročně podáno velké množství návrhů a je zapojena 

značná část zaměstnanců. Dle dostupných informací lze pro představu uvést, že v roce 

2015 bylo podáno 754 návrhů a zapojilo se 74 % zaměstnanců. K realizaci bylo 

schváleno 451, přičemž tyto návrhy přinesou úsporu 3,147 mil. Kč (HESTEGO, a.s., 

2015).  

 

Z uvedeného lze konstatovat, že zavedení zlepšovatelského programu, by mělo 

bezesporu přínos i pro analyzovanou společnost ABC, a.s. Tato společnost nepropaguje 

přesvědčení jako celá řada jiných společností působících na trhu, že již není co 

zlepšovat. Proto by návrhy na zlepšení konkrétních oblastí, které zaměstnanci ze svého 

úhlu pohledu spatřují jako možnost jistého vylepšení, uvítala. Návrh na zlepšení by tedy 

mohl podat každý zaměstnanec společnosti, přičemž by bylo vhodné ještě jeho 
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prodiskutování s nadřízeným pracovníkem, který by zvážil zejména stránku reálnosti 

návrhu ve společnosti. Předloženým návrhem by se následně zabývalo vedení 

společnosti, které by vyčíslilo předpokládanou finanční úsporu vyplývající ze 

zlepšovacího návrhu a jednak náklady spojené s jeho zavedením do praxe. V případě, že 

by byl nápad schválen a skutečně realizován byl by zaměstnanec finančně odměněn, 

přičemž odměna by byla závislá zejména na výši úspory dosažené prostřednictvím 

realizace daného návrhu. Odměna za zlepšovatelský návrh by byla zaměstnanci 

vyplácena až po realizaci návrhu a propočtu skutečné výše úspory dosažené jejím 

zavedením. Měla by být ovšem stanovena minimální výše finanční odměny za každý 

realizovaný nápad, alespoň ve výši 1 000 Kč. Pokud by nebyla stanovena minimální 

výše finanční odměny lze předpokládávat, že iniciativa ze strany stávajících 

zaměstnanců by byla nižší, neboť by nevěděli, jakou minimální částkou může být jejich 

vynaložené úsilí oceněno. Každý zaměstnanec bez ohledu na výši úspory by měl být 

tedy odměněn ve výši alespoň 1 000 Kč. Zaměstnanci, kteří svým nápadem uspoří 

společnosti ABC, a.s. významné peněžní prostředky, by měli získat finanční odměnu 

adekvátní k výši úpory. Konkrétně by se mohlo jednat o 10 % z přepočtené úspory po 

zavedení zlepšovacího návrhu v praxi. Zároveň je však zapotřebí vymezit strop, kterého 

může odměna za realizovaný návrh dosáhnout, a to například ve výši 30 000 Kč.  

 

Od zavedení zlepšovatelského programu ve společnosti ABC, a.s. se očekává zvýšení 

iniciativy, aktivního zapojení stávajících zaměstnanců do dění ve společnosti a také 

jejich produktivity. V poslední řadě se očekává úspora významných peněžních 

prostředků, a to díky přijetí zlepšovacích návrhů v různých oblastech činnosti. 

 

3.3.2 Vzdělávání zaměstnanců 

V případě, že se společnost ABC, a.s. rozhodne investovat do dalšího vzdělávání svých 

zaměstnanců, měla by sledovat aktuální výzvy v rámci projektu „Podpora odborného 

vzdělávání zaměstnanců II“  (dále jen POVEZ II), který je spolufinancován 

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce ČR 

(dále jen ÚP ČR) v rámci Operačního programu Zaměstnanost, a to v období od 

1.12.2015 do 30.11.2020. Uvedený projekt navazuje na projekt POVEZ a „Vzdělávejte 

se pro růst!“, kterého společnost ABC, a.s. již v minulosti využila. Cílem projektu 
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POVEZ II je poskytnout příspěvek zaměstnavatelům, kteří se rozhodnout zvýšit 

odborné znalosti a dovednosti jak stávajících, tak budoucích zaměstnanců. Díky tomu 

budou schopni nejen udržet, ale také zvýšit konkurenceschopnost. Žádost o poskytnutí 

příspěvků probíhají elektronicky a formou kolových výzev se stanovenou výší alokace.  

Jakmile jsou přidělené peněžní prostředky vyčerpány, je příjem žádostí automaticky na 

určitou dobu pozastaven. Aktuálně vyčerpanou výši alokace je možné sledovat na 

webových stránkách http://povez.uradprace.cz. Příjem žádostí v rámci I. výzvy byl 

zahájen 31.3.2016 a byl pozastaven 23.8.2016. Do projektu POVEZ II v období I. 

výzvy vstoupila celá řada společností a ÚP ČR uzavřel více než 7 000 dohod se 

zaměstnavateli. Procesem vzdělávání prošlo na 18 000 osob. Příjem žádostí v rámci II. 

výzvy byl zahájen 20.3.2017 a potrvá do vyčerpání alokace ve výši 1 mld. Kč. V rámci 

II. výzvy může společnost získat příspěvek na vzdělávací aktivity až ve výši 85 % 

skutečně vynaložených nákladů. Mzdový příspěvek na jednoho zaměstnance může činit 

maximálně 198 Kč za hodinu, a to včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. 

Měsíční limit mzdových nákladů po dobu účasti zaměstnance na dalším vzdělávání je 

ve výši 33 000 Kč a je stanoven souhrnně na jednoho zaměstnance na všechny 

vzdělávací aktivity v jednom měsíci, kterých se daný zaměstnanec v rámci projektu 

POVEZ II zúčastnil. Žadatel může průměrně čerpat až 500 tis. Kč měsíčně, což tedy 

činí až 6 milionů korun za rok (ÚP ČR, 2016 a, b).  

 

Prostřednictvím projektu POVEZ II by tedy společnost ABC, a.s. nejen zvýšila odborné 

znalosti a dovednosti stávajících i budoucích zaměstnanců, ale také posílila svou 

konkurenceschopnost a přizpůsobivost podmínkám na daném trhu. Dále by ušetřila 

náklady spojené se vzděláváním zaměstnanců, které spočívají v nákladech na 

vzdělávací aktivy a mzdách vzdělávaných zaměstnanců. Je nutné si však uvědomit 

i negativní stránku zvyšování kvalifikace zaměstnanců, která spočívá v jejich 

požadavcích na zvýšení mezd. Zaměstnanci v oboru strojírenství jsou si plně vědomi 

toho, že společnosti jsou v současné době vystaveni nedostatku kvalifikovaných 

pracovních sil, a proto se nebojí zcela otevřeně říci o zvýšení mezd.  
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3.3.3 Pravidelné sledování a vyhodnocování ukazatelů finanční analýzy 

Dále lze společnosti ABC, a.s. doporučit, aby i v dalších letech sledovala vybrané 

ukazatele finanční analýzy, přičemž pozornost by měla být směřována zejména na ty 

ukazatele, u kterých byly zaznamenány určité nedostatky. Pravidelné sledovaní 

jednotlivých ukazatelů finanční analýzy společnosti ABC, a.s. poskytne nejen rychlý 

přehled o své stávající finanční situaci, ale zároveň jí také umožní na zjištěné 

nedostatky okamžitě reagovat. V současné době jsou výsledné hodnoty vybraných 

ukazatelů finanční analýzy porovnány pouze v čase (tj. s hodnotami dosaženými 

v minulém srovnatelném období) a rovněž plánovanými hodnotami. Stávající postup 

vyhodnocování výsledných hodnot ukazatelů finanční analýzy by měl být tedy rozšířen 

i o jejich porovnání s konkurencí v daném oboru, příslušným oborovým průměrem 

a obecně doporučovanými hodnotami dle odborné literatury. Vzhledem k tomu, že 

společnosti ABC, a.s. přímo konkurují pouze zahraniční výrobci, kteří mají na území 

České republiky své obchodní zástupce či dealery, lze vyhodnocování vybraných 

ukazatelů finanční analýzy provádět jejich porovnáním se strojírenskou společností 

obdobně zaměřené výrobní činnosti, za kterou je považována společnost TOS 

ZNOJMO, a.s. V příloze 14 jsou uvedeny vybrané ukazatele finanční analýzy, které by 

měla společnost ABC, a.s. i nadále sledovat, dále je uvedena periodicita jejich 

vyhodnocování a v neposlední řadě jsou uvedeny hodnoty, s kterými by bylo vhodné 

výsledné hodnoty každého ukazatele srovnávat. U většiny ukazatelů je periodicita 

stanovena jako měsíční, jelikož je možné provádět jejich vyhodnocení na základě již 

uzavřeného předchozího účetního měsíce. Bylo by tedy vhodné vytvořit soubor těchto 

ukazatelů pomocí MS Excel, který by byl každý měsíc doplňován a aktualizován 

pracovníkem ekonomického úseku. Výhodou MS Excel je zejména možnost vyjádření 

dosažených výsledných hodnot jednotlivých ukazatelů v přehledné grafické podobě. Na 

základě tohoto reportu by společnost ABC, a.s. získala přehled o vývoji jednotlivých 

ukazatelů v příslušném roce a byla by schopna ihned reagovat na případné nedostatky. 

