
 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce prezentuje finanční situaci v podniku a popisuje konkrétní návrhy na její 

zlepšení. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a analytickou. Teoretická část 

přináší nezbytná fakta pro vypracování části analytické, kde je aplikována teorie 

na reálnou funkční společnost Pyrotek CZ, s. r. o., přičemž následně je zde uvedeno 

několik konkrétních návrhů na zlepšení zjištěné finanční situace. 

 

Abstract 

The bachelor’s thesis focuses on presentation of the financial situation of the selected 

production company and describes specific suggestions for improve. The work is divided 

into two parts – theoretical and analytical. The first part presents the facts necessary 

for the analytical part, where it is applied the theory to the real company called 

Pyrotek CZ, s. r. o., also there is introduced several specific proposals for the improve 

the current financial situation. 
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ÚVOD 

V současném 21. století je potřeba se pro správné fungování firmy držet aktuálních 

trendů, podnik musí rozvíjet své schopnosti pro udržení se na trhu, přinášet revoluční 

řešení na nově vznikající problémy. V nejlepším případě musí být vždy o krok napřed jak 

před konkurenčními firmami, tak celým svým trhem působnosti. Prosperující firma 

by také měla svůj trh dokonale znát, všechny ekonomické či neekonomické faktory musí 

mít dokonale přečtené a vědět, jak se zachovat v případě jejich kladného či negativního 

působení. 

Pro především ekonomické problémy je zde tzv. finanční analýza firmy, která dává 

prostřednictvím standardizovaných ukazatelů jasný pohled na celkové finanční zdraví 

podniku. Slouží také ke komplexnímu zhodnocení hospodaření společnosti a je nedílnou 

součástí systematického řízení podniku po finanční stránce. Pro analýzu se využívají 

podklady z vně firmy, zahrnujíc především účetní výkazy, jakými jsou rozvaha a výkazy 

zisků a ztrát včetně přílohy. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, pomocí kterých dosáhnu prvně vytyčených 

cílů celé práce. V části teoretické objasním problematiku finanční analýzy firmy, uvedu 

veškeré ukazatele nutné pro její vyhotovení a rozeberu klíčové vlastnosti výsledků těchto 

ukazatelů. Zároveň zpracuji veškeré podklady nutné pro pochopení dané problematiky. 

Druhá část, část praktická, bude rozdělena na kapitoly analytickou a návrhovou, přičemž 

v té první jmenované vypočítám dané ukazatele a porovnám je s doporučenými 

a oborovými hodnotami. V návrhové části uvedu konkrétní případné možnosti zlepšení 

finanční situace podniku, kterou zanalyzuji v předchozím jmenovaném kroku. Na konci 

pak stanovím závěry bakalářské práce. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem práce je provést finanční analýzu společnosti PYROTEK CZ, s. r. o. 

na základě zpracované teorie dle odborné literatury a navrhnout vhodná řešení 

pro případné zlepšení zjištěné situace. K práci budu využívat především rozvahy 

a výkazy zisků a ztrát z let 2011-2016. Druhotným cílem je srozumitelně zpracovat 

teoretické zdroje v tom smyslu, že budou hlavní oporou při zpracovávání samotné 

analytické části a při vyvozování závěrů celé bakalářské práce, jakožto i dalších návrhů 

na zlepšení konkrétně zjištěné finanční situace. 

Dílčí cíle práce tedy jsou: 

 zpracování literárních pramenů prostřednictvím rešerše, 

 stanovení konkrétních finančních ukazatelů, 

 charakterizování a představení podniku PYROTEK CZ, s. r. o., 

 praktické použití rešerše na údaje firmy, 

 návrhy na zlepšení, 

 zhodnocení realizovatelnosti návrhů a jejich aplikovatelnosti, 

 stanovení závěru celé práce. 

Při samotném vypracování bakalářské práce byly použity analýzy absolutních ukazatelů 

(horizontální a vertikální analýzy), analýza poměrových ukazatelů (ukazatele likvidity, 

zadluženosti, aktivity, rentability a provozní ukazatele) a analýza rozdílových ukazatelů 

(čistý pracovní kapitál, čisté peněžní prostředky a čistý peněžní majetek). 

Ze souhrnných indexů pak především Index IN, Tafflerův model a Kralickův Quick test, 

které celou situaci vystihnou komplexněji. 

Výchozí informace jsou získané prostřednictvím osobních setkání s finančním ředitelem 

společnosti Zdeňkem Trundou a z webových stránek české justice, kde je veřejně 

k dispozici velká většina potřebných dokumentů pro provedení analýzy.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V první řadě vypíši veškerá teoretická východiska, která poté uplatním v praktické části 

na konkrétní firmu. Definuji finanční analýzu, budu se věnovat problematice, proč 

je třeba finanční analýzu vytvářet, co nám vlastně říká, komu slouží a jaké podklady jsou 

pro její vypracování zapotřebí.  

2.1 Finanční analýza 

Analýza slouží ke zhodnocení finanční situace firmy jako jeho celku. Pomáhá odhalit 

úskalí nevhodně zvoleného rozvržení kapitálu, zda firma dosahuje dostatečných zisků, 

efektivně využívá veškerých dostupných aktiv, či včas hradí závazky vůči 

svým dodavatelům. Průběžná kontrola a znalost finanční situace pomáhá manažerům 

v jejich nesnadném rozhodování o dalších postupech při získávání zdrojů potřebných 

pro správný chod firmy (1, s. 17). 

Slouží také finančnímu řízení, jehož je nedílnou součástí, působí jako zpětná vazba 

a je složité představit si solidního manažera, který vůbec nemá představu o finančních 

výsledcích své firmy. Minulost už se změnit nedá, nicméně při jejím zkoumání můžeme 

narazit na cenné poznatky, které nám mohou pomoci v budoucích chvílích v rozhodování 

o dalších postupech. Finanční analýza pak slouží nejen pro krátkodobé, ale také 

pro dlouhodobé rozhodování o řízení podniku. Je možné ji využít jak při rozhodování 

o investicích, tak při volbě optimální kapitálové struktury či při sestavování konkrétního 

finančního plánu (1, s. 17). 

V současné době se ekonomické prostředí neustále mění, přičemž podniky, které jsou 

jeho součástí, musí být schopny se důkladně přizpůsobit. Úspěšná firma se totiž 

bez rozboru svojí konkrétní finanční situace neobejde (3, s. 9). 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Výsledky finanční analýzy využívají nejen samotní manažeři podniků, ale také investoři, 

obchodní partneři nebo např. banky. Je proto důležité pečlivě zvážit, pro koho je analýza 
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zpracovávána a podle toho se zařídit. Každá zájmová skupina totiž preferuje odlišné 

informace a vyžaduje odlišnou prezentaci výsledků. Uživatele můžeme v první řadě 

rozčlenit do dvou základních skupin, a to sice na ty interní a ty externí (1, s. 17). 

2.2.1 Externí uživatelé 

Za externí uživatele se rozhodně označují následující skupiny. 

 Investoři 

Mají především mimo jiné dva nejdůležitější důvody, proč se zajímat o finanční situaci 

podniku. Tím prvním je získání dostatečného množství informací, aby se mohli 

rozhodnout, zda do firmy vložit svůj kapitál, hledají především finanční zdraví podniku. 

Druhým pak v případě investování získávání informací ohledně jejich vložených 

prostředků (4, s. 48). 

 Banky a ostatní věřitelé 

Obecně všichni věřitelé využívají informací k vyhodnocení potencionálního 

či již existujícího dlužníka. To právě na jejich základě se rozhodují, jestli mají společnosti 

poskytnout úvěr a popřípadě za jakých podmínek (4, s. 48-49). 

 Stát a jeho orgány 

„Stát zaměřuje pozornost na kontrolu správnosti vykázaných daní. Státní orgány 

využívají informace o podnicích i pro různá statistická šetření, kontrolu podniků se státní 

majetkovou účastí, rozdělování finančních výpomocí (dotace, subvence, garance úvěrů 

apod.) a získávání přehledu o finančním stavu podniků, kterým byly v rámci veřejné 

soutěže svěřeny státní zakázky.“ (4, s. 49) 

 Obchodní partneři 

Veškeré partnery bude určitě zajímat především solventnost, likvidita a zadluženost 

společnosti, na základě jejíchž hodnot se bude dále vyvíjet počet uzavíraných kontraktů 

(4, s. 49). 
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2.2.2 Interní uživatelé 

Typickými představiteli interních uživatelů finanční analýzy jsou následující dvě 

podskupiny. 

 Manažeři 

Jsou to nejlepší kandidáti pro zpracování finanční analýzy, jelikož mají zpravidla 

k dispozici nejvíce informací a zároveň musí mít co nejlepší možné povědomí o celkové 

finanční situaci podniku. Podklady, které získají prostřednictvím analýzy, jsou 

pro ně významným zdrojem při operativním i strategickém řízení podniku (4, s. 49). 

 Zaměstnanci 

„Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě svého podniku. Jde o perspektivu a jistotu zaměstnání, o možnosti v oblasti 

mzdové a sociální, popř. další výhody poskytované zaměstnavatelem.“ (4, s. 49) 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Abychom dostali kvalitní finální výsledek, je nezbytné mít odpovídající podklady 

pro zpracování. Ačkoliv jsou základním stavebním kamenem účetní výkazy, fakticky 

bývá využito mnohem širšího spektra pramenů. Je tomu tak z důvodu, že je třeba 

zohlednit veškerá možná dostupná data, která by mohla ve výsledku změnit závěry 

(5, s. 21). 

Účetní výkazy je možné rozčlenit na účetní výkazy finanční a účetní výkazy 

vnitropodnikové. Finanční výkazy mají závaznou úpravu a podávají přehled například 

o stavu majetku či zdrojích krytí a povinně se zveřejňují každý rok, aby byly dostupné 

komukoliv. Naopak vnitropodnikové výkazy žádnou ustálenou formu nemají a záleží 

zcela na konkrétním podniku, zda je vést bude či nikoliv (5, s. 21). 

Základním zdrojem tedy stále zůstávají účetní výkazy finanční, které jsou součástí účetní 

závěrky, jež má závaznou formu stanovenou zákonem: 
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„Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji 

a) rozvaha (bilance), 

b) výkaz zisku a ztráty, 

c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených 

pod písmeny a) a b). 

Účetní závěrka obchodních společností zahrnuje i přehled o peněžních tocích a přehled 

o změnách vlastního kapitálu.“ (6, § 18) 

2.3.1 Rozvaha 

Jedná se o základní účetní výkaz, bilanci strany aktiv a pasiv, kde se obě strany musí 

rovnat. Jednodušeji řečeno, aktiva nám říkají, co ve firmě vlastním a pasiva, jak jsem vše 

financoval. Sestavuje se vždy k určitému datu v závislosti na typu účetní závěrky.  

2.3.2 Výkaz zisků a ztrát 

Výnosy lze chápat jako peněžní částky, které podnik získal ze svých veškerých činností 

za určenou dobu, nejčastěji za tuto dobu považujeme účetní období. Naproti tomu náklady 

jsou veškeré částky, které podnik musel vynaložit na svůj provoz, na své fungování a také 

pro zisk výnosů, i když k jejich zisku nemuselo dojít ve stejném období. Výsledek 

hospodaření poté představuje rozdíl mezi těmito výnosy a náklady, přičemž je vše 

obsahem výkazu zisků a ztrát (1, s. 37). 

Výnosy – Náklady = Výsledek hospodaření (1, s. 37). 

2.3.3 Příloha účetní závěrky 

„Velmi cenné informace pro zpracovávanou finanční analýzu poskytuje příloha účetní 

závěrky. Vyhláška č. 500/2002 Sb. Vymezuje uspořádání a obsahové vymezení 

vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce.“ (1, s. 58) 
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Předchozí prostudování přílohy účetní závěrky je před případnou finanční analýzou 

doporučováno, neboť především externí analytik v ní může najít celou řadu významných 

informací. Ty mohou výrazně ovlivnit potenciální výsledek a od něho se odvíjejíc 

případná doporučení na zlepšení celé finanční situace analyzovaného podniku (1, s. 59). 

2.4 Metody, postupy a ukazatele finanční analýzy 

Při zpracovávání finanční analýzy se veškeré využívané metody a postupy 

standardizovaly do té míry, že je lze nazvat tradičními. V praxi jsou velmi oblíbené nejen 

pro svoji jednoduchost, ale především pro vypovídací schopnost (1, s. 61). 

K takovýmto tradičním metodám finanční analýzy, které se při jejím zpracování 

využívají, nejčastěji patří: 

 analýza absolutních ukazatelů, 

 analýza rozdílových ukazatelů, 

 analýza poměrových ukazatelů, 

 souhrnné indexy hodnocení (1, s. 61). 

2.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Mluvíme-li o absolutních ukazatelích, máme na mysli především údaje z účetních 

výkazů, které lze přímo využít zejména k analýze vývojových trendů a k rozboru 

procentních bodů komponent. V případě prvním jmenovaném se jedná o srovnávání 

vývoje v časových řadách – horizontální (trendovou) analýzu. V rozboru jde o to vyjádřit 

jednotlivé položky výkazů jako procentní podíly těchto komponent – vertikální 

(strukturální) analýza. V obou případech se jedná o výchozí bod finanční analýzy 

(1, s. 66-67). 
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Horizontální analýza 

Provádí se v rámci účetních výkazů v rozvaze a výsledovce a zabývá se porovnáním změn 

jednotlivých položek v časové posloupnosti. Vypočte se jako procentuální vyjádření 

změn k výchozímu roku. Díky ní zjistíme, o kolik se položka změnila vzhledem k roku 

předchozímu, konkrétně se vypočte následujícím způsobem (1, s. 68). 

