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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na návrh finančního plánu podniku. První část práce je 

zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Ve druhé části je představena 

společnost Travel Wine a provedena analýza současného stavu. Poslední část tvoří 

finanční plán podniku pro období 2017-2019 ve dvou variantách.  

 

 

Abstract 

This diploma thesis focuses on the proposal of a financial plan for a company. The first 

part of the thesis focuses on theoretical knowledge in financial planning. The second part 

introduces the company Travel Wine and an analysis of the current state is carried out. 

The last part is concerned with the financial plan for 2017-2019 in two variations. 
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ÚVOD 

Hlavní myšlenkou této diplomové práce je rozšířit rozhled čtenáře v oblasti 

finančního plánování a tvorbě finančního plánu. Samotné finanční plánování neslouží 

pouze k předpovědi budoucího vývoje společnosti, ale dá se také použít k ocenění 

podniku, jehož je součástí. Nástroj v podobě plánování nám může pomoci zajistit růst 

podniku a jeho ziskovost, což je v dnešní době obtížný úkol. Stěžejní je především 

v podobě vysoké konkurence a měnících se tržních podmínek. Samotné finanční 

plánování je krok, který vzniká z dosažených výsledků a úvahy budoucí situace.  

Pro tvorbu finančního plánu byla vybrána společnost Travel Wine spol. s r. o. Jedná 

se o českou společnost sídlící v Mikulově, kde provozuje hotel s restaurací a čerpací 

stanici. Mimo tyto hlavní činnosti nabízí také prodej vína, které pochází z rodinného 

vinařství Marcinčák.  

Začátek diplomové práce je věnován popisu teoretických východisek finančního 

plánování podniku. V této části je čtenář postupně seznámen s teorií finančního 

plánování. Na začátku kapitoly je vysvětlen pojem finančního plánování. Pro samotnou 

tvorbu finančního plánu je nutná analýza stávající situace podniku. V práci je popsána za 

pomoci strategické analýzy a finanční analýzy. V závěru kapitoly je čtenář seznámen s 

analýzou a prognózou generátorů hodnot, neboť ty jsou základními kameny pro tvorbu 

finančního plánu. Úplný závěr kapitoly je věnován samotnému sestavení finančního 

plánu. 

Druhá část diplomové práce je věnována zpracování současného stavu vybraného 

podniku. Je zde použita část znalostí z předchozí kapitoly, díky kterým je zpracována 

strategická a finanční analýza společnosti Travel Wine. Nejprve je zpracována vnější 

a vnitřní strategická analýza podniku. Na ni pak navazuje finanční analýza, ve které jsou 

postupně zpracovány jednotlivé ukazatele. Závěr kapitoly patří porovnání vypočtených 

ukazatelů a celkovému shrnutí za pomoci SWOT analýzy.  

Třetí a také poslední část diplomové práce patří samotnému návrhu finančního 

plánu. Na začátku kapitoly je znovu souhrnné hodnocení finanční a strategické analýzy, 

na kterou navazuje plán ke zlepšení. Návrh finančního plánu je vytvořen na základě 

prognózy tržeb. Na tuto kapitolu navazují východiska, jež jsou důležitá pro sestavení 
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finančního plánu. Samotný návrh finančního plánu je tvořen dvěma variantami – 

optimistickou variantou a pesimistickou variantou. Obě uvedené varianty mají 

naplánované účetní výkazy, které jsou následně podrobeny finanční analýze. Závěr 

kapitoly patří zhodnocení a porovnání finančních plánů.  
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1 CÍL PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem diplomové práce je sestavit finanční plán v letech 2017–2019 pro společnost 

Travel Wine. Za tím to účelem je provedena strategická analýza, finanční analýza z let 

2012-2016 a znalostí pro tvorbu dlouhodobého finančního plánu. 

První část diplomové práce je zpracována na základě nastudovaných poznatků 

z odborné literatury. Ve strategické a finanční analýze jsou použity metody jako je 

analýza, která rozebírá data od celku k částem nebo komparace pro porovnání výsledků 

finanční analýzy s oborovými průměry. Tato vědecká metoda je použita i v následující 

části pro porovnání obou variant finančního plánu. V kapitole s návrhem finančního 

plánu je použita jako první metoda regresivní analýzy pro zjištění tržeb. Mezi další 

použitou metodu v poslední části diplomové práce patří syntéza. Ta je použita pro 

sestavení finančního plánu, neboť rozebírá vstupní data od částí k celku. V celé 

diplomové práci jsou použity také metody indukce pro tvorbu závěrů a dedukce pro 

odvození možných výsledků.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKA FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

PODNIKU 

V úvodní části diplomové práce je čtenář seznámen s důležitými pojmy v oblasti 

finančního plánování, jež jsou potřebné k samotnému zpracování finančního plánu 

podniku. Na začátku této kapitoly jsou vysvětleny pojmy spojené s finančním plánováním 

a finančním řízením. Pro tvorbu finančního plánování je nejprve nutné zpracovat 

strategickou a finanční analýzu. Finanční plán je následně doplněn o údaje z této oblasti.  