Porovnání s oborovým průměrem je možné provádět vždy za dané čtvrtletí, neboť 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje oborové průměry nejprve za jednotlivá 

čtvrtletí a poté za celý rok. Data jsou však dostupná vždy s určitou časovou prodlevou. 

Co se týče srovnání s porovnatelnou společností, je možné pouze za příslušný rok, 

protože nejsou dostupné údaje v častějších intervalech. Tato vstupní data jsou rovněž 
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dostupná s určitou časovou prodlevou, než jsou veřejně dostupné na portálu justice.cz. 

Tabulku vypracovanou v příloze 14 lze tedy považovat za jakýsi návod, který by mohl 

výrazně ulehčit práci týkající se provádění pravidelné finanční analýzy ve společnosti 

ABC, a.s. V současné době se společnost ABC, a.s. zaměřuje pouze na sledování 

několika ukazatelů finanční analýzy, nicméně jejich vyhodnocování probíhá spíše na 

základě dosavadních zkušeností, hodnot dosažených v minulých obdobích a na základě 

plánů. Z tohoto důvodu by mohla být uvedená tabulka v příloze 14 a výše uvedený 

postup v praxi přínosem. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo posoudit finanční situaci společnosti 

ABC, a.s. za roky 201 až 2015 prostřednictvím vybraných metod a ukazatelů finanční 

analýzy a na základě dosažených výsledků navrhnout doporučení, které by měly vést ke 

zlepšení stávající finanční situace zvolené společnosti.  

 

Předložená diplomová práce byla rozdělena do tří hlavních části. V první části byly 

uvedeny teoretické poznatky získané studiem odborné literatury týkající se strategické 

a finanční analýzy. Následně byly tyto poznatky aplikovány v praktické části.  

 

Ve druhé části diplomové práce byla nejprve ve stručnosti představena zvolená 

společnost ABC, a.s. Zde byla uvedena také její historie, současný výrobní program, 

hlavní trhy a zákazníci a vývoj počtu zaměstnanců ve sledovaném období. Následně 

byla zpracována strategická analýza. Nejprve byla provedena analýza obecného okolí 

pomocí PESTLE analýzy, která zkoumá faktory politické, ekonomické, sociální, 

technologické, legislativní a ekologické. Poté byla zpracována analýza oborového okolí, 

a to prostřednictvím Porterova modelu konkurenčního prostředí. Dále byla provedena 

ještě analýza interních faktorů pomocí modelu „7S“. V této části diplomové práce byla 

zpracována také finanční analýza společnosti ABC, a.s. za roky 2011 až 2015. Výsledné 

hodnoty vybraných ukazatelů finanční analýzy byly porovnány s doporučenými 

hodnotami dle odborné literatury, které se však liší v závislosti na autorovi, a oborovým 

průměrem. Dále bylo provedeno mezipodnikové srovnání se společností podobného 

zaměření a splňující stanovená kritéria pro účely této práce. Mezipodnikové srovnání 

bylo provedeno pomocí grafické metody tzv. spider grafu, který poskytl rychlý přehled 

o postavení společnosti ABC, a.s. vzhledem ke zvolené srovnatelné společnosti TOS 

ZNOJMO, a.s. Konkrétně bylo sledováno čtrnáct poměrových ukazatelů z oblasti 

rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. Výsledky dílčích analýz shrnula SWOT 

analýza, která poukázala na silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti 

ABC, a.s. Na základě zjištěných skutečností bylo provedeno souhrnné hodnocení 

finanční situace, které poskytlo ucelený přehled ohledně finanční situace společnosti 

ABC, a.s. za sledované období.  
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Za velmi přínosnou je považována zejména třetí část práce, která byla zaměřena na 

vlastní návrhy řešení. Zde uvedené návrhy byly vypracovány na základě zjištěných 

nedostatků zejména ve finančním hospodaření analyzované společnosti a jejich aplikací 

by mělo dojít ke zlepšení stávající finanční situace. 

 

Takto zpracovaná diplomová práce by mohla být užitečná pro vedení společnosti 

ABC, a.s., neboť poskytuje přehled nejen o stavu, ale také vývoji finanční situace 

společnosti za roky 2011 a 2015. Velkým přínosem jsou pak také uvedené návrhy, které 

by mohly najít své uplatnění v praxi. 
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Příloha 1: Organizační struktura společnosti ABC, a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy 
společnosti ABC, a.s., 2015)  

 



II 
 

Označení AKTIVA               Řádek 2011 2012 2013 2014 2015
AKTIVA CELKEM 1 129 228 122 650 179 643 189 607 188 791

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 3 73 239 57 087 92 845 119 716 135 655

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 4 439 817 3 534 2 673 1 911

      B. 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 0 706 3 534 2 673 1 911

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 11 439 111 0 0 0

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 50 740 54 210 89 311 117 043 133 744

       B. II. 1. Pozemky 14 1 820 1 830 1 830 1 830 1 830

2. Stavby 15 26 863 26 197 28 697 54 783 54 770

3. Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 16 21 788 18 127 47 598 56 541 70 970

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 0

5. Základní stádo a tažná zvířata 18 0 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 269 260 251 243 234

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 0 500 3 334 852 1 137

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 07 296 7 601 2 794 4 803

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majteku 22 0 0 0 0 0

B. III. Dlouhodobý finan ční majetek 23 22 060 2 060 0 0 0

B. III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 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 2 060 2 060 0 0 0

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 27 20 000 0 0 0 0

5. Jiný finanční majetek 28 0 0 0 0 0

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 0 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 31 55 248 64 896 86 207 69 250 51 542

C.  I. Zásoby 32 20 091 20 268 20 460 21 767 26 762

C.  I.    1. Materiál 33 15 306 14 439 14 806 11 645 13 465

2. Nedokončená výroba a polotovary 34 4 458 4 584 3 125 5 287 6 255

3. Výrobky 35 327 1 245 2 476 4 815 6 794

4. Zvířata 36 0 0 0 0 0

5. Zboží 37 0 0 53 20 248

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0 0

C.  II. Dlouhodobé pohledávky 39 0 0 0 0 0

C.  II.   1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 0 0

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 0

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 43 0 0 0 0 0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0 0

6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 0

7. Jiné pohledávky 46 0 0 0 0 0

8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0 0

C.  III. Krátkodobé pohledávky 48 25 441 29 914 65 477 45 792 24 312

C.  III.  1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 25 182 29 233 21 784 27 245 23 629

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 64 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 0

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 52 0 0 0 0 0

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0 0

6. Stát - daňové pohledávky 54 0 16 43 524 10 906 0

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 63 235 135 7 394 481

8. Dohadné účty aktivní 56 132 430 0 156 192

9. Jiné pohledávky 57 0 0 34 91 10

C.  IV. Finanční majetek 58 9 716 14 714 270 1 691 468

C.  IV. 1. Peníze 59 760 177 247 216 112

2. Účty v bankách 60 8 956 14 537 23 1 475 356

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 0

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 0

D.  I. Časové rozlišení 63 741 667 591 641 1 594

D.  I.    1.  Náklady příštích období 64 740 593 528 522 1 594

2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 66 1 74 63 119 0

Příloha 2: Rozvaha společnosti ABC, a.s. za roky 2011 až 2015 (v tis. Kč) 
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Označení PASIVA              Řádek 2011 2012 2013 2014 2015
PASIVA CELKEM 67 129 228 122 650 179 643 189 607 188 791