 
Změna v % = 

běžné období - předchozí období

předchozí období
 × 100 (1) 

Vertikální analýza 

Jinými slovy označována také jako procentní rozbor, spočívá především ve vyjádření 

určené položky jako procentního podílu k určené vyšší základně rovnajíc se hodnotě 

100 %. Při rozboru výkazu zisku a ztráty se touto základnou nejčastěji označuje velikost 

celkových výnosů a nákladů, v případě rozvahy pak celková hodnota aktiv či pasiv (1, 

s. 68). 

 
Změna v % = 

hodnota položky

základna
 × 100 (2) 

2.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

K řádnému řízení finanční situace podniku s orientací na likviditu slouží právě analýza 

rozdílových ukazatelů, která sestává především z výpočtů čistého pracovního kapitálu, 

čistých pohotových prostředků a čistého peněžního majetku (1, s. 83). 

Čistý pracovní kapitál 

Pracovním kapitálem také můžeme rozumět oběžný majetek podniku. Čistým pracovním 

kapitálem (ČPK) pak oběžný majetek, od něhož odečteme celkové krátkodobé dluhy, 

které sestávají z krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů 

zaznamenaných v rozvaze. Jedná se o relativně volný kapitál, se kterým je možné ihned 

hospodařit pro případ nečekaných finančních výkyvů. Jelikož představuje jakýsi finanční 
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polštář, který závisí na likvidě majetku společnosti, v případě záporného výsledku 

se jedná o nekrytý dluh společnosti (7, s. 35).  

 ČPK = OA - (KZ + KBÚ) (3) 

Čisté pohotové prostředky 

V případě čistých pohotových prostředků (ČPP) se jedná o rozdíl pohotových peněžních 

prostředků a okamžitě splatných závazků, přičemž mezi pohotové peněžní prostředky 

můžeme zahrnout peníze v hotovosti, na účtu a krátkodobé cenné papíry, které spadají 

pod krátkodobý finanční majetek (1, s. 84).  

 ČPP = KFM - KZ (4) 

Čistý peněžní majetek 

ČPM představuje střední cestu mezi předešlými rozdílovými ukazateli. Při výpočtu 

se z oběžných aktiv (OA) vylučují zásoby, jež po této úpravě zkrátíme o krátkodobé 

závazky (KZ). Jinak řečeno rezervu v podobě čistého peněžního majetku získáme 

odečtením krátkodobých závazků od krátkodobých pohledávek spolu s krátkodobým 

finančním majetkem (8, s. 38-39).  

 ČPM = (OA - Zás.) - KZ (5) 

2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Pro hodnocení finanční stability podniku jsou poměrové ukazatele stěžejní, jedná 

se o nejrozšířenější metodu, která poskytuje rychlý a nenákladný obraz o základních 

charakteristikách firmy, co se finanční stránky týče. Charakterizují vztah mezi dvěma 

či více položkami z účetních výkazů a proto lze zkonstruovat velké množství ukazatelů. 

V praxi se ovšem osvědčilo využívání několika zcela základních, jež můžeme rozčlenit 

na následující podskupiny: 

 ukazatele likvidity, 
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 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele rentability, 

 provozní ukazatele (1, s. 84, 7, s. 61). 

Ukazatele likvidity 

Likvida zkoumá, zda je podnik schopný včas hradit své závazky, zda na to má dostatek 

finančních prostředků. Ukazatel v podstatě zobrazuje a dává do poměru to, čím je možno 

platit s tím, co je nutné platit (1, s. 91). Likvidita v jisté míře souvisí se solventností 

společnosti, existuje zde jistá podmíněnost, jelikož aby firma mohla včas hradit 

své závazky, je nutné mít určité finanční prostředky, jimiž je možno platit (7, s. 73). 

Běžná likvidita (likvidita III. stupně) 

Udává, kolikrát oběžný majetek převyšuje krátkodobé cizí zdroje podniku, někdy je také 

nazýván jako ukazatel solventnosti. Ke krátkodobým závazkům ve jmenovateli dává 

do poměru oběžná aktiva sestávajíc ze zásob, krátkodobých pohledávek a krátkodobého 

finančního majetku. Tyto položky lze přeměnit na hotovost v poměrně krátkém čase. 

Doporučená hodnota ukazatele se udává v rozmezí od 1,5 po 2,5 (1, s. 91-92). 

 
Běžná likvidita = 

oběžná aktiva

krátkodobé závazky
 (6) 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 

Odstraňuje nevýhody likvidity běžné a z čitatele vylučuje zásoby, které jsou oproti 

penězům hůře likvidní. Je užitečné zkoumat poměr mezi těmito téměř totožnými 

ukazateli, výrazně nižší hodnota pohotové likvidity poukazuje na vysokou míru zásob 

v rozvaze. Pohotová likvidita by u stabilní společnosti neměla klesnout pod hodnotu 1 (7, 

s. 74-75). 
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Pohotová likvidita = 

oběžná aktiva - zásoby

krátkodobé závazky
 (7) 

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) 

Poslední ukazatel likvidity zobrazuje schopnosti firmy hradit aktuální splatné dluhy. 

V čitateli už se objevují pouze peníze v hotovosti či na běžných účtech. Výsledek by měl 

nabývat hodnot v rozmezí 0,2-0,5, přičemž vyšší hodnoty ukazatele svědčí 

o neefektivním využití financí (7, s. 75, 1, s. 92). 

 
Okamžitá likvidita = 

KFM

KZ + KBÚ
 (8) 

Ukazatele zadluženosti 

Míra zadluženosti udává vztah mezi cizími a vlastními zdroji obsaženými ve společnosti 

a měří rozsah, v jakém firma využívá cizích zdrojů, zobrazuje tedy konkrétní zadluženost. 

Vysoká míra tohoto ukazatele není však vždy negativní charakteristikou, neboť její růst 

může přispět k celkové rentabilitě a obecně k vyšší hodnotě podniku na trhu (7, s. 69). 

Čím vyšší zadluženost podnik má, tím větší na sebe bere riziko, neboť ať se mu daří 

či nikoliv, je nucen hradit své dluhy vůči věřitelům. Přiměřená míra je však důležitá, 

neboť cizí kapitál je levnější než vlastní. To je způsobeno tzv. daňovým štítem, úroky 

z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku, neboť jsou jakožto součást nákladů 

odečitatelné od zisku, ze kterého se odvádí daně. Podnik tak hledá nejvýhodnější míru 

zadlužení, aby tuto výhodu cizích zdrojů využíval (1, s. 85). 

Celková zadluženost 

Je základním stavebním kamenem ukazatelů zadluženosti a udává procentuální podíl 

cizích zdrojů na celkových aktivech. Společnosti s nižším koeficientem snadněji získají 

potencionální věřitele na svoji stranu. Doporučená hodnota se většinou pohybuje mezi 

30-60%, přičemž záleží na odvětví (1, s. 85). 



 

22 

 

 
Celková zadluženost = 

cizí zdroje

aktiva celkem
× 100 (9) 

Opačným ukazatelem je pak koeficient samofinancování, který naopak dává k aktivům 

celkem ve jmenovateli do poměru vlastní kapitál v čitateli. 

Koeficient zadluženosti 

Dalším často využívaným ukazatelem je právě míra zadluženosti, která poměřuje cizí 

zdroje a vlastní kapitál. V případě žádosti o poskytnutí úvěru je tento ukazatel velice 

významný pro banky. Signalizuje, do jaké míry by mohly být nároky věřitelů ohroženy. 

Obecně by hodnota cizích zdrojů neměla převyšovat vlastní kapitál (1, s. 86). 

 
Koeficient zadluženosti = 

cizí zdroje

vlastní kapitál
× 100 (10) 

Běžná zadluženost 

Konkrétně poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy, přičemž do první 

zmiňované položky řadíme krátkodobé závazky a běžné bankovní úvěry a výpomoci (8, 

s. 65). 

 
Běžná zadluženost = 

krátkodobý cizí kapitál

celková aktiva
× 100 (11) 

Dlouhodobá zadluženost 

„Vyjadřuje, jaká část aktiv podniku je financována dlouhodobými dluhy. Napomáhá 

nalézt optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. Do dlouhodobých 

cizích zdrojů se zahrnují dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy.“ (8, s 65) 

 
Dlouhodobá zadluženost = 

dlouhodobý cizí kapitál

celková aktiva
× 100 (12) 
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Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnosti podniku využívat celková aktiva. Pomocí nich 

můžeme zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv v rozvaze ve správném poměru 

k budoucím hospodářským aktivitám. Lze je vyjádřit dvěma způsoby: 

 obrat jednotlivých položek aktiv, 

 doba obratu samotných aktiv (1, s. 103). 

Obrátkovost aktiv 

Obrat celkových aktiv 

Doporučenou hodnotou tohoto ukazatele je číslo větší než 1 a platí čím větší tím lépe. 

Malá hodnota predikuje neúměrnou majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní 

využití. Naopak příliš vysoká hodnota ukazuje na nedostatečnou vybavenost a větší riziko 

možnosti neuspokojení poptávky (1, s. 104). 

 
Obrat celkových aktiv = 

tržby

aktiva celkem
 (13) 

Obrat dlouhodobého majetku 

Ukazatel má podobnou vypovídací schopnost jako předchozí jmenovaný, omezuje 

se však pouze na posouzení využití majetku investičního a ukazuje tak, kolikrát tržby 

převyšují dlouhodobý majetek (1, s. 104). 

 
Obrat dlouhodobého majetku = 

tržby

dlouhodobý majetek
 (14) 
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Doba obratu aktiv 

Doba obratu zásob 

Udává délku doby trvání jednoho obratu veškerých pohledávek, tj. nutná doba k tomu, 

aby peněžní prostředky prošly od zásob přes výrobky k pohledávce a znovu k penězům 

(1, s. 104). 

 
Doba obratu zásob = 

zásoby × 360

tržby
 (15) 

Doba obratu pohledávek 

Počítá se jako podíl průměrného množství pohledávek a denních tržeb. Ukazatel 

znázorňuje období od okamžiku prodeje zboží do doby, než je za něj reálně zaplaceno 

od odběratelů. Výsledná hodnota se srovnává s oborovými průměry, přičemž vyšší 

hodnota značí větší potřebu úvěrů na pokrytí aktuálních potřeb a tím i vyšší náklady (1, 

s. 105). 

 
Doba obratu pohledávek = 

pohledávky z obchodní vztahů × 360

tržby
 (16) 

Doba obratu závazků 

Znázorňuje dobu od vzniku závazku vůči dodavateli k jeho úhradě. Tento ukazatel by měl 

dosahovat hodnot doby obratu pohledávek. Z celkových krátkodobých závazků 

dosazujeme pouze závazky z obchodních vztahů. Výsledné hodnoty by měly mít stejně 

jako v přechozích případech klesající tendenci (1, s. 105). 

 
Doba obratu závazků = 

závazky z obchodních vztahů × 360

tržby
 (17) 
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Ukazatele rentability 

Výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti využívat investovaný kapitál 

a vytvářet tak nové zdroje. Je to jakási forma vyjádření míry zisku společnosti a obecně 

slouží jako hlavní kritérium pro rozdělení kapitálu (1, s. 98). 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazuje nám marži, která tvoří zisk a je důležitým ukazatelem pro hodnocení úspěšnosti 

podnikatelské činnosti, doporučená hodnota je nad 10 %. Jmenovatelem rozumíme 

položky tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (1, s. 98). 

 
ROS = 

výsledek hospodaření před zdaněním

tržby
 (18) 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

K vyjádření celkové produkční síly podniku se využívá rentabilita celkového kapitálu 

neboli rentabilita aktiv. Ve vzorci se do jmenovatele dosazuje provozní výsledek 

hospodaření, který je před veškerými úroky a zdaněním a do čitatele celková hodnota 

aktiv, za zdravou hodnotu se obecně považuje alespoň 8 % (10, s. 82). 

 
ROA = 

výsledek hospodaření před zdaněním

aktiva celkem
 (19) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

ROE se používá k měření výnosnosti kapitálu vlastníky vloženého do podniku. Celkový 

výsledek ukazatele by se měl pohybovat alespoň několik procent nad průměrem úročení 

dlouhodobých vkladů. Z výsledné hodnoty se pak vyčte přibližný efekt, jaký přináší 

vlastní kapitál jeho majitelům, především pak k posouzení z hlediska výnosnosti a míry 

rizika, minimum je 10 %. Ve jmenovateli je zisk již oproštěný od daně (1, s. 100). 

 
ROE = 

výsledek hospodaření za účetní období

vlastní kapitál
 (20) 
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Rentabilita úplatného kapitálu (ROCE) 

Úplatným kapitálem je myšlen veškerý kapitál, který nese náklad, tzn. vlastní kapitál 

a dlouhodobé a krátkodobé cizí zdroje nesoucí úrok. Ve vzorci je použita položka 

výsledek hospodaření před zdaněním podělena dlouhodobými závazky spolu s vlastním 

kapitálem (1, s. 101). 

