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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením finanční situace společnosti ABC s.r.o. 

v letech 2013–2017. Práce je rozdělena do tří hlavních oblastí. V první části jsou shrnuty 

teoretické poznatky z odborné literatury, podle kterých je následně zpracována vlastní 

finanční analýza zvolené společnosti. V druhé části je představena zvolená společnost  

a provedena finanční a strategická analýza. V poslední části jsou na základě výsledků 

navržena opatření ke zlepšení finanční situace a dlouhodobé stability společnosti. 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with evaluation of the financial situacion of the company ABC 

s.r.o. from 2013 up 2015. The diploma thesis is divided into three main parts. In the first 

part is mentioned the theoretical knowledge from the prefessional literature. According 

them there are processed the financial analysis of the company. The company is 

introduced in the second part and there is worked up the financial and strategic analysis. 

In the last part there are suggested the measure on the basic of resuls that should lead to 

the improvement of the existing financial situation and long-term stability of this 

company. 
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ÚVOD 

Finanční analýza má nezastupitelné místo při hodnocení úspěšnosti podniku nejen  

při žádostech o bankovní úvěry, ale zejména také pro management společnosti,  

který může upozornit na možná ohrožení či slabé stránky společnosti, které by mohly být 

zlepšeny a poskytnout při správné interpretaci vodítka pro tato zlepšení. Hodnocení 

finanční situace podniku formou provedení finanční analýzy je běžnou součástí řízení 

velkých společností, u malých a středních podniků již z podnětu managementu tak často 

prováděna není. Zde také často dochází k selháním, která by nemusela nastat, kdyby se 

management zajímal o výsledky zpožděných indikátorů a zohlednil je ve svém taktickém 

rozhodování v následujících obdobích. 

Základním zdrojem pro zpracování finanční analýzy jsou účetní závěrky ze sledovaných 

období a to nejméně pěti za sebou jdoucích let. Jedná se o rozvahu a výkaz zisku a ztrát, 

který je u malých společností uveden ve zjednodušeném rozsahu a přílohy účetní závěrky. 

U společností podléhajících auditu je ve Výroční zprávě rozvaha uvedena v plném 

rozsahu, tedy umožňuje podrobnější zkoumání finanční struktury analyzované 

společnosti. Finanční analýza zahrnuje celou řadu ukazatelů, mezi kterými musí být 

zástupci absolutních a tokových ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů 

a soustav ukazatelů. Vzhledem k tomu, že některé ukazatele se vzájemně doplňují, není 

nutno použít z jedné skupiny všechny, ale pouze vybrané, které se společnost rozhodne 

sledovat. 

Výsledné hodnoty je možné porovnat s oborovým průměrem dle zařazení NACE,  

které uvádí za každý rok Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pokud není pro danou 

skupinu oborový průměr stanoven, je pro porovnání vhodné udělat mezipodnikové 

srovnání s další vybranou společností působí ve stejném odvětví případně je přímým 

konkurentem. 

Pro zpracování této diplomové práce byla zvolena společnost působící v oblasti 

velkoobchodu a maloobchodu s farmaceutickými přípravky, tedy společnost provozující 

lékárny. Pro tento obor není stanoven oborový průměr, proto je v této práci provedeno 

srovnání s konkurenční společností. Společnosti si nepřály být jmenovány,  

proto sledovaná společnost je uváděna pod fiktivním názvem ABC s.r.o. a konkurenční 

společnost pod názvem XY. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo provést vyhodnocení finanční situace zvolené 

společnosti v závislosti na čase, během kterého prošla výraznými vývojovými etapami  

a na základě výsledků provést zhodnocení stávajícího stavu a navrhnout opatření na jeho 

zlepšení. Pro objektivní porovnání byly výsledky společnosti ABC s.r.o. konfrontovány 

s výsledky výrazného konkurenta XY. 

Pro dosažení tohoto cíle byly stanoveny tyto dílčí cíle: 

 Nastudování odborné literatury týkající se finančního řízení podniku, podnikové 

ekonomiky, finanční analýzy, finančního managementu a podnikové ekonomiky. 

 Zpracování teoretických východisek z uvedené literatury. 

 Představení zvolené společnosti, její organizační struktury a oboru podnikání. 

 Provedení strategické analýzy zvolené společnosti. 

 Provedení finanční analýzy formou vybraného systému jednotlivých ukazatelů. 

 Interpretace výsledků. 

 Provedení mezipodnikového srovnání s konkurentem XY. 

 Shrnutí výsledků jednotlivých analýz pomocí SWOT analýzy. 

 Celkové vyhodnocení finanční situace společnosti v letech 2013–2017. 

 Návrhy řešení na zlepšení stávající situace společnosti a k její finanční stabilitě. 

Při zpracování této diplomové práce byly použity tyto metody: 

 Metody strategické analýzy. Vnější prostředí společnosti, které ovlivňuje její 

podnikání, bude analyzováno pomocí PESTLE analýzy jednotlivých 

makroekonomických faktorů konkurenčního prostředí, analýza interních faktorů 

modelem McKinsey 7S. Konečné shrnutí jednotlivých dílčích analýz,  

tedy konkurenčního prostředí, interních faktorů a finanční analýzy budou shrnuty 

ve SWOT analýze (Smejkal, Rais, 2013). 

 Metody finanční analýzy. Metody a postupy ke zpracování finanční analýzy se 

v průběhu let standardizovaly a jsou oblíbeny pro svou jednoduchost. 

K základním využívaným metodám patří analýza stavových (absolutních) 

ukazatelů, analýza tokových ukazatelů, analýza rozdílových ukazatelů, analýza 

poměrových ukazatelů a analýza soustav ukazatelů (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013). 
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 Mezipodnikové srovnání. Metoda uplatňující se při porovnávání dosažených 

hodnot s konkurentem v odvětví či oboru, případně meziodvětvovém srovnání. 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

 Spider analýza. Metoda grafického vyhodnocení pomocí pavučinového grafu,  

kdy vybrané ukazatele lze vztáhnout k oborovým hodnotám či hodnotám 

konkurenčních společností (Růčková, 2015). 

Zpracovaná diplomová práce se dělí do tří na sebe navazujících částí. V první části 

jsou obsaženy teoretické poznatky a postupy z odborné literatury, které jsou následně 

použity v praktické části této práce. V druhé části jsou uvedena základní fakta  

o společnosti ABC s.r.o., v základním rozsahu zmíněna její historie, vývoj počtu 

zaměstnanců, provozoven, hlavních trhů a zákazníků ve sledovaných obdobích. 

Následně je zde zpracována strategická analýza konkurenčního okolí pomocí 

Porterovy analýzy a obecného prostředí pomocí PESTLE analýzy 

makroekonomických vlivů působících na společnost. Analýza interních faktorů je 

provedena metodou McKinsey 7S, kde jsou hodnoceny strategie, struktura, systémy, 

spolupracovníci, schopnosti, styl vedení a sdílené hodnoty společnosti. Finanční 

analýza je zpracována za roky 2013–2017, přičemž za rok 2017 byly v době 

zpracování práce dostupné pouze předběžné výsledky. Informace pro zpracování 

finanční analýzy byly čerpány z veřejně dostupných účetních výkazů. Protože  

pro daný obor není stanoven oborový průměr, je provedeno mezipodnikové srovnání 

s jedním z hlavních konkurentů společnosti ABC s.r.o., společností XY za pomoci 

Spider analýzy. Výsledky všech těchto analýz sdružuje SWOT analýza silných  

a slabých stránek společnosti a jejích příležitostí a hrozeb. Dále je provedeno celkové 

zhodnocení současné situace společnosti. Ve třetí části jsou uvedeny návrhy  

na zlepšení finanční situace a omezení hrozeb vyplývajících ze SWOT analýzy. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola obsahuje teoretické poznatky z odborné literatury týkající se strategické  

a finanční analýzy. Tyto poznatky jsou dále východiskem pro zpracování praktické 

analytické části této diplomové práce a návrhové části. 

1.1 Strategická analýza 

Pro vypracování strategické analýzy se obecně doporučuje provést analýzu okolního 

prostředí a to například pomocí PESTLE analýzy a následně analýzu vlastního oborového 

prostředí pomocí Porterovy analýzy. Interní faktory lze vyhodnotit pomocí modelu 7S. 

Provedení strategické analýzy je manažerským nástrojem, který může pomoci objektivně 

zhodnotit aktuální situaci společnosti a pomoci k rozhodnutí dalších strategických kroků. 

(Smejkal, Rais, 2013). 

Okolí podniku se dá členit následujícím způsobem: 

 

Obrázek č. 1: Členění okolí dle Jaucha a Gluecka (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Keřkovský, Vykypěl, 

2006) 

1.1.1 Strategická analýza obecného okolí 

Analýza obecného okolí posuzuje faktory prostředí, ve kterých se společnost nachází  

a na které musí nějakým způsobem reagovat. Jedná se zejména o vliv legislativy, 

politickou situaci, ekonomickou situaci regionu a další. Nerespektování těchto faktorů 

může způsobit závažné potíže. Pro analýzu obecného okolí lze použít PESTLE analýzu 

(Smejkal, Rais, 2013). 

okolí 
společnosti

obecné 
okolí

socioekon
omický 
sektor

technologi
cký sektor

vládní 
sektor

oborové 
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zákazníci dodavatelé konkurenti



15 

 

Při použití PESTLE analýzy jsou sledovány a hodnoceny faktory, které mohou nějakým 

způsobem ovlivnit fungování a prosperitu dané společnosti. Zahrnuty jsou zde politické, 

ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekologické faktory. 

 P – Politické faktory – patří sem zejména stabilita vlády a celé dané země 

(Smejkal, Rais, 2013). 

 E – Ekonomické faktory – situaci závodů silně ovlivňuje současný i budoucí 

stav ekonomiky. Důležité je zejména si uvědomit tzv. magický čtyřúhelník,  

který tvoří ekonomický růst, nezaměstnanost, inflace a vnější rovnováha. 

 S – Sociální faktory – důležitou roli zde hrají zejména životní styl, životní 

úroveň, kvalifikační struktura, zdravotní a demografická struktura populace a také 

hodnotové stupnice a postoje lidí a celkové klima ve společnosti. 

 T – Technologické faktory – zásadní pro vývoj firem jsou zejména významné 

vynálezy a inovace. Investice do technologického rozvoje se stává nezbytností, 

ale zároveň do poslední chvíle není jisté, zda výstupy výzkumu a vývoje budou 

na trhu úspěšné a vynaložené náklady se vrátí. 

 L – Legislativní faktory – příklady vytvářející příležitosti jsou subvence, ochrana 

domácích producentů před zahraniční konkurencí (zavedení omezení na dovoz 

nebo cla), snížení daní. Mezi hrozby plynoucí z aktivity státu patří zejména 

některé právní normy, certifikační požadavky, náklady ovlivňující stanovená výše 

minimální mzdy nebo rozsah zákonem dané pracovní doby, regulace cen. 

 E – Ekologické faktory – tyto faktory významně ovlivňují výrobní technologie, 

rozmísťování výrobních jednotek závodů a mohou způsobovat i zákazy určitých 

výrob (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

 

1.1.2 Analýza oborového okolí 

Oborové okolí společnosti je ovlivňováno zejména jeho konkurenty, dodavateli, 

zákazníky, výrazný vliv má také atraktivita oboru, ve kterém společnost působí. Velmi 

užitečným a často používaným nástrojem hodnocení oborového okolí je Porterův 

pětifaktorový model konkurenčního prostředí, který vychází z předpokladu,  

že strategická pozice společnosti je určována zejména vyjednávací silou zákazníků, 
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dodavatelů, hrozbou vstupu nových konkurentů, hrozbou substitutů a rivalitou firem 

působících na daném trhu (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

 

Obrázek č. 2: Porterův model konkurenčního prostředí (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Keřkovský, 

Vykypěl, 2006) 

 Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká zejména v situaci, kdy je dodavatel 

velkým nebo významným dodavatelem na daném trhu, kde existuje omezený 

počet dodavatelů, pokud poptávané zboží je vysoce diferencované, neexistují 

snadno dostupné substituty a zákazník není pro dodavatele významným 

zákazníkem. 

 Vyjednávací síla zákazníků je silná, pokud je zákazník velkým odběratelem, 

může snadno přejít ke konkurenci, zboží má vysokou cenovou pružnost a má 

k dispozici veškeré tržní údaje o tržní ceně, nabídce a poptávce. 

 Hrozba vstupu nových konkurentů se snižuje tehdy, pokud jsou bariéry vstupu 

do odvětví například ve velikosti nutných fixních nákladů nebo se jedná o odvětví 

s vysokým stupněm regulace. 

 Hrozba substitutů se snižuje tehdy, pokud neexistují k určitému výrobku blízké 

substituty nebo firmy vyrábějící tyto substituty mají vyšší náklady. 
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 Rivalita společností působících na daném trhu je vysoká, pokud se jedná o trh 

s velkým počtem konkurentů, jedná se o atraktivní odvětví a výrobky jsou málo 

diferencované (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

1.1.3 Analýza interních faktorů 

Při identifikaci rozhodujících faktorů, které jsou důležitými determinanty pro úspěch 

společnosti je užitečný model strategické analýzy poradenské firmy McKinsey  

„7S model“. 

 Strategy (strategie) – tento faktor hodnotí, jak společnost dosahuje své cíle a jak 

je schopna reagovat na hrozby a příležitosti v daném oboru. 

 Structure (struktura) – v modelu „7S“ je strukturou chápána obsahová a funkční 

náplň organizačního uspořádání a formy sdílení informací. 

 Systems (systémy řízení) – prostředky, které slouží k řízení, tedy komunikační, 

kontrolní, informační a další. 

 Style (styl manažerské práce) – ve většině organizací existují rozdíly mezi 

formálním a neformálním řízením a také tím, co je prezentováno v interních 

předpisech a směrnicích a skutečnou formou řízení managementem a formě řešení 

problémů. 

 Staff (spolupracovníci) – řídící i řadoví pracovníci, u kterých je nutno rozlišovat 

kvantifikovatelné (např. systém odměňování, zvyšování kvalifikace)  

i nekvantifikovatelné aspekty (loajalita vůči firmě, morální postoj). 

 Skills (schopnosti) – profesionální schopnosti kolektivu jako celku a synergický 

efekt daný úrovní organizace práce a řízení. 

 Shared values (sdílené hodnoty) – základní ideje a principy respektované všemi 

pracovníky (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

1.2 Finanční analýza 

Finanční analýza je oblast, která je významnou součástí komplexního řízení podniku  

a smyslem využití jednotlivých ukazatelů finanční analýzy je zhodnotit situaci podniku  

a formulovat doporučení pro jeho následný rozvoj. 
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„Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno komplexně posoudit úroveň současné 

finanční situace podniku (finanční zdraví), posoudit vyhlídky na finanční situaci podniku 

v budoucnosti a připravit opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku, zajištění další 

prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů.“ (Dluhošová a kol., 

2010, str. 71). 

Při finanční analýze není důležitý jen momentální stav, ale také vývojová tendence v čase, 

porovnání s konkurenty či standarty, potenciál dalšího rozvoje a celkovou stabilitu 

společnosti (Scholleová, 2012). 

Základním faktorem pro zpracování kvalitní finanční analýzy jsou informace a přesná 

data o situaci společnosti. Lepší přístup k informacím má interní analytik, který si 

všechna potřebná a podrobná data pro zpracování analýzy zajistí. Obtížnější je situace 

externího analytika, který není ve spojení se společností a musí vycházet pouze z veřejně 

přístupných dat, a proto často nemá jejich dostatek pro kvalitní zpracování finanční 

analýzy. Platí tedy, že čím více analytik o společnosti ví, tím se výrazně zvyšují jeho 

možnosti pro vytvoření kvalitní finanční analýzy s validní vypovídací schopností 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

1.3 Uživatelé finanční analýzy 

Výsledky finanční analýzy neslouží pouze pro vlastní potřebu společnosti, ale také  

pro subjekty, které nejsou přímou součástí, ale se společností jsou nějakým způsobem 

v přímém kontaktu. Proto je při zpracování finanční analýzy také důležité zvážit,  

pro koho je určena a k tomu přihlížet, protože každá zájmová skupina preferuje jiný typ 

informací (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 Vedení podniku – finanční analýza je zdrojem informací o minulém vývoji, 

příčinách úspěchu či neúspěchu, může poskytnout náměty ke zlepšení systému 

hospodaření a řízení celé společnosti jako celku a také o možných budoucích 

rizicích. 

 Vlastníci (investoři) – pro vlastníky jsou důležité zejména informace, jak vedení 

zachází s vloženým kapitálem, jaký je jeho budoucí potenciál a velmi důležitá  

pro tuto skupinu je zejména informace o míře zhodnocení vloženého kapitálu. 
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 Financující banky – jsou zde důležité informace o ekonomickém stavu 

společnosti, možnosti splácet úvěr a tedy i zvážení, zda úvěr poskytnout (Landa, 

2008). 

 Obchodní partneři si vytvářejí úsudek na základě finanční analýzy zejména  

při výběru obchodních partnerů, formulaci obchodní politiky (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015). 

Vytvářejí si tímto informace důležité pro obchodní styky, zejména z hlediska 

hradit budoucí závazky z obchodních vztahů (Landa, 2008). 

 Zaměstnanci – skupina pracovníků společnosti má zájem na její hospodářské 

stabilitě společnosti, v mnoha případech jsou také motivováni hospodářskými 

výsledky společnosti (Růčková, Roubíčková 2012). 

 Stát a organizační složky státu – údaje jsou potřebné zejména pro účely 

vytváření statistik, kontrolu odváděných daní a ověřování skutečné finanční 

situace například při přidělování dotačních titulů (Růčková, Roubíčková 2012). 

 Konkurence – v rámci konkurenčního boje společnosti běžně porovnávají své 

vlastní výsledky s výsledky konkurentů, kdy se zajímají především o výšku tržeb, 

zásob a rentabilitu (Mulač, Mulačová a kol, 2013). 

1.4 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Výchozím zdrojem pro vytvoření finanční analýzy jsou zejména výkazy finančního 

účetnictví a výkazy vnitropodnikového účetnictví. 

Výkazy finančního účetnictví poskytují informace zejména externím uživatelům a patří 

mezi ně přehled o stavu a struktuře majetku a způsobu jeho krytí (rozvaha), výkaz  

o tvorbě a užití výsledku hospodaření (výkaz zisku a ztráty) a také výkaz o pohybu 

peněžních toků (Cash flow). 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví nepodléhají žádné jednotné metodické úpravě 

proti výkazům finančního účetnictví, podniky si je vytvářejí pro vlastní potřebu a jsou 

zde zejména zachyceny náklady v druhovém či kalkulačním členění. Tyto výkazy mají 

ale interní charakter, nejsou veřejně dostupné (Landa, 2008). Tyto výkazy tedy může 

využít pouze analytik pro potřebu dané společnosti a to interní či externí najatý danou 

společností. 
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Rozhodujícími pro vytvoření finanční analýzy jsou tedy výkazy finančního účetnictví, 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz Cash flow. Postup vytvoření finanční analýzy je 

zachycen v následujícím schématu. 

 

Obrázek č. 3: Postup při finanční analýze (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013) 

Návrhy doporučení na zlepšení stavu

Identifikace problémů společnosti

Analýza finanční pozice a celkové situace

Souhrnné ukazatele

Pyramidové rozklady vybraných ukazatelů

Analýza poměrových ukazatelů 

Zdroj dat: účetní výkazy společnosti, data konkurence pro srovnávací analýzu 

Analýza rozdílových ukazatelů – analýza ČPK

Zdroj dat: účetní výkazy společnosti, data konkurence pro srovnávací analýzu 

Analýza stavových a tokových ukazatelů

Zdroj dat: účetní výkazy analyzované společnosti, příloha k účetní závěrce, 
specializované databáze pro srovnávání ekon. údajů společností

Analýza vývoje odvětví

PESTLE analýza, Porterova analýza, zdroje dat: odborné časopisy a ročenky, 
specializované portály pro jednotlivá odvětví

Základní charakteristika společnosti 

Zdroj dat: výroční zprávy, web, propagační materiály společnosti, informace 
managementu
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1.5 Metody finanční analýzy 

Mezi elementární metody, které se při finanční analýze využívají, patří zejména: 

 Analýza stavových ukazatelů zaměřená na analýzu majetkové a finanční 

struktury. Využívá analýzy trendů v čase (horizontální analýza), tak procentních 

rozdílů jednotlivých položek rozvahy (vertikální analýza). 

 Analýza tokových ukazatelů se soustředí se na analýzu výnosů, nákladů, zisku 

a cash flow. 

 Analýza rozdílových ukazatelů. Rozdílové ukazatele slouží zejména k analýze 

společnosti z hlediska její likvidity. Nejtypičtějším rozdílovým ukazatelem je 

čistý pracovní kapitál. 

 Analýza poměrových ukazatelů je analýzou likvidity, rentability, aktivity, 

zadluženosti, produktivity, ukazatelů kapitálového trhu, ukazatelů na bázi cash 

flow a některých dalších. 

 Analýza soustav ukazatelů. 

 Souhrnné ukazatele hospodaření (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

1.6 Analýza stavových a tokových ukazatelů 

Základním zdrojem dat pro zpracování finanční analýzy jsou zejména data obsažená 

v účetních výkazech. Podle toho, zda udávají statický stav k danému okamžiku,  

nebo naopak informují o údajích za určité časové období, se dělí na údaje stavové  

a tokové. Veličiny stavové se nacházejí v rozvaze, kde je k určitému datu (např. 31. 12.) 

uvedena hodnota celkového majetku (aktiva) a majetkové struktury (pasiva). Účetní 

výkaz zisku a ztráty, stejně tak i výkaz cash flow, obsahuje. Jak již bylo zmíněno, 

základním zdrojem vstupních dat pro zpracování finanční analýzy jsou data obsažená 

v účetních výkazech. Dle toho, zda udávají určitý stav, nebo naopak informují o údajích 

za určitý interval, se rozlišují veličiny stavové a tokové. Veličiny stavové se nachází 

v účetním výkazu rozvaha, kde je k určitému datu (např. 31. 12.) uvedena hodnota 

majetku a kapitálu. Veličiny tokové se odečítají z Výkazu zisku a ztráty a výkazu cash 

flow (Kislingerová a kol., 2010). 
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1.6.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza neboli analýza trendů se zabývá změnami položek účetních výkazů 

v čase (Růčková, Roubíčková, 2012). „Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn 

položek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. Vypočítává se absolutní výše změn  

a její procentní vyjádření k výchozímu roku.“ (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, str. 

68). Jedná se o meziroční srovnání, které umožňuje odhalit změny, ke kterým dochází 

v průběhu let a hlavní trendy v hospodaření společnosti (Landa, 2008). 

Postup pro provedení výpočtu je následující Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 −  𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎100)  𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

1.6.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako 

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

rozvahy se jako základna volí výška aktiv (pasiv), při rozboru výkazu zisku a ztráty 

obvykle velikost celkových nákladů nebo výnosů (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

1.7 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží k orientaci likvidity podniku. „Mezi nejvýznamnějším 

rozdílovým ukazatelům patří čistý pracovní kapitál (ČPK) neboli provozní kapitál, který 

je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji a má 

významný vliv na platební schopnosti podniku“ (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013,  

str. 83). 

 Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného majetku, která je financována 

dlouhodobým kapitálem. 

Čistý pracovní kapitál = Oběžná aktiva – Krátkodobé cizí zdroje [Kč] 

 Čisté pohotové prostředky jsou vhodné pro sledování okamžité likvidity. 

Pohotové peněžní prostředky je pouze hotovost a zůstatek na běžných účtech 

(Růčková, Roubíčková, 2012). 
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Čisté pohotové prostředky = Pohotové peněžní prostředky – Okamžité splatné 

závazky [Kč] 

1.8 Poměrové ukazatele  

Podstatou těchto ukazatelů je dát do poměru různé pložky rozvahy, výkazu zisku a ztráty 

nebo výkazu cash flow. V praxi se osvědčila ale pouze soustava ukazatelů roztříděná  

do jednotlivých skupin podle oblasti, kterou hodnotí, tedy ukazatele zadluženosti, 

likvidity, rentability, aktivity. „Analýza účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů 

je jednou z nejoblíbenějších metod především proto, že umožňuje získat rychlou 

představu o finanční situaci v podniku“ (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, str. 84). 