A. Vlastní kapitál 68 33 077 27 565 33 188 36 443 42 610

A.   I. Základní kapitál 69 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

    A.   I.  1. Základní kapitál 70 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

         2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0 0 0 0

         3. Změny základního kapitálu 72 0 0 0 0 0

A.  II. Kapitálové fondy 73 0 0 0 0 0

A.  II.  1. Emisní ážio 74 0 0 0 0 0

         2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 0 0 0

         3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0 0 0 0 0

         4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0 0 0 0

         5. Rozdíly z přeměn společnosti 78 0 0 0 0 0

         6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 79 0 0 0 0 0

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 80 5 047 5 047 5 047 5 047 0

A. III.  1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 81 5 047 5 047 5 047 5 047 0

         2. Statutární a ostatní fondy 82 0 2 0 0 0

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let 83 10 399 1 030 20 518 26 141 34 442

A. IV.  1. Nerozdělený zisk minulých let 84 10 399 1 030 20 518 26 141 34 442

         2. Neuhrazená ztráta minulých let 85 0 0 0 0 0

         3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 86 0 0 0 0 0

A.   V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 87 15 631 19 488 5 623 3 255 6 168

A.   V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 88 0 0 0 0 0

B. Cizí zdroje 89 95 959 94 977 146 357 152 849 146 019

B.   I. Rezervy 90 10 576 639 545 891 434

B.   I.  1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 91 7 360 0 0 0 0

         2. Rezerva na důchody a podobné závazky 92 0 0 0 0 0

         3. Rezerva na daň z příjmů 93 0 0 0 0 0

         4. Ostatní rezervy 94 3 216 639 545 891 434

B.  II. Dlouhodobé závazky 95 58 608 51 952 56 097 55 946 56 084

B.  II.  1. Závazky z obchodních vztahů 96 0 0 0 0 0

         2. Závazky -ovládající a řídící osoba 97 58 349 51 238 54 837 54 837 54 837

         3. Závazky - podstatný vliv 98 0 0 0 0 0

         4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 99 0 0 0 0 0

         5. Dlouhodobé přijaté zálohy 100 0 0 0 0 0

         6. Vydané dluhopisy 101 0 0 0 0 0

         7. Dlouhodobé směnky k úhradě 102 0 0 0 0 0

         8. Dohadné účty pasivní 103 0 0 0 0 0

         9. Jiné závazky 104 0 0 0 0 0

        10. Odložený daňový závazek 105 259 714 1 260 1 109 1 247

B. III. Krátkodobé závazky 106 26 775 37 475 14 569 18 466 47 248

B. III.  1. Závazky z obchodních vztahů 107 6 647 9 308 8 148 10 184 8 640

         2. Závazky - ovládající a řídící osoba 108 8 341 14 803 0 0 29 968

         3. Závazky - podstatný vliv 109 0 0 0 0 0

         4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 110 0 0 0 0 0

         5. Závazky k zaměstnancům 111 2 640 3 499 2 756 2 836 3 031

         6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 112 1 540 1 670 1 523 1 656 1 615

         7. Stát - daňové závazky a dotace 113 3 150 2 261 392 1 584 1 403

         8. Krátkodobé přijaté zálohy 114 875 1 735 705 1 592 709

         9. Vydané dluhopisy 115 0 0 0 0 0

        10. Dohadné účty pasivní 116 0 631 335 508 1 626

        11. Jiné závazky 117 3 582 3 568 710 106 256

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 118 0 4 911 75 146 77 546 42 253

B. IV.  1. Bankovní úvěry dlohodobé 119 0 0 60 262 62 215 40 430

         2. Krátkodobé bankovní úvěry 120 0 4 911 14 884 15 331 1 823

         3. Krátkodobé finanční výpomoci 121 0 0 0 0 0

C.   I. Časové rozlišení 122 192 108 98 315 162

C.   I.  1. Výdaje příštích období 123 192 108 98 315 162

         2. Výnosy příštích období 124 0 0 0 0

 



IV 
 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti ABC, a.s. za roky 2011 až 2015 (v tis. Kč) 

 

Označení VÝKAZ ZISK Ů A ZTRÁT Řádek 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015
   I. Tržby za prodej zboží 1 0 236 340 1 441 830

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0 170 339 1 134 693

    + Obchodní marže 3 0 66 1 307 137

   II. Výkony 4 122 496 139 963 125 176 145 687 149 874

   II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 123 130 138 001 124 312 139 143 143 224

        2. Změna stavu zásob vlastní výroby 6 -850 1 780 610 5 953 6 103

        3. Aktivace 7 216 182 254 591 547

B. Výkonová spotřeba 8 46 648 51 643 45 354 56 598 51 393

B.     1. Spotřeba materiálu a energie 9 31 730 35 637 31 273 37 673 34 366

         2. Služby 10 14 918 16 006 14 081 18 925 17 027

    + Přidaná hodnota 11 75 848 88 386 79 823 89 396 98 618

C. Osobní náklady 12 44 776 57 810 57 330 59 765 64 021

C.     1. Mzdové náklady 13 32 273 42 453 41 669 43 635 46 028

         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 476 59 66 104 1 236

         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 10 789 13 808 14 192 14 627 15 402

         4. Sociální náklady 16 1 238 1 490 1 403 1 399 1 355

D. Daně a poplatky 17 233 415 251 251 287

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 15 795 16 383 16 199 25 423 30 605

   III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 105 56 1 714 25 138

   III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 78 2 1 657 0 24

         2. Tržby z prodeje materiálu 21 27 54 57 25 114

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 45 52 49 43 166

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 0 0 0

     2. Prodaný materiál 24 45 52 49 43 166

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období

25 -5 115 -15 558 -7 706 -6 455 -7 141

   IV. Ostatní provozní výnosy 26 2 447 3 917 6 420 7 198 6 662

H. Ostatní provozní náklady 27 2 688 4 822 8 338 7 645 5 923

   V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0

     * Provozní výsledek hospodaření 30 19 978 28 435 13 496 9 947 11 557

   VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0

   VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 1 387 0 0

   VII. 1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem

34 0 0 0 0 0

           2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 1 387 0 0

           3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0 0

   VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 0

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0

   IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 599 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 0 0 0

   X. Výnosové úroky 42 99 733 0 7 2

N. Nákladové úroky 43 1 690 4 256 4 093 5 194 4 997

   XI. Ostatní finanční výnosy 44 1 598 1 302 2 372 362 1 888

O. Ostatní finanční náklady 45 834 2 050 6 043 1 277 859

   XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0

     * Finanční výsledek hospodaření 48 -827 -4 271 -6 976 -6 102 -3 966

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 3 520 4 676 897 640 1 424

Q. 1. Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná 50 3 740 4 221 350 792 1 285

      2. Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená 51 -220 455 547 -152 139

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 15 631 19 488 5 623 3 205 6 167

   XIII. Mimo řádné výnosy 53 0 0 0 50 1

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0 0 0

S. 1. Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná 56 0 0 0 0 0

     2. Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená 57 0 0 0 0 0

     * Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 50 1

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59 0 0 0 0 0

    *** Výsledek hospodaření za účetní období 60 15 631 19 488 5 623 3 255 6 168

    **** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 19 151 24 164 6 520 3 895 7 592



V 
 

Příloha 4: Přehled o peněžních tocích společnosti ABC, a.s. za roky 2011 až 2015 (v tis. Kč) 

 

  

Označení PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (+/-) 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období 17 327 9 716 14 714 270 1 691