Předposlední část patří analýze a prognóze generátorů hodnot, jakožto základním 

kamenům pro vypracování plánů. Na konci této kapitoly je popsáno sestavení finančních 

plánů a vypracování plánovaných výkazů.  

2.1 Finanční plánování  

Pojetí finančního plánování se prvně využívalo v oblasti plánování státu pro tvorbu 

státního rozpočtu. Rozdíl mezi státním plánováním rozpočtu a podnikovým finančním 

plánováním je téměř minimální. Finanční plánování se dá definovat jako soubor činností, 

které mají za cíl předpovědět budoucí efekty finančního a investičního rozhodnutí 

podniku neboli finanční plán. Finanční plán je tedy důležitý nástroj pro vedení finančního 

vývoje podniku. Zároveň vytváří možnost kontroly mezi dosaženou skutečností 

a vytyčeným cílem (Růčková, 2010). Důležitým aspektem pro tvorbu plánu je vycházet 

z nynějšího stavu finanční situace podniku a pokračovat na základě výsledků 

hospodaření. Finanční plán určuje požadavky finančních zdrojů k financování majetku 

podniku, zajištění likvidity a tím i celkové finanční stability podniku. Proto může 

předpovědět problematické situace, které by mohly v budoucnu nastat, a to tím, že 

zahrnuje různé alternativní varianty budoucího vývoje. Z tohoto pohledu pak může 

predikovat možná vnější a vnitřní rizika, která by mohla v budoucnu podnik ohrozit. 

Následně se jim snaží předcházet a omezit tak finanční riziko (Hrdý; Krechovská, 2016). 

Finanční plánování obsahuje: 

➢ Stanovení finančních cílů, které zahrnují analýzu proveditelnosti strategických 

cílů podniku. 

➢ Analýzu rozdílů mezi skutečným a žádoucím vztahem. Zde je nutnost 

identifikovat vzájemné vztahy a relace mezi prvky podniku. 
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➢ Soubory opatření potřebné k dosažení cílů (Růčková) (2010). 

2.1.1 Principy finančního plánování 

Při tvorbě finančního plánování či finančních plánů je důležité dodržovat základní 

pravidla, aby splnily svou úlohu ve finančním řízení podniku. Landa (2007) ve své 

publikaci uvádí čtyři principy. Jsou to tyto: 

➢ Princip preference peněžních toků  

o Tento princip poučuje o rozdílu příjmů a výnosů či výdajů a nákladů. Dále 

zdůrazňuje důležitost řízení likvidity a praxe. 

➢ Princip respektování faktoru času 

o Díky tomuto principu si člověk musí uvědomit, že nynější hodnota peněz 

bude mít v budoucnu nižší hodnotu.  

➢ Princip respektování a minimalizace rizika 

o Princip zohledňování rizika poukazuje na výběr variant z pohledu 

rizikovosti při dané výnosnosti. 

➢ Princip optimalizace kapitálové struktury  

o Správná optimalizace kapitálové struktury podniku si taktéž zaslouží svou 

pozornost, neboť právě ona vede ke snížení nákladů na kapitál, a tím ke 

zvýšení ziskovosti. 

2.1.2 Východiska finančního plánování 

Je nutné si uvědomit, že finanční plánování je nedílnou součástí finančního řízení. 

Proto je před jeho začátkem zapotřebí důkladné zpracování finanční analýzy.  

Podle autorky Růčkové (2010) by mělo finanční plánování splňovat úplnost, 

systematičnost, přehlednost, elastičnost a periodičnost. 

➢ Úplností se rozumí, že finanční plánování bude obsahovat všechny důležité 

informace, které jsou zapotřebí k efektivnímu fungování společnosti. 

➢ Systematický plán se vyznačuje jen v případě, že je veden v dlouhé časové sérii 

a je přesně uzpůsobený organizační struktuře podniku. 

➢ Plán je přehledný, dokáže-li s ním kromě tvůrce s nejmenšími potížemi pracovat 

i jiná osoba. 
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➢ Elastičností rozumíme snadné přizpůsobení případným změnám, které mohou 

v podniku nastat. 

➢ Periodičnost spojuje předchozí charakteristické rysy, protože opakovaným 

sestavováním finančního plánu dochází k jeho zpřesňování. To vede v tomto 

procesu ke zlepšení výsledků. 

2.1.3 Metody finančního plánování 

Při procesu finančního plánování se v praxi používají tři základní metody: 

intuitivní, statistická a kauzální. Metoda intuitivní je založená na zkušenostech 

a osobních odhadech finančního plánovače. V podstatě se jedná o promítnutí vztahů 

v hlavě. Může nastat možnost opomenutí některých důležitých vazeb, a proto je podstatně 

zjednodušená.  Druhá zmíněná je metoda statistická. Základem je promítnutí časových 

řad z minulosti do budoucnosti. Z tohoto plyne i velký nedostatek této metody, jenž 

spočívá v nereálnosti předpokladu stejného vývoje ekonomických veličin v minulosti 

a v budoucnosti. Tento postup je často aplikován metodou proporcionálního růstu 

majetku, závazků a nákladů ve vztahu k tržbám nebo pomocí regresivní analýzy. Metoda 

kauzální je z těchto tří uvedených postupů považovaná za nejoptimálnější. Vychází ze 

čtyř skupin veličin. První skupinou jsou vstupní veličiny, do druhé skupiny spadají 

žádoucí veličiny, třetí skupina obsahuje veličiny žádoucí a v poslední skupině se nachází 

veličiny kontrolní (Marek , 2006). 