1.8.1 Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele slouží jako indikátory výšky rizika, které společnost podstupuje při dané 

struktuře vlastních a cizích zdrojů. U posuzování celkové míry zadluženosti je nutné 

respektovat příslušnost k danému odvětví, obecná doporučovaná hodnota, kterou uvádí 

řada autorů, se pohybuje mezi 30–60 %. Čím vyšší je zadluženost, tím vyšší riziko  

na sebe společnost bere, protože musí být schopna splácet své závazky bez ohledu  

na svou momentální hospodářskou situaci. Určitá míra zadluženosti je ale výhodná 

z důvodu takzvaného „daňového štítu“, protože úroky z úvěru jsou daňově uznatelnou 

položkou a cizí kapitál je levnější než vlastní. 

 Celková zadluženost je základním ukazatelem, vychází z poměru cizích zdrojů 

a celkových aktiv (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Celková zadluženost =  
Cizí zdroje

Aktiva celkem
 x 100[%] 

 Míra úrokového krytí udává, kolikrát je společnost schopna ze svého výsledku 

hospodaření uhradit nákladové úroky. Doporučená minimální hodnota je 3, pokud 

je nižší než 1, společnost není schopna ze své hospodářské činnosti hradit ani 

náklady na cizí kapitál (Scholleová, 2012). Za EBIT je pro účely této práce 

považováno EBT + nákladové úroky. 
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Úrokové krytí =  
EBIT

Nákladové úroky
[krát] 

 Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji vyjadřuje, jak velká část 

majetku je kryta dlouhodobými zdroji. Pokud je hodnota vyšší než 1, společnost 

je překapitalizována a nedochází k efektivnímu využití kapitálu (Sedláček, 2011). 

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

Dlouhodobý majetek
[krát] 

1.8.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita znamená schopnost společnosti včas a v plné výši hradit své závazky. Ukazatele 

likvidity jsou konstruovány způsobem, kdy v čitateli je to, čím je možno platit  

a ve jmenovateli to, co je nutno zaplatit. Podle potřeby dosazujeme položky s různou 

mírou likvidity I.–III. stupně (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 Běžná likvidita (likvidita III. stupně) znázorňuje, kolikrát je schopna společnost 

zaplatit své závazky, pokud by proměnila všechna svá oběžná aktiva na peníze. 

Doporučené hodnoty jsou 1,8–2,5, ale u některých společností mohou být i nižší 

z důvodu vysoké obrátkovosti a rychlého rozvoje (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013, Scholleová, 2012). 

Běžná likvidita =  
Oběžná aktiva

Krátkodobé cizí zdroje
[krát] 

 Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) je přísnější obdoba ukazatele běžné 

likvidity, kdy od oběžných aktiv odečítáme jejich nejhůře likvidní část, tedy 

zásoby. Ukazatel by měl nabývat hodnot 1–1,5, při poměru menším než 1 musí 

společnost spoléhat na případný odprodej svých zásob, aby byla schopna hradit 

své závazky (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, Scholleová, 2012). 

Pohotová likvidita

=  
Krátkodobé pohledávky − krátkodobý finanční majetek

Krátkodobé cizí zdroje
[krát] 
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 Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) je poměrem finančního majetku 

v podobě hotovosti a peněz na bankovních účtech případně krátkodobě 

obchodovatelné cenné papíry a krátkodobých závazků. Doporučená hodnota by 

se měla pohybovat v rozmezí 0,2–0,5. Vysoké hodnoty znamenají neefektivní 

využití finančních prostředků. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, Scholleová, 

2012). 

Hotovostní likvidita =  
Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobé cizí zdroje 
[krát] 

1.8.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele likvidity udávají, jakým způsobem je podnik schopen využít svůj majetek. 

Ukazují na přebytečné kapacity či naopak na nedostatek aktiv vytvářejících hospodářský 

výsledek. Ukazatele aktivity existují dvojího typu, tedy charakteristické obratovostí 

(počtem obratů) a dobou obratu. Ukazatele obratovosti informují o počtu obrátek za dané 

období, čím vyšší je jejich počet, tím kratší dobu je vázán majetek a obvykle se zvyšuje  

i zisk. Průměrnou dobu obratu trvání jedné obrátky vyjadřují ukazatele doby obratu  

a udávají tuto dobu obvykle ve dnech. Snahou je minimalizovat vázanost kapitálu,  

tedy maximalizovat obrátky a co nejvíce snížit dobu obratu (Scholleová 2012). 

 Obrat aktiv je komplexní ukazatel udávající kolikrát se celková aktiva obrátí  

za rok, doporučená hodnota je nejméně 1. Pro účely této práce jsou za tržby 

považovány tržby z prodeje a výrobků služeb + tržby za prodej zboží. 

Obrat aktiv =  
tržby

aktiva
[krát] 

 Obrat zásob udává, kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku 

až po jejich prodej a opětný nákup zásob za jeden rok. 

Obrat zásob =  
tržby

zásoby
[krát] 

 Doba obratu zásob udává počet dnů, po který jsou zásoby v podniku vázány  

až do jejich spotřeby nebo prodeje. 
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Doba obratu zásob =  
zásoby

(
tržby
360 )

[dnů] 

 Doba splatnosti pohledávek udává počet dnů, po který musí společnost čekat  

na uhrazení svých pohledávek odběratelem. Po tuto dobu poskytuje společnost 

svému odběrateli obchodní úvěr. Pro účely této práce jsou považovány 

krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů. 

Doba splatnosti pohledávek =  
pohledávky

(
tržby
360 )

[dnů] 

 Doba splatnosti krátkodobých závazků udává počet dnů, kdy společnost sama 

využívá obchodní úvěr od svých dodavatelů (Scholleová 2012). 

Doba splatnosti krátkodobých závazků =  
krátkodobé závazky

(
tržby
360 )

[dnů] 

1.8.4 Ukazatele rentability 

Rentabilita znamená schopnost společnosti dosahovat zisku pomocí vloženého kapitálu  

a ukazatele rentability jsou měřítkem její úspěšnosti v této oblasti. Jednotlivé ukazatele 

vyjadřují, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč údaje použitého ve jmenovateli (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, Vochozka, 2011). 

Z hlediska finanční analýzy jsou rozlišovány různé modifikace zisku, které jsou dále 

používány v jednotlivých ukazatelích: 

 EBITDA – zisk před odpisy a zdaněním, 

 EBIT – zisk před úroky a zdaněním, 

 EAT – zisk po zdanění, 

 NOPAT – provozní zisk po zdanění plus úroky (Čižinská, Marinič, 2010) 

 Rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equity) – ROE 

Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu vloženého do společnosti. 

Výsledek by měl být vyšší než průměrné úročení dlouhodobých vkladů, tento 

rozdíl se nazývá prémie za riziko. Hodnoty rentability je nutno posuzovat 
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v dlouhodobém časovém horizontu, protože například investice do rozvoje mohou 

způsobit jejich výkyv, který ale v tomto případě nemusí signalizovat problém 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

ROE =  
EAT

Vlastní kapitál
 × 100[%] 

Modifikovaná verze tohoto ukazatele se nazývá hrubá výnosnost vlastního 

kapitálu a je zde použita v čitateli hodnota EAT (Jindřichovská, 2013). 

Hrubá výnosnost vlastního jmění =  
Zisk před zdaněním 

Vlastní kapitál
× 100[%] 

Tato forma ukazatele je vhodná například při srovnání výnosnosti vlastního 

kapitálu u podniků v zemích s různou mírou zdanění. 

 Rentabilita investovaného kapitálu (Return On Investment) – ROI 

V tomto ukazateli neexistuje jednoznačná shoda, nejčastěji je používán jako 

ukazatel měřící výnosnost dlouhodobého kapitálu bez ohledu na jeho zdroj 

financování, tedy dlouhodobého cizího kapitálu a vlastního kapitálu (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013). 

ROI =  
Zisk

Dlouhodobý kapitál 
× 100[%] 

 Rentabilita aktiv (Return On Assets) – ROA 

Jedná se o klíčový ukazatel rentability, který dává do poměru zisk společnosti 

s celkovými vloženými aktivy bez ohledu na zdroj jejich financování (Scholleová, 

2012). 

ROA =  
EBIT

Celková aktiva
× 100[%] 

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return On Capital Employed) – ROCE 

Ukazatel užívaný k vyjádření významu dlouhodobého investování, kdy v čitateli 

jsou výnosy všech investorů, tedy akcionářů i bank poskytujících společnosti úvěr 
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a ve jmenovateli veškeré dlouhodobé finanční prostředky, kterými společnost 

disponuje (Solař, Bartoš, 2006). 

ROCE =  
EAT + nákladové úroky

Dlouhodobé závazky + Vlastní kapitál 
× 100[%] 

 Rentabilita tržeb (Return Of Sales) – ROS 

Zisk v čitateli může mít podobu EBIT nebo EAT a vyjadřuje ziskovou marži. Její 

hodnotu je vhodné porovnat s obdobnými společnostmi. Pro mezipodnikové 

srovnání je vhodné použít EBIT, aby hodnocení nebylo ovlivněno různou 

kapitálovou strukturou a v případě srovnání společností s různou mírou zdanění 

také touto odlišností. Do čitatele lze použít také hodnotu Výnosy, ukazatel poté 

měří, kolik čistého zisku připadá na 1 korunu celkových výnosů podniku 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Rentabilita tržeb =  
Zisk

Tržby 
 × 100[%] 

1.8.5 Další ukazatele finanční analýzy 

V rámci finanční analýzy lze podle jejího cílení použít i další řadu ukazatelů zaměřených 

zejména na tvorbu přidané hodnoty a počet zaměstnanců. 

 Ukazatele produktivity a nákladovost práce 

Do čitatele lze použít také Výkony nebo Osobní náklady a měla by platit zásada, 

že osobní náklady na zaměstnance mohou růst pouze v případě, když roste  

i produktivita práce a tvorba přidané práce na zaměstnance (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013). 

Produktivita práce =  
Tržby

Počet zaměstanců
[Kč] 

1.9 Komplexní charakteristiky finančního zdraví 

Standartní finanční ukazatele mají nevýhodu tím, že hodnotí pouze izolovanou část 

hospodaření společnosti. Tento nedostatek byl odstraněn vytvořením komplexních 
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finančních ukazatelů. Tato metoda vychází především z poznání souvislostí a vztahů 

mezi jednotlivými poměrovými ukazateli a takto dávají širší pohled na analyzovaná data 

1.9.1 Pyramidový rozklad ukazatelů – Du Pontův diagram 

Tento diagram znázorňuje závislost vývoje rentability vlastního kapitálu na ziskovém 

rozpětí, obratu celkových aktiv a poměru celkových aktiv k vlastnímu kapitálu. „Poměr 

celkových aktiv a vlastního kapitálu se v Du Pontově diagramu označuje jako 

multiplikátor jmění vlastníků (v procentním vyjádření se také označuje jako finanční 

páka).“(Landa, 2008, str. 92). 

 

Obrázek č. 4: Du Pont diagram (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Růčková, Roubíčková, 2012) 

1.9.2 Složené a bonitní ukazatele 

Složené ukazatele pracují s jednotlivými dílčími ukazateli a těmto přiřazují určitou váhu. 

Součet jednotlivých hodnot pak určuje celkový indexový ukazatel. Nejvýznamnější jsou 

modely pro hodnocení finanční situace a solventnosti podniku využívající více 

faktorovou analýzu. Velkým přínosem těchto modelů je jejich jednoduchost, odstranění 
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subjektivity při výběru indikátorů a hodnocení jejich významnosti. Jejich nevýhodou je 

ztráta informací o příčinách případných problémů ve společnosti shrnutím všech 

indikátorů do jednoho souhrnného čísla (Landa, 2008). 

„Bankrotní indikátory jsou určeny především pro věřitele, které zajímá schopnost 

podniku dostát svým závazkům, resp. kteří nemají k dispozici jiné, např. ratingové 

ohodnocení. Bonitní indikátory odrážejí míru kvality firmy podle její výkonnosti (jako 

stroje na peníze), jsou tedy orientovány na investory a vlastníky, kteří nemají k dispozici 

údaje pro propočet čisté současné hodnoty firmy.“ (Scholleová, 2012, str. 189). 

 Altmanovo Z-skóre 

Altmanovo Z-skóre se skládá celkem z pěti ukazatelů a zahrnuje v sobě 

rentabilitu, zadluženost, likviditu a strukturu kapitálu. Uvádí se ve dvou verzích 

pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu a pro podniky obchodované  

na kapitálovém trhu. Tento index s relativně velkou spolehlivostí odhaduje možný 

bankrot společnosti přibližně dva roky dopředu, a proto patří mezi bankrotní 

indikátory (Scholleová, 2012). 

Altmanův index pro společnosti neobchodované na kapitálovém trhu: 

Z = 0,717 ×  X1 + 0,847 ×  X2 + 3,107 ×  X3 + 0,42 ×  X4 + 0,998 × X5 

Kde: 

𝐗𝟏 – čistý pracovní kapitál / aktiva 

𝐗𝟐 – nerozdělený zisk minulých let / aktiva 

𝐗𝟑 – EBIT / aktiva 

𝐗𝟒 – vlastní kapitál / cizí zdroje 

𝐗𝟓 – tržby / aktiva 

Vyhodnocení vypočteného Z-skóre je uvedeno v následujícím obrázku: 
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Obrázek č. 5: Vyhodnocení Z-skóre (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Scholleová, 2012) 

Atmanův index pro společnosti obchodované na kapitálovém trhu: 

Z = 1,2 × X1 + 1,4 × X2 + 3,3 ×  X3 + 0,6 × X4 + 1,0 ×  X5 

Kde: 

𝐗𝟏 – čistý pracovní kapitál / aktiva 

𝐗𝟐 – nerozdělený zisk minulých let / aktiva 

𝐗𝟑 – EBIT / aktiva 

𝐗𝟒 – tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkových závazků 

𝐗𝟓 – tržby / aktiva 

Vyhodnocení vypočteného Z-skóre je uvedeno v následujícím obrázku: 

 

Obrázek č. 6: Vyhodnocení Z-skóre (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Scholleová, 2012) 

  

Z-skóre vyšší než 2,9 FINANČNĚ ZDRAVÁ     
SPOLEČNOST

Z-skóre mezi 1,23-2,9 "ŠEDÁ ZÓNA" NELZE 
JEDNOZNAČNĚ ROZHODNOUT

Z-skóre pod 1,23 SPOLEČNOST JE 
OHROŽENA BANKROTEM

Z-skóre vyšší než 2,99 FINANČNĚ ZDRAVÁ 
SPOLEČNOST

Z-skóre mezi 1,81-2,99 "ŠEDÁ ZÓNA" NELZE 
JEDNOZNAČNĚ ROZHODNOUT

Z-skóre pod 1,81 SPOLEČNOST JE 
OHROŽENA BANKROTEM
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 INDEX IN05 

Index IN05 byl konstruován s ohledem na české podmínky a zohledňuje i hledisko 

vlastníka společnosti. Při jeho výpočtu je problémem, pokud je společnost zcela 

nezadlužená nebo zadlužená velmi málo. Pro tento případ se doporučuje při výpočtu 

omezit hodnotu ukazatele EBIT / úrokové krytí hodnotou ve výši 9 (Scholleová, 2012). 

IN05 = 013 ×  
aktiva

cizí zdroje 
+ 0,04 × 

EBIT

nákladové úroky
+ 3,97 × 

EBIT

aktiva
+ 0,21 

×  
výnosy

aktiva
+ 0,09 × 

oběžná aktiva

krátkodobé závazky
 

Vyhodnocení indexu IN05 je uvedeno v následujícím obrázku: 

 

Obrázek č. 7: Vyhodnocení Indexu IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Scholleová, 2012) 

 Kralickův Quicktest 

V současnosti se rozeznávají dvě varianty Kralickova rychlého testu, původní  

a modifikovaná. Obě verze vyžadují rozdílná vstupní data. V původní variantě se ukazatel 

vypočte jako aritmetický průměr dosažených známek za hodnoty čtyř ukazatelů, z nichž 

dva hodnotí výnosy a druhé dva finanční stabilitu společnosti. Známky jsou uvedeny 

v tabulce pro výpočet. 

V modifikované variantě je pro hodnocení použit percentil oborových hodnot a jsou 

přidělovány body. Zprůměrováním bodových hodnot prvního a druhého ukazatele se 

získává hodnocení finanční stability, výpočtem průměru třetího a čtvrtého ukazatele 

výnosová situace. Průměrem všech čtyř ukazatelů či průměrem hodnoty výnosového 

ukazatele a ukazatele stability dostaneme konečné hodnocení (Vochozka, 2011). 

IN05 vyšší než 1,6 PODNIK TVOŘÍ 
HODNOTU S PRAVDĚPODOBNOSTÍ 67 %

IN05 mezi 0,9 až 1,6 "ŠEDÁ ZÓNA" 

IN05 pod 0,9 HROZBA BANKROTU S 
PRAVDĚPODOBNOSTÍ 86 %
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 Spider analýza 

Skupiny poměrových ukazatelů zadluženosti, likvidity, rentability a aktivity a jejich 

porovnání s odvětvovým průměrem či konkurentem lze zobrazit paprskovým grafem 

Spider analýzy. Křivky v grafu lze snadno interpretovat tím, že čím je křivka položena 

od středu grafu dále, tím je na tom podnik lépe. Je nutno ale výsledky správně 

interpretovat, tedy že například příliš vysoká hodnota ukazatelů likvidity svědčí  

o neefektivním využívání aktiv společnosti a příliš vysoký podíl vlastního kapitálu může 

snižovat hodnotu finanční páky. Poměrové ukazatele pro sestavení Spider analýzy jsou 

zachyceny v následující tabulce ((Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Tabulka č. 1: Poměrové ukazatele Spider analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013) 

Rentabilita 

A.1 Rentabilita vlastního kapitálu 

A.2 Rentabilita aktiv 

A.3 Rentabilita tržeb 

Likvidita 

B.1 Běžná likvidita 

B.2 Pohotová likvidita 

B.3 Hotovostní likvidita 

Zadluženost 

C.1 Vlastní kapitál / Aktiva 

C.2 Krytí dlouhod. majetku dlouhod. kapitálem 

C.3 Úrokové krytí 

Obratovost 

D.1 Obratovost aktiv 

D.2 Obratovost pohledávek 

D.3 Obratovost závazků 

1.10 Hodnotový ukazatel EVA (Economic Value Added) 

Ukazatel EVA je chápán jako výpočet čistého výnosu z provozní činnosti podniku 

sníženého o náklady kapitálu (Landa, 2008). 

K základním odlišnostem metody výpočtu ekonomické přidané hodnoty od ostatních 

klasických výpočtů ukazatelů rentability patří zejména: 
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 EVA do výpočtu zapracovává také alternativní náklady investovaného vlastního 

kapitálu a ve výpočtu se tedy projevuje i tržní faktor. 

 EVA se orientuje primárně na provozní oblast, tedy náklady a výnosy. U použití 

klasické finanční analýzy je zaměření na určitou oblast hospodaření podniku  

na uvážení analytika. 

 EVA ve svém výpočtu zohledňuje pouze kapitál, který je využíván v aktivech pro 

hlavní podnikatelskou činnost a kapitál investorů, kteří očekávají výnos z jeho 

vložení do společnosti. 

 Proti klasickým ukazatelům rentability, které jsou často udávány jako 

procentuální údaj, je EVA ukazatelem absolutním a její výsledek je vyjádřen 

v peněžních jednotkách (Růčková, 2015). 

Výpočet hodnoty EVA je následující: 

EVA = NOPAT − WACC ×  C 

Kde: 

NOPAT – čistý zisk z provozní činnosti po zdanění 

C – celkový investovaný kapitál 

WACC – průměrné vážené náklady kapitálu 

Průměrné vážené náklady kapitálu WACC jsou náklady na celkové investované 

dlouhodobé prostředky a výška hodnoty WACC závisí primárně na způsobu užití 

vlastních zdrojů a sekundárně na zdroji kapitálu. Podniky, které dokážou efektivně využít 

vlastní i cizí zdroje dosahují celkově nižších průměrných celkových nákladů na kapitál. 

V případě změny kapitálové struktury se mění i hodnota WACC (Vochozka, 2011). 

Výpočet hodnoty WACC: 

WACC =  rd (1 − t)  ×  
D

C
+  re  ×  

E

C
 

Kde: 

𝐫𝐝 – náklady na cizí kapitál (úroková sazba) 

d – sazba daně z příjmu 

C – celkový investovaný kapitál 
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D – cizí kapitál 

E – vlastní kapitál 

𝐫𝐞 – náklady vlastního kapitálu (Růčková, 2015). 

1.11 SWOT analýza 

SWOT analýza spočívá v identifikaci silných a slabých stránek společnosti a také 

identifikaci možných příležitostí a hrozeb pro danou společnost. SWOT analýza odráží 

celkovou situaci společnosti, sumarizuje výsledky všech dílčích analýz. Silné a slabé 

stránky odráží závěry interních analýz, příležitosti a hrozby závěry analýz vnějších 

faktorů (Keřkovský, Vykypěl, 2006). Samotné označení vyplývá z anglických slov 

Strenghts (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti)  

a Threats (hrozby). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části bude představena analyzovaná společnost vybraná pro tuto diplomovou práci. 

Nejdříve budou uvedeny základní údaje, popsána její organizační struktura a její 

zákazníci a vývoj společnosti v její historii. Bude zde také vypracována strategická 

PESTLE analýza a následně Porterova analýza konkurenčního prostředí a McKinsey 

model 7S. Následně bude vypracována finanční analýza této společnosti. Protože  

pro daný obor není uveden Ministerstvem průmyslu oborový průměr, bude provedeno 

následně mezipodnikové srovnání s jedním z největších konkurentů na trhu. Výsledky 

jednotlivých provedených analýz budou následně shrnuty se SWOT analýze, která je 

identifikací slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb dané společnosti. Na základě 

výsledků budou na závěr vypracovány návrhy a doporučení na zlepšení stávajícího stavu 

společnosti. 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní závod: ABC1 s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 200 000 Kč (splaceno 100 %) 

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

živnostenského zákona. 

Poskytování lékárenské péče v lékárně základního typu v rozsahu: 

1. Výdejní činnost pro veřejnost. 

2. Výdej na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení (trvalá činnost). 

3. Příprava léčivých přípravků v rozsahu: 

- léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita, 

- sterilní léčivé přípravky s proti mikrobní přísadou. 

4. Vstupní kontrola léčivých a pomocných látek. 

5. Lékárenská pohotovostní služba. 

                                                      
1 Jedná se o fiktivní název pro účel vypracování této diplomové práce. 
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Provoz první lékárny byl zahájen pod názvem XYZ2 v roce 1998. V roce 2004 byl název 

změněn na ABC a transformována právní forma na společnost s ručením omezeným 

(Obchodní rejstřík, výpis listin společnosti ABC). Společnost je dále držitelem 

Rozhodnutí o povolení k distribuční činnosti.  

2.2 Služby společnosti 

Společnost ABC s.r.o. se zabývá provozováním lékáren základního typu a poskytováním 

veřejné zdravotní péče. Součástí této péče je výdej léčivých přípravků na lékařský 

předpis, prodej volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy, kosmetiky, 

zdravotní obuvi, zdravotnických pomůcek a provozování e-shopu. Nedílnou součástí 

zdravotní péče je také poradenská služba. V současné době jsou tyto služby poskytovány 

v celkem třech pobočkách. Společnost je také oprávněna k distribuci léčiv, tedy může 

nakupovat a dále prodávat registrované léčivé přípravky dalším subjektům oprávněným 

k nakládání s nimi. 

2.3 Zákazníci společnosti 

Společnost ABC s.r.o. poskytuje lékárenskou službu pro veřejnost, tedy výdej léků  

na lékařský předpis, zdravotních pomůcek na poukaz, prodej léčivých přípravků 

dostupných bez lékařského předpisu (OTC léčiva) a dále prodej vybraného sortimentu 

doplňků stravy, kosmetiky, zdravotních pomůcek, obuvi, zdravé výživy a jiné. Součástí 

výdeje či prodeje léčivých přípravků, kosmetických přípravků a doplňků stravy je 

odborné poradenství a odborný cross-selling. Tímto pojmem je míněno cílené doporučení 

a prodej dalších přípravků klientovi s cílem docílení optimalizace jeho léčby synergickým 

působeních těchto přípravků (zvýšení účinnosti léčby a zkrácení její doby), a na straně 

lékárny je zde profit z vyšších tržeb díky prodeji dalších přípravků, které by si bez 

doporučení klient nekoupil. 