Z. Účetní získ/ztráta z běžné činnosti před zdaněním (+/-) 19 151 24 164 6 520 3 845 7 591

A.1. Úpravy o nepeněžní operace SUM 11 241 4 345 10 929 24 156 28 433

A.1.1. Odpisy stálých aktiv s vyjímkou ZC prodaných stálých aktiv (+/-) 15 795 16 383 16 199 25 423 30 605

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv (+/-) -6 067 -15 559 -7 706 -6 455 -7 141

A.1.3. Zisk/ztráta z prodejte stálých aktiv (-/+) -78 -2 -1 657 0 -24

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 0 0 0 0

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s výjímkou kapitalizovaných a výnosové úroky (+/-) 1 591 3 523 4 093 5 187 4 995

A.1.6. Případné opravy o ostatní nepeněžní operace (+/-) 0 0 0 1 -2

A. *
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a 
mimořádnými položkami

SUM 30 392 28 509 17 449 28 001 36 024

A.2 . Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu SUM -1 695 12 507 -53 723 18 807 43 817

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, vč. aktivních účtů časového rozlišení (-/+) -1 633 -5 790 -32 088 16 839 20 662

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, vč. pasivních účtů časového rozlišení (+/-) -1 965 18 383 -21 570 3 438 28 524

A.2.3. Změna stavu zásob (-/+) 1 903 -86 -65 -1 470 -5 369

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do "P" (-/+) 0 0 0 0 0

A.** Čistý peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami SUM 28 697 41 016 -36 274 46 808 79 841

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -1 690 -4 256 -4 093 -5 194 -4 997

A.4. Přijaté úroky (+) 99 733 0 7 2

A.5. Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a doměrky za minulá období (-) -3 014 -5 425 -4 534 2 722 -1 180

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy (+/-) 1 0 0 50 1

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 0 0 0 0

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti SUM 24 093 32 068 -44 901 44 393 73 667

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-) -11 782 -13 310 -45 034 -45 372 -39 621

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 78 2 1 657 0 24

B.3. Půjčky a úvěry spřízněných osobám (-/+) -20 000 20 000 0 0 0

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti SUM -31 704 6 692 -43 377 -45 372 -39 597

C.1. Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti (+/-) 0 -13 762 73 834 2 400 -35 293

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněž. ekvivalenty SUM 0 -20 000 0 0 0

C.2.1. Zvýšení peněž. prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu vč. emis. ažia (+) 0 0 0 0 0

C.2.2. Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům (-) 0 0 0 0 0

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 0 0 0 0 0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 0 0 0 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 0 0 0 0 0

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. zaplacené srážkové daně (-) 0 -20 000 0 0 0

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti SUM 0 -33 762 73 834 2 400 -35 293

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků SUM -7 611 4 998 -14 444 1 421 -1 223

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období SUM 9 716 14 714 270 1 691 468
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Aktiva              
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč %

AKTIVA CELKEM -6 578 -5,09 56 993 46,47 9 964 5,55 -816 -0,43

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 - 0 - 0 - 0 -

Dlouhodobý majetek -16152 -22,05 35758 62,64 26871 28,94 15939 13,31

Dlouhodobý nehmotný majetek 378 86,10 2717 332,56 -861 -24,36 -762 -28,51

Zřizovací výdaje 0 - 0 - 0 - 0 -

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 - 0 - 0 - 0 -

Software 706 - 2828 400,57 -861 -24,36 -762 -28,51

Ocenitelná práva 0 - 0 - 0 - 0 -

Goodwill 0 - 0 - 0 - 0 -

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 - 0 - 0 - 0 -

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek -328-74,72 -111 -100,00 0 - 0 -

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 - 0 - 0 - 0 -

Dlouhodobý hmotný majetek 3470 6,84 35101 64,75 27732 31,05 16701 14,27

Pozemky 10 0,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Stavby -666 -2,48 2500 9,54 26086 90,90 -13 -0,02

Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí -3661 -16,80 29471 162,58 8943 18,79 14429 25,52

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 - 0 - 0 - 0 -

Základní stádo a tažná zvířata 0 - 0 - 0 - 0 -

Jiný dlouhodobý hmotný majetek -9 -3,35 -9 -3,46 -8 -3,19 -9 -3,70

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 500 - 2834 566,80 -2482 -74,45 285 33,45

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 7296 - 305 4,18 -4807 -63,24 2009 71,90

Oceňovací rozdíl k nabytému majteku 0 - 0 - 0 - 0 -

Dlouhodobý finanční majetek -20000 -90,66 -2060 -100,00 0 - 0 -

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 - 0 - 0 - 0 -

Podívly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 - 0 - 0 - 0 -

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 00,00 -2060 -100,00 0 - 0 -

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv -20000-100,00 0 - 0 - 0 -

Jiný finanční majetek 0 - 0 - 0 - 0 -

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 - 0 - 0 - 0 -

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 - 0 - 0 - 0 -

Oběžná aktiva 9648 17,46 21311 32,84 -16957 -19,67 -17708 -25,57

Zásoby 177 0,88 192 0,95 1307 6,39 4995 22,95

Materiál -867 -5,66 367 2,54 -3161 -21,35 1820 15,63

Nedokončená výroba a polotovary 126 2,83 -1459 -31,83 2162 69,18 968 18,31

Výrobky 918 280,73 1231 98,88 2339 94,47 1979 41,10

Zvířata 0 - 0 - 0 - 0 -

Zboží 0 - 53 - -33 -62,26 228 1140,00

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 - 0 - 0 - 0 -

Dlouhodobé pohledávky 0 - 0 - 0 - 0 -

Pohledávky z obchodních vztahů 0 - 0 - 0 - 0 -

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 - 0 - 0 - 0 -

Pohledávky - podstatný vliv 0 - 0 - 0 - 0 -

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 - 0 - 0 - 0 -

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 - 0 - 0 - 0 -

Dohadné účty aktivní 0 - 0 - 0 - 0 -

Jiné pohledávky 0 - 0 - 0 - 0 -

Odložená daňová pohledávka 0 - 0 - 0 - 0 -

Krátkodobé pohledávky 4473 17,58 35563 118,88 -19685 -30,06 -21480 -46,91

Pohledávky z obchodních vztahů 4051 16,09 -7449 -25,48 5461 25,07 -3616 -13,27

Pohledávky - ovládající a řídící osoba -64 -100,00 0 - 0 - 0 -

Pohledávky - podstatný vliv 0 - 0 - 0 - 0 -

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 - 0 - 0 - 0 -

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 - 0 - 0 - 0 -

Stát - daňové pohledávky 16 - 43508 271925,00 -32618 -74,94 -10906 -100,00

Krátkodobé poskytnuté zálohy 172 273,02 -100 -42,55 7259 5377,04 -6913 -93,49

Dohadné účty aktivní 298 225,76 -430 -100,00 156 - 36 23,08

Jiné pohledávky 0 - 34 - 57 167,65 -81 -89,01

Finanční majetek 4998 51,44 -14444 -98,17 1421 526,30 -1223 -72,32

Peníze -583 -76,71 70 39,55 -31 -12,55 -104 -48,15

Účty v bankách 5581 62,32 -14514 -99,84 1452 6313,04 -1119 -75,86

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 - 0 - 0 - 0 -

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 - 0 - 0 - 0 -

Časové rozlišení -74 -9,99 -76 -11,39 50 8,46 953 148,67

Náklady příštích období -147 -19,86 -65 -10,96 -6 -1,14 1072 205,36

Komplexní náklady příštích období 0 - 0 - 0 - 0 -

Příjmy příštích období 73 7300,00 -11 -14,86 56 88,89 -119 -100,00

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

Příloha 5: Horizontální analýza aktiv společnosti ABC, a.s. za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011-2015) 
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Pasiva              
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč %

PASIVA CELKEM -6 578 5,09 56 993 46,47 9 964 5,55 -816 -0,43

Vlastní kapitál -5512 16,66 5623 20,40 3255 9,81 6167 16,92

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 - 0 - 0 - 0 -

Změny základního kapitálu 0 - 0 - 0 - 0 -

Kapitálové fondy 0 - 0 - 0 - 0 -

Emisní ážio 0 - 0 - 0 - 0 -

Ostatní kapitálové fondy 0 - 0 - 0 - 0 -

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 - 0 - 0 - 0 -

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 - 0 - 0 - 0 -

Rozdíly z přeměn společnosti 0 - 0 - 0 - 0 -

Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 0 - 0 - 0 - 0 -

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -5047 -100,00

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -5047 -100,00

Statutární a ostatní fondy 2 - -2 -100,00 0 - 0 -

Výsledek hospodaření minulých let -9369 90,10 19488 1892,04 5623 27,41 8301 31,75

Nerozdělený zisk minulých let -9369 90,10 19488 1892,04 5623 27,41 8301 31,75

Neuhrazená ztráta minulých let 0 - 0 - 0 - 0 -

Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 - 0 - 0 - 0 -

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 3857 -24,68 -13865 -71,15 -2368 -42,11 2913 89,49

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 0 - 0 - 0 - 0 -

Cizí zdroje -982 1,02 51380 54,10 6492 4,44 -6830 -4,47

Rezervy -9937 93,96 -94 -14,71 346 63,49 -457 -51,29

Rezervy podle zvláštních právních předpisů -7360 100,00 0 - 0 - 0 -

Rezerva na důchody a podobné závazky 0 - 0 - 0 - 0 -

Rezerva na daň z příjmů 0 - 0 - 0 - 0 -

Ostatní rezervy -2577 80,13 -94 -14,71 346 63,49 -457 -51,29

Dlouhodobé závazky -6656 11,36 4145 7,98 -151 -0,27 138 0,25

Závazky z obchodních vztahů 0 - 0 - 0 - 0 -

Závazky -ovládající a řídící osoba -7111 12,19 3599 7,02 0 0,00 0 0,00

Závazky - podstatný vliv 0 - 0 - 0 - 0 -

Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 0 - 0 - 0 - 0 -

Dlouhodobé přijaté zálohy 0 - 0 - 0 - 0 -

Vydané dluhopisy 0 - 0 - 0 - 0 -

Dlouhodobé směnky k úhradě 0 - 0 - 0 - 0 -

Dohadné účty pasivní 0 - 0 - 0 - 0 -

Jiné závazky 0 - 0 - 0 - 0 -

Odložený daňový závazek 455 -175,68 546 76,47 -151 -11,98 138 12,44

Krátkodobé závazky 10700 -39,96 -22906 -61,12 3897 26,75 28782 155,86

Závazky z obchodních vztahů 2661 -40,03 -1160 -12,46 2036 24,99 -1544 -15,16

Závazky - ovládající a řídící osoba 6462 -77,47 -14803 -100,00 0 - 29968 -

Závazky - podstatný vliv 0 - 0 - 0 - 0 -

Závazky ke společníkům 0 - 0 - 0 - 0 -

Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 859 -32,54 -743 -21,23 80 2,90 195 6,88

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 130 -8,44 -147 -8,80 133 8,73 -41 -2,48

Stát - daňové závazky a dotace -889 28,22 -1869 -82,66 1192 304,08 -181 -11,43

Krátkodobé přijaté zálohy 860 -98,29 -1030 -59,37 887 125,82 -883 -55,46

Vydané dluhopisy 0 - 0 - 0 - 0 -

Dohadné účty pasivní 631 - -296 -46,91 173 51,64 1118 220,08

Jiné závazky -14 0,39 -2858 -80,10 -604 -85,07 150 141,51

Bankovní úvěry a výpomoci 4911 - 70235 1430,16 2400 3,19 -35293 -45,51

Bankovní úvěry dlohodobé 0 - 60262 - 1953 3,24 -21785 -35,02

Krátkodobé bankovní úvěry 4911 - 9973 203,07 447 3,00 -13508 -88,11

Krátkodobé finananční výpomoci 0 - 0 - 0 - 0 -

Časové rozlišení -84 43,75 -10 -9,26 217 221,43 -153 -48,57

Výdaje příštích období -84 43,75 -10 -9,26 217 221,43 -153 -48,57

Výnosy příštích období 0 - 0 - 0 - 0 -

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

Příloha 6: Horizontální analýza pasiv společnosti ABC, a.s. za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011-2015) 
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Aktiva              2011 2012 2013 2014 2015
% % % % %

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobý majetek 56,67 46,54 51,68 63,14 71,85

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,34 0,67 1,97 1,41 1,01

Zřizovací výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Software 0,00 0,58 1,97 1,41 1,01

Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,34 0,09 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek 39,26 44,20 49,72 61,73 70,84

Pozemky 1,41 1,49 1,02 0,97 0,97

Stavby 20,79 21,36 15,97 28,89 29,01

Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 16,86 14,78 26,50 29,82 37,59

Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Základní stádo a tažná zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,21 0,21 0,14 0,13 0,12

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,41 1,86 0,45 0,60

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 5,95 4,23 1,47 2,54

Oceňovací rozdíl k nabytému majteku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobý finanční majetek 17,07 1,68 0,00 0,00 0,00

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 1,59 1,68 0,00 0,00 0,00

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 15,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Jiný finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oběžná aktiva 42,75 52,91 47,99 36,52 27,30

Zásoby 15,55 16,53 11,39 11,48 14,18

Materiál 11,84 11,77 8,24 6,14 7,13

Nedokončená výroba a polotovary 3,45 3,74 1,74 2,79 3,31

Výrobky 0,25 1,02 1,38 2,54 3,60

Zvířata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zboží 0,00 0,00 0,03 0,01 0,13

Poskytnuté zálohy na zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Pohledávky z obchodních vztahů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pohledávky - podstatný vliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jiné pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odložená daňová pohledávka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Krátkodobé pohledávky 19,69 24,39 36,45 24,15 12,88

Pohledávky z obchodních vztahů 19,49 23,83 12,13 14,37 12,52

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Pohledávky - podstatný vliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stát - daňové pohledávky 0,00 0,01 24,23 5,75 0,00

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,05 0,19 0,08 3,90 0,25

Dohadné účty aktivní 0,10 0,35 0,00 0,08 0,10

Jiné pohledávky 0,00 0,00 0,02 0,05 0,01

Finanční majetek 7,52 12,00 0,15 0,89 0,25

Peníze 0,59 0,14 0,14 0,11 0,06

Účty v bankách 6,93 11,85 0,01 0,78 0,19

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Časové rozlišení 0,57 0,54 0,33 0,34 0,84

Náklady příštích období 0,57 0,48 0,29 0,28 0,84

Komplexní náklady příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy příštích období 0,00 0,06 0,04 0,06 0,00

Příloha 7: Vertikální analýza aktiv společnosti ABC, a.s. za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011-2015) 
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Pasiva              2011 2012 2013 2014 2015
% % % % %

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Vlastní kapitál 25,60 22,47 18,47 19,22 22,57

Základní kapitál 1,55 1,63 1,11 1,05 1,06

Základní kapitál 1,55 1,63 1,11 1,05 1,06

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Změny základního kapitálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emisní ážio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozdíly z přeměn společnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 3,91 4,11 2,81 2,66 0,00

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 3,91 4,11 2,81 2,66 0,00

Statutární a ostatní fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výsledek hospodaření minulých let 8,05 0,84 11,42 13,79 18,24

Nerozdělený zisk minulých let 8,05 0,84 11,42 13,79 18,24

Neuhrazená ztráta minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jiný výsledek hospodaření minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 12,10 15,89 3,13 1,72 3,27

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cizí zdroje 74,26 77,44 81,47 80,61 77,34

Rezervy 8,18 0,52 0,30 0,47 0,23

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerva na důchody a podobné závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerva na daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní rezervy 2,49 0,52 0,30 0,47 0,23

Dlouhodobé závazky 45,35 42,36 31,23 29,51 29,71

Závazky z obchodních vztahů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Závazky -ovládající a řídící osoba 45,15 41,78 30,53 28,92 29,05

Závazky - podstatný vliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobé přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vydané dluhopisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dohadné účty pasivní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jiné závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odložený daňový závazek 0,20 0,58 0,70 0,58 0,66