 
ROCE = 

výsledek hospodaření před zdaněním

dlouhodobé závazky + vlastní kapitál
 (21) 

Provozní ukazatele 

Ukazatele jsou zaměřeny spíše dovnitř podniku a uplatňují se tedy spíše ve vnitřním 

řízení. Aktivita podniku je díky nim sledována především vedoucím managementem 

podniku. Zaměřují se především na tokové veličiny, především náklady, jejichž správné 

řízení má za následek tu správnou efektivnost (8, s. 71). 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Konkrétní produktivitou práce z přidané hodnoty se dozvíme hodnotu podniku, kterou 

přidal prostřednictvím své činnosti k dodávkám od svých dodavatelů. Přidaná hodnota 

obsahuje mzdy, odpisy, nákladové úroky a zisk. Platí pak čím větší podíl má přidaná 

hodnota, tím je společnost výkonnější a celkově úspěšnější (8, s. 71). 

 
Produktivita práce = 

přidaná hodnota

počet zaměstnanců / výkon
 (22) 

Nákladovost výnosů 

Ukazuje, jak moc jsou výnosy podniku zatíženy jeho nákladovou složkou. Správná 

hodnota ukazatele by měla v čase klesat a také by měla dozajista být menší než 1, 

v opačném případě by situace znamenala, že jsou vstupy vyšší než výstupy a podnik 

by vykazoval nulový zisk (8, s. 71). 

 
Nákladovost = 

celkové náklady

výkony
 (23) 
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Výše zmíněnou nákladovost lze v případě potřeby také propočítávat na jednotlivé druhy 

nákladů. 

Materiálová náročnost udává míru zatížení výnosů celkově spotřebovaným materiálem 

a energiemi (8, s. 71). 

 
Materiálová náročnost = 

spotřeba materiálu a energie

výkony
 (24) 

Náročnost služeb poté ukazuje část zatížení výnosů poskytovanými službami (8, s. 71). 

 
Náročnost služeb = 

služby

výkony
 (25) 

Náročnost osobních nákladů udává míru zatížení výnosů osobními náklady, tedy jaká 

část z osobních nákladů připadá na korunu výkonů (8, s. 71). 

 
Náročnost osobních nákladů = 

osobní náklady

výkony
 (26) 

2.4.4 Souhrnné indexy hodnocení 

Finančně ekonomickou situaci společnosti lze analyzovat nejen prostřednictvím již 

zmíněných ukazatelů, ale také pomocí jejich soustav, které mají mírně zvýšenou 

vypovídací schopnost, co se obecnějšího přehledu týče. Využívají se především 

pro globální srovnání podnikatelských subjektů, jelikož jejich hlavním kladem je rychlost 

zpracování (7, s. 101). 

Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů (pyramidové soustavy) 

Vyznačují se tím, že jsou ukazatele řazeny pod sebou, čímž ukazuje souvislosti, které se 

ve společnosti odehrávají. Základní myšlenka je tedy postupný, stále podrobnější rozklad 

ukazatele následujícího, čímž se postupně dostaneme k základnímu cíli společnosti. 

Existuje celá řada pyramidových soustav ukazatelů. Nejznámějším zástupcem 

pyramidové soustavy je Du Pont rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE) (1, s. 129). 
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Obr. 1: Du Pont rozklad ROE (vlastní zpracování dle 7, s. 103) 

Bankrotní modely 

Představují jakési systémy včasného varování, které dokáží dle chování vybraných 

ukazatelů určit případné ohrožení finančního zdraví společnosti. Je určen především 

pro věřitele, jež zajímá případné brzké ohrožení stabilního fungování podniku. Ohrožený 

podnik vykazuje nejen problematické hodnoty u běžné likvidity, ale také u čistého 

pracovního kapitálu a u rentability celkového vloženého kapitálu. Mezi konkrétní 

bankrotní modely patří např. model IN – index důvěryhodnosti a Tafflerův model (7, 

s. 101, 12, s. 202). 

Index IN 

Na základě propracovaných modelů byl v roce 1995 sestaven manželi Neumaierovými 

index důvěryhodnosti pro podmínky ČR, který byl postupně aktualizován až do dnešní 

podoby. Platí, že pokud je IN větší než 1,6, podnik tvoří hodnotu, šedá zóna je mezi 1,6-

0,9 a pokud je hodnota menší než 0,9, podnik hodnotu netvoří (1, s. 133). 

 IN05 = 0,13 * X1 + 0,04 * X2 + 3,97 * X3 + 0,21 * X4 + 0,09 * X5 (27) 

Jednotlivé neznámé pak vyjadřují: 

 X1 = aktiva / cizí zdroje – modifikovaný ukazatel samofinancování, 
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 X2 = EBIT / nákladové úroky – ukazatel krytí úroků, 

 X3 = EBIT / aktiva – ukazatel ROA, 

 X4 = výnosy / aktiva – obrátkovost aktiv, 

 X5 = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) - běžná 

likvidita (12, s. 234). 

Tafflerův model 

Tento bankrotní model byl publikován v roce 1977 a definují ho 4 samostatné poměrové 

ukazatele, které jsou následně spojeny do diskriminační funkce. Funkce má následující 

tvar (8, s. 113): 

 T = 0,53 R1 + 0,13 R2 + 0,18 R3 + 0,16 R4 (28) 

Jednotlivé neznámé v této funkci představují následující: 

 R1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky, 

 R2 = oběžná aktiva / cizí kapitál, 

 R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva, 

 R4 = tržby celkem / celková aktiva (8, s. 113). 

Interpretace výsledku funkce se dá rozdělit do tří skupin. Pokud je T větší než 0,3, firma 

má jen malou pravděpodobnost, že zbankrotuje. Když je T menší než 0,2, podnik se 

naopak musí mít na pozoru, neboť je zde pravděpodobnost bankrotu vyšší. Výsledky mezi 

uvedenými hodnotami reprezentují tzv. šedou zónu (8, s. 113). 

 Bonitní modely 

Tyto modely se naopak snaží pomocí jednoho syntetického ukazatele (výběr několika 

málo ukazatelů) vyjádřit finanční situaci, kvalitu zdraví a výkonnost, resp. pozici firmy 

na trhu v rámci oboru podnikání (mezifiremní srovnávání). Syntetický ukazatel nahrazuje 
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jednotlivé analytické ukazatele o různých vypovídacích schopnostech. Mezi zástupce 

patří např. Kralickův Quick test (7, s. 101). 

Kralickův Quick test 

Jedná se o tzv. rychlý test, často používaný a relativně spolehlivý model pro širokou škálu 

uživatelů. Z jednotlivých skupin ukazatelů jsou v něm obsaženy čtyři nejdůležitější 

stránky finanční situace. Jedná se o stabilitu, likviditu, rentabilitu a hospodářský 

výsledek. Obsažené ukazatele lze rozdělit do dvou základních skupin, které je možno 

hodnotit samostatně (12, s. 253): 

 Ukazatele finanční stability, 

R1 – vlastní kapitál / aktiva – ukazatel kvóty vlastního kapitálu, 

R2 – cizí kapitál - peněžní prostředky / cash flow – doba splácení nekrytých dluhů z cash 

flow, 

 Ukazatele rentability, 

R3 – EBIT/ aktiva – ukazatel rentability aktiv, 

R4 – cash flow / tržby – ukazatel rentability tržeb (12, s. 253-254). 

Hlavní myšlenkou modelu je samostatné vyhodnocení ukazatelů v rámci zadaných mezí, 

přičemž je možné každou oblast hodnotit samostatně – finanční stabilitu v prvním kroku 

a hodnocení výnosové situace ve druhém. (12, s. 254). 

Při interpretaci výsledných hodnot respektujeme přiřazení určité známky, hodnocení 

je uvedeno v Tab. 1, přičemž algoritmus pro výpočet konečné hodnoty lze pomocí 

rovnice zapsat následujícím způsobem: 

 

KQT = 

R1 + R2
2

 + 
R3 + R4

2
2

 = 
R1 + R2 + R3 + R4

4
 

(29) 
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Tab. 1: Hodnocení výsledků Kralickova Quick testu (Zdroj: vlastní zpracování dle 12, s. 255) 

Ukazatel 
Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení 

1 2 3 4 5 
F

in
an

čn
í 

st
ab

il
it

a 

Kvóta 

vlastního 

kapitálu 

> 30 % < 20%; 30% > < 10%; 20% > < 0%; 10% > < 0 % 

Doba 

splácení 

dluhů z CF 

< 3 roky < 3 roky; 5 let > < 5 let; 12 let > < 12 let; 30 let > > 30 let 

Průběžná známka 1 

Finanční stabilita 

Aritmetický průměr hodnocení kvóty vlastního kapitálu a doby splácení dluhů 

z cash flow 

V
ý

n
o

so
v

á 
si

tu
ac

e 

Ukazatel 

ROS 
> 10 % < 8%; 10% > < 5%; 8% > < 0%; 5% > < 0 % 

Ukazatel 

ROA 
> 15 % < 12%; 15% > < 8%; 12% > < 0%; 8% > < 0 % 

Průběžná známka 2 

Výnosová situace 
Aritmetický průměr hodnocení podílu cash flow na tržbách a rentability aktiv 

Celková známka Aritmetický průměr hodnocení za všechny čtyři ukazatele 

Při interpretaci výsledných hodnot se známka určí dle předchozí tabulky záležíc 

na hodnotě, která vyšla dle vzorce 29. V případě, že je KQT lepší než 2, firmě se daří 

dobře, je bonitní a v dobré finanční situaci. Při známce od 2 do 3 je osud nejistý, neboť 

se podnik nachází v tzv. šedé zóně a jeho budoucí stav je těžké predikovat. Pokud je pak 

KQT horší než 3, lze předpokládat, že se podnik právě nachází v tíživé finanční situaci 

a jeho budoucí působení na trhu je značně ohroženo (12, s. 255). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V první části analýzy bude nejdříve představena společnost PYROTEK CZ, s. r. o., jíž se 

druhá část bakalářské práce věnuje. V části druhé potom aplikuji jednotlivé ukazatele 

zmíněné v teoretické části na údaje této společnosti.  

3.1 Údaje o společnosti 

PYROTEK CZ, s. r. o. 

Založeno: 5. února 1997 

Sídlo: Dolní Lhota 203, 678 01 Blansko 

Identifikační číslo: 25326287 

Předmět podnikání: 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 výroba žáruvzdorných materiálů, 

 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb v rozsahu 

nevyžadujícím oprávnění podle zvláštních předpisů. 

Jednatel:  Ing. OTAKAR HAVELKA, datum nar. 7. prosince 1952, 

 Češkovice 241, 678 01 Blansko. 

Společník:  PYROTEK INCORPORATED 

Základní kapitál:  200 000,- Kč  zapsáno 5. února 1997, 

 vymazáno 19. června 2002, 

 5 000 000,- Kč zapsáno 19. června 2002 (13). 
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3.1.1 Charakteristika společnosti 

Firma Pyrotek Inc. byla založena v roce 1956 ve Spokane ve Spojených státech 

amerických zakladatelem Allanem Royem. V současné době má své pobočky 

v 35 zemích po celém světě a téměř 3 000 zaměstnanců. Největšími odběrateli Pyroteku 

jsou primární a sekundární výrobci hliníkových slitin, slévárny odlitků a sklárny (9). 

Česká pobočka Pyroteku byla založena v roce 1996 v první fázi jako obchodní zastoupení 

pro střední a východní Evropu. V průběhu několika let se však začala zabývat vlastní 

výrobou, a to především šitých skelných a keramických filtrů zejména pro slévárenský 

průmysl (9). 

Postupem času se v Blansku vystavěly další výrobní haly a výroba z pronajatých prostor 

mohla býti přesunuta. Česká pobočka dnes zaměstnává okolo 240 zaměstnanců 

a dosahuje obratu ve výši 700 mil. Kč (26 mil EUR), z čehož je cca 90 % export. Počtem 

zaměstnanců i obratem se dle evropského měřítka řadí mezi středně velké podniky. 

Ve střednědobém horizontu firma očekává další růst obratu a expanzi výroby. V rámci 

globální struktury Pyroteku se v České republice jedná o největší výrobní centrum (9). 

Obr. 2: Nová výrobní hala Pyroteku (Zdroj: vlastní) 
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3.1.2 Výrobní program firmy, hlavní trhy a zákazníci 

Hlavní výrobní program české pobočky Pyroteku se opírá o metalurgii neželezných kovů, 

primárně hliníku, přičemž firma v největším množství produkuje samotné filtrační 

jednotky a žáruvzdornou keramiku. Angažuje se také ve sklářském průmyslu, jelikož 

při výrobě keramiky dosahují pece i tisíc stupňů Celsia, které jsou sklu zapotřebí (9). 

Konkrétněji se jedná o: 

 keramické filtry – určeny na čištění tekutého hliníku, který se dále 

zpracovává, 

 žáruvzdorná keramika,  

 šité filtry,  

 stroje – odplyňovací jednotky na čištění hliníkové taveniny a přidružená 

výroba forem, princip chemické reakce se solí, vyčištění hliníku díky 

vyplavání nečistot na povrch, 

 noise control -  protihlukové izolace pro aplikace – zvukové izolace 

ve stavebnictví a dopravních prostředcích – např. Doosan Bobcat – 

izolace mezi motorem a opláštěním, antivibrace, antihluk a protipožární 

vlastnosti, antivibrační nástřiky na tramvajích (9). 