Provozován je také prodej formou e-shopu, který je zákazníky vnímán jako rozšíření 

služeb, kdy si mohou i přípravky běžně nedržené ve skladových zásobách objednat dle 

svých časových možností z pohodlí domova a vyzvednout si je do týdne od obdržení 

potvrzovací zprávy o nachystání objednávky. 

                                                      
2 Jedná se o fiktivní název pro účel vypracování této diplomové práce. 
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Lékárna také dále v malém rozsahu zásobuje některá zdravotnická zařízení léky  

a zdravotnickým materiálem (ordinace blízkých lékařů). 

2.4 Organizační struktura společnosti 

V čele společnosti je statutárním orgánem jednatel. Jednotlivé pobočky mají svého 

vedoucího lékárníka, který je zodpovědný za legislativně správný provoz. Vedoucím 

lékárníkem může být pouze magistr farmacie s atestací. Finanční řízení celé společnosti 

je v pravomoci jednatele. 

 

Obrázek č. 8: Organizační struktura společnosti ABC s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.5 Strategická analýza 

V této části diplomové práce je zpracována strategická analýza pro možnost vyhodnocení 

současné strategické pozice analyzované společnosti. 

2.5.1 PESTLE analýza 

Pomocí PESTE analýzy je vyhodnoceno obecné okolí podniku, které zahrnuje politické, 

ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekologické faktory. 

 Politické faktory 

Systém financování zdravotní péče, tedy systém úhrad za léky a výše jejich doplatků je 

ovlivňována nejen ze strany farmaceutických firem, ale zejména politickou situací  

ve státě, kdy levicová vláda podporuje vyšší úhradu z veřejného zdravotního pojištění, 

pravicová vláda se snaží naopak zvýšit spoluúčast pacienta snížením úhrad a zavedením 

regulačních poplatků. 

Statutární orgán 
- jednatel

Vedoucí 
lékárník lékárny 

č. 1

Vedoucí 
lékárník lékárny 

č. 2

Vedoucí 
lékárník lékárny 

č. 3
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Nejvýznamnějšími faktory kromě výše úhrad byly v posledních 10 letech zavedení  

a opětovné zrušení regulačních poplatků za recept a zavedení úhrady signálního výkonu 

09552. 

Regulační poplatek za položku na receptu 30 Kč byl zaveden 1. 1. 2008 a zavedení bylo 

podpořeno koalicí ODS, KDU-ČSL a Strany zelených. 1. 4. 2009 byl regulační poplatek 

na receptu pouze u léků s doplatkem nižším než 30 Kč. Od 1. 1. 2012 byla zrušena platba 

za položku na receptu a třicetikorunový poplatek byl stanoven jako poplatek za recept 

celkem bez ohledu na to, zda je na něm jedna položka či dvě. 2. 7. 2014 vláda schválila 

zrušení poplatku za recept s platností od 1. 1. 2015 (Zdravotnický deník). 

Jako kompenzace za zrušení poplatků za recept byl zaveden od 1. 1. 2015 signální výkon, 

který byl zařazen do úhradové vyhlášky pod číslem 09552, kterým se rozumí signální 

výkon výdeje léčivého přípravku za recept, tedy za vlastní výdej, základní dispenzaci  

a související administraci. Za každý tento výkon byla stanovena úhrada 12 Kč. Maximální 

celková úhrada za signální výkony byla tzv. referenčním obdobím, tedy 

dvanáctinásobkem množství receptů přijatých v roce 2013. (Apatykář®). Výška 12 Kč 

byla platná v roce 2015 a 2016, pro rok 2017 a 2018 byla zvýšena na 13 Kč (Apatykář®). 

 Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory ovlivňující segment lékárenské péče patří zejména míra 

nezaměstnanosti, inflace a vývoj celkové spotřeby léčiv. 

Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje procentuální míru počtu nezaměstnaných  

na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel (pracovní síle). Míra ekonomicky 

aktivních obyvatel ve sledovaných letech se pohybuje mezi 59,3–59,9 % (ČSÚ). 

V následující tabulce je uveden vývoj počtu nezaměstnanosti v ČR a v Jihomoravském 

kraji, který je sídlem společnosti ABC s.r.o. 

Tabulka č. 2: Obecná míra nezaměstnanosti v letech 2013–2017 (Zdroj: ČSÚ, Vlastní zpracování) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Česká republika (v %) 7,0 6,1 5,0 4,0 3,7 

Jihomoravský kraj (v %) 8,1 6,8 6,1 5,0 3,9 
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Graf č. 1: Vývoj počtu nezaměstnaných v ČR a Jihomoravským kraji v letech 2013–2017 (Zdroj: ČSÚ, 

Vlastní zpracování) 

Nezaměstnanost tedy dlouhodobě klesá a to celkově v České republice  

i v Jihomoravském kraji. Pro odvětví je ale důležitá specifická specializace daná 

vzděláním. Situace je ale obdobná jako v jiných odvětvích, nezaměstnanost v oboru je 

nízká. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců tedy vede ke zvyšování mezd zvláště  

pro oblasti s nedostatkem farmaceutů (např. Hlavní město Praha). 

Ekonomicky velmi významným faktorem je míra inflace. Míra inflace je vyjádřena 

přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a vyjadřuje procentní změnu 

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

(ČSÚ). 

Tabulka č. 3: Vývoj inflace v ČR v letech 2013–2017 (Zdroj: ČSÚ, Vlastní zpracování dle) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Míra inflace (v %) 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 

Vývoj míry inflace je vcelku stabilní. Svého maxima dosáhla míra inflace v roce 2008, 

kdy byla 6,3 % (ČSÚ). 
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V důsledku zvyšující se míry inflace klesá kupní síla obyvatel v důsledku, kterého se 

zvyšují mzdové požadavky zaměstnanců. Zároveň dochází k obecnému růstu cen vstupů, 

tedy energií, nájmů, pohonných hmot a dalších. Všechny tyto skutečnosti se pak odrážejí 

v nákladech společnosti, která je nucena využít vyšší přirážkovou marži. Tato situace se 

pak negativně promítá do dalšího snížení kupní síly obyvatel, kteří poté volí levnější 

varianty (substituty), například místo registrovaného léčivého přípravku koupí jen 

doplněk stravy či levnější produkt. Následkem toho pak klesá celkový obrat. 

Významným ekonomickým faktorem je obecný vývoj spotřeby léčiv. Celkový vývoj 

odvětví v oblasti registrovaných léčivých přípravků je znázorněn v následujícím grafu, 

kde jsou zachyceny ceny dodaných léčivých přípravků do lékáren v cenách výrobce bez 

DPH v milionech Kč a počet dodaných definovaných denních dávek léčivých přípravků  

ve stejném období v milionech. Definovaná denní dávka uvádí doporučenou dávku dané 

látky dle ATC skupiny určenou WHO (dále jen DDD). 

 

Graf č. 2: Vývoj odvětví – registrované léčivé přípravky v letech 2012–2016 (Zdroj: Výroční zpráva 

2016 SUKL) 

Dle hodnot lze pozorovat zvyšující se spotřebu léčiv zejména z důvodu stárnutí populace, 

která je charakterizována právě zvyšujícím se počtem dodaných DDD. Dalším faktorem 

je také narůstající cena léčiv, jež je zapříčiněna novými inovativními léčivy chráněnými 

patentem, které jsou z tohoto důvodu výrazně dražší. Cena léčiva skokově klesá  

po vypršení doby patentu a jeho výrobě generickými firmami. 
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Dalším ekonomickým faktorem, který se společnosti dotýká, je výše daně z příjmu. Ta je 

pro společnost s ručením omezeným stanovena na 19 %. 

 Sociální faktory 

Nejvýznamnějším sociálním faktorem ovlivňujícím spotřebu léčiv a tedy i následně 

ekonomiku celého odvětví je demografická struktura obyvatel. K velkému zlomu dochází 

průměrně po šedesátém roku života člověka, kdy dochází ke skokovému nárůstu 

průměrných nákladů na zdravotní péči obyvatel České republiky (ČSÚ). Průměrné 

náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči na 1 pojištěnce podle věkové struktury 

v Kč za rok 2012 jsou znázorněny v následující tabulce. 
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Tabulka č. 4: Průměrné náklady na pojištěnce v roce 2014 (Zdroj: ČSÚ, Vlastní zpracování) 

Věková skupina 
2014 

Muži Ženy Celkem 

0–4 5 380 4 519 9 899 

5–9 2 966 2 483 5 449 

10–14 2 540 2 501 5 041 

15–19 2 466 2 913 5 379 

20–24 2 711 3 554 6 265 

25–29 3 265 4 887 8 152 

30–34 3 872 5 900 9 772 

35–39 5 283 6 960 12 243 

40–44 5 402 6 350 11 752 

45–49 5 660 6 365 12 025 

50–54 6 705 7 117 13 822 

55–59 9 546 9 041 18 587 

60–64 12 711 11 126 23 837 

65–69 14 178 13 009 27 187 

70–74 11 173 11 767 22 940 

75–79 7 448 9 314 16 762 

80–84 5 486 8 711 14 197 

85+ 3 364 7 961 11 325 

Průměr 6 120 6 915 13 035 

Dle demografické projekce vývoje věkové struktury obyvatel ČR do roku 2050 lze 

očekávat výrazný nárůst počtu osob seniorského věku nad 65 let. Obyvatelstvo České 

republiky výrazně zestárne a podíl osob ve věku nad 65 let by mohl dosáhnout až jedné 

třetiny, což znamená proti roku 2004 zdvojnásobení podílu této skupiny obyvatel  

na celkovém počtu. Nejrychleji také bude přibývat osob v nejvyšším věku z důvodu 

prodlužování naděje dožití mužů i žen, kdy počet obyvatel starších 85 let se proti roku 

2004 zpětinásobí (ČSÚ). Rychlost zvyšování počtu seniorů v tomto věku znamená rychle 

rostoucí náklady na zdravotní péči a také tlak na snižování cen léků, nejčastěji použitím 
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generických léčiv. Lze ale předpokládat, že rostoucí spotřeba bude výraznější než 

snižování cen, bude tedy docházet k ekonomickému růstu odvětví. Spotřeba léčiv 

v přepočtu na definované denní dávky je uvedena v následující tabulce, kdy je 

procentuálně uveden pokles či růst vzhledem k předchozímu období. 

Tabulka č. 5: Spotřeba léčiv v ČR v letech 2012–2016 v DDD (Zdroj: SÚKL, Vlastní zpracování) 

Rok Počet DDD (+/-) v % 

2012 58,67 - 

2013 55,20 -5,91 % 

2014 56,45 +2,26 % 

2015 62,11 +10,03 % 

2016 64,24 +3,43 % 

Z tabulky vyplývá trvale rostoucí spotřeba léčiv. Pokles v roce 2013 byl zapříčiněn 

rozsáhlými revizemi úhrad léčiv z veřejného zdravotního pojištění s cílem snížit náklady 

na zdravotní péči. 

 Technologické faktory 

Bezesporu nejvýznamnější technologickou změnou poslední doby v provozu lékáren  

a lékařských zdravotnických zařízení vydávajících recepty je zavedení povinnosti 

elektronické preskripce od 1. 1. 2018 dle zákona 378/2007 Sb., o léčivech. Do tohoto data 

byla možnost vystavení e-receptu dobrovolná, povinná byla pouze u přípravků 

obsahujících léčebné konopí. V současné době je vystavení a výdej receptu vázány na 

připojení  

na Centrální úložiště elektronických receptů (CÚER). Při jeho poruše není možné provést 

vystavení lékařského předpisu ani výdej léčiv. Nepopiratelnou výhodou pro pacienty je 

ale možné doručení identifikátoru receptu například emailem nebo formou SMS bez 

nutnosti návštěvy lékaře. 

Další změnou, která je připravována v blízké době, je systém ochrany proti padělání léčiv 

přijatý Evropskou unií. Implementace čl. 54a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/83/ES představuje opatření určených skupin ochrannými prvky UI a ATD. 

Ochrannými prvky dle této směrnice jsou: 
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 jedinečný identifikátor (unique identifier) – UI, 

 prostředek k ověření manipulace s obalem (anti-tampering device) – ATD (SÚKL). 

Farmaceutické firmy budou povinny přípravky spadající do skupin podléhajících tomuto 

nařízení opatřit vyráběná léčiva těmito ochrannými prvky. Změnu v procesu výdeje 

přinese UI, který představuje unikátní kód na každé krabičce daného přípravku. Soubor 

těchto kódů bude předán na Centrální úložiště jedinečných identifikátorů. Při výdeji 

takového léčivého přípravku bude nutné se nejprve přihlásit na Centrální úložiště receptů, 

vyzvednout odtud recept, poté se přihlásit na Centrální úložiště UI, ověřit zde 

identifikátory vydávaných léčiv a provést záznam o výdeji těchto konkrétních balení 

danému pacientovi. 

Tento proces bude dalším krokem v procesu expedice léčivého přípravku, který může 

prodloužit vlastní dobu výdeje a vyžádá si nové vybavení, protože dosavadní scannery 

v lékárnách nebudou schopny tyto identifikátory přečíst. 

 Legislativní faktory 

Společnost ABC s.r.o. se musí při své činnosti řídit všemi zákony týkajících se podnikání 

právnické osoby a také z důvodu regulace odvětví také zejména: 

 Zákon č. 378/2007 Sb. Zákon o léčivech. 

 Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách. 

 Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách 

zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších 

provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky. 

 Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů. 

Významnou změnu přinese platnost obecného nařízení, které představuje aktualizovaný 

právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Toto nařízení bude platné 

od 25. května 2018 a přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně 

práv subjektu údajů, kterými jsou fyzické osoby. V českém právním prostředí tak obecné 

nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

který v současné době stanovuje povinnosti a práva při zpracování osobních údajů. 

V tomto nařízení jsou informace o zdravotním stavu kvalifikovány jako citlivé údaje 

vyžadující zvláštní zacházení. V lékárně je s těmito údaji nakládáno, protože recept je 
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nositelem informace o pravděpodobné diagnóze nebo přímo o zdravotních potížích 

pacienta. Nakládání s těmito údaji je a jejich předávání zdravotní pojišťovně je upraveno 

přímo Zákonem o zdravotních službách. V tomto zákoně je také definována povinnost 

mlčenlivosti pro všechny farmaceutické pracovníky. Dopad na provoz lékáren v oblasti 

GDPR bude mít zejména oblast použití klientských karet doposud založených  

na informovaném souhlasu, který neměl jednoznačně vyznačen účel udělení tohoto 

souhlasu a byl udělen na dobu neurčitou. V současnosti dochází v lékárnách k vyzvání 

držitelů klientských karet k podpisu nového informovaného souhlasu dle pravidel 

platných dle GDPR (vyznačení účelovosti, doby na kterou je souhlas udělen) a úpravách 

informačních systémů lékáren, aby byla zajištěna snadná odvolatelnost tohoto souhlasu, 

právo na výmaz či omezení a přístup subjektů údajů k přehledu vedených údajů nejlépe 

on-line. 

Společnost také podléhá povinnosti hlášení INTRASTAT, protože plní obě podmínky  

a stává se tedy zpravodajskou jednotkou. Podmínkami povinnosti hlášení do systému 

INTRASTAT je být plátce DPH (mít povinnost přiznávat v České republice DPH)  

a překročení asimilačního (osvobozujícího) prahu, který je v současné době stanoven  

na 8 000 000 Kč shodně pro vývoz i dovoz. Povinnost hlášení je stanovena v paragrafu 

58 Celního zákona č. 242/2016. 

 Ekologické faktory 

Provozovatel lékárny musí zajistit ekologickou likvidaci prošlých léčiv a jejich bezplatný 

odběr od obyvatel. Tato povinnost je uzákoněna v paragrafech 88 a 89 zákona č. 378/2007 

Sb., o léčivech. Lékárna sama tyto léčiva nelikviduje, ale odevzdává je  

ve speciálních boxech smluvnímu partnerovi, který je oprávněn k likvidaci tohoto typu, 

protože nepoužitelná léčiva jsou tzv. nebezpečným odpadem a vyžadují zvláštní 

zacházení. Poplatek za likvidaci nenese provozovatel lékárny, ale je přefakturováván 

jednotlivým krajům dle místní příslušnosti. Tento způsob likvidace nepotřebných léčiv 

byl propagován ke kampani Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Tato kampaň pod názvem 

„Léky do koše nepatří“ vychází z průzkumu SÚKL, který zjišťoval, v jaké míře zůstávají 

předepsané i volně prodejné léky bez využití. Výsledky průzkumu potvrdily, že značná 

část veřejnosti léky nakupuje často do zásoby, v domácnosti je hromadí a po době 
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exspirace je nesprávně likviduje, tedy je vyhodí spolu s běžným odpadem nebo spláchne 

do WC (SUKL). 

2.5.2 Porterův model konkurenčního prostředí 

Porterovým modelem bude provedena analýza externího prostředí podniku, tedy 

oborového okolí. Působí zde pět sil, tedy vyjednávací síla dodavatelů, vyjednávací síla 

odběratelů, hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba substitutů a současné konkurenční 

prostředí společností působících na trhu a jejich rivalitu. 

 Vyjednávací síla zákazníků 

Přístup k většině léčiv mají všichni provozovatelé lékáren stejný, záleží pouze na nich, 

jakou šíři sortimentu zvolí. Informovanost zákazníků o výši cen je zvyšována zejména 

marketingovými kampaněmi velkých lékárenských řetězců, zejména Dr.MAX, BENU, 

Magistra a dalších. Transakční náklady vynaložené na koupi léků u jiného provozovatele 

jsou zejména ve velkých městech nulové, protože je zde hustá síť provozovatelů. Vysoká 

informovanost zákazníků o ceně je také dána významným podílem prodeje léků formou 

e-shopu, kdy pomocí srovnávacích portálů (například Heureka.cz) zákazník může provést 

rychlé srovnání cen mnoha konkurentů. Vyjednávací síla zákazníků je omezena pouze  

u velmi malého množství léčiv, které jsou z důvodu přání výrobce dodávány pouze  

do vybraných lékáren, například některá cytostatika. Stejná situace nastává také  

u některých zdravotnických pomůcek, například aplikačních per pro aplikaci hormonů, 

která jsou dodávána výrobcem pouze do vybraných léčebných center. 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů v oblasti distribuce léčiv je velmi výrazná, protože v České 

republice mají široký sortiment léčiv pouze čtyři velkodistributoři, a to Phoenix 

lékárenský velkoobchod s.r.o., Pharmos a.s., Alliance-Healthcare s.r.o. a ViaPharm s.r.o. 

V důsledku velmi omezených možností dodavatelů je tedy jejich vyjednávací síla značná 

a to zejména ve stanovení přirážky distributora k výrobní ceně léčiv. Platí zejména 

pravidla, že čím delší doba splatnosti, tím vyšší obchodní přirážka a také čím vyšší odběr, 

tím nižší. Někteří výrobci své produkty již neposkytují velkodistributorům, ale využívají 

skladovací prostory a logistickou síť zejména společnosti Phoenix, kde mají své zboží 
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uloženo v konsignačním skladě. U těchto léčiv je vyjednávací síla dodavatele absolutní, 

protože není možné odebrat dané zboží z jiného zdroje. Prodej z konsignačních skladů 

některé výrobní společnosti, zejména originálních léčiv, zavedly jako opatření proti 

reexportu jejich výrobků z České republiky zejména do Německa a dalších zemí EU,  

ve kterých jsou tato léčiva výrazně dražší. V důsledku těchto reexportů docházelo 

k nedostupnosti daných přípravků pro české pacienty a ekonomickým ztrátám výrobců. 

 Hrozba vstupu nových konkurentů 

V současné době se již zastavil rostoucí trend vzniku nových lékáren, trh se tedy dá 

hodnotit jako nasycený. Vývoj počtu lékáren je zachycen v následujícím grafu. Svého 

maxima dosáhl v roce 2014, v letech 2015 a 2016 je počet lékáren již ustálený. Nově 

dochází k otevření lékárny zejména při stavbě nových obchodních center nebo 

supermarketů. 

 

Graf č. 3: Vývoj počtu lékáren v letech 2007–2016 (Zdroj: SÚKL, Vlastní zpracování) 

Jako hrozbu lze vnímat přebírání doposud samostatných lékáren velkými řetězci, zejména 

Dr.MAX. Přibližný počet lékáren sdružených v řetězcích je uveden v následujícím grafu. 

Jednotlivé podíly neustále kolísají z důvodu rostoucího počtu lékáren Dr.MAX a BENU, 

u virtuálních řetězců Alphega, Magistra a dalších kolísá počet lékáren z důvodu jejích 
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vstupů a výstupů do těchto sdružení. Poměry byly určeny dle internetových zdrojů 

jednotlivých řetězců v prosinci 2017. 

 

Graf č. 4: Podíl farmaceutických řetězců na celkovém počtu lékáren (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Významný je prodej léčiv formou e-shopu. Ke dni 25. 3. 2018 je evidováno Státním 

ústavem pro kontrolu léčiv 148 lékáren s povolením pro zásilkový výdej léčiv. Nutno je 

ale brát v úvahu, že každá lékárna může mít mnoho odběrných míst, například léčiva 

nakoupené na portálu Pilulka.cz lze osobně odebrat na 1 065 místech po celé republice. 

V oblasti e-shopového prodeje je tedy ještě vyšší konkurence než v kamenných 

prodejnách a obrovský tlak na cenu. Dle výzkumu agentury Stem/Mark nakupuje léky  

a potravinové doplňky přes internet již 42 % populace ve věku 15–59 let. K tomuto 

způsobu nákupu je vede zejména úspora času (62 % respondentů) a nižší ceny (uvedlo 60 

% respondentů), než v kamenných lékárnách (Stem/Mark). Legislativa v České republice 

umožňuje zásilkový výdej léčiv na pouze základě platného povolení SÚKL a omezen je 

na volně prodejné léčivé přípravky a další sortiment. Výdej léků na předpis není možné 

zásilkovým prodejem uskutečnit. 
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 Hrozba substitutů 

Léky nemají žádný substitut, jedná se o výjimečný druh zboží, konkurovat si mezi sebou 

mohou pouze různí výrobci, případně různé možnosti léčby – klasická, homeopatická, 

alternativní přírodními přípravky. Lékárna má možnost si všechen tento sortiment 

objednat, takže vždy může prodat. Jedinou oblastí, kde prodejce léčiv nemůže konkurovat 

a je možné tuto oblast hodnotit jako substitut, je léčba naprostou změnou životního stylu 

či specifických způsobů léčby (akupunktura) u lidí, kteří zcela odmítají klasický způsob 

léčby, či pro ně současná medicína nemá řešení. 

 Rivalita společností působících na trhu prodeje farmaceutických přípravků 

Jak již bylo popsáno výše, rivalita jednotlivých lékáren je velmi vysoká, zejména 

v oblastech s vysokou koncentrací jednotlivých prodejen různých provozovatelů. 

V tomto případě se stírá nejdůležitější aspekt volby místa nákupu, kterým je vzdálenost 

od lékaře či místa bydliště, který je nejdůležitějším kritériem rozhodování zákazníka  

o volbě lékárny. Druhým nejvýznamnějším prvkem je cena. Zde dochází k vysoké 

soutěživosti zejména mezi velkými farmaceutickými řetězci, které svoje marketingové 

kampaně založené zejména na propagaci nízkých cen atraktivních, zákazníky často 

užívaných produktů zadávají do veřejných médií, zejména televizní reklamy. Dle 

legislativy České republiky je zakázána přímá reklama na léky na předpis, kdy je možné 

pouze zveřejnit ceník formou letáku. Toto omezení ale neplatí na volně prodejné léčivé 

přípravky, kde je pouze ustanovení, že reklama nesmí nabádat ke zvyšování spotřeby 

léčiv. O cenách jednotlivých konkurentů jsou tedy zákazníci informováni z veřejných 

zdrojů, letáky a zejména senioři se informují v jednotlivých lékárnách v okolí svého 

bydliště osobně na ceny svých užívaných léků i na doplatky léků předepsaných lékařem. 