Krátkodobé závazky 20,72 30,55 8,11 9,74 25,03

Závazky z obchodních vztahů 5,14 7,59 4,54 5,37 4,58

Závazky - ovládající a řídící osoba 6,45 12,07 0,00 0,00 15,87

Závazky - podstatný vliv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Závazky ke společníkům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 2,04 2,85 1,53 1,50 1,61

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1,19 1,36 0,85 0,87 0,86

Stát - daňové závazky a dotace 2,44 1,84 0,22 0,84 0,74

Krátkodobé přijaté zálohy 0,68 1,41 0,39 0,84 0,38

Vydané dluhopisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dohadné účty pasivní 0,00 0,51 0,19 0,27 0,86

Jiné závazky 2,77 2,91 0,40 0,06 0,14

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 4,00 41,83 40,90 22,38

Bankovní úvěry dlohodobé 0,00 0,00 33,55 32,81 21,42

Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 4,00 8,29 8,09 0,97

Krátkodobé finanční výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Časové rozlišení 0,15 0,09 0,05 0,17 0,09

Výdaje příštích období 0,15 0,09 0,05 0,17 0,09

Výnosy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha 8: Vertikální analýza pasiv společnosti ABC, a.s. za roky 2011 až 2015 (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011-2015) 
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Příloha 9: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti ABC, a.s. za roky 2011 až 2015 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti ABC, a.s., 2011-2015) 

VÝKAZ ZISK Ů A ZTRÁT
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč %

Tržby za prodej zboží 236 - 104 44,07 1 101 323,82 -611 -42,40

Náklady vynaložené na prodané zboží 170 - 169 99,41 795 234,51 -441 -38,89

Obchodní marže 66 - -65 -98,48 306 30600,00 -170 -55,37

Výkony 17 467 14,26 -14 787 -10,56 20 511 16,39 4 187 2,87

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 14 871 12,08 -13 689 -9,92 14 831 11,93 4 081 2,93

Změna stavu zásob vlastní výroby 2 630 -309,41 -1 170 -65,73 5 343 875,90 150 2,52

Aktivace -34 -15,74 72 39,56 337 132,68 -44 -7,45

Výkonová spotřeba 4 995 10,71 -6 289 -12,18 11 244 24,79 -5 205 -9,20

Spotřeba materiálu a energie 3 907 12,31 -4 364 -12,25 6 400 20,46 -3 307 -8,78

Služby 1 088 7,29 -1 925 -12,03 4 844 34,40 -1 898 -10,03

Přidaná hodnota 12 538 16,53 -8 563 -9,69 9 573 11,99 9 222 10,32

Osobní náklady 13 034 29,11 -480 -0,83 2 435 4,25 4 256 7,12

Mzdové náklady 10 180 31,54 -784 -1,85 1 966 4,72 2 393 5,48

Odměny členům orgánů společnosti a družstva -417 -87,61 7 11,86 38 57,58 1 132 1088,46

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3 019 27,98 384 2,78 435 3,07 775 5,30

Sociální náklady 252 20,36 -87 -5,84 -4 -0,29 -44 -3,15

Daně a poplatky 182 78,11 -164 -39,52 0 0,00 36 14,34

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 588 3,72 -184 -1,12 9 224 56,94 5 182 20,38

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -49-46,67 1 658 2960,71 -1 689 -98,54 113 452,00

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -76 -97,44 1 655 82750,00 -1 657 -100,00 24 -

Tržby z prodeje materiálu 27 100,00 3 5,56 -32 -56,14 89 356,00

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 7 15,56 -3 -5,77 -6 -12,24 123 286,05

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 - 0 - 0 - 0 -

Prodaný materiál 7 15,56 -3 -5,77 -6 -12,24 123 286,05

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období

-10 443 -204,16 7 852 50,47 1 251 16,23 -686 -10,63

Ostatní provozní výnosy 1 470 60,07 2 503 63,90 778 12,12 -536 -7,45

Ostatní provozní náklady 2 134 79,39 3 516 72,92 -693 -8,31 -1 722 -22,52

Převod provozních výnosů 0 - 0 - 0 - 0 -

Převod provozních nákladů 0 - 0 - 0 - 0 -

Provozní výsledek hospodaření 8 457 42,33 -14 939 -52,54 -3 549 -26,30 1 610 16,19

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 - 0 - 0 - 0 -

Prodané cenné papíry a podíly 0 - 0 - 0 - 0 -

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 - 1 387 - -1 387 -100,00 0 -

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem

0 - 0 - 0 - 0 -

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 - 1 387 - -1 387 -100,00 0 -

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 - 0 - 0 - 0 -

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 - 0 - 0 - 0 -

Náklady z finančního majetku 0 - 0 - 0 - 0 -

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 - 0 - 0 - 0 -

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 - 599 - -599 -100,00 0 -

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 - 0 - 0 - 0 -

Výnosové úroky 634 640,40 -733 -100,00 7 - -5 -71,43

Nákladové úroky 2 566 151,83 -163 -3,83 1 101 26,90 -197 -3,79

Ostatní finanční výnosy -296 -18,52 1 070 82,18 -2 010 -84,74 1 526 421,55

Ostatní finanční náklady 1 216 145,80 3 993 194,78 -4 766 -78,87 -418 -32,73

Převod finančních výnosů 0 - 0 - 0 - 0 -

Převod finančních nákladů 0 - 0 - 0 - 0 -

Finanční výsledek hospodaření -3 444 -416,44 -2 705 -63,33 874 12,53 2 136 35,00

Daň z příjmů za běžnou činnost 1 156 32,84 -3 779 -80,82 -257 -28,65 784 122,50

Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná 481 12,86 -3 871 -91,71 442 126,29 493 62,25

Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená 675-306,82 92 20,22 -699 -127,79 291 -191,45

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 857 24,68 -13 865 -71,15 -2 418 -43,00 2 962 92,42

Mimořádné výnosy 0 - 0 - 50 - -49 -98,00

Mimořádné náklady 0 - 0 - 0 - 0 -

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 - 0 - 0 - 0 -

Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná 0 - 0 - 0 - 0 -

Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená 0 - 0 - 0 - 0 -

Mimořádný výsledek hospodaření 0 - 0 - 50 - -49 -98,00

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 - 0 - 0 - 0 -

Výsledek hospodaření za účetní období 3 857 24,68 -13 865 -71,15 -2 368 -42,11 2 913 89,49

Výsledek hospodaření před zdaněním 5 013 26,18 -17 644 -73,02 -2 625 -40,26 3 697 94,92

2011/ 2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/2015
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 Příloha 10: Přehled vybraných substitutů 

  

 
 
 
 
 

Obrázek 2: Šroub s maticí (Zdroj: Převzato z internetových stránek Valenta ZT, s.r.o., 2016) 

  

 
 
 
 
 

 

Obrázek 3: Hřeben a pastorek (Zdroj: Převzato z internetových stránek REM-Technik, s.r.o., 2017) 

 

 

 

 
 

Obrázek 4: Hydraulický válec (Zdroj: Převzato z internetových stránek CS Technika, s.r.o., 2017) 

 

 
Obrázek 5: Planetové šrouby (Zdroj: Převzato z internetových stránek SKF CZ, a.s., 2017) 
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Příloha 11: Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti ABC, a.s., 2011-2015) 

 



X
III 

 P
říloha 12: A

bsolutní hodnoty vybraných ukazatelů v letech 2011 až 2015 
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sti A
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Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

A.1 ROA 16,13 23,17 5,91 4,79 6,67 3,14 -0,73 1,10 4,10 -3,84

A.2 ROE 47,26 70,70 16,94 8,93 14,48 4,07 -4,65 0,04 4,74 -7,75

A.3 ROS 16,93 20,56 8,51 6,47 8,74 2,41 -0,57 0,82 3,14 -2,94

A.4 ROCE 20,43 35,77 7,13 5,89 9,10 4,82 -1,14 1,62 4,96 -4,25

B.1 Běžná likvidita 2,06 1,53 2,93 2,05 1,05 1,63 1,48 1,62 1,77 1,55

B.2 Pohotová likvidita 1,31 1,05 2,23 1,40 0,50 0,54 0,55 0,65 0,74 0,51

B.3 Okamžitá likvidita 0,36 0,35 0,01 0,05 0,01 0,08 0,06 0,09 0,05 0,08

C.1 Celková zadluženost 74,26 77,44 81,47 80,61 77,34 58,23 58,74 55,02 54,72 58,87