Hlavní zákazníky také můžeme rozdělit na dvě skupiny: 

 Hutě (smelters) – primární výrobci hliníku pomocí elektrolýzy, vznik ingotu 

(kovový hutní polotovar, obvykle ve formě hranolu určený na další 

zpracování), 

 Slévárny (foundry) – nakoupí ingoty a odlévají další produkty, např. výrobky 

do motorů, součástky pro automobilky, alobal (9). 

Díky své mateřské společnosti má Pyrotek významné postavení ve vlastní skupině, 

co se hlavního trhu týče, samozřejmě ovšem disponuje velkým množstvím externích 

zákazníků, těmi největšími pro příklad jsou: 

1. Skupina Alcoa,  

2. Federal Mogul,  

3. Hydro (9). 
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3.2 Finanční analýza společnosti 

Následující řádky se zabývají výpočty, výsledky a komentáři, díky nimž bude dále možné 

stanovit finanční situaci společnosti a případně navrhnout změny, které by mohly vést 

ke zlepšení zjištěného stavu. Vstupní data jsou největší měrou zastoupena ve výkazech 

zisků a ztrát a v rozvahách za uplynulá léta 2011-2016, která byla poskytnuta buď 

samotnou společností či prostřednictvím veřejné databáze na webové stránce české 

justice. 

3.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatelé zahrnují rozbor pomocí vertikální a horizontální analýzy, čímž 

zjistíme strukturu a vývoj v čase u jednotlivých položek rozvahy. 

Vertikální analýza rozvahy 

V celkových aktivech vyniká v průběhu celého šestiletého období dlouhodobý majetek, 

který je vždy zastoupen minimálně v poloviční hodnotě k celkové sumě. Výraznou měrou 

se jedná o stavby, jelikož Pyrotek vlastní celkem 3 výrobní závody polohově umístěné 

okolo Blanska a také o samostatné movité věci, které představují především výrobní 

stroje. Ačkoliv je pro něj využívání leasingu zajímavé, podstatnou část výrobních strojů 

také kupuje do svého vlastnictví.  

Oběžná aktiva jsou zde konkrétně ve formě zásob a krátkodobých pohledávek vůči 

odběratelům, které jsou hrazeny na základě vydaných faktur s obvyklou splatností 

do 30 dnů, v případě přání zákazníka i dobou delší. Doba splatnosti faktur pro společnosti 

ve skupině je stanovena na dvojnásobnou hodnotu tedy 60 dní. Hodnota krátkodobých 

pohledávek se dále odvíjí především od počtu zakázek v průběhu roku (9). 
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Tab. 2: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha 2011-2016) 

[%] 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dlouhodobý majetek 51,70 63,57 60,67 54,73 54,12 64,63 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,15 3,75 3,27 2,63 1,74 0,82 

Dlouhodobý hmotný majetek 51,55 59,82 57,40 52,09 52,38 63,81 

Oběžná aktiva 47,99 36,25 39,03 44,89 45,68 35,16 

Zásoby 25,18 16,45 17,58 19,96 20,05 15,52 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 19,39 19,58 20,65 24,38 24,53 18,73 

Krátkodobý finanční majetek 3,42 0,13 0,80 0,55 1,11 0,90 

Časové rozlišení 0,31 0,18 0,30 0,38 0,19 0,21 

Při analýze pasiv je zajímavé sledovat rozložení vlastního kapitálu a cizích zdrojů. 

V letech 2011 a 2012 se na Pyroteku podepsala finanční krize, která zapříčinila menší 

počet zakázek a horší hospodářský výsledek, což způsobilo větší míru zadlužení.  

V následujících letech se však karta obrátila a firma začala růst, poměr vlastního kapitálu 

a cizích zdrojů se vyrovnal dle zlatého finančního pravidla 50:50. Na tento stav se bude 

zaměřovat podkapitola ukazatelů zadluženosti, kde bude vše vykresleno.  

Náhlý propad vlastního kapitálu v roce 2016 zpět do hodnot roku 2013 je podrobněji 

vysvětlen při horizontální analýze aktiv. Také si lze všimnout postupného snižování 

položky bankovní úvěry a výpomoci, která však náhle v posledním sledovaném roce 

vzrostla do nečekaných rozměrů, přičemž závazky krátkodobé si celou dobu drží 

přibližně stejnou hodnotu.  

Tab. 3: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha 2011-2016) 

[%] 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vlastní kapitál 42,05 32,25 41,22 50,54 50,36 40,22 

Základní kapitál 1,62 1,28 1,27 1,23 0,98 0,69 

Rezervní fondy, nedělitelný fond 

a ostatní fondy ze zisku 0,16 0,13 0,13 0,12 0,10 0,07 

Výsledek hospodaření minulých let 36,64 31,85 30,56 38,56 38,93 34,72 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 3,62 -1,01 9,26 10,63 10,36 4,74 

Cizí zdroje 57,75 67,35 58,34 48,89 49,09 59,50 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,79 

Dlouhodobé závazky 6,59 29,73 31,73 20,88 15,96 8,15 

Krátkodobé závazky 28,10 17,34 13,17 16,67 26,75 19,31 

Bankovní úvěry a výpomoci 23,06 20,28 13,44 11,33 5,29 31,25 

Časové rozlišení 0,21 0,41 0,44 0,57 0,56 0,28 
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Horizontální analýza rozvahy 

Celková bilanční suma v aktivech měla postupem času rostoucí tendenci, jak by to také 

v přirozeně se vyvíjejícím podniku mělo býti. Konkrétněji řečeno celková aktiva 

se v průběhu sledovaného období více než zdvojnásobila. Největším dílem majetek 

vzrostl v roce 2016, kdy Pyrotek postavil novou výrobní halu v Blansku, což také 

vytvořilo enormní nárůst položky dlouhodobého hmotného majetku neboli staveb. 

Celkový dlouhodobý nehmotný majetek v průběhu let klesal, výjimku tvoří první údaj, 

kdy společnost zainvestovala především do ocenitelných práv. 

V důsledku zvyšování počtu zakázek se v podniku drží větší množství zásob, krátkodobé 

pohledávky pak rostou ruku v ruce, neboť se zvyšuje množství odběratelů. S tímto dále 

souvisí celkový růst oběžných aktiv. 

Tab. 4: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha 2011-2016) 

[%] 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

AKTIVA CELKEM 26,42 0,89 3,26 26,36 41,93 

Dlouhodobý majetek 55,46 -3,72 -6,86 24,97 69,50 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 3042,58 -12,22 -16,81 -16,23 -33,04 

Dlouhodobý hmotný majetek 46,71 -3,18 -6,29 27,05 72,92 

Oběžná aktiva -4,51 8,63 18,77 28,58 9,23 

Zásoby -17,43 7,85 17,22 26,94 9,86 

Dlouhodobé pohledávky / -100,00 / / / 

Krátkodobé pohledávky 27,70 6,38 21,94 27,09 8,42 

Krátkodobý finanční majetek -95,30 533,94 -28,97 154,46 15,76 

Časové rozlišení -27,14 68,05 31,80 -35,51 52,46 

Na straně pasiv se na růstu i poklesu bilanční sumy podílí vlastní kapitál i cizí zdroje 

přibližně stejnou měrou. V Tab. 5 si pak lze všimnout, že hodnoty cizích zdrojů kolísaly 

mnohem výrazněji než v případě vlastního kapitálu. Také se podařilo vlastní kapitál 

v uplynulých 6 letech navýšit o necelých 92 % a cizí o 120 %, jehož výsledek však značně 

ovlivnil rok 2016, bez něhož došlo k navýšení o pouhých 48 %. Navýšení bylo nutné 

pro financování již dříve zmíněného nového výrobního závodu, s čímž je také spojen 

skok bankovních úvěrů a výpomocí, které se přitom dařilo v průběhu předchozích období 

splácet. Velká změna výsledku hospodaření na rok 2013 je způsobena převrácením 

záporného výsledku v zisk, který už dále rostl.  
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Tab. 5: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha 2011-2016) 

[%] 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

PASIVA CELKEM 26,42 0,89 3,26 26,36 41,93 

Vlastní kapitál -3,04 28,95 26,62 25,89 13,37 

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze zisku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření 

minulých let 9,87 -3,17 30,28 27,56 26,61 

Výsledek hospodaření 

běžného úč. období (+/-) -135,33 -1023,60 18,56 23,15 -34,97 

Cizí zdroje 47,44 -12,60 -13,47 26,88 72,04 

Rezervy / / / / 2,90 

Dlouhodobé závazky 470,71 7,68 -32,06 -3,42 -27,52 

Krátkodobé závazky -22,00 -23,36 30,73 102,74 2,46 

Bankovní úvěry a výpomoci 11,17 -33,14 -12,92 -41,06 738,78 

Časové rozlišení 149,37 9,17 34,24 23,52 -29,21 

3.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tab. 6: Rozdílové ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha 2011-2016) 

[tis. Kč] 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Čistý pracovní kapitál 26666 19428 61761 69588 69936 28057 

Čisté pohotové prostředky -75998 -67001 -48592 -65396 -131430 -133914 

Čistý peněžní majetek -16292 9601 32517 33505 -5732 2363 

Čistý pracovní kapitál se v průběhu celého sledovaného období pohybuje v kladných 

hodnotách, což značí, že objem oběžných aktiv je vyšší než závazky splatné do jednoho 

roku a společnost má dostatek zdrojů pro financování chodu podniku i v případě dění 

těžko předvídatelných záležitostí, žádný nekrytý dluh tak společnost nevykazuje. 

Ukazatel má mimo roky 2012 a 2016 rostoucí tendenci.  

Čisté pohotové prostředky vždy reprezentují záporné hodnoty, neboť finanční prostředky 

dostupné v hotovosti či na bankovních účtech nestačí na pokrytí veškerých okamžitě 

splatných závazků. Výrazný skok nastal v roce 2015, kdy se tato hodnota zdvojnásobila 

a zůstala i pro následující období. Záporná hodnota výsledků ČPP není nic závažného 

pro sledovaný subjekt, ba naopak by bylo neekonomické, kdyby se výsledky pohybovaly 

v kladných hodnotách. Není totiž třeba mít tolik krátkodobého finančního majetku 

na krytí veškerých krátkodobých závazků. 
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Čistý peněžní majetek se mimo roky 2011 a 2015 nachází v kladných číslech. Povětšinou 

je tedy finanční majetek spolu s likvidními pohledávkami kryt dlouhodobými zdroji. 

Plynulý růst byl zastaven zejména rokem 2015, ve kterém se zvýšily krátkodobé závazky 

na více než dvojnásobek. I přes stále rostoucí oběžná aktiva to však nebyl dostatek 

a hodnota ČPM šla do mínusových hodnot.  

 
Graf 1: Vývoj rozdílových ukazatelů (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha 2011-2016) 

Dle vývoje rozdílových ukazatelů je Pyrotek ve sledovaném období v dobré situaci, plně 

využívá finanční majetek a nemá ho přespříliš v hotovosti či na běžných účtech. Nemá 

problémy s krytím svých krátkodobých závazků a v případě výjimečné situace je schopen 

se s ní vypořádat bez větší újmy. Tento stav je udržitelný i do let budoucích.  

3.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Další částí analýzy v bakalářské práci budou ukazatele poměrové, které jsou pro dané 

téma stěžejní. Pomocí nich zjistíme věrný obraz o finanční situaci firmy za pomocí 

ukazatelů likvidity, zadluženosti, aktivity, rentability a provozních ukazatelů.  
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Ukazatele likvidity 

Tab. 7: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha 2011-2016) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná likvidita 1,708 2,091 2,964 2,693 1,708 1,820 

Pohotová likvidita 0,812 1,142 1,629 1,495 0,958 1,017 

Okamžitá likvidita 0,122 0,007 0,061 0,033 0,041 0,047 

Z konkrétních výpočtů hodnot běžné likvidity lze vyčíst uspokojivé pokrytí krátkodobých 

cizích zdrojů krátkodobým majetkem. Mírně vyšší hodnoty v letech 2013-2014 byly 

střídány lepším stavem v následujících obdobích. Společnost však efektivně využívá svůj 

majetek, a tak se ukazatel pohybuje v příznivých hodnotách. Lze konstatovat, 

že krátkodobé závazky jsou stále hrazeny z oběžných aktiv a není tak nutné k jejich 

financování používat dlouhodobý majetek, což samozřejmě naopak dobré není. 

Průměrnou hodnotu 2,164 lze považovat za optimální. 

U výsledků pohotové likvidity nelze jednoznačně určit dlouhodobý trend. Nejvyšší byla 

hodnota v roce 2013, což si však Pyrotek pohlídal a roky budoucí management 

naplánoval vázat menší část oběžných aktiv ve formě pohotových prostředků, které 

vynáší jen malý úrok. Poslední dva sledované roky je tak hodnota naprosto v pořádku. 

 
Graf 2: Vývoj ukazatelů likvidity (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha 2011-2016) 

Likvidita okamžitá si na tom ze všech tří sledovaných stojí nejhůře. Množství peněžního 

majetku nestačí na pokrytí veškerých krátkodobých závazků. Likvidita právě splatných 
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dluhů tak není zajištěna. Výsledek je propojen s čistými pohotovými prostředky, které 

vycházely záporně.  