V oblasti internetového prodeje je konkurence ještě vyšší, protože zde není tolik 

vyhrazena důležitost dostupnosti místa nákupu, pro jednotlivé e-shopy často existuje více 

odběrných míst a zásilky lze zaslat dopravní službou. Tento způsob prodeje je zákazníky 

volen zejména u dražších přípravků, kde je obrovský tlak na cenu, jedná se zejména  

o kloubní preparáty, kosmetiku a léčivý přípravek Wobenzym. 

Jednotliví provozovatelé lékáren se dále snaží být atraktivnější než konkurence  

u zákazníků v kamenných lékárnách zejména hodnotou přidaných služeb, kterými jsou 
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např. lékové karty hlídající interakce mezi léčivy, měřením krevního tlaku, hladiny cukru 

v krvi, cévního stáří a dalšími aktivitami. 

2.5.3 Model McKinsey „7S“ 

Tento model charakterizuje 7 faktorů, které jsou určující pro naplnění zvolené strategie 

společnosti. Důležité nejsou jen jednotlivé faktory, ale zejména vazby mezi nimi. 

Množinu těchto faktorů tvoří strategie, struktura, systém řízení, styl manažerské práce, 

spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty. 

 Strategie 

Společnost nemá jasně definovanou strategii v odpovídajícím časovém horizontu asi pěti 

let. Požadavkem vedení je obecný požadavek zvyšování obratu a zisku bez přesně 

definovaných a reálných cílů a také koncepce strategie, jak těchto cílů dosáhnout.  

Bez stanovení a odsouhlasení cíle společnosti nemůže dojít k vazbě na ostatní faktory 

množiny, jsou tedy porušeny vazby a společnost nelze efektivně směřovat určeným 

směrem. 

 Struktura 

Strukturu společnosti udává zejména počet provozoven, které jsou samostatnými 

jednotkami provozu. V popředí každé provozovny je určený vedoucí lékárník,  

který odpovídá za dodržování legislativních a provozních pravidel. Schéma organizační 

struktury již bylo uvedeno v kapitole 2.4. 

 Systém řízení 

Každá z organizačních jednotek má zaveden informační systém, kterým je řízeno 

zejména skladové hospodářství zásob a objednávky, které nejsou centrální pro celou 

společnost přes její distribuční sklad. Do informačního systému není zavedena docházka 

zaměstnanců, jak je tomu u velkých společností. Pro sestavení analýzy efektivity práce 

jednotlivých zaměstnanců a jejich prodejů, ze kterých jsou jim vypláceny bonusy lze 

získat z informačního systému podklady podle aktuálního nastavení bonifikovaných 

položek. Toto nastavení je ale nutno provádět na každé provozovně zvlášť. Samostatné 
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nastavení znamená více práce, ale zároveň umožňuje specifikaci nastavení každé lékárny 

podle její klientely a aktuálních požadavků jednatele. 

 Styl manažerské práce 

Ve společnosti je uplatňováno přímé rozhodování jednatele, jednotliví vedoucí lékárníci 

na pobočkách řeší pouze operativní rozhodování o běžném provozu, každé další 

rozhodnutí náleží jednateli. Své náměty ke zlepšení práce či připomínky mohou 

zaměstnanci opět řešit pouze přímo s jednatelem osobně. Na kontrolu práce zaměstnanců 

je využíván také kamerový systém a služby externí společnosti, která zajišťuje mystery 

shopping a jeho následné vyhodnocení. 

 Spolupracovníci 

Zaměstnanci společnosti jsou vybíráni na základě osobního pohovoru s jednatelem. 

V zájmu společnosti je co nejmenší fluktuace zaměstnanců, protože jsou vynakládány 

značné finanční prostředky do jejich školení. Zapracování nového zaměstnance je také 

časově velmi náročné, zvláště jedná-li se o absolventa bez praxe. Zaměstnanci jsou 

motivováni bonifikačními programy, které jsou zaměřeny zejména na provádění 

odborného crosselingu a jejich celkovou pracovní výkonnost. Dalšími benefity jsou 

stravenky a pro magistry farmacie úhrada platby za členství v Komoře českých lékárníků, 

které je nezbytné k výkonu práce farmaceuta. 

 Schopnosti 

Mezi nejvýznamnější schopnosti společnosti patří odborné znalosti personálu, schopnost 

je využít v komunikaci s pacienty a také empatie a zájem projevený o pacientův stav. 

Tyto dovednosti, zejména komunikační, jsou nadále rozvíjeny na systému školení,  

aby informace podávané lékárníkem byly pro pacienta jasné, dobře srozumitelné a úplné. 

Mezi významné klady patří také dlouhodobá znalost stálých klientů lékárny zaměstnanci, 

kteří ve společnosti pracují již delší dobu a pacienti se za nimi vracejí s důvěrou,  

protože věří jejich odbornosti a jsou si vědomi, že lékárníci jsou dobře obeznámeni 

s jejich zdravotním stavem i užívanými léky. 
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 Sdílené hodnoty 

Mezi společné sdílené hodnoty patří zejména vědomí odpovědnosti za vykonávání 

zdravotnické profese a etické zásady, které je při ní nutno dodržovat. Samozřejmostí je 

také ochota pomoci pacientům a empatické cítění. Povolání pomáhající profese nelze 

dlouhodobě vykonávat bez vědomí prospěchu, které tato činnost přináší a potěšení 

z výsledku své práce, kdy pacient přijde s poděkováním za dobrou radu a pomoc,  

která mu byla poskytnuta. Toto ocenění je to nejvyšší, které zdravotník může dostat  

a vrací mu zpět psychické síly, které musí na výkon tohoto povolání vynaložit. 

2.6 Finanční analýza 

V následující části práce je zpracována finanční analýza společnosti ABC s.r.o. Data  

pro její vypracování byla čerpána z účetních výkazů veřejně dostupných z portálu 

Ministerstva www.justice.cz. Výkazy jsou zde uvedeny ve zjednodušeném rozsahu, není 

dostupná výroční zpráva, kterou společnost vzhledem ke své velikosti a obratu není 

povinna vypracovávat. Společnost je podle své hlavní ekonomické činnosti zařazena dle 

klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 47730 maloobchod s farmaceutickými 

přípravky a v dělení Ministerstva průmyslu a obchodu v analýze oborových průměrů 

nemá tato skupina určen oborový průměr. Není tedy možné provést srovnání s oborovým 

průměrem, bude tedy následně pro vypočítané hodnoty vybraných ukazatelů provedeno 

porovnání s hodnotami stejných ukazatelů společnosti působící ve stejné oblasti 

podnikání. Dle výsledků provedených strategických analýz a finanční analýzy budou 

následně formulovány návrhy, které by mohly přispět ke zlepšení stávající finanční 

situace společnosti ABC s.r.o. 

2.6.1 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů je přehledem o majetkové a finanční struktuře společnosti 

ABC s.r.o. a zahrnuje horizontální a vertikální analýzu. 

 Horizontální analýza 

Horizontální analýza udává trend v čase a umožňuje tedy sledovat vývoj jednotlivých 

položek aktiv a pasiv v časové řadě po sobě následujících období. V následující tabulce 

jsou uvedeny jednotlivé položky aktiv společnosti v letech 2013 až 2017. Za rok 2017 

http://www.justice.cz/
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byly v době zpracování této analýzy dostupné pouze předběžné výsledky. Meziroční 

změny jsou vyjádřeny v absolutních hodnotách i v procentuálním vyjádření. 

Tabulka č. 6: Horizontální analýza aktiv v letech 2013–2017 společnosti ABC s.r.o. (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů) 

Aktiva 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017* 

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

AKTIVA 

CELKEM 
-12 171 -28,93 +2 159 +7,20 +5 411 +16,88 +2 252 +6,01 

Dlouhodobý maj. 811 35,98 1 836 +59,90 +10 815 +320,67 746 +4,75 

Dlouhod. hm. maj. 811 35,98 1 836 +59,90 +10 815 +320,67 746 +4,75 

Oběžná aktiva -12 705 -32,29 +65 +0,66 -5 182 -29,27 +1 473 +6,78 

Zásoby -37 -1,47 +887 +35,84 +454 +13,50 +190 +4,98 

Pohledávky -1 204 -5,53 -635 -3,09 -6 644 -33,34 +342 +2,57 

Krátkod. 

pohledávky 
-1 204 -5,53 -635 -3,09 -6 644 -33,34 +342 +2,57 

Peněžní prostředky -11 464 -75,72 -77 -2,09 +1 008 +28 +941 +20,42 

Časové rozlišení 

akt. 
-277 -70,30 +142 +121,37 -222 +85,71 +33 +89,19 

V této tabulky vyplývá, že celková aktiva klesla v roce 2014 proti roku 2013  

o 12 171 tisíc Kč, tedy o 28,93 %, Tento pokles byl způsoben zrcadlovým poklesem 

krátkodobých pohledávek. 

Růst dlouhodobého majetku je mezi lety 2013 a 2014 spíše pozvolný, docházelo 

k výměnám opotřebeného zařízení. V roce 2015 došlo k zásadní rekonstrukci jedné 

z poboček, která si vyžádala vysokou finanční investici. Následně proběhlo tak 

vybudování nové pobočky, pro kde musely být uhrazeny nejen investice do stavebních 

prací, zařízení, ale také do skladových zásob. Výrazné navýšení dlouhodobého majetku 

v roce 2016 bylo způsobeno koupí nemovitosti určené k jinému druhu podnikání  

za účelem podnikatelského plánu. Dlouhodobý majetek tedy byl navýšen  

o 10 815 000 Kč. Tato nemovitost v současnosti neslouží přímo k současnému hlavnímu 

druhu podnikání. 

Dále je zde výrazný pokles krátkodobých pohledávek, zejména od roku 2016. Tento 

pokles byl způsoben optimalizací skladových objednávek a využíváním centrálních 

                                                      
* k výpočtu byly za rok 2017 použity pouze předběžné výsledky 
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nákupů. Přestože tedy došlo k mírnému zvýšení skladových zásob, zároveň došlo  

ke snížení krátkodobých pohledávek, které naznačují optimálnější využití 

dodavatelského úvěru a řízení skladových zásob. 

V letech 2014–2017 společnost vykazuje stálý růst peněžních prostředků, je tedy likvidní. 

 

Graf č. 5: Vývoj aktiv společnost ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů) 
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Tabulka č. 7: Horizontální analýza pasiv společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů) 

Aktiva 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017* 

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

PASIVA 

CELKEM 
-12 171 -28,93 +2 159 +7,20 +5 411 +16,88 +2 252 +6,01 

Vlastní kapitál +151 +0,95 +3048 +18,98 +1 495 +6,16 +7 606 +36,92 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hosp. min. -591 -3,63 150 +0,96 +3 048 +19,25 +1 495 +7,92 

Výsledek hosp.b.ú.o -422 -74,66 +2 898 +2 939 -1 553 -47,67 +6 111 +508,76 

Cizí zdroje -12 213 -46,88 -895 -6,47 +3 655 +22,23 -5 389 -32,48 

Dlouhod. závazky +65 +4,32 -442 -28,17 +3 730 +330,97 -883 -18,18 

Krátkod. závazky -12 281 -50,01 -453 -3,69 -75 -0,63 -4 506 -38,36 

Časové rozlišení 

pas. 
-106 0 0 0 +261 261 35 13,41 

Hodnota celkových pasiv je rovna hodnotě celkových aktiv, což odpovídá bilančnímu 

principu. 

I zde je patrný významný vzrůst celkových pasiv v roce 2016, kdy došlo již k zmiňované 

koupi nemovitosti. Ta byla financována dle struktury pasiv částečně formou 

dlouhodobých závazků a také snížením množství krátkodobých pohledávek. Díky této 

investici vzrostla hranice vlastního kapitálu v roce 2017 na rekordní hranici 28 205 

milionů. 

V roce 2016 lze pozorovat významné navýšení dlouhodobých závazků z důvodu 

dlouhodobé půjčky za účelem zakoupení nemovitosti. 

U krátkodobých závazků je od roku 2014 vývoj vyrovnaný, naopak v roce 2017 se 

podařilo je významně snížit. 

Vlastní kapitál společnosti roste, dochází tedy k její expanzi. 

                                                      
* k výpočtu byly za rok 2017 použity pouze předběžné výsledky 
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Graf č. 6: Vývoj pasiv společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů) 

Výsledek hospodaření běžného účetního období byl v roce 2013 záporný z důvodu 

mimořádného zaplacení úroku z prodlení úhrad dodavateli ve vysoké výši. V roce 2014 

se následně odpočítávala ještě tato ztráta a od roku 2015 již společnost vykazuje stabilní 

zisky. Na zisku roku 2016 se promítly rozsáhle investice spojené s rekonstrukcí  

a výstavbou nové pobočky. Zisk za rok 2017 je ale pouze předběžný, jedná se pouze  

o EBITDA. Z těchto důvodů se výsledek hospodaření za běžné účetní období jeví jako 

silně kolísavý. 
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Graf č. 7: Vývoj výsledků hospodaření společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů) 

 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza rozvahy je důležitá zejména z hlediska trendu a poskytuje informace 

o struktuře jednotlivých položek aktiv a pasiv. V následující tabulce jsou uvedeny podíly 

dílčích druhů aktiv v rozvaze společnosti ABC s.r.o. 
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Tabulka č. 8: Vertikální analýza aktiv společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů) 

Aktiva 
2013 2014 2015 2016 2017* 

% % % % % 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 5,36 10,25 16,29 41,95 41,61 

Oběžná aktiva 93,72 89,35 83,71 57,96 58,39 

Zásoby 5,97 8,27 10,49 10,18 10,08 

Krátkodobé pohledávky 51,74 68,78 62,18 35,46 34,31 

Peněžní prostředky 36,90 12,29 11,23 12,30 13,97 

Časové rozlišení aktiv 0,93 0,39 0,80 0,01 0,17 

Tabulka jasně ukazuje, že až do roku 2015 se jedná o společnost poskytující služby. 

Přestože se tomu tak děje i nadále, výrazně v roce 2016 vzrostl podíl dlouhodobého 

majetku téměř na 42 % z již zmiňovaného důvodu koupě nemovitosti k dalšímu 

podnikatelskému záměru. 

Podíl zásob zůstává v jednotlivých letech s výjimkou roku 2013 stabilní. V roce 2014 

došlo k expanzi společnosti a rozšíření jejího sortimentu pro segment jejích regionálních 

zákazníků. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení skladových zásob téměř na dvojnásobek, 

přestože přibyla pouze jedna pobočka. I tato skutečnost ukazuje na efektivní řízení zásob. 

Důvody, proč došlo k výraznému snížení krátkodobých pohledávek v roce 2016,  

a výraznému snížení fondu peněžních prostředků v roce 2014 nejsou pro zpracování 

této práce dostupné úplné finanční výkazy. 

Časové rozlišení aktiv má ve sledovaném období zcela zanedbatelný vliv, pohybuje se 

pod 1 %. 

V následující tabulce je jasně vidět tento investiční trend, který vytváří kapitálovou 

strukturu, která je jinak typická spíše pro výrobní společnosti. 

                                                      
* k výpočtu byly za rok 2017 použity pouze předběžné výsledky 
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Graf č. 8: Podíl dlouhodobého a oběžného majetku společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

V níže uvedené tabulce bude zpracována vertikální rozvaha pasiv společnosti ABC s.r.o. 

dle možností zjednodušených veřejných výkazů. 
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Tabulka č. 9: Vertikální analýza pasiv společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů) 

Pasiva 
2013 2014 2015 2016 2017* 

% % % % % 

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 37,80 53,70 59,60 54,98 71,02 

Základní kapitál 0,48 0,67 0,62 0,53 0,50 

Fondy ze zisku 0,05 0,07 0,06 0,05 0,05 

Výsledek hosp. minulých let 38,69 52,46 49,40 50,40 51,31 

Výsledek hosp. běž. úč. Obd. -1,40 0,50 9,51 3,99 19,51 

Cizí zdroje 61,94 46,30 40,4 44,31 28,23 

Dlouhodobé závazky 3,58 0,5 3,52 12,96 10,00 

Krátkodobé závazky 58,36 41,05 36,88 31,35 18,23 

Časové rozlišení aktiv 0,26 0,39 0 0,70 0,76 

Výsledky hodnot vlastního kapitálu jsou stabilní mezi lety 2013 až 2016. V roce 2017 

jsou zkresleny z důvodu použití předběžných výsledků, kdy ve výsledku hospodaření 

minulých let je vyčíslen EBITDA. 

Základní kapitál zůstává stále stejný, 200 000 Kč, procentuální hodnoty kolísají pouze 

podle celkového množství aktiv. 

Fondy ze zisku zůstávají také stále ve výši 20 000 Kč, procentuální vyčíslení opět kolísá 

ve vztahu k celkové hodnotě pasiv. 

Výsledek hospodaření minulých období postupně mírně narůstá, zisk tedy není vyplácen 

majiteli a daněn příslušnou srážkovou daní. 

Dlouhodobé závazky výrazně vzrostly v absolutním vyjádření v roce 2016 díky koupi 

nemovitosti (+3 730 000 Kč), procentuální podíl nárůstu cizího kapitálu se ale neprojevil 

díky vysokému výsledku hospodaření běžného účetního období v roce 2015 (3 048 000 

Kč), který zvýšil hodnotu vlastního kapitálu v roce 2016 v řádku výsledek hospodaření 

minulých let. 

                                                      
* k výpočtu byly za rok 2017 použity pouze předběžné výsledky 
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Krátkodobé závazky stabilně klesají, což je pozitivní efekt. O tom, že společnost má 

dostatek zákazníků svědčí vysoký výsledek hospodaření. Zákazníci tedy platí včas  

a nejsou problémy se splatností dodavatelských úvěrů poskytnutých společností ABC 

s.r.o. 

Časové rozlišení má opět zanedbatelný vliv, pohybuje se ve všech obdobích pod hranicí 

1 %. 

 

Graf č. 9: Podíl vlastního a cizího kapitálu ve společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů) 

2.6.2 Analýza tokových ukazatelů 

V této kapitole je zpracována horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty. 
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 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka č. 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Výkaz zisku  

a ztrát 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017* 

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

Tržby (výrob., 

služ.) 
-3502 -99,23 +110 +37,93 -362 -90,5 +131 +444,74 

Tržby za prodej 

zboží 
-5671 -9,28 +10914 +19,68 +11409 +17,19 -10696 -13,78 

Výkonová spotřeba -7889 -12,96 +5749 +10,86 +11218 +19,10 -16667 -23,84 

Osobní náklady +55 +2,04 +1276 +46,55 +791 +19,69 -22 -0,46 

Úpravy hodnot 

v pr.o. 
+59 +8,49 +45 +5,96 +5 +0,63 +6 +0,75 

Ost. provozní 

výnosy 
+1270 +490,34 -587 -38,39 -550 -58,39 +191 +48,72 

Ost. provozní 

náklady 
-799 -81,86 225 +127,11 +27 +6,72 +453 +105,6 

Provoz. výsl. hosp. +687 +1008 +3142 +502,72 -1544 -40,99 +5836 +262,53 

Nákladové úroky -7 -3,48 -62 -31,96 76 +57,58 +101 +48,56 

Ost. finanční 

výnosy 
-9 -75 363 +12200 -364 -99,45 2 +100 

Ost. finanční 

náklady 
-57 -16,71 -76 -26,76 -76 -36,54 +16 +12,12 

Finanční výsl. 

hosp. 
+55 +10,38 +501 +105,47 -364 -1200 -115 +34,02 

Výsl. hosp. před 

zdaň. 
+742 +125,33 +3643 +2428,7 -1908 -50,30 +5721 +303,5 

Daň z příjmů 0 0 +745 +745 -355 -47,65 -390 0 

Výsl. hosp. po 

zdaň. 
+742 +125,33 +2898 +1932 -1553 -50,95   

Výsl. hosp. za úč. 

obd 
+742 +125,33 +2898 +1932 -1553 -50,95   

Čistý obrat za 

úč.obd. 
-7912 -12,14 +10800 +18,86 +10133 +14,89 -10292 -13,29 

                                                      
* k výpočtu byly za rok 2017 použity pouze předběžné výsledky 
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V roce 2014 došlo k poklesu tržeb za prodej zboží z důvodu významných revizí úhrad 

léčiv z veřejného zdravotního pojištění, které tvoří 70–80 % zisku lékáren, v případě 

nemocničních i více. 

Výkonová spotřeba začala stoupat od roku 2014 z důvodu postupných rekonstrukcí, 

oprav a udržování stávajících poboček, rekonstrukce a přestavby nové pobočky 

v prostorách bývalé lékárny. Do tohoto nákladového účtu je také započítáno cestovné  

a náklady na reprezentaci jednatele. 

Osobní náklady plynule stoupaly z důvodu zvyšujícího se počtu zaměstnanců a také 

zvyšujících se mezd z důvodu inflace a motivačního bonusového programu. 

 

Graf č. 10: Vývoj počtu zaměstnanců společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů) 

Do grafu nejsou zahrnuti pracovníci činní na Dohodu o provedení práce, protože údaje  

o jejich počtu nejsou součástí zjednodušených veřejně dostupných výkazů. 

Významný nárůst byl zaznamenán u nákladových úroků zejména v roce 2017. Tento 

vzestup je způsoben placením úroků za úvěr za koupi nemovitosti a pravděpodobně také 

využíváním kontokorentního úvěru. Z tohoto důvodu také vzniká výrazně záporný 

finanční výsledek hospodaření. 
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Výsledek hospodaření před zdaněním byl nejvyšší v roce 2015, kdy sice proběhla velká 

rekonstrukce největší z provozoven, ale některé instalované zařízení bude do nákladů 

promítáno následně až ve formě odpisů.  

 

Graf č. 11: Vývoj výsledků hospodaření společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů) 

Daň z příjmu za rok 2017 ještě v předběžných výkazech není vyčíslena, stejně jako 

následně výsledek hospodaření po zdanění. V grafu tedy za rok 2017 není uveden 

výsledek hospodaření po zdanění a hodnota výsledku hospodaření před zdaněním je 

nepřesná, jedná se o EBITDA. 

Jako nepříznivý lze sledovat významný pokles čistého obratu za účetní období ve výši 

-10 292 000 Kč. Vysoký výsledek hospodaření zde nelze brát v potaz, protože v něm ještě 

nejsou zohledněny všechny náklady. Při zachování stejného množství poboček, zvýšení 

počtu zaměstnanců je pokles celkového čistého obratu nepříznivým indikátorem vývoje. 
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2.6.3 Rozdílové ukazatele 

V této kapitole je provedena analýza rozdílových ukazatelů, tedy čistého pracovního 

kapitálu, čistého peněžně-pohledávkového fondu a čistých peněžních prostředků. 

 Čistý pracovní kapitál 

Výpočet čistého pracovního kapitálu byl proveden tak, že od oběžných aktiv byly 

odečteny krátkodobé závazky. 

Tabulka č. 11: Čistý pracovní kapitál společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

ČPK (v tis. Kč) 14 867 14 443 15 071 9 964 15 943 

Vývoj čistého pracovního kapitálu je kladný, tedy společnost ABC s.r.o. měla po celé 

období k dispozici tzv. finanční polštář k zachování likvidity. Nejnižší hodnoty bylo 

dosaženo v roce 2016 (rozdíl proti roku 2015 - 5 107 tisíc Kč), který byl způsoben 

nákupem nemovitosti hrazenou mimo jiné právě z rezervy ČPK. Vzhledem k nárůstu 

nákladových úroků v roce 2016 a ještě výrazněji v roce 2017, kdy byla nemovitost 

vlastněna již celý kalendářní rok, byla zřejmě zčásti hrazena společností samotnou  

a zčásti bankovním úvěrem. 

Nelze jednoznačně určit, zda je výška čistého pracovního kapitálu společnosti 

v jednotlivých letech ideální či nikoliv. Vyšší ČPK snižuje výnosnost kapitálu, ale 

zároveň nesmí být ohrozena likvidita společnosti, aby byl zajištěn její plynulý chod. 

Přiměřenost výšky ČPK lze dále posuzovat podle souladu doby splatnosti závazků a doby 

splatnosti pohledávek, tedy jestli společnost potřebuje držet vyšší finanční prostředky pro 

zachování likvidity či nikoliv. 

 Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Tento ukazatel je modifikací ČPK, je přísnější, spočívá ve vyloučení zásob a také 

případných nelikvidních pohledávek. 

                                                      
* k výpočtu byly za rok 2017 použity pouze předběžné výsledky 
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Tabulka č. 12: Čistý peněžně – pohledávkový fond společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

ČPPF (v tis. Kč) 12 355 11 968 11 709 6 150 11 937 

Trend čistého peněžně - pohledávkového fondu opět přesně kopíruje vývoj ČPK 

s výkyvem v roce 2016. 

 Čisté pohotové peněžní prostředky 

Tento ukazatel slouží ke sledování okamžité likvidity, tedy bankovního agregátu M1 

(úzké peníze), od kterého jsou odečteny okamžitě splatné závazky. Za okamžitě splatné 

závazky se pro účely této práce považují krátkodobé závazky, kterými jsou pohledávky 

za zboží dodavateli, jejichž splatnost je 7–30 dní. 

Tabulka č. 13: Čisté pohotové peněžní prostředky společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

ČPPP (v tis. Kč) -9 414 -8 597 -8 221 -7 138 -1 691 

Společnost po celé sledované období dosahuje záporných hodnot. Tento výsledek  

ale ještě nemusí znamenat nelikvidní stav, protože společnost může mít sjednán 

kontokorentní úvěr. Tomuto naznačuje i poměrně výrazná položka nákladových úroků  

i v letech 2013 až 2015. V roce 2016 došlo k navýšení cizích zdrojů a nákladové úroky 

tedy ještě více vzrostly, přestože hodnota ČPPP se zlepšovala.  

Podle Příloh k roční účetní závěrce ve zjednodušeném rozvahu za roky 2013–2016 je 

uvedeno, že nejsou žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Za rok 2017 

Příloha k roční účetní závěrce v době vypracování této analýzy ještě nebyla dostupná. 

V následujícím grafu je zachycen vývoj všech tří ukazatelů ve sledovaném období. 

                                                      
* k výpočtu byly za rok 2017 použity pouze předběžné výsledky 
* k výpočtu byly za rok 2017 použity pouze předběžné výsledky 
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Graf č. 12: Rozdílové ukazatele společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle účetních výkazů) 

Z grafu je opět patrné snížení objemu dostupných finančních prostředků z důvodů 

investice v roce 2016. 

2.6.4 Analýza poměrových ukazatelů 

V další kapitole budou uvedeny vybrané ukazatele z oblasti likvidity, zadluženosti, 

aktivity, rentability a produktivity práce. 

 Ukazatele likvidity 

Likvidita společnosti znamená schopnost dostát včas a v plné výši svým závazkům. 

Vypočtené hodnoty společnosti ABC s.r.o. jsou uvedeny v následující tabulce. 

Společnost je podle své hlavní ekonomické činnosti zařazena dle klasifikace 

ekonomických činností CZ-NACE 47730 maloobchod s farmaceutickými přípravky  

a v dělení Ministerstva průmyslu a obchodu v analýze oborových průměrů nemá tato 
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skupina určen oborový průměr, proto nelze provést v této fázi analýzy srovnání s oborem, 

pouze s doporučenými hodnotami z literatury. 

Tabulka č. 14: Běžná likvidita společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

účetních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

Běžná likvidita 1,61 2,18 2,27 1,85 3,20 

Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva přesahují krátkodobé 

závazky. Protože není stanoven oborový průměr, srovnání je provedeno s doporučenými 

hodnotami, kterými jsou interval od 1,8 do 2,5 (Scholleová, 2012). V roce 2013 

společnost klesla těsně pod tuto hodnotu, měla i záporný výsledek hospodaření. Dle 

Přílohy k roční účetní závěrce za rok 2013 ve zjednodušeném rozsahu došlo k této ztrátě 

z důvodu mimořádného zaplacení úroku z prodlení úhrad faktur dodavateli ve výši 

795 469,37 Kč, společnost tedy mohla mít jisté potíže s likviditou a k překlenutí byl 

zřejmě využit kontokorentní úvěr. V roce 2016 společnost byla těsně nad doporučenou 

hranicí z důvodu investice. V ostatních letech se pohybovala nad hranicí 2,0, neměla tedy 

potíže hradit své závazky. 

Tabulka č. 15: Pohotová likvidita společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle účetních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

Pohotová likvidita 1,46 1,81 1,77 1,39 2,06 

Ukazatel pohotové likvidity je opět zúženou obdobou předchozího ukazatele, kdy jsou 

z oběžných aktiv vyloučeny zásoby, které vykazují nižší likviditu a také možnou ztrátu 

při nutnosti rychlého prodeje se slevou při nutnosti rychle získat peněžní prostředky. 

Tento ukazatel by dle literatury měl dosahovat hodnot od 1,0 do 1,5 (Scholleová, 2012). 

Společnost ABC se v letech 2013 a 2016 pohybovala na horní hranici doporučených 

hodnot. V letech 2014 a 2015 dokonce doporučené hodnoty překročila, což znamená 

neefektivní využívání peněžních prostředků, které má za následek snížení výnosnosti 

                                                      
* k výpočtu byly za rok 2017 použity pouze předběžné výsledky 
* k výpočtu byly za rok 2017 použity pouze předběžné výsledky 
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vlastního kapitálu. V roce 2017 je hodnota dokonce nad hranicí 2,0, tedy stav je 

neuspokojivý. 

Tabulka č. 16: Okamžitá likvidita společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle účetních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

Okamžitá 

likvidita 
0,62 0,30 0,30 0,39 0,77 

Ukazatel okamžité likvidity (likvidita I. stupně) poměřuje finanční majetek ve formě 

hotovosti a peněz na bankovních účtech (pro výpočet použit řádek Peněžní prostředky)  

a krátkodobých závazků. Tento ukazatel by měl nabývat hodnot 0,2 až 0,5 (Scholleová, 

2012). 

V letech 2014 až 2016 se společnost ABC pohybovala v doporučeném intervalu hodnot, 

v roce 2013 a roce 2017 tento interval převyšovala. V roce 2013 byla výška peněžních 

prostředků na účtu nezvykle vysoká, peníze byly zřejmě následně převedeny na jiný účet. 

Z dostupných výkazů není možné skutečný vývoj určit. V dalších letech již je hodnota 

vyrovnaná. Při předpokladu průměrné výšky finančních prostředků vypočtené z let 2014 

až 2017 by hodnota ukazatele okamžité likvidity v roce 2013 dosahovala pouze hodnoty 

0,18. Tento výsledek je již po doporučenou hodnotou a odráží skutečnost nízkého 

hospodářského výsledku, nejnižších hodnot pohotové likvidity i běžné likvidity  

ve sledovaném období. Pro grafické znázornění bude tedy použita tato hodnota, která 

je pravděpodobnější. 

                                                      
* k výpočtu byly za rok 2017 použity pouze předběžné výsledky 
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Graf č. 13: Ukazatele likvidity společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

účetních výkazů) 

 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti ukazují poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Vhodný poměr 

je výhodný pro zvyšování výnosnosti vlastního kapitálu, vysoký podíl cizího kapitálu již 

přináší pro věřitele vyšší míru rizika a tedy i vyšší požadovaný úrok a vzrůstají náklady 

na kapitál. Mezi ukazatele zadluženosti patří celková zadluženost, jeho zrcadlový 

ukazatel koeficient samofinancování, ukazatel úrokového krytí, krytí dlouhodobého 

majetku vlastním kapitálem a krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 

vycházející z pravidel financování. Jednotlivé ukazatele zadluženosti jsou vypočteny 

v následující tabulce. 
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Tabulka č. 17: Ukazatele zadluženosti společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

Celková zadluženost v % 61,94 46,30 40,40 44,32 28,23 

Koeficient samofinancování v % 38,06 53,70 59,60 55,68 71,77 

Úrokové krytí (krát) -0,45 1,77 29,73 10,07 25,61 

Krytí dl.maj. vlastním kapitálem 7,06 5,24 3,90 1,31 1,71 

Krytí dl.maj. dlouhod. ciz. zdroji 0,67 0,51 0,23 0,31 0,24 

Ukazatel celkové zadluženosti udává, jak velká část aktiv je financována z cizích zdrojů. 

Podle pravidel vyváženého financování a optimalizace nákladů na kapitál by tento poměr 

měl být asi 50 % (Kubíčkovská, Jindřichovská, 2015). Z vypočtených hodnot vyplývá,  

že společnosti ABC s.r.o. klesá podíl cizích zdrojů. V letech 2014 až 2016 se pohyboval 

tento ukazatel mezi 40,4 až 46,3 %, bylo tedy téměř dodrženo zlaté pravidlo financování. 

Hodnota za rok 2017 není validní, protože hodnotu vlastního kapitálu zkresluje výsledek 

hospodaření za běžné účetní období, ve kterém ještě nejsou zohledněny odpisy. 

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem, který udává míru financování 

vlastním kapitálem. Součet ukazatele celkové zadluženosti a koeficientu 

samofinancování je roven 100. Je zde opět vidět, že společnost více využívá vlastních 

zdrojů s výjimkou roku 2013, kdy ještě převažovaly cizí zdroje. 

                                                      
* k výpočtu byly za rok 2017 použity pouze předběžné výsledky 
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Graf č. 14: Celková zadluženost a koeficient samofinancování společnosti ABC s.r.o. v letech  

2013–2017 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát by byla společnost schopna ze zisku  

před zdaněním a odečtu úroků uhradit nákladové úroky. V literatuře je uvedena opět 

minimální doporučená hodnota 3 (Scholleová, 2012). Pokud by tato hodnota klesla  

pod 1, společnost by ze svého zisku nebyla schopna zaplatit ani nákladové úroky. 

Společnost v roce 2013, kdy dosáhla záporného výsledku hospodaření za běžné účetní 

období, dosáhla hodnoty ukazatele úrokového krytí -0,45 (krát), nebyla tedy schopna 

uhradit nákladové úroky. V roce 2014, kdy se ještě odečítala ztráta z roku 2013, byl 

ukazatel pouze 1,77. V ostatních letech již ukazatel výrazně převyšuje doporučené 

hodnoty. 

Ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem je indikátorem, jak velká 

část dlouhodobého majetku je kryta vlastním kapitálem společnosti. U sledované 

společnosti ABC s.r.o. jsou hodnoty ve všech obdobích vyšší než 1, společnost je tedy 

schopna krýt svůj dlouhodobý majetek z vlastních zdrojů. Tento fakt koreluje s nízkou 

zadlužeností společnosti. Pouze v roce 2016, kdy došlo k výrazné investici v podobě 

nákupu nemovitosti, se tento index snížil na hodnotu 1,31. 
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Ukazatel krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji opět vychází z pravidel 

financování, že dlouhodobý majetek má být kryt z dlouhodobých zdrojů, kdy tyto zdroje 

by měly být v ideálním případě z 50 % vlastní a z 50 % cizí. 

Společnost po celou sledovanou dobu dosahuje hodnot opět pouze s výjimkou roku 2013 

nižších, což značí, že většina dlouhodobého majetku je kryta z vlastních dlouhodobých 

zdrojů, které jsou ale dražší než cizí kapitál, jedná se tedy o neekonomické využití 

vlastního kapitálu. 

 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity udávají, jak hospodárně a efektivně jsou ve společnosti využita její 

aktiva. 

Tabulka č. 18: Ukazatele aktivity společnosti ABC v letech 2013–2017 1. část v letech 2013-2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

Počet obrátek celkových aktiv 1,54 1,86 2,08 2,08 1,69 

Počet obrátek dlouhodobého maj. 28,79 18,18 13,62 4,95 4,08 

Počet obrátek zásob 25,86 22,52 19,85 20,38 16,77 

Doba obratu zásob ve dnech 13,93 15,99 18,13 17,66 21,45 

Ukazatel počtu obrátek aktiv udává, kolikrát se celková hodnota aktiv otočí za 1 rok. 

Doporučovanou hodnotu udává Pavelková, Knápková, Šteker (2009) více než 1. Pokud 

je hodnota nižší, ve společnosti dochází k neefektivně využitému „mrtvému“ kapitálu. 

Společnost měla nejnižší hodnotu v roce 2013, kdy zaznamenala ztrátu, od roku 2014  

do roku 2016 byl zaznamenán růst od 1,86 do 2,08. V druhé polovině roku byla 

zakoupena již zmiňovaná nemovitost, jejíž vlastnictví se projevilo ve snížení počtu 

obrátek v roce 2017 na hodnotu 1,69. Tato nemovitost nebyla ve sledovaném období roku 

2017 plně využita na zamýšlenou podnikatelskou činnost, tedy snižuje počet obrátek 

celkových aktiv. Tento trend se může změnit pouze započetím jejího využívání. 

Ukazatel počtu obrátek dlouhodobého majetku ukazuje efektivitu využití 

dlouhodobého majetku, ve sledované společnosti se jedná zejména o nábytek, 

                                                      
* k výpočtu byly za rok 2017 použity pouze předběžné výsledky 
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klimatizace, automobily a od roku 2016 již zmiňovanou nemovitost. Jiné nemovitosti 

společnost nevlastní, provozovny jsou v pronájmu. Je žádoucí, aby tento ukazatel 

převyšoval dobu obrátek aktiv. Na vypočítaných hodnotách jsou jasně patrné investice 

do rekonstrukce poboček a vybudování nové v letech 2014 a 2015, kdy došlo k poklesu 

hodnoty ukazatele. Rekordně nízkou hodnotu vykazuje při investici po koupi 

nemovitosti, která proti předchozímu stavu hodnotu ukazatele snížila o téměř 10. Opět je 

zde patrná skutečnost, že nemovitost není využívána a negeneruje zisk. 

 

Graf č. 15: Obrat aktiv a dlouhodobého majetku společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Dle grafu je patrný vysoký počet obrátek dlouhodobého majetku v roce 2013 a jeho 

následné výrazné snížení v roce 2014. Tento vývoj byl způsoben významným poklesem 

tržeb v roce 2014 oproti roku 2013 (-9 173 000 Kč), přičemž hodnota dlouhodobých aktiv 

se zvýšila o 811 000. 

V současné době by se společnost měla především zaměřit na využití zakoupené 

nemovitosti, protože při jejím nepoužívání k tvorbě zisku snižuje veškeré indikátory 

aktivity a posléze i rentability. 
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Ukazatel obratu zásob udává, kolikrát jsou zásoby během jednoho fiskálního roku 

přeměněny zpět na peníze. Ukazatel je poměrně stabilní až na rok 2017, kdy je jeho 

zhoršení způsobeno výrazným snížením obratu a udržováním stejných skladových zásob 

jako v roce předešlém. Skladové zásoby obecně ve společnosti stále rostou z důvodu 

výstavby nové pobočky a rozlišování sortimentu. 

Ukazatel doby obratu zásob udává hodnotu průměrného počtu dnů, po kterou jsou 

zásoby vázány ve společnosti, než jsou přeměněny opět na peníze. Situaci v letech  

2013–2016 lze považovat za pozitivní, protože doba obrátek zásob se zvyšovala a doba 

vázanosti kapitálu v zásobách se snižovala. Negativní výsledek má rok 2017 významného 

poklesu tržeb proti roku 2016 o 10 585 000 Kč, přičemž skladová zásoba se držela  

na prakticky stejné úrovni. 

Tabulka č. 19: Ukazatele aktivity společnosti ABC s.r.o. 2. část v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

Doba obratu pohledávek ve dnech 120,75 132,85 107,49 61,48 72,99 

Doba obratu závazků ve dnech 136,20 79,29 63,75 54,35  38,77 

Ukazatel doby obratu pohledávek ve dnech vyjadřuje průměrnou dobu, po kterou 

společnost čeká na zaplacení svých pohledávek od obchodních partnerů a po tuto dobu 

jim poskytuje dodavatelský úvěr. U sledované společnosti se doba obratu pohledávek 

postupně snižovala, nicméně tato doba je příliš dlouhá. Pouze v roce 2013 byla doba 

obratu pohledávek ve dnech vyšší, než doba obratu závazků, ale likvidita společnosti zde 

byla narušena ztrátou v podobě negativního hospodářského výsledku z důvodu nutnosti 

zaplacení penále z úroku z prodlení dodavateli ve výši 795 469,37 Kč. 

Ukazatel doby splatnosti závazků ve dnech vyjadřuje průměrný počet dnů, za který 

musí společnost uhradit své závazky dodavatelům. 

Mezi těmito dvěma ukazateli u společnosti ABC s.r.o. vzniká výrazný nesoulad,  

kdy závazky jsou splatné výrazně dříve než pohledávky. Společnost musí tuto situaci řešit 

právě vyšší rezervou ve formě finančního polštáře ČPK, díky kterému je zajištěna 

likvidita. 

                                                      
* k výpočtu byly za rok 2017 použity pouze předběžné výsledky 
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Graf č. 16: Doba obratu závazků a pohledávek společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability hodnotí schopnost společnosti dosažení zisku pomocí vloženého 

kapitálu. Jednotlivé ukazatele vyjadřují, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč údaje  

ve jmenovateli. 

Tabulka č. 20: Ukazatele rentability společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

ROE -2,46 2,14 20,54 10,16 28,06 

ROI -17,34 11,22 80,08 13,31 48,08 

ROA -0,01 1,15 12,25 5,59 19,93 

ROCE -2,24 1,95 15,72 6,69 24,59 

ROS -0,60 0,62 5,88 2,69 11,77 

                                                      
* k výpočtu byly za rok 2017 použity pouze předběžné výsledky 
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) ukazuje výnosnost vlastního kapitálu 

vloženého do společnosti. V roce 2013 byla hodnota záporná z důvodu mínusového 

hospodářského výsledku. V roce 2014 byla opět poměrně nízká z důvodu odečtu ztráty 

loňského roku od hospodářského výsledku. V roce 2015 dosáhla 20,54 %. V roce 2016 

se snížila na polovičku díky investici koupě nemovitosti. Hodnotu za rok 2017 vzhledem 

k použití předběžných výsledků nelze brát jako zcela validní. Rentabilita vlastního 

kapitálu by měla dosahovat alespoň bezrizikové úrokové sazby, za kterou lze považovat 

státní dluhopisy. 

V následující tabulce je provedeno porovnání parametru ROE s výnosností desetiletých 

státních dluhopisů ČNB. 

Tabulka č. 21: Porovnání výnosnosti vlastního kapitálu a dluhopisů v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů, ČNB) 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

ROE -2,46 2,14 20,54 10,16 28,06 

Dluhopisy 10R ČNB 2,20 0,67 0,49 0,53 1,50 

Investovaný vlastní kapitál byl tedy ve všech letech kromě ztrátového roku 2013 

investován lépe, než do státních dluhopisů. 

Ukazatel rentability investovaného kapitálu (ROI) měří výnosnost dlouhodobého 

kapitálu bez ohledu na zdroj jeho financování. V letech 2013 a 2014 jsou nízké hodnoty 

způsobeny nízkým hospodářským výsledkem, v roce 2016 se již projevila investice 

koupě nemovitosti. Hodnoty z roku 2017 by musely být upřesněny podle konečných 

finančních výkazů. I přesto však hodnota je výrazně nižší, než v roce 2015,  

kdy společnost tímto kapitálem nebyla zatížena. 

Ukazatel rentability aktiv (ROA) je klíčovým ukazatelem rentability, který měří 

produkční schopnost společnosti. Opět je zde stejný trend, kdy rentabilita se skokově 

snížila investicí v roce 2016. V roce 2015, kdy byla provozována pouze hlavní činnost, 

byla rentabilita aktiv 12,25 haléřů na 1 Kč, v roce 2016 se koupí nemovitosti snížila  

na 5,59 haléřů, tedy o 54 %. 

                                                      
* k výpočtu byly za rok 2017 použity pouze předběžné výsledky 
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Ukazatel rentability dlouhodobého kapitálu (ROCE) vyjadřuje význam 

dlouhodobých investic a měří jejich efektivitu. Opakuje se zde stejný vývoj jako  

u ostatních ukazatelů, kdy se investice negativně promítla do všech ukazatelů rentability. 

V roce 2017 ještě není plně stanoven hospodářský výsledek, proto na zlepšení hodnot 

v roce 2017 nelze brát ohled. Pokud nemovitost nezačne být využívána, tento ukazatel 

bude vykazovat nepříznivé hodnoty. 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) vyjadřuje ziskovou marži, tedy jak velký zisk připadá 

na jednu korunu tržeb. Opět jsou nízké hodnoty v letech 2013 a 2014 z důvodu špatného 

hospodářského výsledku. V dalším období výsledky silně kolísají, nelze tedy určit 

jednoznačný trend společnosti. 

 

Graf č. 17: Ukazatele rentability společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle účetních výkazů) 

Z grafu je patrné, že nejlepších výsledků dosahovala v souhrnu společnost v roce 2015, 

kdy se ještě jednalo o lehkou kapitálovou společnost, většina aktiv byla ve formě 

oběžného majetku, tedy peněz a zásob, které měly dobu obrátky pouze 19,85 dne. Kvůli 

nesouladu doby splatnosti závazků a pohledávek bylo nutné držet vyšší finanční 

prostředky k zajištění likvidity. Nižší hodnota ROCE v tomto roce je dána rekonstrukcí 

jedné z poboček a přestavbou druhé. 
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2.6.5 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů jsou oblíbené zejména pro svoji souhrnnou vypovídací schopnost 

celkové finanční situace společnosti. V této kapitole bude vypracován z bankrotních 

modelů Altmanovo Z-skóre a Taflerův model, z bonitních modelů Index IN99 z důvodu 

nedostatku dat pro výpočet EVA a Index IN05. 

 Altmanův model 

Výsledkem výpočtu je pouze jediné číslo, které v sobě zahrnuje celkem pět poměrových 

ukazatelů a tím komplexně hodnotí situaci podniku. Toto číslo je nazýváno Z-skóre a má 

určené hranice pro jeho interpretaci. 

Tabulka č. 22: Výpočet Altmanova indexu pro společnost ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: 

Vlastní zpracování z účetních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

𝐗𝟏 0,353 0,483 0,470 0,266 0,401 

𝐗𝟐 0,387 0,525 0,494 0,504 0,513 

𝐗𝟑 -0,009 0,012 0,122 0,056 0,199 

𝐗𝟒 0,610 1,159 1,475 1,240 2,515 

𝐗𝟓 1,542 1,863 2,077 2,076 1,692 

Z -skóre 2,348 3,174 3,826 3,384 4,085 

Z výsledků je patrné, že pouze v roce 2013 se společnost pohybovala v rámci šedé zóny, 

tedy v intervalu mezi 1,23 až 2,9. V ostatních letech je možné ji hodnotit jako finančně 

zdravou, hodnoty Z skóre jsou nad hranicí 2,9. Pokles ukazatele v roce 2016 je opět 

způsoben investicí do nemovitosti, která v daném období nezačala generovat zisk,  

a závěry z roku 2017 jsou pouze z předběžných výkazů, nelze je tedy brát jako absolutní 

hodnoty. 
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Graf č. 18: Z-skóre společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů) 

 Taflerův model 

Tento bankrotní model byl publikován v roce 1977 a pracuje se čtyřmi ukazateli, udává 

pravděpodobnost bankrotu společnosti. Při výsledné hodnotě nad 0,3 je nízká 

pravděpodobnost bankrotu firmy, šedá zóna nevyhraněných výsledků je v intervalu  

0,2–0,3 a při hodnotě pod 0,2 je zvýšená pravděpodobnost bankrotu společnosti 

(Grünwald, Holečková, 1994). 

Tabulka č. 23: Hodnoty Taflerova modelu společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

R1 -0,016 0,028 0,332 0,178 1,093 

R2 1,513 1,930 2,077 1,308 2,067 

R3 0,584 0,411 0,369 0,313 0,182 

R4 1,543 1,864 2,083 2,077 1,692 

TZ 0,540 0,638 0,846 0,653 1,151 

Na příznivé hodnocení bonity pomocí Taflerova modelu u společnosti ABC s.r.o. má 

zejména vliv parametr R3 udávající souvislost mezi nízkou mírou krátkodobých závazků 
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vůči celkovým aktivům (společnost má tedy dostatečný majetek ke krytí svých závazků).