C.2 Krytí  DM dl. zdroji 1,40 1,40 1,62 1,30 1,03 0,56 0,54 0,58 0,74 0,78

C.3 Úrokové krytí 12,33 6,68 2,59 1,75 2,52 2,56 -0,63 1,02 4,41 -4,42

D.1 Obrat celkových aktiv 0,95 1,13 0,69 0,74 0,76 1,30 1,27 1,35 1,30 1,31

D.2 Doba obratu pohledávek 73,63 76,13 62,91 69,77 59,05 53,56 60,83 60,03 64,31 48,54

D.3 Doba obratu závazků 19,43 24,24 23,53 26,08 21,59 58,28 66,06 50,89 49,99 54,96

D.4 Doba obratu zásob 58,74 52,78 59,09 55,74 66,88 132,09 124,13 110,02 111,63 119,12
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Spider analýza 2011-2015
Společnost TOS ZNOJMO, a.s.Společnost ABC, a.s.
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elativní hodnoty vybraných ukazatelů v letech 2011 až 2015 (Zd
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Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

A.1 ROA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 19,47% -3,15% 18,61% 85,59% -57,57%

A.2 ROE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 8,61% -6,58% 0,24% 53,08% -53,52%

A.3 ROS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 14,24% -2,77% 9,64% 48,53% -33,64%

A.4 ROCE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 23,59% -3,19%22,72% 84,21% -46,70%

B.1 Běžná likvidita 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 79,13% 96,73% 55,29% 86,34% 147,62%

B.2 Pohotová likvidita 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 41,22% 52,38% 29,15% 52,86% 102,00%

B.3 Okamžitá likvidita 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 22,22% 17,14% 900,00% 100,00% 800,00%

C.1 Celková zadluženost 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 127,53% 131,84% 148,07% 147,31% 131,37%

C.2 Krytí  DM dl. zdroji 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 40,00% 38,57% 35,80% 56,92% 75,73%

C.3 Úrokové krytí 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,76% -9,43% 39,38% 252,00% -175,40%

D.1 Obrat celkových aktiv 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 136,84% 112,39% 195,65% 175,68% 172,37%

D.2 Doba obratu pohledávek 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 137,47% 125,15% 104,80% 108,49% 121,65%

D.3 Doba obratu závazků 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 299,95% 272,52% 216,28% 191,68% 254,56%

D.4 Doba obratu zásob 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,47% 42,52% 53,71% 49,93% 56,15%
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Spider analýza 2011-2015
Společnost TOS ZNOJMO, a.s.Společnost ABC, a.s.
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Příloha 14: Pravidelné sledování a porovnání výsledných hodnot vybraných ukazatelů finanční 
analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ukazatel Periodicita Porovnání

ČPK měsíčně kladná hodnota, optimální výše ČPK

ČPPF měsíčně kladná hodnota

ČPP měsíčně kladná hodnota (u vyšších hodnot důležitá odůvodněnost)

Běžná likvidita měsíčně doporučené hodnoty, oborový průměr, porovnatelná společnost

Pohotová likvidita měsíčně doporučené hodnoty, oborový průměr, porovnatelná společnost

Okamžitá likvidita měsíčně doporučené hodnoty, oborový průměr, porovnatelná společnost

Celková zadluženost čtvrtletně oborový průměr, porovnatelná společnost

Koeficient samofinancování čtvrtletně doplňkový ukazatel k celkové zadluženosti

Krytí DM dl. cizími zdroji ročně doporučené hodnoty, porovnatelná společnost

Krytí DM vlastním kapitálem ročně doporučené hodnoty, porovnatelná společnost

Úrokové krytí pololetně doporučené hodnoty

Obrat aktiv pololetně doporučené hodnoty, oborový průměr, porovnatelná společnost

Obrat dlouhodobého majetku pololetně doporučené hodnoty (vyšší než obrat celkových aktiv)

Obrat zásob čtvrtletně oborový průměr, porovnatelná společnost

Doba obratu zásob čtvrtletně oborový průměr, porovnatelná společnost

Doba obratu pohledávek čtvrtletně oborový průměr, porovnatelná společnost

Doba obratu závazků čtvrtletně oborový průměr, porovnatelná společnost

ROA měsíčně oborový průměr, porovnatelná společnost

ROE měsíčně oborový průměr, bezriziková úroková míra

ROS měsíčně porovnatelná společnost

Mzdová produktivita čtvrtletně rostoucí trend, porovnatelná společnost

Produktivita práce z PH měsíčně

Průměrná mzda měsíčně

Nákladovost výnosů čtvrtletně klesající trend, porovnatelná společnost

Doba splácení dluhu pololetně klesající trend

Likvidita z CF pololetně doplňkový ukazatel k ukazatelům likvidity

Rentabilita tržeb z CF pololetně doplňkový ukazatel k rentabilitě tržeb

Du Pontův rozklad ROE ročně sledování jednotlivých vlivů na vrcholový ukazatel

Z-skóre ročně doporučené hodnoty

IN05 ročně doporučené hodnoty

Kralickův Quicktest ročně doporučené hodnoty

čím větší je produktivita práce z PH a čím menší
 je průměrná mzda, tím větší efekt plyne

Ukazatele na bázi CF

Soustavy ukazatelů

Rozdílové ukazatele

Ukazatele likvidity

Ukazatele zadluženosti

Ukazatele aktivity

Ukazatele rentability

Ukazatele provozní
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Označení AKTIVA               Řádek 2011 2012 2013 2014 2015
AKTIVA CELKEM 1 178 328 172 713 159 046 168 361 161 395

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 3 49 896 50 290 48 223 50 157 55 202

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 4 0 0 63 275 167

    B. 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 0 0 58 271 164

4. Ocenitelná práva 8 0 0 5 4 3

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 dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 39 927 40 321 38 191 41 714 49 067

     B. II. 1. Pozemky 14 1 561 1 561 1 584 1 584 1 584

2. Stavby 15 20 568 18 827 16 930 15 198 13 460

3. Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 16 17 798 19 930 19 669 24 882 34 015

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 0

5. Základní stádo a tažná zvířata 18 0 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0 0

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 0 3 8 50 8

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 0 0 0 0 0

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majteku 22 0 0 0 0 0

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 23 9 969 9 969 9 969 8 168 5 968

B. III.1. Podíly  v ovládaných a řízených osobách 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. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 27 9 969 9 969 9 969 8 168 5 968

5. Jiný finanční majetek 28 0 0 0 0 0

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 0 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 31 127 828 120 878 109 575 117 007 104 171

C.  I. Zásoby 32 85 221 75 732 65 565 68 106 69 770

C.  I.    1. Materiál 33 19 822 19 577 16 467 15 979 20 464

2. Nedokončená výroba a polotovary 34 51 106 44 319 38 032 40 139 37 783

3. Výrobky 35 14 293 11 836 11 066 11 988 11 523

4. Zvířata 36 0 0 0 0 0

5. Zboží 37 0 0 0 0 0

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0 0

C.  II. Dlouhodobé pohledávky 39 682 680 682 0 0

C.  II.   1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 0 0

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 0

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 43 0 0 0 0 0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0 0