Celkově lze říci, že společnost hradí své závazky v uspokojivé míře a pokud nenastane 

nečekané zvýšení krátkodobých závazků do nepochopitelných hodnot, popř. pokud 

krátkodobý oběžný majetek výrazně nepoklesne, je subjekt schopen tento stav udržet 

i do budoucích časů.  

Ukazatele zadluženosti 

Tab. 8: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha 2011-2016 a 15) 

[%] 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost 57,748 67,346 58,341 48,885 49,085 59,498 

- v oboru 52,779 50,741 50,880 50,263 - - 

Koeficient zadluženosti 137,343 208,839 141,539 96,719 97,476 147,917 

- v oboru 111,770 103,007 103,583 101,058 - - 

Běžná zadluženost 39,331 31,260 23,308 27,737 32,038 31,299 

Dlouhodobá zadluženost 18,416 36,086 35,034 21,149 17,047 28,198 

 
Graf 3: Vývoj ukazatelů zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha 2011-2016 a 15) 

V průběhu let celková zadluženost značně kolísala. Největší hodnoty dosáhla v roce 2012, 

kdy byla společnost nucena navýšit dlouhodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry. 

Toto číslo postupně klesalo, jelikož se závazky dařilo úspěšně splácet až do roku 2015, 

kdy výrazně narostla položka krátkodobé závazky. K tomu se v roce následujícím ještě 
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přidaly bankovní úvěry a výpomoci a dluh opět narostl na přibližné hodnoty začátku 

sledovaného období. Když výsledky porovnáme s oborovými hodnotami 

zpracovatelského průmyslu, zjistíme, že je na tom společnost až na menší odchylky téměř 

stejně. 

Koeficient zadluženosti měl oproti jiným ukazatelům této kategorie velké výkyvy. 

Uspokojivé výsledky můžeme nalézt především v letech 2014 a 2015, kdy vlastní zdroje 

převyšovaly cizí kapitál a společnost si vedla dobře, zároveň se také nejvíce přiblížila 

oborovému průměru. Opětovné zvýšení zadluženosti je způsobeno dalšími úvěry, avšak 

využité na rozvoj výrobních prostor a zvýšení kapacit.  

Během sledovaného období nám běžná zadluženost ukazuje, že průměrně 31 % celkových 

aktiv je financováno krátkodobým cizím kapitálem, přičemž stejné hodnoty bylo 

dosaženo i v posledním sledovaném roce. 

Dlouhodobá zadluženost v průběhu období značně kolísá. Hlavním důvodem je nárůst 

dlouhodobých závazků v roce 2012 a dále pak bankovních úvěrů a výpomocí v roce 

posledním. Jinak má celková dlouhodobá zadluženost tendenci klesající. Společnosti 

se veškeré dluhy daří splácet. 

Ukazatele aktivity 

Tab. 9: Ukazatele aktivity (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha a VZZ 2011-2016) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat aktiv [násobky] 

Obrat celkových aktiv 1,020 1,205 1,343 1,578 1,586 0,948 

Obrat dlouhodobého majetku 1,973 1,896 2,214 2,883 2,931 1,466 

Doba obratu aktiv [dny] 

Doba obratu pohledávek 30 21 25 20 22 27 

Doba obratu zásob 89 49 47 46 46 59 

Doba obratu závazků 31 25 18 25 30 30 

Obrat celkových aktiv se po sledovanou dobu vyvíjel příznivě. Až do roku 2015 měl 

rostoucí tendenci a výsledky nám říkají, že tržby společnosti v letech 2014 a 2015 

pokrývají celková aktiva až 1,5násobně, což je dostačující.  
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Při výpočtu obratu dlouhodobého majetku si lze všimnout obdobného trendu jako 

v předchozím případě. V roce 2015 se dlouhodobý majetek v tržbách obrátí až 3krát, 

náhlý pokles až o téměř polovinu je způsoben navýšením položky stavby současně 

s mírným poklesem tržeb. 

Doba obratu pohledávek má v dlouhodobém měřítku klesající tendenci. V průměru 

se veškeré pohledávky v podniku otočí za 24 dní, což je dobrá hodnota, vzhledem 

k poskytované 30denní době splatnosti veškerých faktur. Tato doba je pak stanovena 

v obchodních podmínkách. V pohledávkách není vázáno zbytečně velké množství 

peněžních prostředků, které může Pyrotek využít jiným způsobem.  

Zároveň doba obratu závazků je převýšena dobou obratu pohledávek ve všech obdobích 

kromě roku 2013, což je také příznivá situace, pro společnost ideální. Průměrná hodnota 

se pak zastaví někde na čísle 26,5, z čehož lze odvodit, že sledovaná společnost zároveň 

hradí závazky vůči svým dodavatelům včas. Celkově jsou rozdíly obou těchto ukazatelů 

v průběhu celého období minimální.  

 
Graf 4: Vývoj doby obratu aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha a VZZ 2011-2016) 

Také doba obratu zásob v průběhu času klesala. Největší skok byl z roku 2011 na 2012, 

kdy si můžeme všimnout více než měsíčního rozdílu, což je jen dobře. Společnost 

zoptimalizovala počet dodávek a dostala se tak pod pomyslnou hranici 50 dní, kterou 

si držela až do roku 2016, zde se zase vyšplhala na skoro 60 dní.  
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Vzhledem k oborovému průměru, který se drží na 40 dnech, se to dá považovat za vyšší 

neefektivní hodnotu, jelikož se tak drží více peněžních prostředků v zásobách (15). 

Ukazatele rentability 

Tab. 10: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha a VZZ 2011-2016) 

[%] 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ROS 4,40 -0,92 8,49 8,320 8,26 6,05 

- průměr v oboru 4,54 4,45 4,67 5,85 - - 

ROA 4,49 -1,11 11,39 13,12 13,11 5,73 

- průměr v oboru 6,13 6,12 6,14 8,08 - - 

ROE 8,60 -3,14 22,45 21,02 20,57 11,80 

- průměr v oboru 12,98 12,42 12,49 16,25 - - 

ROCE 9,23 -1,79 15,61 18,37 19,77 11,85 

 
Graf 5: Vývoj ukazatelů rentability (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha a VZZ 2011-2016 a 15) 

Rentabilita tržeb (ROS) měla nejlepší hodnotu v roce 2013, kam se vyšplhala 

po záporném výsledku hospodaření v předchozím období, dále můžeme registrovat 

klesající tendenci. I tak můžeme tyto roky, vykazujíc hodnoty kolem 8 %, považovat 

za úspěšné, neboť se důležitý ukazatel pro hodnocení podnikatelské činnosti drží 

v kladných číslech. Srovnání s průměrem ve zpracovatelském průmyslu je reálné, 

a dokonce od roku 2013 dosahuje společnost lepších hodnot. 

Rentabilita aktiv (ROA) téměř kopíruje křivku ukazatele předchozího, přičemž zdravých 

hodnot dosahuje především v letech 2013-2015, rok 2012 je opět v záporných číslech, 
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neboť sledovaná společnost dosáhla menšího provozního výsledku hospodaření. Tento 

výjimečný pokles byl způsoben především celkově neúměrnému růstu nákladů 

k celkovým tržbám.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) také sahá do mínusových hodnot v roce 2012. 

Jediný rok, kdy společnost nevykazovala celkově zisk, čemuž přispěl především finanční 

výsledek hospodaření, který se ten rok držel mimořádně nízko. Důsledek dluhové krize 

si vybral daň i zde. Ostatní roky však rentabilita vlastního kapitálu vypadá velice dobře. 

V průměru přináší majitelům 1 Kč vloženého kapitálu 14 Kč zisku. Čísla do roku 2013 

jsou také pod oborovým průměrem, což se však v tomto období změnilo a společnost 

si vedla lépe. Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu (ROCE) kopíruje 

předešlé ukazatele rentability, pokles v roce 2012 a následný růst. 

Za poklesem všech ukazatelů v roce 2012 stojí stejný jmenovatel – provozní výsledek 

hospodaření a následné snížení výsledku hospodaření za účetní období s tím spojené. 

Důvodem je již jmenovaný zvýšený růst nákladů při menším růstu tržeb. Záporný 

výsledek finančního hospodaření se pak postaral o zbytek.  

Provozní ukazatele 

Počet zaměstnanců byl v průběhu let proměnlivý, od čísla 180 v roce 2012 se jejich počet 

vyšplhal až na aktuálních 240, přesto však Pyrotek pociťuje aktuální nedostatek 

kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce a především pak v podniku samotném (9). 

Produktivita práce se tak mění v závislosti na částce přidané hodnoty, kterou nalezneme 

ve výkazu zisků a ztrát. Následující tabulka pak ukazuje reálný pohled na produktivitu 

práce z přidané hodnoty. Z výsledných čísel je možné zpozorovat pravidelný růst, což 

značí, že se společnost rozrůstá a každým rokem má větší přidanou hodnotu. 

Tab. 11: Produktivita práce (Zdroj: vlastní zpracování dle Výkaz zisků a ztrát 2011-2016 a 9) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Produktivita práce  333,78 418,23 519,77  615,37  688,08  675,83  

Nákladovost neboli poměr celkových nákladů k výkonům se v průběhu celého 

sledovaného období, až na výjimku v roce 2015 pohybuje pod hranicí 1 koruny. 

Ona vyšší hodnota byla způsobena převažujícími náklady nad tržbami, především pak 

zásluhou záporného výsledku finančního hospodaření, což se také promítlo do celkového 
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hospodaření společnosti téhož roku. Zisk vykazován nebyl. V letech následujících se však 

karta obrátila, společnost dokonce překonala oborový průměr a nákladovost měla menší. 

Při porovnání s oborovým průměrem pak lze pozorovat pouze minimální odchylky. 

Ostatní provozní ukazatele si v průběhu let drží dlouhodobý trend a nijak výrazně 

se nemění. Za zmínku stojí náročnost osobních nákladů, kde si lze povšimnout 

postupného poklesu, což značí úbytek náročnosti pracovní síly na celkových nákladech.  

Tab. 12: Provozní ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování dle Výkaz zisků a ztrát 2011-2016) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nákladovost 0,968 1,009 0,936 0,936 0,939 0,953 

- průměr v oboru 0,958 0,959 0,957 0,946 - - 

Materiálová náročnost 0,517 0,560 0,550 0,543 0,552 0,538 

Náročnost služeb 0,136 0,141 0,112 0,115 0,120 0,110 

Náročnost osobních nákladů 0,306 0,285 0,218 0,212 0,190 0,237 

3.2.4 Souhrnné indexy hodnocení 

Závěrečnou část finanční analýzy společnosti reprezentují souhrnné indexy hodnocení, 

přičemž se zaměřím především na bankrotní a bonitní modely.  

Index IN 

Typickým představitelem bankrotního modelu budiž Index IN, jež uvedli manželé 

Neumaierovi. Aplikuji vylepšenou verzi z roku 2005, která lépe koresponduje s českým 

podnikatelským prostředím.  

Tab. 13: Index IN05 (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha a VZZ 2011-2016) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Index IN05 1,012 0,663 1,519 1,729 1,740 1,189 

Dle výsledků indexu počítaného pro Pyrotek je zřejmé, že podnik tvořil hodnotu pouze 

v letech 2014 a 2015. Ve všech ostatních je pod minimální hranicí 1,6, což značí šedou 

zónu, tedy že to pro věřitele není důvěryhodný podnik a investice do něj se nemusí 

vyplatit. Avšak zabroušením do zdravých hodnot je zde situace, kdy je dokázán pravý 

opak.  
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Tafflerův model 

Druhým zástupcem bankrotních modelů je ten Tafflerův, který definují 4 samostatné 

ukazatele spojené do jedné funkce.  

Tab. 14: Tafflerův model (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha a VZZ 2011-2016) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tafflerův model 0,390 0,263 0,698 0,740 0,628 0,393 

Výsledky tohoto ukazatele jsou většinou pozitivní. Ve všech sledovaných letech kromě 

jednoho ukazatel říká, že je zde pouze nízká pravděpodobnost bankrotu společnosti. 

Šedou zónu v roce 2012 je možné dát za vinu především zápornému výsledku celkového 

hospodaření společnosti, za což mohl především finanční výsledek hospodaření. 

Kralickův Quick test 

Tento test patří mezi bonitní modely a naopak nám tedy ukazuje celkovou prosperitu 

sledovaného subjektu vyznačujíc se poměrně dobrou vypovídací schopností. 

Při celkovém sčítání se pak výsledky lepší než 2 považují za dobré, naopak pokud jsou 

horší než 3, subjekt nejspíše spěje k bankrotu, nebo je ohrožen.  

Tab. 15: Ukazatele Kralickova Quick testu (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha a VZZ 2011-2016) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R1 [%] 42 32 41 51 50 40 

R2 [roky] 0,537 8,032 1,483 0,929 0,691 0,646 

R3 [%] 4 -1 11 13 13 6 

R4 [%] 12 3 13 13 13 11 

V Tab. 15 jsou vypočítány jednotlivé ukazatele R, na jejichž základě je dále uvedena 

známka z Tab. 1 na straně 31 této práce. Z této známky se dále vyvozuje konečné 

hodnocení a závěry testu. 

Oborový průměr pro průmyslové podniky je dle Kralicka 20 % pro ukazatel R1, 4 roky 

pro R2, 9 % pro R3 a 8 % pro poslední počítaný (14, s. 88-89). 