  

Graf č. 19: Výsledné hodnoty Taflerovy diskriminační funkce společnosti ABC s.r.o. v letech  

2013–2017 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 Index IN99 

Index IN99 je jedním z bonitních modelů manželů Neumaierových, který je konstruován 

z pohledu vlastníka, má tedy hodnotit schopnost společnosti vytvářet kladnou hodnotu 

ekonomického zisku (Grünwald, Holečková, 1994). Váhy jednotlivých indexů jsou 

specifické pro prostředí České republiky. Výpočet tohoto indexu v této diplomové práci 

byl zvolen pro nedostatek údajů pro výpočet EVA (nejsou dostupné úrokové sazby  

pro stanovení WACC). 

Tabulka č. 24: Hodnoty Indexu IN99 společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

A 0,619 0,463 0,404 0,443 0,282 

C -0,009 0,012 0,122 0,056 0,199 

D 1,543 1,864 2,082 2,077 1,692 

E 1,605 2,177 2,275 1,848 3,202 

IN99 0,715 0,976 1,587 1,275 1,767 
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Tabulka č. 25: Kvalifikace společnosti dle výsledku Indexu IN99 společnosti (Zdroj: Grünwald, 

Holečková, 1994, Vlastní zpracování) 

IN99 > 2,07 Podnik tvoří novou hodnotu pro vlastníka 

1,42 ≤ IN99 < 2,07 Podnik spíše tvoří hodnotu pro vlastníka 

1,089 ≤ IN99 < 1,42 Nelze určit, zda podnik tvoří nebo netvoří hodnotu pro 

vlastníka 

0,684 ≤ IN99 < 1,089 Podnik spíše netvoří hodnotu pro vlastníka 

IN99 < 0,684 Podnik netvoří hodnotu pro vlastníka 

 

Graf č. 20: Hodnota Indexu IN99 společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle účetních výkazů) 

Index IN99 jako bonitní model silně koresponduje s výsledky hospodaření společnosti. 

V roce 2013 byla společnost v zóně spíše netvoří hodnotu pro vlastníka a to jen velmi 

těsně nad hranicí, kdy podnik netvoří hodnotu pro vlastníka. V následujícím roce se 

situace mírně zlepšila, podnik sice zůstal v zóně spíše netvořící hodnotu pro vlastníka  

ale to díky odečtu ztráty z minulých let. V roce 2015 se již společnost nacházela v zóně, 

kdy tvořila hodnotu pro vlastníka. V roce 2016 se díky investici do nemovitosti 
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společnost propadla do šedé zóny, kdy není možné určit, zda tvoří či netvoří hodnotu.  

Pro rok 2017 díky předběžným výsledkům nejsou výsledky validní, ale lze předpokládat, 

že podnik se bude nacházet v zóně, kdy spíše tvoří hodnotu pro vlastníka. 

 Index IN05 

Index IN05 také zohledňuje české podmínky. V jeho výpočtu je zohledněno pět 

poměrových parametrů. 

Tabulka č. 26: Index IN05 společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

účetních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

𝐗𝟏 0,619 2,159 0,404 0,443 0,282 

𝐗𝟐 -1,945 1,773 29,735 10,063 25,615 

𝐗𝟑 -0,009 0,012 0,122 0,056 0,199 

𝐗𝟒 1,543 1,864 2,082 2,077 1,692 

𝐗𝟓 1,605 2,177 2,275 1,848 3,202 

IN05 0,435 0,987 2,368 1,284 2,495 

V roce 2013 byla dle výsledků společnost v zóně hrozícího bankrotu, důvodem tohoto 

výsledku je zejména záporný EBIT. V roce 2014 byla společnost těsně nad hranicí hrozby 

bankrotu a ocitla se na spodní části šedé zóny, důvodem je odečet ztráty z minulého roku. 

V roce 2015 již společnost generovala, dosažená hodnota byla vysoko nad hraniční. 

V roce 2016 se podnik díky koupi nemovitosti opět ocitl v šedé zóně a v roce 2017 nelze 

přesně hodnotit na základě předběžných výkazů. 
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Graf č. 21: Hodnoty Indexu IN05 společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle účetních výkazů) 

2.6.6 SWOT analýza 

V následující kapitole jsou shrnuty výsledky jednotlivých dílčích strategických  

a finančních analýz a zpracována SWOT analýza zahrnující silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby a navrženy opatření z aktuálního stavu vyplývající. Váhy 

jednotlivých dílčích stránek jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem pramenícím  

ze znalostí v oboru. 
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Tabulka č. 27: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky 

tradice přes 20 let 

klesající zadluženost 

dobrá pověst mezi místními obyvateli 

provedena kompletní rekonstrukce 

Slabé stránky 

omezení na lokální působení 

omezený sortiment léků pro místní preskripci 

vyšší ceny proti řetězcovým lékárnám 

nízká ochota zaměstnanců pracovat přesčas 

velká část zisku závislá na úhradách za výdej na recept 

Příležitosti 

podpora prodeje přes e-shop 

rostoucí počet klientů preferujících přístup před cenou 

Hrozby 

masívní marketingové kampaně Dr.MAX 

konkurence privátních značek za nízké ceny 

V následujícím grafu jsou znázorněny výsledky SWOT analýzy graficky. 

U matice i z grafu vyplývá, že podnik není v uspokojivé situaci. Celkový výsledek hodnot 

se pohybuje v záporných číslech, tedy společnost je více ovládána svými slabými 

stránkami a hrozbami konkurentů. V interní analýze dokonce převažují slabé stránky  

nad silnými. Silné stránky dohromady s příležitostmi tvoří pouze 45 %, zatímco slabé 

stránky a hrozby 55 %. 

Pokud společnost neprovede nějakou změnu, aby se tento poměr změnil, může tento 

vývoj vést k úpadku. S některými aspekty hrozeb či slabých stránek podnik mnoho 

neudělá, ale s těmi, které může ovlivnit, musí aktivně pracovat a potom může uspět.  
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U provedení SWOT analýzy je zejména důležité její vyhodnocení a vyvození závěrů. 

Zkoumaná společnost může ovlivnit tyto faktory: 

Slabé stránky: 

 Omezený sortiment léků pro místní preskripci 

Opatření: rozšířit sortiment o léčivé přípravky poptávané pacienty s předpisy z nemocnic  

ze specializovaných pracovišť aspoň o kvartální léčbu z nejčastěji předepisovaných. 

 Vyšší ceny 

Opatření: snížit ceny u cenově citlivých položek a neudržovat stabilní přirážku u celého 

sortimentu. 

 Velká část zisku závislá na výdeji na lékařský předpis 

Opatření: Posílit prodej za hotové formou příprodejů. 

Příležitosti: 

 Rostoucí počet klientů preferujících služby před cenou 

Opatření: Tento trend podporovat rostoucí kvalitou služeb a poradenskou službou  

či dalšími službami (měření krevního tlaku, kontrola interakcí mezi léčivy a další). 

Hrozby: 

 Konkurence privátních značek za nízké ceny 

Opatření: Nabízet klientům tradiční značky a zdůraznit jejich kvalitu a osvědčené 

působení. 

2.6.7 Mezipodnikové srovnání 

V této kapitole bude zpracováno mezipodnikové srovnání, ve kterém budou vybrané 

finanční ukazatele společnosti ABC s.r.o. srovnány s vybranou společností, která se 

zabývá stejnou činností, tedy provozováním lékárny na základě rozhodnutí o udělení 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Vyhledání vhodných kandidátů  

pro mezipodnikové srovnání je v této sféře velmi omezeno, protože v dané oblasti se 

většinou vyskytují jen společnosti provozující pouze 1 lékárnu nebo několik dalších 
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vhodných provozovatelů více lékáren nemá na portálu Ministerstva spravedlnosti 

dostupné potřebné finanční výkazy. 

Z tohoto důvodu byla zvolena společnost většího rozsahu, která naopak zase poskytuje 

srovnání s lepším konkurentem v oboru. 

 Základní údaje o společnosti XYZ a.s.3 

Obchodní firma: XYZ a.s. 

Právní forma:  akciová společnost 

Předmět podnikání: 

 Provozování lékárny na základě rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb. 

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

Základní kapitál:  156 000 000 Kč 

Společnost XYZ a.s. provozovatelem řetězce lékáren po celé České republice. Ve svých 

provozovnách se zabývá stejně jako společnost ABC s.r.o. výdejem léčiv, zdravotnických 

pomůcek, doplňků stravy a dalšího sortimentu. Obě společnosti také provozují vlastní  

e-shop a vůči zákazníkům uplatňují ve všech svých provozovnách jednotný přístup  

a provozovny mají jednotný design. Hlavní činností obou společností je poskytování 

lékárenské služby veřejnosti. 

Hlavními otázkami tohoto benchmarkingového srovnání je zejména kladení si otázek zda 

je výkonnost zkoumané společnosti dostatečná a jak efektivně nakládá se svým 

majetkem. 

 Spider analýza 

Pomocí paprskového grafu bude následně provedena Spider analýza obou společností  

za dvě vybraná období. Zvoleny byly roky 2015 a 2016, protože za tyto roky jsou 

k dispozici ze společnosti ABC s.r.o. finální finanční výkazy. Porovnány budou výsledky 

základních skupin poměrových ukazatelů, tedy zadluženosti, likvidity, rentability  

a aktivity. Kompletní finanční výkazy společnosti XYZ a.s. jsou uvedeny v příloze. 

  

                                                      
3 Název zvolený pro účely vypracování této diplomové práce 
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Tabulka č. 28: Spider analýza vybraných ukazatelů z let 2015 a 2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

účetních výkazů) 

Spider analýza 2015 a 2016 

 ABC s.r.o. XYZ a.s. 

Ukazatel 2015 2016 2015 2016 

A - Rentabilita 

A.1 ROE 20,54 10,16 9,19 9,41 

A.2 ROI 80,08 13,31 37,46 43,03 

A.3 ROA 12,25 5,59 12,24 12,36 

A.4 ROCE 15,72 6,69 9,15 9,60 

A.5 ROS 5,88 2,69 3,27 3,12 

B – Likvidita 

B.1 Běžná likvidita 2,27 1,85 1,12 1,05 

B.2 Pohotová likvidita 1,77 1,39 0,53 0,47 

B.3 Okamžitá likvidita 0,30 0,39 0,04 0,03 

C – Zadluženost 

C.1 Celková zadluženost v % 40,40 44,32 53,17 58,15 

C.2 Úrokové krytí (krát) 29,73 10,07 270,27 53,61 

C.3 Krytí DM dlouhodobými cizími zdroji 0,23 0,31 1,54 1,47 

D - Aktivita 

D.1 Obrat celkových aktiv 2,08 2,08 2,82 3,02 

D.2 Doba obratu zásob ve dnech 18,13 17,66 29,29 30,79 

D.3 Doba obratu pohledávek ve dnech 107,49 61,48 36,21 35,97 

D.4 Doba obratu závazků ve dnech 63,75 54,35 60,13 65,24 

V následujících grafech budou zobrazeny hodnoty z tabulky č. 29 pomocí spider grafu, 

který umožňuje rychlý přehled o srovnání dvou společností vůči sobě. Základnu 

hodnocenou jako 100 % hodnot budou tvořit výsledky společnosti ABC s.r.o. a hodnoty 

společnosti XYZ a.s. budou vyjádřeny jako procentuální podíl k této základně. 
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Převrácené hodnoty ukazatelů bude použito u celkové zadluženosti, doby obratu zásob 

doby obratu pohledávek a doby obratu závazků. U těchto ukazatelů jsou vysoké hodnoty 

vnímány jako negativní, proto budou použity převrácené 

Tabulka č. 29: Relativní hodnoty vybraných ukazatelů z let 2015 a 2016 (Vlastní zpracování dle 

účetních výkazů) 

Spider analýza 2015 a 2016 

 ABC s.r.o. XYZ a.s. 

Ukazatel 2015 2016 2015 2016 

A - Rentabilita 

A.1 ROE 100% 100% 44,75% 45,81% 

A.2 ROI 100% 100% 46,78% 53,73% 

A.3 ROA 100% 100% 99,92% 100,01% 

A.4 ROCE 100% 100% 58,21% 61,07% 

A.5 ROS 100% 100% 55,61% 53,06% 

B – Likvidita 

B.1 Běžná likvidita 100% 100% 49,43% 46,26% 

B.2 Pohotová likvidita 100% 100% 29,94% 26,55% 

B.3 Okamžitá likvidita 100% 100% 13,33% 7,69% 

C – Zadluženost 

C.1 Celková zadluženost v % 100% 100% 68,39% 68,79% 

C.2 Úrokové krytí (krát) 100% 100% 909,08% 532,38% 

C.3 Krytí DM dlouhodobými cizími 

zdroji 
100% 100% 669,56% 474,19% 

D – Aktivita 

D.1 Obrat celkových aktiv 100% 100% 135,57% 145,19% 

D.2 Doba obratu zásob ve dnech 100% 100% 38,44% 25,5% 

D.3 Doba obratu pohledávek ve dnech 100% 100% 166,31% 141,49% 

D.4 Doba obratu závazků ve dnech 100% 100% 105,68% 79,76% 
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Na základě těchto vypočítaných hodnot jsou vypracovány následující spider diagramy 

porovnávající společnosti ABC s.r.o. a XYZ a.s. na základě parametrů A – rentabilita,  

B – likvidita, C – zadluženost, D – aktivita a to za rok 2015, rok 2016 a meziroční srovnání 

společnosti ABC s.r.o., kdy základnou bude rok 2015. Následně bude provedeno 

porovnání produktivity práce obou společností za celé sledované období. 

 

Graf č. 22: Spider graf srovnání společností ABC s.r.o. a XYZ a.s. za rok 2014 (Vlastní zpracování dle 

účetních výkazů) 

V oblasti rentability jsou v hodnotě klíčového ukazatele ROA společnosti zcela 

srovnatelné. V oblasti ostatních ukazatelů, tedy ROE, ROI, ROCE a ROS společnost 

XYZ je horší než společnost ABC s.r.o. 

V oblasti likvidity společnost XYZ a.s. pracuje s výrazně menším finančním polštářem. 

Tento fakt ale nemusí znamenat nelikvidnost, protože společnosti má v sektoru aktivity 

výrazně převyšující dobu obratu pohledávek nad dobou obratu závazků, může si tedy 

dovolit držet mnohem menší peněžní rezervy. Společnost ABC s.r.o. má vysoký 

zrcadlový rozdíl, kdy musí platit své závazky o téměř 44 dní dříve, než jsou splatné její 

pohledávky. Z tohoto důvodu musí držet likviditu ve výši nad doporučenými hodnotami. 
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V oblasti zadluženosti je společnost XYZ a.s. více zadlužená. Toto také ale nemusí 

znamenat negativní hledisko, v tomto spider grafu je bráno hledisko zadluženosti pouze 

z hlediska finanční stability, tedy platí, že čím menší zadluženost, tím je společnost 

stabilnější. Z hlediska optimalizace kapitálové struktury toto hledisko ale již neplatí,  

lze se tedy domnívat, že vyšším využitím cizího kapitálu společnost XYZ dosáhla 

srovnatelného ukazatele ROA. Ukazatelem toho, že vyšší zadluženost zde není 

problémem je ukazatel úrokového krytí, který je 270,27 (krát), v porovnání se společností 

ABC s.r.o. 909,08 %. 

V oblasti krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými cizími zdroji, které jsou levnějším 

kapitálem než dlouhodobé vlastní zdroje, je lépe využívá společnost XYZ a.s. 

V oblasti aktivity mimo ukazatele doby obratu zásob ve dnech, která je u společnosti 

XYZ a.s. výrazně delší, je tato společnost výrazně aktivnější, má vyšší obrátku aktiv, 

výrazně lepší dobu obratu pohledávek i dobu obratu závazků. 

 

Graf č. 23: Spider graf srovnání společností ABC s.r.o. a XYZ a.s. za rok 2015 (Vlastní zpracování dle 

účetních výkazů) 
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V roce 2016 společnost XYZ a.s. dosahovala opět nižších ukazatelů rentability  

než společnost ABC s.r.o. Oproti roku 2016 ale již dosáhla lepšího výsledku ROA  

než společnost ABC s.r.o. 

Ukazatele likvidity u společnosti XYZ a.s. jsou opět nižší, dokonce pod doporučenými 

hodnotami, ale opět je zde rozdíl mezi dobou splatnosti pohledávek a závazků 20 dní, 

společnost XYZ a.s. tedy dostává o 20 dní dříve zaplaceno, než jsou splatné její závazky, 

takže není nucena držet vysokou likviditu. Společnost ABC s.r.o. má opět nesoulad mezi 

dobou splatnosti závazků a pohledávek. Její závazky jsou splatné o 7 dní dříve než 

pohledávky, je nutno tedy držet vyšší míru likvidity. 

V oblasti zadluženosti se opakuje situace z roku 2015. Společnost XYZ a.s. vykazuje 

vyšší zadluženost a tím i vyšší nákladové úroky, ukazatel úrokového krytí se tedy snížil 

5x, nicméně i přes tuto skutečnost dosahuje hodnoty 53,61 (krát). Společnost XYZ a.s. 

opět efektivně využívá dlouhodobých levnějších cizích zdrojů ke krytí dlouhodobého 

majetku. 

V oblasti aktivity se společnost ABC s.r.o. má lepší dobu obratu závazků ve dnech než 

společnost XYZ a.s., ale tato hodnota stále není dostačující pro srovnání splatnosti doby 

závazků a pohledávek. Společnost XYZ a.s. opět má vyšší obrátku aktiv, ale dobu obratu 

zásob ve dnech, drží tedy vyšší skladové zásoby a zvyšují se tím sekundárně náklady  

na skladování tohoto zboží. Z hlediska rozmístění provozoven společnosti XYZ a.s. je 

ale držení širokého sortimentu v lékárnách v dostatečném množství naprostou 

nezbytností. 

V následujícím grafu je provedeno srovnání výsledků společnosti ABC s.r.o. ve dvou  

po sobě následujících obdobích, konkrétně roku 2015 a 2016. Rok 2015 je použit jako 

základna 100 %. 
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Graf č. 24: Meziroční srovnání společnosti ABC s.r.o. v letech 2015 a 2016 (Vlastní zpracování dle 

účetních výkazů) 

V meziročním srovnání vývoje společnosti ABC s.r.o. lze pozorovat výrazné zhoršení 
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ve dnech zůstala v roce 2016 na úrovni roku 2015, došlo by k vyrovnání obou časových 

hodnot, které je z hlediska likvidnosti klíčové. 

Zhoršení výsledků je zapříčiněno nákladnou koupí nemovitostí, která znamenala výrazné 

zvýšení celkových aktiv bez odpovídajícího přínosu zisku ve sledovaném období. 

V následujícím grafu bude vyhodnocena také společnost XYZ a.s. v meziročním srovnání 

pro posouzení vyrovnanosti jejích výsledků v porovnání se společností ABC s.r.o. 

 

Graf č. 25: Meziroční srovnání společnosti XYZ a.s. v letech 2015 a 2016 (Vlastní zpracování dle 

účetních výkazů) 

Společnost XYZ jeví celkové výrazně vyrovnanější výsledky než společnost ABC s.r.o. 

Všechny ukazatele rentability v roce 2016 mírně vzrostly proti roku 2015 s výjimkou 
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rozdílu mezi dobou splatnosti pohledávek a závazků. Výrazně klesl ukazatel C.2 úrokové 

krytí (krát), které ale stejně zůstává vysoko nad doporučenou hodnotou na úrovni 53,61 

(krát). 

Obě společnosti ve sledovaném období roku 2016 prováděly investice a rozšiřovaly svoji 
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a bez okamžitého přínosu k zisku, k vytváření zisku z této investice budou nutné ještě 

další investice a čas. Z tohoto důvodu bude nepříznivý vývoj ukazatelů rentability zřejmě 

nadále trvat a je možné, že se i dále zhorší po další vlně investice do této nemovitosti. 

Společnost XYZ a.s. své investice provádí do rozšíření sítě svých provozoven,  

kdy okamžitě po převzetí prostor dochází k otevření lékárny a ta začíná vzápětí generovat 

zisk. Z tohoto důvodu je společnost XYZ a.s. obecně vyrovnanější a její finanční vývoj 

je stabilní. 

 Srovnání produktivity práce 

V následující kapitole bude provedeno srovnání produktivity práce u obou společností 

pro období let 2013–2016, pro která jsou dostupná data. Společnost XYZ a.s. nemá 

k dispozici dosud žádné veřejně dostupné výsledky z roku 2017. 

V následující tabulce je uveden počet zaměstnanců v obou společnostech. 

Tabulka č. 30: Počty zaměstnanců v letech 2013–2016 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 

ABC s.r.o. 9 11 11 14 

XYZ a.s. 592 633 640 744 

 

Graf č. 26: Srovnání produktivity práce v letech 2013–2016 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
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Společnost ABC s.r.o. sice vykazuje ve všech sledovaných obdobích vyšší produktivitu 

práce na zaměstnance než společnost XYZ a.s., ale hodnoty jsou rozkolísané. Vzhledem 

k výrazně menšímu počtu zaměstnanců ve společnosti ABC s.r.o. proti XYZ a.s. je tedy 

společnost velmi náchylná ke změnám produktivity práce jak manažerskými aktivitami, 

zejména motivací zaměstnanců, tak případnou fluktuací zaměstnanců, kdy je potřeba 

delší čas k plnému zapracování. Při natolik nízkém počtu zaměstnanců, který společnost 

ABC s.r.o. má, je tento výkonnostní parametr velmi citlivý na výkon každého 

jednotlivého zaměstnance. 

U společnosti XYZ dochází v celém sledovaném období k mírnému růstu produktivity 

práce, která má ale stálou tendenci růstu. Vzhledem k počtu zaměstnanců společnost není 

tak citlivá na výkony menší části jednotlivců či fluktuaci menší části zaměstnanců. 

2.7 Souhrnné zhodnocení finanční situace společnosti ABC s.r.o. 

V této části jsou shrnuty výsledky provedené finanční analýzy a na tomto základě 

provedeno celkové hodnocení současné finanční situace společnosti ABC s.r.o. 

 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Celková bilanční suma aktiv (pasiv) měla za sledované období nestálý vývoj, kdy v roce 

2014 došlo k výraznému propadu, od roku 2015 celková bilanční suma stoupá. 

K výraznému navýšení došlo zejména v roce 2016 z důvodu investice do koupi 

nemovitosti k zamýšlenému jinému druhu podnikatelské aktivity, než je současný, tedy 

provozování lékáren. Ve struktuře aktiv oběžná aktiva až do roku 2016 výrazně 

převyšovala dlouhodobý majetek, tato situace se změnila právě koupí nemovitosti.  

Od tohoto roku oběžný majetek sklesl a suma dlouhodobého hmotného majetku se zvýšila 

o 10 815 tisíc Kč. 

Nejvyšší položkou v objemu oběžného majetku jsou krátkodobé pohledávky, které jsou 

vyšší než krátkodobé závazky. Souhrnná suma krátkodobých pohledávek v jednotlivých 

obdobích je ale neúměrně vysoká vůči zásobám vzhledem k odvětví. U srovnání 

s konkurenční společností je suma zásob prakticky rovna krátkodobým pohledávkám. 

Likvidnost celé sumy krátkodobých pohledávek bez úplných výkazů nelze posoudit. 
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 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Dle výkazu zisku a ztráty lze vysledovat, že se jedná o společnost obchodní, protože 

hlavním zdrojem zisku jsou tržby za prodej zboží, tržby z prodeje výrobků a služeb jsou 

spíše zanedbatelné s výjimkou roku 2013, kdy činily 3 792 tisíc Kč. Celkový vývoj tržeb 

je nevyrovnaný, společnost díky svému druhu podnikání je velmi závislá na aktuálním 

vývoji úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění, který není schopna 

žádným způsobem ovlivnit. Výrazné revize úhrad se promítly do výsledku hospodaření, 

který proti roku činil 9 173 tisíc Kč. Důvod propadu tržeb o 10 285 tisíc Kč, tedy o 13,78 

% není znám a není možné ho analyzovat bez konečných nejlépe úplných finančních 

výkazů. Nejlepšího výsledku hospodaření společnost dosáhla v roce 2015, v následujícím 

roce byl i přes růst tržeb nižší výsledek hospodaření způsobený zejména nárůstem 

položky výkonová spotřeba a zvýšené osobní náklady z důvodu otevření nové pobočky. 