6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 0

7. Jiné pohledávky 46 0 0 0 0 0

8. Odložená daňová pohledávka 47 682 682 682 0 0

C.  III. Krátkodobé pohledávky 48 35 427 39 372 36 973 45 398 29 246

C.  III.  1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 34 556 37 112 35 775 39 236 28 429

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 0

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 52 0 0 0 0 0

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0 0

6. Stát - daňové pohledávky 54 485 2 221 506 1 225 707

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 358 39 45 4 817 110

8. Dohadné účty aktivní 56 0 0 647 0 0

9. Jiné pohledávky 57 1 0 0 120 0

C.  IV. Finanční majetek 58 6 498 5 092 6 355 3 503 5 155

C.  IV. 1. Peníze 59 395 524 368 293 355

2. Účty v bankách 60 6 103 4 568 5 987 3 210 4 800

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 0

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 0

D.  I. Časové rozlišení 63 604 1 545 1 248 1 197 2 022

D.  I.    1.  Náklady příštích období 64 604 1 544 1 246 1 197 2 002

2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 66 0 1 2 0 0

Příloha 15: Rozvaha společnosti TOS ZNOJMO, a.s. za roky 2011 a 2015 (v tis. Kč) 
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Označení PASIVA              Řádek 2011 2012 2013 2014 2015
PASIVA CELKEM 67 178 328 172 713 159 046 168 361 161 395

A. Vlastní kapitál 68 74 487 71 259 71 535 76 238 66 301

A.   I. Základní kapitál 69 99 738 99 738 100 000 100 000 100 000

  A.   I.  1. Základní kapitál 70 99 738 99 738 100 000 100 000 100 000

         2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 71 0 0 0 0 0

         3. Změny základního kapitálu 72 0 0 0 0 0

A.  II. Kapitálové fondy 73 0 0 0 0 0

A.  II.  1. Emisní ážio 74 0 0 0 0 0

         2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 0 0 0

         3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0 0 0 0 0

         4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0 0 0 0

         5. Rozdíly z přeměn společnosti 78 0 0 0 0 0

         6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 79 0 0 0 0 0

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 80 1 322 1 559 1 545 1 596 1 583

A. III.  1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 81 921 1 073 1 073 1 073 1 073

         2. Statutární a ostatní fondy 82 401 486 472 523 510

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let 83 -29 606 -26 725 -30 038 -30 010 -27 684

A. IV.  1. Nerozdělený zisk minulých let 84 0 0 0 0 0

         2. Neuhrazená ztráta minulých let 85 -29 606 -26 725 -30 038 -30 010 -7 598

         3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 86 0 0 0 0 0

A.   V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 87 3 033 -3 313 28 4 652 -7 598

A.   V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 88 0 0 0 0 0

B. Cizí zdroje 89 103 840 101 453 87 511 92 123 95 015

B.   I. Rezervy 90 0 0 0 362 134

B.   I.  1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 91 0 0 0 0 0

         2. Rezerva na důchody a podobné závazky 92 0 0 0 0 0

         3. Rezerva na daň z příjmů 93 0 0 0 0 0

         4. Ostatní rezervy 94 0 0 0 362 134

B.  II. Dlouhodobé závazky 95 8 390 6 793 6 171 4 852 0

B.  II.  1. Závazky z obchodních vztahů 96 0 0 0 0 0

         2. Závazky -ovládající a řídící osoba 97 0 0 0 0 0

         3. Závazky - podstatný vliv 98 0 0 0 0 0

         4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 99 0 0 0 0 0

         5. Dlouhodobé přijaté zálohy 100 0 0 0 0 0

         6. Vydané dluhopisy 101 0 0 0 0 0

         7. Dlouhodobé směnky k úhradě 102 0 0 0 0 0

         8. Dohadné účty pasivní 103 0 0 0 0 0

         9. Jiné závazky 104 8 390 6 793 6 171 4 852 0

        10. Odložený daňový závazek 105 0 0 0 0 0

B. III. Krátkodobé závazky 106 53 736 58 356 44 359 46 146 47 173

B. III.  1. Závazky z obchodních vztahů 107 37 599 40 305 30 327 30 498 32 193

         2. Závazky - ovládající a řídící osoba 108 0 0 0 0 0

         3. Závazky - podstatný vliv 109 0 0 0 0 0

         4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 110 0 0 0 0 0

         5. Závazky k zaměstnancům 111 4 980 4 695 4 674 4 940 4 826

         6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 112 1 856 1 631 1 644 1 891 1 767

         7. Stát - daňové závazky a dotace 113 347 224 278 367 328

         8. Krátkodobé přijaté zálohy 114 0 0 36 0 0

         9. Vydané dluhopisy 115 0 0 0 0 0

        10. Dohadné účty pasivní 116 0 41 0 0 9

        11. Jiné závazky 117 8 954 9 460 7 400 8 450 8 050

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 118 41 714 38 304 36 981 40 763 47 708

B. IV.  1. Bankovní úvěry dlohodobé 119 17 056 14 806 13 753 20 896 27 587

         2. Krátkodobé bankovní úvěry 120 24 658 23 498 23 228 19 867 20 121

         3. Krátkodobé finananční výpomoci 121 0 0 0 0 0

C.   I. Časové rozlišení 122 1 0 0 0 79

C.   I.  1. Výdaje příštích období 123 1 0 0 0 79

         2. Výnosy příštích období 124 0 0 0 0 0
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Příloha 16: Výkaz zisku a ztráty společnosti TOS ZNOJMO, a.s. za roky 2011 až 2015 (v tis. Kč) 

 

Označení VÝKAZ ZISK Ů A ZTRÁT Řádek 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015
   I. Tržby za prodej zboží 1 0 0 0 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0 0 0 0 0

    + Obchodní marže 3 0 0 0 0 0

   II. Výkony 4 251 382 223 410 220 111 235 171 221 828

   II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 232 266 219 642 214 544 219 634 210 856

        2. Změna stavu zásob vlastní výroby 6 3 444 -8 038 -6 045 4 067 -857

        3. Aktivace 7 15 672 11 806 11 612 11 470 12 829

B. Výkonová spotřeba 8 172 935 155 770 150 319 155 754 151 274

B.     1. Spotřeba materiálu a energie 9 116 352 109 098 103 990 109 211 105 189

         2. Služby 10 56 583 46 672 46 329 46 543 46 085

    + Přidaná hodnota 11 78 447 67 640 69 792 79 417 70 554

C. Osobní náklady 12 64 619 62 079 61 888 64 674 65 644

C.     1. Mzdové náklady 13 46 993 45 354 45 077 47 135 47 983

         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 1 269 809 954 963 849

         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 16 078 15 690 15 617 16 331 16 571

         4. Sociální náklady 16 279 226 240 245 241

D. Daně a poplatky 17 345 680 631 635 672

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 12 129 9 135 9 215 10 162 13 735

   III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 15 783 12 726 13 425 12 175 13 515

   III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 475 9 257 317 804 70

         2. Tržby z prodeje materiálu 21 15 308 0 13 108 11 371 13 445

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 10 879 9 257 9 205 8 086 8 987

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 15 15 31 71 0

     2. Prodaný materiál 24 10 864 2 292 9 174 8 015 8 987

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období

25 52 2 701 398 384 -261

   IV. Ostatní provozní výnosy 26 4 377 0 3 039 2 715 2 136

H. Ostatní provozní náklady 27 3 502 0 2 710 3 078 3 334

   V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0

     * Provozní výsledek hospodaření 30 7 081 -1 209 2 209 7 287 -5 906

   VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0

   VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 0 0 0

   VII. 1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem

34 0 0 0 0 0

           2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 0 0

           3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0 0

   VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 0

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0

   IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 0 0 0

   X. Výnosové úroky 42 545 527 524 556 42

N. Nákladové úroky 43 2 191 1 991 1 728 1 564 1 401

   XI. Ostatní finanční výnosy 44 2 436 3 136 3 309 791 1 413

O. Ostatní finanční náklady 45 4 460 3 708 4 286 1 736 1 816

   XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0

     * Finanční výsledek hospodaření 48 -3 670 -2 036 -2 181 -1 953 -1 692

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 378 68 0 682 0

Q. 1. Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná 50 0 68 0 0 0

      2. Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená 51 378 0 0 682 0

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 3 033 -3 313 28 4 652 -7 598

   XIII. Mimo řádné výnosy 53 0 0 0 0 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0 0 0

S. 1. Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná 56 0 0 0 0 0

     2. Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená 57 0 0 0 0 0

     * Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59 0 0 0 0 0

    *** Výsledek hospodaření za účetní období 60 3 033 -3 313 28 4 652 -7 598

    **** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 3 411 -3 245 28 5 334 -7 598