V prvním případě má tedy Pyrotek v každém sledovaném roce téměř dvojnásobek. 

Obecně nejpřijatelnější hodnoty a také ty nejbližší oborovému průměru jsou v letech 2014 

a 2015, kdy se společnosti dařilo nejlépe.  
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Tab. 16: Výsledky Kralickova Quick testu (Zdroj: vlastní zpracování dle Rozvaha a VZZ 2011-2016) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R1 1 1 1 1 1 1 

R2 1 3 1 1 1 1 

R3 4 5 3 2 2 3 

R4 3 4 3 2 2 3 

Finanční stabilita 1 2 1 1 1 1 

Výnosová situace 3,5 4,5 2,5 2 2 3 

Celkové hodnocení 2,25 3,25 1,75 1,5 1,5 2 

Dle výsledné známky u jednotlivých ukazatelů můžeme zvlášť zhodnotit finanční 

stabilitu a výnosovou situaci. Průměr R1 a R2 nám poskytuje obraz o finanční stabilitě, 

která má v konečném důsledku lepší vliv na celkové hodnocení než výnosová situace 

ukazatelů R3 a R4, jelikož ta nebyla vždy přijatelná.  

Jako ideální známka se dá označit číslo nižší než 2, jež Kralicek považuje za hodnotu, 

od které se firmě daří dobře a je bonitní. Této známky dosahuje Pyrotek v letech 2013, 

2014 a 2015, kdy k tomu přispěla výnosová situace. V ostatních letech se drží více 

či méně pod doporučenou hodnotou. Celou dobu mimo rok 2012 však ještě stále 

v tzv. šedé zóně, což pouze znamená, že je těžké predikovat budoucí stav. 

3.3 Shrnutí výsledků nejdůležitějších ukazatelů 

Z finanční analýzy vyplynulo, že společnost po celou sledovanou dobu dosahovala 

poměrně uspokojivých hodnot a aktiva navýšila na více než dvojnásobek. Nejhůře 

si vedla v letech 2011 a 2012 kvůli finanční krizi, nejlepší výsledky pak jsou z let 2014 

a 2015, kdy společnost produkovala největší zisk, což bylo způsobeno především 

navýšením tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. 
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Likvidita 

Běžná likvidita se průměrně pohybovala na hodnotě 2,164, což se dá označit jako 

optimální. Společnost efektivně využívá svůj majetek a krátkodobé závazky jsou hrazeny 

oběžnými aktivy. Větší hodnoty tohoto ukazatele v letech 2013 a 2014 si Pyrotek pohlídal 

a v následujících letech už je ve zdravých hodnotách. 

Zadluženost 

Míra celkové zadluženosti je spíše větší, což značí, že společnost správně využívá levnější 

cizí kapitál. Nárůst tohoto ukazatele je možné zpozorovat především v letech 2012 

a 2016, kdy byla účelně navýšena položka dlouhodobé závazky a krátkodobé bankovní 

úvěry nejdříve a poté bankovní úvěry a výpomoci, kde se půjčovalo téměř 200 milionů 

na novou výrobní halu. 

Aktivita 

Ukazatele aktivity se po sledovanou dobu vyvíjely příznivě. Doba obratu zásob se v roce 

2016 zvýšila a dostala se tak na rozdíl 20 dnů vzhledem k oborovému průměru. Jinak 

průměrná doba obratu pohledávek je kratší než doba obratu závazků, přičemž hodnota 

druhého jmenovaného ukazatele je průměrně 26,5 dne, vše je tedy hrazeno včas. 

Rentabilita 

Rentabilita tržeb predikuje vývoj ukazatelů ostatních. Nejlepší hodnoty jsou dosahovány 

v roce 2013 po velmi neúspěšném roce 2012, kde se všechny výsledky nacházely 

v záporných číslech především kvůli ztrátě společnosti. Průměrné zúročení 1 Kč 

vloženého kapitálu na 14 Kč zisku je dobré.  

Nákladovost 

Poměr celkových nákladů k výkonům se v průběhu období měnil jen nepatrně. Pouze 

v roce 2012 byl nad hranicí 1 koruny, což značí náklady větší než tržby, promítlo 

se to také do konečného výsledku hospodaření, který byl v tom roce záporný. 

V následujících letech se však nákladovost vyrovnala a společnost dokonce dosahovala 

lepších hodnot, než je oborový průměr. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Po provedení finanční analýzy je možné konstatovat, že společnost nemá výrazné 

finanční problémy a tak návrhovou část zaměřím především na možné drobné úpravy, jež 

by mohly vést ke zlepšení současného stavu.  

Je možné odhalit drobné nedostatky, jejichž odstraněním by se vylepšily nejen finanční 

výsledky. Kapitola vlastní návrhy řešení bude rozčleněna do tří oddílů, z nichž každý 

navrhne řešení pro jmenovaný problém:  

 nedostatek zaměstnanců, 

 velké skladové zásoby, 

 vymáhání pohledávek od odběratelů. 

4.1 Nedostatek zaměstnanců 

Jelikož jsem byl informován finančním ředitelem společnosti o nedostatku zaměstnanců, 

rozhodl jsem se navrhnout další možnou propagaci volných pracovních míst – nejdříve 

reklamními poutači a poté prostřednictvím internetu.  

4.1.1 Reklamní poutače 

Pyrotek již má zpracovanou jednoduchou grafiku, náklady na ni tak již není třeba 

vyčíslovat, při dalším množení bych však věnoval více pozornosti interpunkci v textu. 

 
Obr. 3: Grafika reklamního poutače (9) 

Billboardy bych umístil ve městě, kde společnost sídlí a zacílil tak co nejkonkrétněji. 

Pro vyhledání nejlepších míst jsem využil webový portál http://www.pronajem-
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billboardu.cz, kam jsem zaslal konkrétní dotaz na cenovou kalkulaci pronájmu tří měsíců 

včetně tisku již zpracované grafiky. Doba pronájmu se po domluvě dá s pronajímatelem 

upravovat dle potřeb, při komunikaci s ním nebyl žádný problém. Při případném naplnění 

pracovních kapacit v dřívějším horizontu je možné pronájem zkracovat o jednotlivé 

měsíce. 

Jako první jsem zvolil billboard u silnice na tahu Blansko – Svitavy na ulici Pražská, 

kde je také jedna z výrobních hal. V okolí bydlí hodně potencionálních zaměstnanců 

a výhoda blízkosti pracoviště k domovu je nepopiratelná. Druhý poutač bude umístěn 

na hlavním vlakovém nádraží v Blansku a zacílí tak na lidi dojíždějíc především do Brna.  

V následující tabulce je uvedena kalkulace nákladů za případnou instalaci navrhovaných 

poutačů. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Tab. 17: Kalkulace pronájmu reklamních ploch (Zdroj: vlastní zpracování dle 16) 

[Kč] Ulice Pražská Vlakové nádraží Součet 

cena pronájmu na 1 měsíc 6 250 5 900 12 150 

cena za 3 měsíce 18 750 17 700 36 450 

tisk včetně instalace 720 8 625 9 345 

doprava 350 0 350 

CELKEM 58 295 

Vyšší cena tisku na vlakovém nádraží je způsobena tím, že tisk provádí výhradně 

pronajímatel plochy, jakýmž není samotná společnost provozujíc portál pronajem-

billboardu.cz. Má na to uzavřenou exkluzivitu s nádražím. Zároveň se netiskne na papír 

jako v prvním případě ale na plachtu, u níž je vyšší doba životnosti a v případě poničení 

je možné ji opravit za minimální náklady v řádech stokorun.  

Obr. 4: Místa pro reklamní poutače (16) 
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Mezi nepopiratelné výhody tohoto stylu reklamy je dlouhodobé a pravidelné působení 

a geografická flexibilita. Lidé, kteří okolo nich chodí, jsou billboardy ovlivňováni 

ať už na pár sekund i několikrát denně. Vysoká četnost zásahu působíc 24 hodin denně 

je tedy zaručena. Bohužel jednou z největších slabin takovéto reklamy je absence 

jednotného výzkumu, který by porovnával jednotlivé plochy a určoval tak konkrétní čísla 

úspěšnosti zásahu (17).  

4.1.2 Internetové stránky 

Dalším řešením může být vystavení volné pozice na některý z internetových portálů 

poskytujícího inzerci. Náborový pracovník by pravidelně umisťoval inzeráty a případně 

aktivně vyhledával potencionální kandidáty na volná místa. V případě pracovní nabídky 

je nutné uvést základní informace o pozici, typ smlouvy, nároky na kandidáta, 

a především benefity spolu s průměrnou mzdou, což jsou dnes důležité faktory při výběru 

zaměstnání. 

Tab. 18: Internetové stránky pro inzerci volné pracovní pozice (Zdroj: vlastní zpracování) 

www.prace.cz www.praceunas.cz 

www.hledame-tebe.cz www.dobraprace.cz 

www.myamazonjob.com www.prace.centrum.cz 

www.hledani.monster.cz www.profesia.cz 

www.cz.indeed.com www.jobs.cz 

www.volnamista.cz www.jenprace.cz 

Výše navrhované internetové stránky jsou zdarma, nutné je tedy kalkulovat pouze čas 

strávený pracovníkem nad zadáváním informací a odpovídáním na otázky případných 

zájemců. Počítat budeme se dvěma hodinami denně při hodinové sazbě 220 Kč včetně 

sociálního a zdravotního pojištění. 

Tab. 19: Náklady inzerce na internetu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Měsíční vytížení zaměstnance 2 * 5 * 4 = 20 h 

Náklady na 3 měsíce kampaně 20 * 240 * 3 = 14 400 Kč 

Při případné realizaci mého návrhu se počítá s průměrnou změnou mzdových nákladů, 

odpisů dlouhodobého majetku, nákladových úroku a výsledku hospodaření za běžnou 

činnost ve výkazu zisků a ztrát. 
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Tab. 20: Současné hodnoty vybraných ukazatelů (Zdroj: vlastní zpracování dle VZZ 2011-2016) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mzdové náklady 45090 61317 67850 73307 85052 96856 

Odpisy DHM 8229 12869 20116 20652 22279 26128 

Nákladové úroky 2297 5032 5623 4475 4728 4700 

Výsledek hospodaření 11140 -3936 36353 43101 53079 34515 

Produktivita práce 333,78 418,23 519,79 615,37 688,08 675,83 

V následujícím roce tak předpokládám zvýšení počtu stálých zaměstnanců nejméně 

o 20 na celkový počet 260, přičemž hodnoty produktivity práce budou stále růst. Zároveň 

se pokryjí potřeby společnosti na doplnění stavu zaměstnanců pro pohodlnost 

jednotlivých směn.  

Tab. 21: Produktivita práce po optimalizaci (Zdroj: vlastní zpracování) 

 2016 2017 

Produktivita práce 675,83 676,60 

Výsledkem bude také méně prostojů způsobených únavou a především větší spokojenost 

operátorů výroby, kteří nebudou nuceni brát si neúměrné množství směn navíc. 

4.2 Velké skladové zásoby 

Zásluhou analýzy ukazatelů aktivity se dá odvodit, že společnost přechovává větší 

množství zásob, což se zároveň promítá do nižších hodnot okamžité likvidity z ukazatelů 

poměrových. Oborový průměr doby obratu zásob je 40 dnů, což pro budoucí roky 

doporučuji i já Pyroteku. V tabulce níže jsou vypsány současné hodnoty zmíněných 

ukazatelů. 

Tab. 22: Současné hodnoty doby obratu zásob a okamžité likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu zásob [dny] 89 49 47 46 46 59 

Okamžitá likvidita 0,122 0,007 0,061 0,033 0,041 0,047 

Detailní rozbor struktury zásob by měl pomoci zjistit kde a v jakém množství je vázáno 

větší množství finančních prostředků. Optimalizačním přístupem pro uchovávání zásob 

bychom mohli být schopni v budoucím roce snížit celkové zásoby až o jednu třetinu, čímž 

bychom se dostali na hodnotu 75 263.  



 

54 

 

Snížením zásob bychom naopak dospěli ke zvýšení hodnoty položky krátkodobý finanční 

majetek na hodnotu 43 833, což se také kladně promítne do výpočtu okamžité likvidity. 

Při předpokladu minimálně stejných tržeb jako v roce 2016 se pak hodnoty doby obratu 

zásob a okamžité likvidity budou vyvíjet dle Tab. 23. 

Tab. 23: Hodnoty doby obratu zásob a okamžité likvidity po optimalizaci (Zdroj: vlastní zpracování) 

 2016 2017 

Doba obratu zásob [dny] 59 39 

Okamžitá likvidita 0,047 0,193 

Optimalizací zásob se tak dostaneme těsně pod doporučovaná čísla obou ukazatelů, 

což jsou dozajista lepší hodnoty, než které dostáváme za současného stavu.  

4.3 Vymáhání pohledávek od odběratelů 

Společnost v současné chvíli nemá výrazné problémy, co se odběratelů a jejich úhrad 

pohledávek týče. Přesto si dovolím navrhnout malá vylepšení, která v opačném případě 

pomohou dostat své peníze od dlužníků. Za poslední tři roky provádí okolo 60 % 

odběratelů úhradu pohledávek do 30 dnů popř. 30 % odběratelů do 60 dnů, což způsobují 

především podniky ve skupině, které dostávají dvojnásobný čas na úhradu závazku. 