V roce 2017 společnost vykázala výrazně nižší tržby, k vysokým úsporám došlo v oblasti 

výkonové spotřeby. Jedná se pouze ale o předběžné výkazy, ze kterých nelze usuzovat  

na konečný stav hospodaření za rok 2017. 

 Analýza rozdílových ukazatelů 

Čistý pracovní kapitál ve sledovaném období dosahoval vysokých hodnot, společnost 

měla k dispozici finanční polštář. Stejných výsledků je dosaženo u ukazatele čistého 

peněžně pohledávkového fondu. Tento výsledek je zapříčiněn faktem, že v od oběžného 

majetku se odečítají krátkodobé pohledávky případně i zásoby. Jak již bylo zmíněno, úhrn 

krátkodobých pohledávek je neúměrně vysoký vůči krátkodobým závazkům od roku 

2014 a také vůči skladovým zásobám ve srovnání s finančními výkazy společnosti XYZ 

a.s. Společnosti vychází následně v mínusových hodnotách ukazatel čistých pohotových 

peněžních prostředků a toto může signalizovat nelikvidnost společnosti v určitých 

obdobích. 

 Analýza likvidity 

Společnost výrazně převyšovala doporučenou hodnotu okamžité likvidity v roce 2013. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.6.4, tato hodnota je nepravděpodobná. Pravděpodobná 

skutečná hodnota byla vypočítána na 0,18 a společnost tedy v období let 2013 až 2015 se 
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pohybuje v obvyklých parametrech, přičemž v roce 2013 se pohybuje těsně pod dolním 

limitem 0,20. 

U pohotové likvidity jsou parametry téměř v doporučených hodnotách s výjimkou roku 

2017, kdy výsledek byl pouze předběžný. Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát oběžná 

aktiva přesahují krátkodobé závazky. 

Ukazatel běžné likvidity se ve sledovaných obdobích s výjimkou roku 2017 pohybuje 

v doporučených hranicích. 

Příznivé hodnoty výše uvedených ukazatelů likvidity jsou ale v přímém rozporu 

s hodnotami čistého peněžně pohledávkového fondu, který naznačuje nedostatek 

peněžního agregátu M1 ke krytí závazků. Důvodem tohoto rozporu by mohla být 

nelikvidnost některých pohledávek, toto ale nelze z dostupných výkazů určit. 

U oblasti ukazatelů zadluženosti společnost vykazuje celkovou nízkou míru 

zadluženosti, která se zvýšila až v roce 2016 koupí hmotného nemovitého majetku.  

Ke koupi této nemovitosti byl vhodně využit levnější cizí kapitál, kdy vznikl dlouhodobý 

závazek v cizích zdrojích. I pro této investici maximální zadluženost společnosti byla 

v roce 2016 ve výši 44,32 %. 

U ukazatele úrokového krytí společnost nebyla schopna pokrýt své nákladové úroky 

pouze v roce 2013, kdy dosáhla záporného výsledku hospodaření. V roce 2014 byl 

ukazatel 1,7 tedy pod doporučenou hodnotou z důvodu odečtu ztráty z minulých let. 

V ostatních letech je vysoko nad doporučenými hodnotami. 

Společnost vykazuje nízké krytí dlouhodobého majetku levnějšími cizími zdroji, ke krytí 

jeho financování využívá spíše vlastních zdrojů, což odpovídá nízké zadluženosti 

společnosti. 

V oblasti ukazatelů aktivity je patrné, že v letech 2013-2015 vlastnila společnost velmi 

málo dlouhodobého majetku, počet obrátek dlouhodobého majetku se pohyboval 

v rozmezí 13,62 – 28,79. Po nákupu nemovitosti v roce 2016 se tato hodnota změnila  

na rozmezí 4,95. 

Velmi příznivá je doba obratu zásob ve dnech, kdy jedna obrátka je v rozmezí  

13,93-21,45 dne. Doba obrátky v čase mírně roste, což je zapříčiněno rozšiřováním 

sortimentu. Stejným způsobem, pouze převrácenými hodnotami, lze hodnotit ukazatel 
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počet obrátek zásob – čím nižší doba obrátky, tím více obrátek. Počet obrátek zásob tedy 

od roku 2013 klesá od hodnoty 25,86 v roce 2013 do 16,77 v roce 2017. Výkyv v obou 

ukazatelích byl v roce 2016, kdy se mírně snížila doba obratu zásob a mírně zvýšil počet 

obrátek. 

Hodnoty obratovosti zásob ve srovnání se společností XYZ a.s. ukazují na držení nižších 

skladových zásob na jednotlivých provozovnách a výrazně užší sortiment 

v provozovnách společnosti ABC s.r.o. 

U ukazatelů rentability jsou u společnosti ABC s.r.o. patrné výrazné výkyvy. V roce 

2013 byly veškeré ukazatele v mínusových hodnotách, protože společnost byla ztrátová. 

V roce 2014 byla zaúčtována ztráta minulého období, jednotlivé ukazatele rentability již 

byly v kladných hodnotách, ale velmi nízkých s výjimkou ROI, kde bylo dosaženo 

hodnoty 11,22 %. Hodnota ROE ale převyšovala hodnotu bezrizikové oportunitní 

investice kapitálu do 10R dluhopisů ČNB o 1,47 %. 

Rok 2015 byl pro společnost nejúspěšnějším rokem ze sledovaného období, všechny 

ukazatele rentability byly významně vyšší než u společnosti XYZ a.s., která byla použita 

pro srovnání. Jediným parametrem, který byl u obou společností téměř identický, byla 

rentabilita celkových aktiv, 12,24 % a 12,25 %. 

V roce 2016 se výrazně projevil u ukazatelů rentability negativní vliv investice,  

která ovlivnila zejména právě ROI, která z hodnoty 80,8 klesla na 13,31. Příčinou je 

skutečnost, že se jedná o nemovitost, která o 16,9 % zvýšila hodnotu aktiv, ale nepřinesla 

žádný významnější zisk, protože v roce 2016 nezačala být využívána pro zamýšlený 

podnikatelský záměr. 

Rok 2017 nelze ještě validně hodnotit dle předběžných výkazů. 

V rámci souhrnných ukazatelů byly vypracovány tři bankrotní jeden bonitní model 

IN99. 

Oba bankrotní modely, Altmanovo Z-skóre i Taflerův model vykazují shodný závěr,  

že společnost není náchylná k bankrotu. Problematická byla situace pouze v roce 2013, 

nadále již modely vycházejí příznivě a to i v investičním roce 2016. 

Model IN05 přesněji modeluje situaci během sledovaného období, kdy v roce 2013  

a 2014 kdy společnost dosáhla výsledků signalizujících ohrožení bankrotem. V roce 2016 
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se společnost díky velikosti investice opět dostala do šedé zóny nejasné budoucnosti, 

nicméně ne již tak hluboko. V roce 2016 byla společnost vysoce nad šedou zónou. 

Bonitní model IN99 v letech 2013 a 2014 naznačuje, že společnost spíše netvořila 

hodnotu pro vlastníka, v letech následujících výsledky spadají do hodnocení, že podnik 

spíše tvoří hodnotu pro vlastníka. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V následující kapitole budou vypracovány návrhy na zlepšení stávající finanční situace 

společnosti. Výsledky finanční analýzy sice nesignalizující hrozící bankrot a společnost 

generuje zisk, ale v některých oblastech by bylo možné její situaci zlepšit. 

3.1 Optimalizace čistého pracovního kapitálu 

Vysoká míra čistého pracovního kapitálu sice snižuje nebezpečí situace, kdy by 

společnost nebyla likvidní a nebyla schopna dostát svým závazkům. Má-li být podnik 

likvidní, musí mít potřebnou výšku relativně volného kapitálu, tedy jistý přebytek 

krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji. Platí ale, že příliš vysoké držení 

volných aktiv snižuje jeho výnosnost. Pro určení optimální výše ČPK lze určit např. 

metodou obratového cyklu peněz. Touto metodou je potřeba čistého pracovního kapitálu 

stanovena jako součin obratového cyklu peněz a provozně nutných nákladů na 1 den 

(Režňáková a kol., 2010). 

Tabulka č. 31: Složení ČPK a jeho vývoj v letech 2013–2017 v tis. Kč. společnosti ABC s.r.o. (Vlastní 

zpracování dle účetních výkazů) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Oběžná aktiva 39 422 26 717 26 892 21 710 23 183 

Zásoby 2 512 2 475 3 362  3 816 4 006 

Pohledávky 21 769 20 565 19 930 13 286 13 268 

Krátkodobé závazky 24 555 12 274 11 821 11 746 7 240 

ČPK 14 867 14 443 15 071 9 964 15 943 

Meziroční růst v % - -2,85 +4,35 -33,89 +60,00 

Ve sledovaném období měla společnost k dispozici finanční polštář. U neutrálního 

přístupu k řízení čistého pracovního kapitálu by měla být oběžná aktiva financována 

krátkodobými cizími zdroji, tady by mělo platit pravidlo 1:1. U společnosti ABC je tento 

poměr mnohem vyšší, a proto bude následně stanovena optimální výše čistého 

pracovního kapitálu pomocí obratového cyklu peněz. 
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Tabulka č. 32: Výpočet optimální výše ČPK v letech 2013–2017 společnosti ABC s.r.o (v tis. Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Doba obratu zásob (dny) 13,93 15,99 18,13 17,66 21,45 

Doba obratu pohledávek (dny) 120,75 132,85 107,49 61,48 72,99 

Doba obratu závazků (dny) 136,20 79,29 63,75 54,35 38,77 

Obratový cyklus peněz (dny) -1,52 69,55 61,87 24,79 55,67 

Celkové výdaje na provoz 63 534 55 700 62 725 74 730 58 045 

Průměrné denní výdaje na provoz 176,48 154,72 174,23 207,58 161,23 

Potřebná výše ČPK -268 10 760 10 779 5 146 8 976 

Tabulka č. 33: Srovnání skutečné a vypočtené optimální výše ČPK v letech 2013–2017 společnosti 

ABC s.r.o. (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Skutečná výše ČPK 14 867 14 443 15 071 9 964 15 943 

Potřebná výše ČPK -268 10 760 10 779 5 146 8 976 

Rozdíl 15 135 3 683 4 492 4 818 6 967 

 

Graf č. 27: Porovnání skutečné a potřebné výše ČPK společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017 v tis. 

Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že společnost drží zbytečně vysokou 

hodnotu ČPK, kdy nejnižší rozdíl byl v roce 2013 ve výši 3 683 tisíc Kč. Ve společnosti 

je tedy více kapitálu v oběžném majetku, než je třeba. Vzhledem k nízkému stavu 

zásob a záporným hodnotám čistých pohotových peněžních prostředků se tyto 

prostředky se nacházejí v oddílu C.II.2 Krátkodobé pohledávky.  

Některé z těchto pohledávek mají neúměrně dlouhou dobu splatnosti, případně 

splatnost není dodržena. Tomuto faktu nasvědčuje výpočet čistých pohotových 

peněžních prostředků, který vychází ve všech sledovaných letech v záporných 

hodnotách, přestože má společnost účetně k dispozici finanční polštář. 

Klíčovým faktorem k udržení dobré likvidity je zejména vyrovnání stavu splatnosti 

pohledávek a závazků. Je nutné docílit snížení doby splatnosti pohledávek na úroveň 

doby splatnosti závazků a poté znovu provést propočet potřebné výše ČPK. 

Vypočtené uvolněné finanční prostředky je pak možno dále využít. 

Společnost ABC s.r.o. ale jako provozovatel zdravotnického zařízení fakturuje zdravotní 

péči jednotlivým zdravotním pojišťovnám v intervalu stanoveném smluvně a není 

schopna délku splatnosti faktury ovlivnit. Fakturační cyklus probíhá u Všeobecné 

zdravotní pojišťovny a Pojišťovny ministerstva vnitra 2x měsíčně, ostatním pojišťovnám 

pouze 1x měsíčně. Doba provedení fakturace je určena jednostranně zdravotní 

pojišťovnou, která fakturu s dávkami za přijaté recepty přijme jen ve stanovených dnech. 

Při zpoždění je úhrada přesunuta až do dalšího cyklu, tedy se může i o měsíc opozdit.  

Při přijetí faktury v určeném termínu je úhrada provedena do 25 dní podle druhu zdravotní 

pojišťovny. 

Pro vyrovnání doby splatnosti závazků a pohledávek je třeba zkrátit dobu splatnosti 

pohledávek. Prodloužení doby splatnosti závazků prakticky není možné, vzhledem 

k velmi omezenému množství velkodistributorů na trhu (čtyři), z nichž jeden dodává 

téměř výhradně do sítě svých lékáren, distributor na prodloužení doby splatnosti 

nepřistoupí a při neuhrazení faktury v době splatnosti je lékárna okamžitě blokována  

pro další odběr. 

Z tohoto důvodu je zde možný vysoký nesoulad mezi dobou nákupu léčiva, jeho úhradou 

dodavateli a následně jeho proplacením zdravotní pojišťovnou. Časová osa cash flow 
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nákupu, výdeje a úhrad léčiva vydávaného na recept Keppra tbl 100x500mg v ceně 

1 170,90 Kč je například následující: 

1. Dodávka na lékárnu od dodavatele Alliance Healthcare dne 10. 1. 2018. 

2. Sběrná fakturace od dodavatele ke dni 14. 1. 2018 (týdenní sběrná faktura) se 

splatností 30 dní, tedy 13. 2. 2018. 

3. Výdej na lékařský předpis dne 3. 2. 2018. 

4. Fakturace Oborové zdravotní pojišťovně dne 3. 3. 2018. 

5. Proplacení faktury lékárně dne 23. 3. 2018. 

Z výše uvedeného vyplývá, že od okamžiku nutnosti uhrazení přípravku distributorovi  

i při splatnosti faktury 30 dní dochází k proplacení vydaného léčiva zdravotní 

pojišťovnou až po dalších 38 dnech. 

3.1.1 Prodloužení doby splatnosti závazků 

Společnost odebírá léčivé přípravky z farmaceutických velkoobchodů na základě 

registrace nestátního zdravotnického zařízení a Rámcové kupní smlouvy. V rámcové 

kupní smlouvě je obvykle stanoven minimální garantovaný odběr a obchodní podmínky, 

které jsou dány obchodní přirážkou k ceně výrobce. 

Léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou dle Cenového předpisu Ministerstva 

zdravotnictví ČR rozděleny mezi přípravky regulované maximální cenou a přípravky 

regulované obchodní přirážkou. Maximální cena výrobce je u některých léků v ČR 

regulována rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který v rámci správního 

řízení stanoví maximální cenu výrobce, za kterou je možné daný přípravek dodávat  

na český trh. Systém stanovení maximální ceny výrobce je vymezena zákonem.  

U přípravků, které mají takto stanovenou regulovanou cenu výrobce je uplatněna zároveň 

i regulace obchodní přirážky, která se uplatňuje při výpočtu maximální prodejní ceny 

v lékárně. V současné době je uplatňován při stanovení ceny léku k ceně výrobce  

ve formě degresívní marže v osmi cenových pásmech (Zdroj: SÚKL). 
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Tabulka č. 34: Maximální obchodní přirážka stanovená Ministerstvem zdravotnictví (Zdroj: SÚKL, 

Vlastní zpracování) 

Pásmo Základ od (v Kč) Základ do (v Kč) Sazba Nápočet 

1 0,00 150,00 37 % 0,00 

2 150,01 300 33 % 6,00 

3 300,01 500,00 24 % 33,00 

4 500,01 1 000,00 20 % 53,00 

5 1 000,01 2 500,00 17 % 83,00 

6 2 500,01 5 000,00 14 % 158,00 

7 5 000,01 10 000,00 6 % 558,00 

8 10 000,01 9 999 999,00 4 % 758,00 

Pro obchodní vztah lékárenského velkoobchodu jako dodavatele a lékárny jako 

odběratele je zásadní sloupec sazby degresívní marže, který udává, o kolik procent lze 

cenu léčiva zvýšit dle zákona, přičemž základnou je cena výrobce bez DPH. Stanovení 

této obchodní přirážky je právě obsahem Rámcové kupní smlouvy mezi dodavatelem  

a odběratelem. Pokud je v distribučním řetězci více stran, maximální cena koncová cena 

platí bez ohledu na tento počet. 

Obchodní přirážka je stanovena vzájemným vyjednáváním mezi oběma smluvními 

stranami, přičemž obecně platí pravidlo, že čím větší garantovaný objem odebraného 

zboží za měsíc a čím kratší doba splatnosti, tím nižší obchodní přirážka. Významnou roli 

hraje také obchodní historie odběratele a jeho platební morálka v minulosti. Žádná 

z lékáren neodebírá pouze od jednoho dodavatele, ale většina lékáren se kvůli dosažení 

lepší obchodní přirážky snaží odebírat naprostou většinu sortimentu od jednoho 

dodavatele. 

Část léčiv, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nemá stanovenu 

žádnou maximální cenu či obchodní přirážku. 

Doba obratu pohledávek společnosti ABC s.r.o. v roce 2017 činila 72,99 dne a doba 

splatnosti závazků 38,77 dne. Rozdíl, který by měl být ideálně srovnán, tedy činí 34,22 

dne. Obvyklá doba splatnosti faktur lékárenských velkoobchodů je 30 dní při obratu 

společnosti ABC s.r.o. je obvyklá obchodní přirážka 2 %. Při průměrné hodnotě 2 %  
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při splatnosti 30 dní po dohodě s distributorem může dojít k prodloužení splatnosti na 60 

dní za podmínky zvýšení obchodní přirážky na 2,5 %. Výpočet ušlého zisku z důvodu 

zvýšení obchodní přirážky je uveden v následující tabulce. Jako předpoklad je také brán 

odběr 90 % zboží od jednoho dodavatele (jako základna jsou uvažována data z roku 

2017). 

Tabulka č. 35: Finanční důsledky zvýšení obchodní přirážky (v Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrat u distributora Sazba obchodní přirážky Absolutní hodnota v Kč 

61 020 000 2 % 122 040  

61 020 000 2,5 % 152 550 

Rozdíl  30 510 

Prodloužením doby splatnosti faktur od hlavního dodavatele by se doba obratu závazků 

zvýšila o 30 dní. V následující tabulce je proveden propočet změny výše ČPK. 

Tabulka č. 36: Výpočet obratového cyklu peněz při prodloužení splatnosti závazků na 60 dní (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Doba obratu zásob (dny) 21,45 

Doba obratu pohledávek (dny) 72,99 

Doba obratu závazků (dny) 68,77 

Obratový cyklus peněz (dny) 25,67 

Celkové výdaje na provoz v Kč 58 045 

Průměrné denní výdaje na provoz v Kč 161,23 

Potřebná výše ČPK v Kč 4 139 

Potřebná výše ČPK se po prodloužení doby splatnosti závazků snížila o 2 828 Kč. 

Nesoulad mezi dobou splatnosti závazků a pohledávek by následně činil jen 4,22 dne. 

Tento rozdíl už je řešitelný v rámci řízení cash-flow a případnému nárazovému využití 

kontokorentního úvěru. 

Vzhledem k omezení konečné ceny léčiva společnost nemůže navýšení nákupní ceny 

kompenzovat navýšením prodejní ceny, a proto by nesla celé vyčíslené náklady na úkor 

svého zisku. 
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3.1.2 Postoupení pohledávek 

Postoupení pohledávek za zdravotní pojišťovnou dodavateli může být provedeno  

na základě smlouvy, kdy lékárna po vystavení faktury zdravotní pojišťovně tuto smlouvu 

uzavře s dodavatelem, ke kterému má splatný závazek. Pojišťovně je následně odesláno 

pouze Oznámení o postoupení pohledávek a úhrada za fakturu je provedena přímo na účet 

dodavatele. Ten také v okamžiku podpisu smlouvy částku uvedenou na faktuře odečte  

od splatných závazků a je proveden zápočet. 

Postoupení pohledávek jako zajištění případné pohledávky je v dnešní době již obvyklou 

součástí Rámcové smlouvy o spolupráci s dodavatelem Phoenix, který je 

nejvýznamnějším na trhu.  

Tento způsob znamená opět zkrácení doby pohledávek, protože lékárenský velkoobchod 

se v okamžiku zápočtu chová vůči postupiteli, jako by již závazky byly uhrazeny, 

přestože mu budou zaplaceny až následně zdravotní pojišťovnou. Tento způsob úhrady 

závazků byl lékárnami ještě před dvěma lety velmi často využíván, dnes je chápán spíš 

jako krajní řešení situace, distributoři preferují přímou platbu a někteří dodavatelé 

postoupení již nepřijímají. 

V případě výkyvu likvidity lze tento způsob doporučit k řešení situace spíše než dohodu 

o prodloužení doby splatnosti závazků související s navýšením distribuční přirážky. 

S postoupením pohledávek totiž není spojen žádný náklad, veškerou administrativu 

s pojišťovnou vyřizuje postupník. 

3.1.3 Faktoring 

V případě neumožnění postoupení pohledávek je možné využít bezregresního faktoringu, 

který představuje postoupení krátkodobých pohledávek před splatností za předem 

dohodnutou úplatu, kdy faktor přebírá také riziko nezaplacení zákazníkem. Dle stránek 

Factoringu České spořitelny ideálním klientem pro faktoring je společnost pravidelně 

dodávající více odběratelům, se splatností faktur obvykle od 30 do 60 dní a pohledávky 

nesmí být zatíženy právem třetího subjektu. 

Náklady na faktoring se skládají ze dvou základních složek, kterými jsou faktoringový 

poplatek a úroková sazba, kterou činí 1M PRIBOR + x% p.a. 
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Modelový příklad pro klienta s ročním obratem cca 100 milionů Kč: 

Fakturovaná částka:  100 000 Kč 

Doba splatnosti:  60 dní 

Faktoringový poplatek: 0,35 % 

Úrok z profinancování: 1M PRIBOR + 2 % p.a. = 2,60 % p.a. 

Výše zálohové platby: 90 % 

Dodavatel vystaví fakturu a její kopii zašle faktoringové společnosti (možno  

i elektronicky u stálých klientů) a následující den mu faktoringová společnost propočte 

výši zálohy a tu mu převede na účet (90 000 Kč). 61 den faktoringová společnost  

po úhradě odběratele propočte faktoringový poplatek 100 000 Kč x 0,35 % = 350 Kč  

a úrok z profinancování 90 000 Kč x 60/365 x 2,5 % = 365 Kč. Faktoringová společnost 

fakturuje klientovi celkové náklady faktoringu 735 Kč (350 + 365), tedy 0,7 % nominální 

hodnoty pohledávky. 

Pro výpočet využití faktoringu bude vycházeno z údajů za rok 2016, ze kterého jsou 

dostupná úplná data ze zjednodušené rozvahy a výkazu zisku a ztrát.  

Tabulka č. 37: Rozvaha k 31. 12. 2016 před zavedením faktoringu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

účetních výkazů společnosti ABC s.r.o., 2016) 

Rozvaha k 31. 12. 2016 

AKTIVA (v tis. Kč) PASIVA (v tis. Kč) 

Dlouhodobý majetek 15 716 Vlastní kapitál 20 599 

Oběžná aktiva 21 710 Základní kapitál 200 

Zásoby 3 816 Cizí zdroje 16 603 

Pohledávky 13 286 Dlouhodobé závazky 4 857 

Krátkodobé pohledávky 13 286 Krátkodobé závazky 11 746 

Peněžní prostředky 4 608   

Časové rozlišení 37 Časové rozlišení 261 

AKTIVA CELKEM 37 463 PASIVA CELKEM 37 463 

Při předpokladu, že Factoring České spořitelny a.s. poskytne zálohu ve výši modelové 

situace 90 % z nominální hodnoty postoupených pohledávek. Poplatek bude účtován 

z čerpané zálohy, považována pro výpočet bude polovina krátkodobých pohledávek se 
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splatností 30 dní. V následující tabulce jsou zobrazeny jednotlivé poplatky spojené 

s využitím faktoringu. 