Posledních cca 10 % platí až později, viz Tab. 24 (9). 

Tab. 24: Úhrada pohledávek odběrateli (Zdroj: vlastní zpracování dle 9) 

Pohledávky 0 - 30 dní 31 - 60 dní 61 - 90 dní 90 - 120 dní více než 120 dní 

2014 58 % 35 % 5 % 2 % 0 % 

2015 57 % 28 % 10 % 4 % 0 % 

2016 60 % 32 % 7 % 1 % 0 % 

Číselně se pak jedná o hodnoty 2 402 514 Kč nehrazených pohledávek po splatnosti 

90 dnů v roce 2014, 3 349 636 Kč v roce 2015 a 1 742 345 v období posledním 

uvedeném. 

4.3.1 Systém upozorňování 

Principově se jedná o velice jednoduchý návrh, kterýž spočívá v upozornění odběratele 

na neuhrazené závazky vůči Pyroteku nejdříve v určitém předstihu a poté po termínu 
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splatnosti. Nejdříve by se odesílaly upozorňovací maily následovány telefonickým 

kontaktem případně osobní návštěvou obchodního asistenta, který by urgoval zaplacení 

odběratelem.  

V následující tabulce jsou uvedeny konktrétně a přehledně všechny činnosti vedoucí 

k získání peněžních prostředků zpět.  

Tab. 25: Systém upozorňování (Zdroj: vlastní zpracování) 

Činnost Splatnost 

Informační e-mail 3 dny před koncem 

Upozorňující e-mail 3 dny po konci 

Telefonát 1 týden po konci 

Osobní návštěva zástupce 2 týdny po konci 

Postoupení pohledávky vymahačské společnosti 1 měsíc po konci 

V prvním e-mailu automaticky generovaným systémem řízení pohledávek by byl text 

vyjadřující informaci o neuhrazeném závazku. Ve druhém pak bude slušné upozornění 

na okamžité uhrazení. V dalším kroku pak bude zaměstnanec obchodního oddělení 

telefonicky konfrontovat odběratele, následně za ním podnikne návštěvu, přičemž se bude 

řešit další postup úhrady závazku.  

V krajním případě, kdy nebude ochoten odběratel ani tak platit, existuje zde možnost 

postoupení pohledávky jiné společnosti, přičemž ta se na takové případy přímo zaměřuje. 

Za tyto služby si samozřejmě účtuje provizi, pravděpodobnost získání alespoň nějakých 

peněz zpět se však zvyšuje. 

4.3.2 Skonto 

V dnešní uspěchané době je moderní dávat různé slevové akce, čímž je zákazník ovlivněn 

v rozhodování o koupi. Já navrhuji využít této myšlenky k trochu jinému účelu – 

motivování odběratele k dřívější úhradě závazku, čímž si zajistí 2% slevu z celkové 

vystavené hodnoty na faktuře. Např. u průměrně vystavované hodnoty 11 412 Kč dostane 

odběratel při úhradě do 14 dnů jednorázové skonto ve výši 228 Kč. 
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Tab. 26: Současné hodnoty z výsledovky (Zdroj: vlastní zpracování dle Výkaz zisků a ztrát 2011-2016) 

[mil. Kč] 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkové tržby 322 905  470 423 532 158 640 700 815 179 697 263 

Celkové náklady 303 900 463 705 482 676 579 208 728 347 649 363 

Provozní výsledek 

hospodaření 
19 005 6 718 49 482 61 492 86 832 47 900 

Při dřívějším zaplacení tak Pyrotek za malou ztrátu získá velké množství volných 

finančních prostředků, které je možné využít jinde. V Tab. 27 je možné vidět provozní 

výsledky hospodaření za uplynulá léta, kdyby bylo skonta využíváno a také 

předpokládaná čísla v nadcházejícím roce po zavedení. 

Tab. 27: Provozní výsledek hospodaření po využití skonta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Odběratelé využívajíc skonto [tis. Kč] 2014 2015 2016 2017 

100 %  48 678 70 528 33 955 44 286  

75 %  51 882 74 604 37 441 48 435 

50 %  55 085 78 680 40 927 52 583 

25 %  58 289 82 756 44 414 56 731 

Teoretické dodatečné náklady, které vzniknou v případě uskutečnění návrhu, jsou 

vyčísleny níže.  

Tab. 28: Vyčíslení celkových nákladů v případě poskytnutí skonta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Při využití skonta 2017 

100 % odběratelů 16 594 000 Kč 

75 % odběratelů 12 445 000 Kč 

50 % odběratelů 8 297 000 Kč 

25 % odběratelů 4 148 000 Kč 

Celkové náklady navíc se tak pohybují v rozmezí od 0 do téměř 17 milionů korun. 

Je nutné totiž počítat s tím, že ne každý odběratel shledá nabízenou slevu jako výhodnou 

a raději platbu opozdí s tím, že volné finanční prostředky využije nějak jinak.  

Mimo nepopiratelnou výhodu poskytnutí skonta se tak řadí především volné finanční 

prostředky získané včas díky kvalitní motivaci odběratelů plnit své závazky. 
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4.3.3 Faktoring 

Při nesplacení pohledávky odběratelem do 90 dnů od jejího vystavení navrhuji využití 

faktoringu, které na našem území poskytuje velké množství subjektů. Pro příklad 

a výpočty využiji dvě náhodně zvolené společnosti a na závěr vyhodnotím jejich 

výhodnost.  

Pyrotek vydá něco málo přes 10 000 faktur ročně v průměrné hodnotě celkových 

pohledávek 115 140 761 Kč (9). 

ČSOB Factoring 

Úroky z profinancování se účtují dle pohyblivých měsíčních sazeb mezibankovního trhu 

PRIBOR, hodnota se aktuálně dle České národní banky pohybuje na čísle 0,20. 

Faktoringový poplatek je pak maximálně 1,4 % z hodnoty pohledávky, přičemž se účtuje 

za správu a vedení saldokonta, upomínání a další inkasní kroky (18,19). 

Factoring KB 

Úrok je vyčíslován na poskytnuté zálohy stejně jako v předchozím případě, poplatek 

je pak určen v maximální výši 1 % z hodnoty pohledávky. V případě bezregresního 

faktoringu však cena bývá navýšena o blíže nespecifikované pojistné (20). 

Tab. 29: Srovnání faktoringů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok Více než 90 dnů 
Proplacení pohledávek 

ČSOB KB 

2014 2 793 843 2 749 142 2 760 317 

2015 3 689 780 3 630 743 3 645 502 

2016 1 800 797 1 771 984 1 779 187 

V obou případech si společnost přijde na nemalé finanční prostředky již před samotným 

splacením pohledávek, ve finální částce pak konkrétně na 98 % hodnoty neuhrazených 

pohledávek v případě využití ČSOB a téměř 99 % při KB Factoringu. Takto získané 

peníze navíc se mohou využít nejen pro plánované investice, ale také např. pro placení 

vlastních závazků. 
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4.4 Realizovatelnost návrhů 

Ve finální části bakalářské práce zhodnotím každé z navrhovaných řešení a posoudím 

jeho realizovatelnost a aplikovatelnost. 

Nábor zaměstnanců je dle mého uskutečnitelný ihned, jedná se o aktuální problém, jež 

vyžaduje operativní řešení. Billboardovou kampaň je možné spustit od června tohoto roku 

a je plánována do konce srpna, do něhož by měl Pyrotek přispěním inzercí na internetu 

dosáhnout požadovaného stavu zaměstnanců. Délka náboru by se pak upravovala 

na základě úspěšnosti působení.  

Snížením skladových zásob společnost dosáhne nejen oborového průměru doby obratu 

zásob, ale také se jí zvýší okamžitá likvidita, čímž si upevní postavení na trhu a stane 

se více důvěryhodná. Aplikovat tento návrh je možné téměř okamžitě, přičemž výsledky 

se dostaví nejpozději do dvou měsíců – tedy staré doby obratu zásob. Ideální by pak bylo 

nechat tento stanovený standard zavedený i pro budoucí roky. 

Včasná úhrada jednotlivých pohledávek bude dozajista dosažena po realizování mnou 

navrhovaných změn na systém upozorňování, který detailně prezentuje aplikaci 

vynucovacích prostředků na získání peněžních prostředků. Také poskytování skonta 

odběratelům a postupování nesplacených pohledávek do 90 dnů faktoringové společnosti 

přispěje k lepšímu chodu společnosti. Časový diagram všech mých návrhů viz Tab. 30. 

Tab. 30: Ganttův diagram návrhů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Činnost 
2017 2018 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Reklamní poutače                               

Internetové stránky                               

Snížení skladových zásob                               

Systém upozorňování                               

Skonto                               

Faktoring                               

Stanovení doby je postaveno na výsledcích provedené finanční analýzy, přičemž např. 

u náboru zaměstnanců a optimalizaci zásob se samozřejmě počítá s působením výsledků 

i po skončení zavedení návrhu. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení finanční situace společnosti Pyrotek CZ, s.r.o. 

v letech 2011-2016. K tomuto zhodnocení bylo využito několika skupin metod finanční 

analýzy a na základě výsledků z ní vyplývajících byla navržena možná opatření směřující 

ke zlepšení stavu, který byl zjištěn.  Práce jako celek je rozčleněna do tří základních částí. 

První část se zabývala rozborem teoretických poznatků z odborné literatury, kde jsem 

využil především knižních zdrojů pro zpracování kvalitní rešerše. Vypsány byly nejen 

teoretické poznatky, ale především finanční vzorce a ukazatele potřebné pro vypracování 

analytické části. 

Ta tvořila v pořadí druhou část práce. V jejím rámci došlo nejprve k seznámení 

se se společností, na kterou je tato práce orientována, byly řečeny veškeré nezbytné 

informace, které by mohly ovlivnit celkové výsledky analýzy a také popsány podstatné 

skutečnosti související s její existencí, výrobním programem a historií. Následně byl 

definován výrobní program společnosti, čímž se konkretizovala její úloha na trhu.  

Na základě údajů z účetní závěrky společnosti v letech 2011-2016 byly vypočteny 

a vyhodnoceny vybrané skupiny ukazatelů finanční analýzy, které jsem vypsal v části 

teoretické. Použity byly ukazatele absolutní, rozdílové, poměrové a také jejich soustavy. 

Z poměrových ukazatelů jsem vybral ty zabývající se analýzou likvidity, rentability, 

zadluženosti a aktivity. Ze soustav pak byly vybrány především Index IN05, 

Tafflerův model a Kralickův Quick test. 

Při vlastních návrzích zlepšení současné situace bylo přihlédnuto k výsledkům celé 

finanční analýzy společnosti a na základě toho bylo zpracováno několik návrhů, které 

dle mého mohou pomoci Pyroteku k celkovým lepším výsledkům. Cíle, jež byly 

stanoveny na začátku práce, tak jsou úspěšně naplněny. 
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Příloha 1: Rozvaha PYROTEK CZ, s. r. o. za období 2011-2016 

  
AKTIVA 

Skutečnost v účetním období 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  AKTIVA CELKEM 307962 389334 392790 405603 512517 727430 

B. Dlouhodobý majetek 159212 247504 238306 221968 277383 470172 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 465 14613 12827 10671 8939 5986 

3. Software 465 588 777 1054 1756 1237 

4. Ocenitelná práva 0 9975 12050 9617 7183 4749 

7. 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 0 4050 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 158747 232891 225479 211297 268444 464186 

1. Pozemky 10031 31683 31711 31711 31711 31895 

2. Stavby 110135 111898 108587 105130 102941 316152 

3. 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 31170 83249 79799 67006 78528 106449 

7. 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 4146 5561 4245 5058 47499 9130 

8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 3265 500 1137 2392 7765 560 

C. Oběžná aktiva 147792 141132 153311 182089 234137 255738 

C.I. Zásoby 77550 64035 69064 80959 102767 112895 

1. Materiál 26995 34010 34600 40639 54029 56016 

2. Nedokončená výroba a polotovary 5834 5056 5300 6235 7492 8103 

3. Výrobky 11416 13020 16443 15987 16460 23153 

5. Zboží 33305 11949 12721 18098 24786 25623 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 357 0 0 0 0 

8. Odložená daňová pohledávka 0 357 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 59706 76245 81109 98901 125698 136277 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 25994 27836 37061 36142 50097 51872 

2. 

Pohledávky - ovládající a řídící 

osoba 29677 39042 37174 50197 59568 68037 

6. Stát - daňové pohledávky 2756 8072 4383 6250 6728 10034 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 464 307 558 603 931 270 

8. Dohadné účty aktivní 776 948 1841 2323 2546 1970 

9. Jiné pohledávky 39 40 92 3386 5828 4094 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 10536 495 3138 2229 5672 6566 

1. Peníze 68 21 63 51 98 23 

2. Účty v bankách 10468 474 3075 2178 5574 6543 

D.I. Časové rozlišení 958 698 1173 1546 997 1520 

1. Náklady příštích období 958 698 1031 1462 997 1520 

3. Příjmy příštích období 0 0 142 84 0 0 

 

 

 



 

II 

 

  
PASIVA 

Skutečnost v účetním období 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 PASIVA CELKEM 307962 389334 392790 405603 512517 727430 

A. Vlastní kapitál 129487 125552 161905 205006 258085 292600 

A.I. Základní kapitál 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

1. Základní kapitál 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

A.III. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 500 500 500 500 500 500 

1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 500 500 500 500 500 500 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 112847 123988 120052 156405 199506 252585 

1. Nerozdělený zisk minulých let 112847 123988 120052 156405 199506 252585 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 11140 -3936 36353 43101 53079 34515 

B. Cizí zdroje 177841 262201 229159 198280 251570 432804 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 5588 5750 

4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 5588 5750 

B.II. Dlouhodobé závazky 20281 115745 124633 84680 81781 59272 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 20214 115745 122804 82260 73041 56196 

9. Jiné závazky 0 0 0 0 5677 0 

10. Odložený daňový závazek 67 0 1829 2420 3063 3076 

B.III. Krátkodobé závazky 86534 67496 51730 67625 137102 140480 

1. Závazky z obchodních vztahů 26902 33151 26427 44733 68843 57308 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 52325 21890 14574 6333 45128 63184 

5. Závazky k zaměstnancům 3329 3999 4342 4675 5668 6294 

6. 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 1881 2160 2389 2554 3092 3474 

7. Stát - daňové závazky a dotace 757 567 1594 7289 6481 1028 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 92 70 516 864 683 5292 

10. Dohadné účty pasivní 1241 5659 1888 1132 3096 2139 

11. Jiné závazky 7 0 0 45 4111 1761 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 71026 78960 52796 45975 27099 227302 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 36434 24752 12976 1099 0 140101 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 34592 54208 39820 44876 27099 87201 

C.I. Časové rozlišení 634 1581 1726 2317 2862 2026 

1. Výdaje příštích období 634 1581 1726 2317 2862 2026 

 

  



 

III 

 

Příloha 2: Výkaz zisků a ztrát PYROTEK CZ, s. r. o. za období 2011-2016 

  
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

Skutečnost v účetním období 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I. Tržby za prodej zboží 124624 184078 117649 179795 216559 146958 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 92993 154664 81435 136037 156191 100815 

+ Obchodní marže 31631 29414 36214 43758 60368 46143 

II. Výkony 198136 286026 413605 460612 598119 549635 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 189448 285201 409939 460133 596376 542331 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti  8688 825 3666 479 1743 7304 

B. Výkonová spotřeba 129337 200271 273853 303273 401902 356153 

1. Spotřeba materiálu a energie 102435 160036 227337 250261 330200 295582 

2. Služby 26902 40235 46516 53012 71702 60571 

+ Přidaná hodnota 100430 115169 175966 201097 256585 239625 

C. Osobní náklady 60535 81433 90064 97850 113824 130239 

1. Mzdové náklady 45090 61317 67850 73307 85052 96856 

3. 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 15109 19629 21590 23723 27828 31634 

4. Sociální náklady 336 487 624 820 944 1749 

D. Daně a poplatky 113 143 165 183 192 184 

E. 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 8229 12869 20116 20652 22279 26128 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 33 125 148 252 430 477 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 33 125 148 252 430 477 

F. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu 0 0 0 0 106 775 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 106 775 

G. 

Změna stavu rezervu a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 

období 110 -109 570 313 6436 2161 

IV. Ostatní provozní výnosy 112 194 756 41 71 193 

H. Ostatní provozní náklady 12583 14434 16473 20900 27417 32908 

* Provozní výsledek hospodaření 19005 6718 49482 61492 86832 47900 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 5661 0 

X. Výnosové úroky 125 305 3 4 3 9 

N. Nákladové úroky 2297 5032 5623 4475 4728 4700 

XI. Ostatní finanční výnosy 15736 43512 25421 32759 41473 18617 

O. Ostatní finanční náklady 18741 49833 24555 36555 50742 20135 

* Finanční výsledek hospodaření -5177 -11048 -4754 -8267 -19655 -6209 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 2688 -394 8375 10124 14098 7176 

1.  -splatná 2769 30 6189 9534 13455 7163 

2.  -odložená -81 -424 2186 590 643 13 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 11140 -3936 36353 43101 53079 34515 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 11140 -3936 36353 43101 53079 34515 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 13828 -4330 44728 53225 67177 41691 
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Příloha 3: Vertikální analýza aktiv 

[%] 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dlouhodobý majetek 51,70 63,57 60,67 54,73 54,12 64,63 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,15 3,75 3,27 2,63 1,74 0,82 

Software 0,15 0,15 0,20 0,26 0,34 0,17 

Ocenitelná práva 0,00 2,56 3,07 2,37 1,40 0,65 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 51,55 59,82 57,40 52,09 52,38 63,81 

Pozemky 3,26 8,14 8,07 7,82 6,19 4,38 

Stavby 35,76 28,74 27,65 25,92 20,09 43,46 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 10,12 21,38 20,32 16,52 15,32 14,63 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1,35 1,43 1,08 1,25 9,27 1,26 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1,06 0,13 0,29 0,59 1,52 0,08 

Oběžná aktiva 47,99 36,25 39,03 44,89 45,68 35,16 

Zásoby 25,18 16,45 17,58 19,96 20,05 15,52 

Materiál 8,77 8,74 8,81 10,02 10,54 7,70 

Nedokončená výroba a polotovary 1,89 1,30 1,35 1,54 1,46 1,11 

Výrobky 3,71 3,34 4,19 3,94 3,21 3,18 

Zboží 10,81 3,07 3,24 4,46 4,84 3,52 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odložená daňová pohledávka 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 19,39 19,58 20,65 24,38 24,53 18,73 

Pohledávky z obchodních vztahů 8,44 7,15 9,44 8,91 9,77 7,13 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 9,64 10,03 9,46 12,38 11,62 9,35 

Stát - daňové pohledávky 0,89 2,07 1,12 1,54 1,31 1,38 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,15 0,08 0,14 0,15 0,18 0,04 

Dohadné účty aktivní 0,25 0,24 0,47 0,57 0,50 0,27 

Jiné pohledávky 0,01 0,01 0,02 0,83 1,14 0,56 

Krátkodobý finanční majetek 3,42 0,13 0,80 0,55 1,11 0,90 

Peníze 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 

Účty v bankách 3,40 0,12 0,78 0,54 1,09 0,90 

Časové rozlišení 0,31 0,18 0,30 0,38 0,19 0,21 

Náklady příštích období 0,31 0,18 0,26 0,36 0,19 0,21 

Příjmy příštích období 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 

 

 

 

 

 



 

V 

 

Příloha 4: Vertikální analýza pasiv 

[%] 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vlastní kapitál 42,05 32,25 41,22 50,54 50,36 40,22 

Základní kapitál 1,62 1,28 1,27 1,23 0,98 0,69 

Základní kapitál 1,62 1,28 1,27 1,23 0,98 0,69 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 0,16 0,13 0,13 0,12 0,10 0,07 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0,16 0,13 0,13 0,12 0,10 0,07 

Výsledek hospodaření minulých let 36,64 31,85 30,56 38,56 38,93 34,72 

Nerozdělený zisk minulých let 36,64 31,85 30,56 38,56 38,93 34,72 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 3,62 -1,01 9,26 10,63 10,36 4,74 

Cizí zdroje 57,75 67,35 58,34 48,89 49,09 59,50 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,79 

Ostatní rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,79 

Dlouhodobé závazky 6,59 29,73 31,73 20,88 15,96 8,15 

Závazky - ovládající a řídící osoba 6,56 29,73 31,26 20,28 14,25 7,73 

Jiné závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 

Odložený daňový závazek 0,02 0,00 0,47 0,60 0,60 0,42 

Krátkodobé závazky 28,10 17,34 13,17 16,67 26,75 19,31 

Závazky z obchodních vztahů 8,74 8,51 6,73 11,03 13,43 7,88 

Závazky - ovládající a řídící osoba 16,99 5,62 3,71 1,56 8,81 8,69 

Závazky k zaměstnancům 1,08 1,03 1,11 1,15 1,11 0,87 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 0,61 0,55 0,61 0,63 0,60 0,48 

Stát - daňové závazky a dotace 0,25 0,15 0,41 1,80 1,26 0,14 

Krátkodobé přijaté zálohy 0,03 0,02 0,13 0,21 0,13 0,73 

Dohadné účty pasivní 0,40 1,45 0,48 0,28 0,60 0,29 

Jiné závazky 0,00 0,00 0,00 0,01 0,80 0,24 

Bankovní úvěry a výpomoci 23,06 20,28 13,44 11,33 5,29 31,25 

Bankovní úvěry dlouhodobé 11,83 6,36 3,30 0,27 0,00 19,26 

Krátkodobé bankovní úvěry 11,23 13,92 10,14 11,06 5,29 11,99 

Časové rozlišení 0,21 0,41 0,44 0,57 0,56 0,28 

Výdaje příštích období 0,21 0,41 0,44 0,57 0,56 0,28 
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Příloha 5: Horizontální analýza aktiv 

[%] 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

AKTIVA CELKEM 26,42 0,89 3,26 26,36 41,93 

Dlouhodobý majetek 55,46 -3,72 -6,86 24,97 69,50 

Dlouhodobý nehmotný majetek 3042,58 -12,22 -16,81 -16,23 -33,04 

Software 26,45 32,14 35,65 66,60 -29,56 

Ocenitelná práva X 20,80 -20,19 -25,31 -33,89 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek X -100,00 X X X 

Dlouhodobý hmotný majetek 46,71 -3,18 -6,29 27,05 72,92 

Pozemky 215,85 0,09 0,00 0,00 0,58 

Stavby 1,60 -2,96 -3,18 -2,08 207,12 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 167,08 -4,14 -16,03 17,20 35,56 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 34,13 -23,66 19,15 839,09 -80,78 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek -84,69 127,40 110,38 224,62 -92,79 

Oběžná aktiva -4,51 8,63 18,77 28,58 9,23 

Zásoby -17,43 7,85 17,22 26,94 9,86 

Materiál 25,99 1,73 17,45 32,95 3,68 

Nedokončená výroba a polotovary -13,34 4,83 17,64 20,16 8,16 

Výrobky 14,05 26,29 -2,77 2,96 40,66 

Zboží -64,12 6,46 42,27 36,95 3,38 

Dlouhodobé pohledávky X -100,00 X X X 

Odložená daňová pohledávka X -100,00 X X X 

Krátkodobé pohledávky 27,70 6,38 21,94 27,09 8,42 

Pohledávky z obchodních vztahů 7,09 33,14 -2,48 38,61 3,54 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 31,56 -4,78 35,03 18,67 14,22 

Stát - daňové pohledávky 192,89 -45,70 42,60 7,65 49,14 

Krátkodobé poskytnuté zálohy -33,84 81,76 8,06 54,39 -71,00 

Dohadné účty aktivní 22,16 94,20 26,18 9,60 -22,62 

Jiné pohledávky 2,56 130,00 3580,43 72,12 -29,75 

Krátkodobý finanční majetek -95,30 533,94 -28,97 154,46 15,76 

Peníze -69,12 200,00 -19,05 92,16 -76,53 

Účty v bankách -95,47 548,73 -29,17 155,92 17,38 

Časové rozlišení -27,14 68,05 31,80 -35,51 52,46 

Náklady příštích období -27,14 47,71 41,80 -31,81 52,46 

Příjmy příštích období X X -40,85 -100,00 X 
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Příloha 6: Horizontální analýza pasiv 

[%] 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

PASIVA CELKEM 26,42 0,89 3,26 26,36 41,93 

Vlastní kapitál -3,04 28,95 26,62 25,89 13,37 

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný 

fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření minulých let 9,87 -3,17 30,28 27,56 26,61 

Nerozdělený zisk minulých let 9,87 -3,17 30,28 27,56 26,61 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) -135,33 -1023,60 18,56 23,15 -34,97 

Cizí zdroje 47,44 -12,60 -13,47 26,88 72,04 

Rezervy X X X X 2,90 

Ostatní rezervy X X X X 2,90 

Dlouhodobé závazky 470,71 7,68 -32,06 -3,42 -27,52 

Závazky - ovládající a řídící osoba 472,60 6,10 -33,02 -11,21 -23,06 

Jiné závazky X X X X -100,00 

Odložený daňový závazek -100,00 X 32,31 26,57 0,42 

Krátkodobé závazky -22,00 -23,36 30,73 102,74 2,46 

Závazky z obchodních vztahů 23,23 -20,28 69,27 53,90 -16,76 

Závazky - ovládající a řídící osoba -58,17 -33,42 -56,55 612,58 40,01 

Závazky k zaměstnancům 20,13 8,58 7,67 21,24 11,04 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 14,83 10,60 6,91 21,06 12,35 

Stát - daňové závazky a dotace -25,10 181,13 357,28 -11,09 -84,14 

Krátkodobé přijaté zálohy -23,91 637,14 67,44 -20,95 674,82 

Dohadné účty pasivní 356,00 -66,64 -40,04 173,50 -30,91 

Jiné závazky -100,00 X X 9035,56 -57,16 

Bankovní úvěry a výpomoci 11,17 -33,14 -12,92 -41,06 738,78 

Bankovní úvěry dlouhodobé -32,06 -47,58 -91,53 -100,00 X 

Krátkodobé bankovní úvěry 56,71 -26,54 12,70 -39,61 221,79 

Časové rozlišení 149,37 9,17 34,24 23,52 -29,21 

Výdaje příštích období 149,37 9,17 34,24 23,52 -29,21 

 