Tabulka č. 38: Poplatky spojené s faktoringem celé částky krátkodobých pohledávek (v Kč) (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Pohledávky převzaté faktorem 6 643 000 

Uvolnění kapitálu vázaného v pohledávkách (90 %) 5 978 500 

Zajištění ve výši 10% 664 300 

Faktoringový poplatek 23 250 

Úrok z profinancování 12 285 

Celkové náklady 35 535 

Uvažované částky lze považovat pouze za orientační, není nutné provádět faktoring  

u všech pohledávek, protože například Pojišťovna ministerstva vnitra fakturu proplácí  

do desíti dnů. Zhruba polovina pohledávek za pojišťovnami je ale za Všeobecnou 

zdravotní pojišťovnou, která pohledávku proplácí za 20-25 dní. Výše poplatků je také 

individuální podle individuální nabídky faktoringové společnosti. Uvolněné peněžní 

prostředky by byly převedeny na účet společnosti a nebylo by nutné nárazově využívat 

kontokorentní úvěr při výkyvech likvidity. Zároveň by se uvolnily peněžní prostředky  

pro započetí rekonstrukce zakoupené nemovitosti. 

V následující tabulce je uvedena změna rozvahy po zavedení faktoringu. 
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Tabulka č. 39: Rozvaha k 31. 12. 2016 po zavedení faktoringu (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 

výkazů společnosti ABC s.r.o., 2016) 

Rozvaha k 31. 12. 2016 

AKTIVA (v tis. Kč) PASIVA (v tis. Kč) 

Dlouhodobý majetek 15 716 Vlastní kapitál 20 599 

Oběžná aktiva 21 710 Základní kapitál 200 

Zásoby 3 816 Cizí zdroje 16 603 

Pohledávky 7 307 Dlouhodobé závazky 4 857 

Krátkodobé pohl.z obch.vzt. 6 643 Krátkodobé závazky 11 746 

Pohledávka za faktorem 664   

Peněžní prostředky 10 587   

Časové rozlišení 37 Časové rozlišení 261 

AKTIVA CELKEM 37 463 PASIVA CELKEM 37 463 

Tabulka č. 40: Změny vybraných ukazatelů po zavedení faktoringu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel Hodnota před Hodnota po 

Rozdílové ukazatele 

ČPK (v tis. Kč) 9 964 9 964 

ČPPF 6 150 6 150 

ČPP -7 138 -1159 

Likvidita 

Běžná likvidita 1,85 1,85 

Pohotová likvidita 1,39 1,39 

Okamžitá likvidita 0,39 0,90 

Zadluženost 

Celková zadluženost v % 44,32 44,32 

Aktivita 

Obrat celkových aktiv 2,08 2,08 

Doba obratu zásob (ve dnech) 17,66 17,66 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 61,48 33,81 

Doba obratu závazků (ve dnech) 54,35 54,35 
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Využitím faktoringu by se výrazně zlepšila situace s nevyrovnanou dobou obratu závazků 

a pohledávek, kdy by doba splatnosti pohledávek byla dokonce výrazně kratší než doba 

splatnosti závazků. Společnost by tedy měla volné prostředky k investici do své další 

zamýšlené podnikatelské aktivity. 

Celkové náklady na faktoring jsou výrazně nižší než náklady spojené s prodloužením 

splatnosti faktur a efekt by byl výraznější díky možnosti investice volného kapitálu, 

nikoliv pouze pro zápočet pohledávek. 

3.1.4 Zahájení další oblasti podnikání 

Společnost ABC s.r.o. za účelem diverzifikace portfolia své podnikatelské činnosti v roce 

2016 zakoupila nemovitost. Dlouhodobý majetek se mezi lety 2015 a 2016 zvedl  

o 10 815 000 Kč, průměrný meziroční růst dlouhodobého majetku v ostatních letech je 

1 131 000 Kč, lze tedy předpokládat, že cena nemovitosti byla asi 9 684 000  Kč bez 

DPH. V roce 2016 se díky jejímu nákupu výrazně snížily všechny ukazatele rentability,  

protože tato investice navýšila celková aktiva o 17 % a tato část nevykazovala žádné zisky 

(nedošlo k žádnému navýšení položky 1. Tržby už prodeje výrobků a služeb, naopak tato 

položka zaznamenala pokles). Koupě nemovitosti byla dle rozvahy financována částečně 

z vlastních a částečně z cizích zdrojů (nárůst dlouhodobých závazků o 3 730 tisíc Kč). 

Koupě nemovitosti tedy společnost zatížila nutností platit každoroční daň z nemovitosti 

a zvýšila se položka nákladových úroků. 

Pro alespoň pokrytí nákladů spojených s vlastnictvím této budovy je nutné co nejdříve 

začít tyto prostory využívat alespoň zčásti, například pronájmem parkovacích ploch.  

Pro zamýšlený podnikatelský záměr je nutno získat prostředky na rekonstrukci. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnocení finanční situace vybrané 

soukromoprávní společnosti, vypracování strategické analýzy a finanční analýzy  

a komplexně tak zhodnotit její finanční zdraví. Na základě výsledků byly navrženy 

opatření ke zlepšení problémových oblastí. 

Diplomová práce byla rozdělena do tří částí, z nichž první se věnovala teoretickým 

poznatkům z literatury z oblasti strategických analýz a jednotlivých metod finanční 

analýzy. Následně byly tyto poznatky použity v následující druhé části. 

V druhé části práce byla stručně představena analyzovaná společnost ABC s.r.o. 

zabývající se provozováním lékáren. Protože se jedná o velmi specifickou oblast 

podnikání s mnoha legislativními omezeními, byla rozsáhlá část věnována strategickým 

analýzám zejména PESTLE analýze a Porterově analýze oborového prostředí. Následně 

byla provedena analýza interních faktorů McKinsey „7S“. 

V části zabývající se vlastní finanční analýzou byly postupně zpracovány podle 

dostupných finančních výkazů společnosti ABC s.r.o. jednotlivé ukazatele a srovnány 

s doporučenými hodnotami z literatury. Na závěr analytické části byly dílčí výsledky 

shrnuty do SWOT analýzy. 

Protože pro obor, ve kterém společnost podniká, není určen oborový průměr, bylo 

provedeno srovnání vybraných ukazatelů s konkurenční společností podnikající  

ve stejném oboru. Toto mezipodnikové srovnání bylo provedeno metodou spider analýzy, 

která poskytuje graficky srovnání obou společností vůči sobě. Na závěr bylo provedeno 

souhrnné zhodnocení finanční situace společnosti ABC s.r.o. 

Ve třetí části byly vypracovány na základě zjištěných problematických oblastí návrhy  

na zlepšení stávajícího stavu, který se týkal hlavně výrazného nesouladu mezi dobou 

obratu závazků a dobou obratu pohledávek, který je klíčový k řízení likvidity společnosti. 
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017, Aktiva  

 
AKTIVA  2013 2014 2015 2016 2017 

 
AKTIVA CELKEM 

Součet A. až D. 
1 42 070 29 899 32 052 37 463 39 715 

A. Pohledávky za ups. zákl. kapitál 2      

B. 
Dlouhodobý majetek 

Součet B.I.až B.III. 
3 2 254 3 065 4 901 15 716 16 462 

B.I. Dlouhodobý nehm. majetek 4      

B.II. Dlouhodobý hm. majetek 5 2 254 3 065 4 901 15 716 16 462 

B.III. Dlouhodobý fin. majetek 6      

C. 
Oběžná aktiva 

Součet C.I.až C.IV. 
7 39 422 26 717 26 892 21 710 23 183 

C.I. Zásoby 8 2 512 2 475 3 362 3 816 4 006 

C.II. 

C.II.1. 

C.II.2. 

Pohledávky 

Součet II.1.až II.2. 
9 21 769 20 565 19 930 13 286 13 628 

Dlouhodobé pohledávky 10      

Krátkodobé pohledávky 11 21 769 20 565 19 930 13 286 13 628 

C.IV. Peněžní prostředky 12 15 141 3 677 3 600 4 608 5 549 

D. Časové rozlišení aktiv 13 394 117 259 37 70 
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Příloha č. 2: Rozvaha společnosti ABC s.r.o. v letech 2013–2017, Pasiva  

 
PASIVA  2013 2014 2015 2016 2017 

 
PASIVA CELKEM 

Součet A. až D. 
14 42 070 29 899 32 052 37 463 39 715 

A. 
Vlastní kapitál 

Součet A.I. až A.IV. 
15 15 905 16 056 19 104 20 599 28 205 

A.I Základní kapitál 16 200 200 200 200 200 

A.II. Ážio a kapitálové fondy 17      

A.III. Fondy ze zisku 17 20 20 20 20 20 

A.VI. 
Výsledek hosp. minulých let  

(+/-) 
29 16 277 15 686 15 836 18 884 20 379 

A.V. 
Výsledek hosp. běž.úč.období  

(+/-) 
20 -592 150 3 048 1 495 7 606 

A.VI. 
Rozhodnuto o zál.výpl.podílu  

na zisku(-) 
21      

B.+C. 
Cizí zdroje 

Součet B.+ C. 
22 26 059 13 843 12 948 16 603 11 214 

B. Rezervy 23      

C. 
Závazky 

Součet C.I..až C.II 
24   12 948 16 603 11 214 

C.I. Dlouhodobé závazky 25 1 504 1 569 1 127 4 857 3 974 

C.II. Krátkodobé závazky 26 24 555 12 274 11 821 11 746 7 240 

D. Časové rozlišení aktiv 27 106 0 0 261 296 
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Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti ABC s.r.o. v letech  

2013–2017  

a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY c 2013 2014 2015 2016 2017 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 3 792 290 400 38 169 

II. Tržby za prodej zboží 2 61 108 55 437 66 351 77 760 67 044 

A. Výkonová spotřeba 3 60 848 52 959 58 708 69 926 53 259 

B. 
Změna stavu zásob vlastní činností 

(+/-) 
4      

C. Aktivace (-) 5      

D. Osobní náklady 6 2 686 2 741 4 017 4 808 4 786 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 7 695 754 799 804 810 

III. Ostatní provozní výnosy 8 259 1 529 942 392 583 

F. Ostatní provozní náklady 9 976 177 402 429 882 

* Provozní výsledek hospodaření 10 -62 625 3 767 2 223 8 059 

IV. Výnosy z dl.fin.majetku – podíly 11      

G. Nákl. vynaložené na prodané podíly 12      

V. Výnosy z ost. dl. fin. majetku 13      

H. Nákl. související s ost.dl.fin.maj. 14      

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 15      

I. Úpravy hodnot a rezerv ve fin.oblasti 16      

J. Nákladové úroky a podobné náklady 17 201 194 132 208 309 

VII. Ostatní finanční výnosy 18 12 3 366 2 4 

K. Ostatní finanční náklady 19 341 284 208 132 148 

* Finanční výsledek hospodaření 20 -530 -475 26 -338 -453 

** 
Výsledek hospodaření před zdaň. (+/-

) 
21 -592 150 3 793 1 885 7 606 

L. Daň z příjmů 22 0 0 745 390  

** 
Výsledek hospodaření po zdanění 

(+/-) 
23 -592 150 3 048 1 495 7 606 

M. 
Převod podílu na 

výsl.hosp.společníkům 
24      

*** 
Výsledek hospodaření za úč. období 

(+/-) 
25 -592 150 3 048 1 495 7 606 

* Čistý obrat za úč. období 26 65 171 57 259 68 059 78 192 67 800 

 



128 

 

Příloha č. 4: Rozvaha společnosti XYZ a.s. v letech 2013–2016, Aktiva  

  2013 2014 2015 2016 

 AKTIVA CELKEM 912 603 1 050 671 1 106 183 1 244 184 

A. 
POHLEDÁVKY ZA UPS. ZÁKL. 

KAPITÁL 
    

      

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 404 554 402 886 361 421 357 319 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 102 2 316 5 872 16 536 

B. I. 1. 
Nehmotné výsledky výzkumu a 

vývoje 
    

B      2. Ocenitelná práva 1 063 852 4 510 5 242 

1. Software 1 063 852 4 510 5 242 

2. Ostatní ocenitelná práva     

3. Goodwill     

4. 
Ostatní dlouhodobý nehmotný 

majetek 
1 039 1 190 1 362 1 272 

5. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek a nedokončený dl. 

nehmotný majetek 

0 0 0 10 122 

1. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehm. Majetek 
    

2. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0 274 0 10 122 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 209 490 238 545 237 087 277 803 

B. II. 1. Pozemky a stavby 24 020 25 568 24 074 22 544 

1. Pozemky 1 298 1 437 1 437 1 427 

2. Stavby 22 722 24 131 22 637 21 107 

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 27 329 33 852 31 381 36 841 

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 107 443 123 067 124 452 135 488 

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 48 682 52 558 55 675 79 792 

1. Pěstitelské celky trvalých porostů     

2. Dospělá zvířata a jejich skupiny     

3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 48 682 52 558 55 675 79 792 

5. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek 

0 0 1 505 3 138 

1. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. 

Majetek 
    

2. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
2 016 3 500 1 505 3 138 

B. III.  Dlouhodobý finanční majetek 192 962 162 025 118 462 62 980 

B. III. 1.  
Podíly – ovládaná nebo ovládající 

osoba 
186 703 160 402 117 106 61 398 

2.  
Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
    

3. Podíly – podstatný vliv     

4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv     
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  2013 2014 2015 2016 

5. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 
1 356 1 356 1 356 1 356 

6. Zápůjčky a úvěry – ostatní     

7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 447 267 0 226 

1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 1 447 267 0 226 

2. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. 

majetek 
3 456 0 0 0 

      

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 472 709 559 995 585 140 716 776 

C.     I. Zásoby 205 072 243 634 253 374 321 352 

C.     I.  1. Materiál     

             2. Nedokončená výroba a polotovary     

             3. Výrobky a zboží 205 072 243 634 253 374 321 352 

         1. Výrobky     

2. Zboží 205 072 243 634 253 374 321 352 

             4. 
Mladá a ostatní zvířata a jejich 

skupiny 
    

             5. Poskytnuté zálohy na zásoby     

C.   II.   Pohledávky 254 665 298 843 313 256 375 321 

C.   II.  1. Dlouhodobé pohledávky 13 738 15 089 39 719 56 904 

1. Pohledávky z obchodních vztahů     

2. 
Pohledávky – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
    

3. Pohledávky – podstatný vliv     

4. Odložená daňová pohledávka 13 738 15 089 18 393 23 973 

5. Pohledávky ostatní   21 326 32 931 

5.1. Pohledávky za společníky     

5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy   21 326 32 931 

5.3. Dohadné účty pasivní     

5.4. Jiné pohledávky     

C.  II.  2. Krátkodobé pohledávky 240 927 283 754 273 537 318 417 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 174 957 191 614 201 720 232 692 

2 
Pohledávky – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
15 632 36 596 17 407 0 

3. Pohledávky – podstatný vliv     

4. Pohledávky – ostatní 50 338 55 544 54 410 85 725 

4.1. Pohledávky za společníky     

4.2. 
Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
    

4.3. Stát – daňové pohledávky 0 1 802 59 3 659 

4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 21 468 24 991 8 667 14 383 

4.5. Dohadné účty pasivní 27 466 26 739 44 220 59 180 

4.6. Jiné pohledávky 1 404 2 012 1 464 8 503 

C. III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

            1. 
Podíly – ovládaná nebo ovládající 

osoba  
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  2013 2014 2015 2016 

            2.  Ostatní krátkodobý finanční majetek     

C.  IV. Peněžní prostředky 12 972 17 518 21 510 20 103 

            1. Peněžní prostředky v pokladně 12 971 16 608 16 978 18 188 

            2.  Peněžní prostředky na účtech 1 910 4 532 1 915 

      

D.   I. Časové rozlišení aktiv 35 340 97 790 156 622 170 089 

D.   I.  1. Náklady příštích období 35 053 97 499 156 410 169 923 

           2. Komplexní náklady příštích období     

           3. Příjmy příštích období 287 291 212 166 
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Příloha č. 5: Rozvaha společnosti XYZ a.s. v letech 2013–2016, Pasiva  

 
 2013 2014 2015 2016 

 PASIVA CELKEM 912 603 1 050 671 1 106 183 1 244 184 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 436 212 474 465 548 076 520 745 

      

A.   I. Základní kapitál 156 000 156 000 156 000 156 000 

B.   I.  1. Základní kapitál 156 000 156 000 156 000 156 000 

           2. Vlastní podíly (-)     

           3. Změny základního kapitálu     

A.   II.  Ážio a kapitálové fondy 821 240 821 240 239 073 239 073 

A.   II.  1. Ážio 582 167 582 167   

A.   II.  2. Kapitálové fondy 239 073 239 073 239 073 239 073 

           1. Ostatní kapitálové fondy     

           2. Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a 

závazků (+/-) 

    

3. Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách obchodních korporací (+/-

) 

    

4. Rozdíly z přeměn obchodních 

korporací 

    

5. Rozdíly z ocenění při přeměnách 

obch. korporací 

    

A.   III.   Fondy ze zisku 31 337 31 337 77 0 

A.   III. 1. Ostatní rezervní fondy 31 260 31 260   

     2. Statutární a ostatní fondy 77 77 77  

A.  IV.   Výsledek hospodaření minulých let 

(+/-) 

-689 505 -628 189 51 209 8 590 

A.  IV.  1. Nerozdělený zisk minulých let   51 209 8 590 

             2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) -689 505 -628 189   

      3. Jiný výsledek hospodaření minulých 

let (+/-) 

    

A.   V.  1. Výsledek hospodaření běžného úč. 

obd. (+/-) 

117 140 94 077 101 717 117 082 

A.   V.  2. Rozhodnuto o zál. výplatě podílu na 

zisku (-) 

0 0 0 0 

      

B.+C.           CIZÍ ZDROJE 476 378 588 178 558 107 723 439 

B.   I. Rezervy 14 178 27 269 27 155 37 729 

B.   I.    1. Rezerva na důchody a podobné 

závazky 

    

             2. Rezerva na daň z příjmů 2 356    

             3. Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 

    

             4.               Ostatní rezervy 11 822 27 269 27 155 37 729 

C.            Závazky 462 200  558 909 530 952 685 710 

C.     I. Dlouhodobé závazky 16 700 16 620 10 780 4 940 

             1. Vydané dluhopisy   0 0 

         1. Vyměnitelné dluhopisy     
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 2013 2014 2015 2016 

2. Ostatní dluhopisy     

             2. Závazky k úvěrovým institucím     

             3. Dlouhodobé přijaté zálohy     

      4. Závazky z obchodních vztahů     

             5. Dlouhodobé směnky k úhradě     

             6. Závazky – ovládající nebo ovládaná 

osoba 

    

             7. Závazky – podstatný vliv     

             8. Odložený daňový závazek 0 0 10 780 4 940 

             9. Závazky – ostatní 16 700 16 620 0 0 

1.          Závazky ke společníkům     

2. Dohadné účty pasivní 16 700 16 620 10 780 4 940 

                   

3. 

Jiné závazky     

C.   II.                Krátkodobé závazky 445 500 542 289 520 172 680 770 

             1. Vydané dluhopisy  0 0 0 

1. Vyměnitelné dluhopisy     

2. Ostatní dluhopisy     

      2. Závazky k úvěrovým institucím     

      3. Krátkodobé přijaté zálohy 132 116 326 120 

      4. Závazky z obchodních vztahů 363 205 417 880 425 700 556 594 

      5. Krátkodobé směnky k úhradě     

      6. Závazky – ovládaná nebo ovládající 

osoba 

  0 14 426 

      7. Závazky – podstatný vliv     

      8. Závazky – ostatní   94 146 109 630 

1. Závazky ke společníkům     

2. Krátkodobé finanční výpomoci     

3. Závazky k zaměstnancům 14 367 15 903 16 569 20 850 

4. Závazky ze sociálního zab. a zdravot. 

Pojištění 

8 201 9 038 9 451 11 680 

5. Stát – daňové závazky a dotace 7 774 9 990 3 368 11 889 

6. Dohadné účty pasivní 33 371 37 156 47 946 56 885 

7. Jiné závazky 18 450 52 206 16 812 8 326 

      

D.    I. Časové rozlišení pasiv 13 28 0 0 

D.    I.  1. Výdaje příštích období     

            2. Výnosy příštích období 13 28 0 0 
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Příloha č.  6: Výkaz zisku a ztráty v letech společnosti XYZ a.s. 

2013–2016 

 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2013 2014 2015 2016 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 133 167 159 341 189 225 220 007 

II.  Tržby za prodej zboží 2 571 890 2 709 391 2 924 776 3 536 437 

A. Výkonová spotřeba 256 314 291 264 2 519 681 3 046 907 

      A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 1 928 728 2 021 211 2 204 732 2 677 190 

      A.2. Spotřeba materiálu a energie 38 844 44 159 46 085 46 225 

      A.3. Služby 217 470 247 105 268 864 322 492 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 

(+/-) 

0 0 0 0 

C. Aktivace (-) 8 316 9 223 12 576 14 215 

D.  Osobní náklady 326 890 354 958 397 336 463 254 

      D.1. Mzdové náklady 236 564 256 196 292 135 339 937 

      D.2. Náklady na sociální zab., zdrav. poj a 

ost. náklady 

90 326 98 762 105 201 123 317 

      D.2.1. Náklady na sociální zab. a zdrav. poj. 87 168 95 436 97 469 114 356 

      D.2.2. Ostatní náklady 3 158 3 326 7 732 8 959 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 47 053 51 409 71 248 93 829 

      E.1. Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. 

majetku 

47 053 51 409 71 367 91 487 

      E.1.1. Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. 

majetku – trvalé 

47 053 51 409 57 246 68 537 

      E.1.2. Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. 

majetku – dočasné 

  14 121 22 950 

      E.2. Úpravy hodnot zásob   -709 1 950 

      E.3. Úpravy hodnot pohledávek   590 392 

III.  Ostatní provozní výnosy 8 578 2 011 47 235 7 947 

     III.1 Tržby z prodaného dlouhodobého 

majetku 

80 0 533  

     III.2 Tržby z prodaného materiálu     

     III.3 Jiné provozní výnosy 8 498 2 011 46 702 7 947 

F. Ostatní provozní náklady 16 218 31 376 40 991 36 341 

      F.1. Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 

60 0 536 0 

      F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu     

      F.3. Daně a poplatky 239 404 344 517 

      F.4. Rezervy v prov. Oblasti a 

komplex.nákl.př.obd. 

-4 435 17 121 -164 8 908 

      F.5. Jiné provozní náklady 20 354 13 851 40 275 26 916 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 146 748 129 748 144 556 139 275 

      

IV. Výnosy z dlouhodobého fin. 

majetku - podíly 

0 0 0 0 

     IV.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo 

ovládající os. 

    

     IV.2. Ostatní podíly z výnosů     
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 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2013 2014 2015 2016 

G. Náklady vynaložené na prodané 

podíly 

0 0 0 0 

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého 

fin. majetku 

0 0 0 22 356 

      V.1. Výnosy z ost.dl.fin.maj. – ovl.nebo 

ovládající os. 

0 0 0 22 356 

      V.2. Ostatní výnosy z ost. dlouhodobého 

fin. majetku  

    

H. Náklady související s ost. dl. fin. 

majetkem 

0 0 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 891 709 707 933 

     VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – 

ov.n.ovl.os. 

891 709 707 933 

     VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné 

výnosy 

    

I. Úpravy hodnot a rezervy ve 

finanční oblasti 

0 0 0 0 

J. Nákladové úroky a podobné 

náklady 

776 1 268 501 2 868 

      J.1. Nákl. úroky a podobné náklady – 

ov.n.ovl. osoba 

776 1 268 501 2 868 

      J.2. Ostatní náladové úroky a podobné 

náklady 

    

VII. Ostatní finanční výnosy 6 358 3 049 53 40 

K. Ostatní finanční náklady 7 973 9 202 10 010 8 829 

* Finanční výsledek hospodaření -1 500 -6 712 -9 751 11 632 

      

** Výsledek hospodaření před 

zdaněním (+/-) 

145 248 123 036 134 905 150 907 

      

L. Daň z přímu 28 108 28 959 33 188 33 825 

      L.1. Daň z příjmu splatná  33 290 30 261 33 554 29 104 

      L.2. Daň z příjmu odložená (+/-) -5 182 -1 302 -366 4 721 

** Výsledek hospodaření po zdanění 

(+/-) 

117 140 94 077 101 717 117 082 

      

M. Převod podílu na výsl. hospodaření 

společníkům 

0  0 0 

      

*** Výsledek hospodaření za účetní 

období (+/-) 

117 140 94 077 101 717 117 082 

      

* Čistý obrat za účetní období   3 161 996 3 787 720 

 