2.1.4 Členění plánů 

Pro zjednodušení orientace ve finančním plánování je dobré rozdělovat podnikové 

plány podle různých hledisek. V knize od autora Fotr a kol. (2012) jsou plány členěny 

podle: 

➢ časového hlediska, 

➢ věcné náplně plánů, 

➢ účelu plánů, 

➢ úrovně rozhodovacího procesu.  
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2.1.5 Členění dle časového hlediska 

Plánování ve firmě má většinou kaskádovitou podobu. To znamená, že podnikové 

plánování vychází z dlouhodobých plánů, na něž navazují plány střednědobé a v poslední 

řadě jsou tvořeny plány krátkodobými (Fotr a kol., 2012). 

Dlouhodobé finanční plánování 

Prostředkem dlouhodobého finančního plánování je dlouhodobý finanční plán, jenž 

je důležitou součástí podnikového plánu. Dlouhodobý finanční plán se sestavuje 

v horizontu delším než jeden rok a je obvykle sestavován na období pěti let. Je důležitý 

především pro interní uživatele, ale důležitou roli má i pro uživatele externí, jako jsou 

například banky při posuzování poskytnutí bankovního úvěru nebo potencionální 

investoři. Při dlouhodobém plánování existuje vysoká možnost nejistoty v budoucím 

vývoji společnosti, a proto se neklade vysoký důraz na přesnost jednotlivých ukazatelů. 

Naopak je důležité podrobné zdůvodnění předpokladů, podle kterých byly hodnoty 

jednotlivých ukazatelů naplánované (Hrdý, Krechovská, 2016). Finanční plánování se 

netvoří zespodu, tedy sčítáním detailních položek, nýbrž se sestavuje seshora 

odvozováním od nejvýznamnějších položek (Růčková, 2010). Dlouhodobé plánování 

tedy vychází z předpovědi budoucích hodnot tržeb, ze kterých jsou pak odvozené ostatní 

položky až k zisku. Plánují se zde především investice a dlouhodobé financování 

podniku. Dlouhodobý finanční plán je tvořen z těchto části: 

➢ plánovaná rozvaha, 

➢ plánovaný výkaz zisku a ztrát, 

➢ plánovaný přehled o peněžních tocích, 

➢ plánované rozdělní výsledků hospodaření 

➢ plánovaný propočet daně z příjmů (Hrdý; Krechovská, 2016). 

Krátkodobé finanční plánování 

Jak již bylo popsáno výše, krátkodobé a dlouhodobé finanční plány jsou vzájemně 

propojené, a to tak, že krátkodobý finanční plán je součástí plánu dlouhodobého a je 

sestavován v časovém horizontu do jednoho roku. Z tohoto důvodu by měl být 

krátkodobý finanční plán podrobnější a přesnější verzí dlouhodobého finančního plánu. 

Krátkodobý finanční plán je založený na nynější produkční schopnosti podniku. Proto by 
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měl být rozdělený na jednotlivá vnitropodniková hospodářská střediska. Kontrola 

krátkodobého finančního plánu by měla být prováděna pravidelně a její výsledky by se 

měly projednávat s vedením. Následně by mělo docházet k aktualizaci na základě změn 

v očekávání. Protože krátkodobý finanční plán vychází z finančního plánu 

dlouhodobého, je tvořený podobně jen z menšího počtu částí, mezi které patří: 

➢ plánovaná rozvaha, 

➢ plánovaný výkaz zisků a ztrát, 

➢ plánovaný přehled o peněžních tocích (Hrdý; Krechovská, 2016).  

2.2 Finanční řízení 

Finanční plánování je důležitou součástí finančního řízení. Čižinská a Marinič 

(2010) ve své publikaci uvádí, že princip finančního řízení je závislý na volbě optimální 

varianty zdrojů financování (volbou mezi externími a interními zdroji) a jejich následné 

volbě investování. K volbě optimálního financování nám mají pomoci tyto tři otázky: 

Kde sehnat kapitál? (Rozhodnutí o struktuře a celkové výší podnikového kapitálu.) 

Kam investovat kapitál? (Rozhodnutí o struktuře podnikového majetku. Rozhodnutí o 

věcném a finančním investování podnikového kapitálu.) Jak rozdělit vytvořený zisk? 

(Daňová politika, tvorba rezerv, dividendová politika.) Nedílnou součástí finančního 

řízení je také měření finanční výkonosti podniku za pomoci finanční analýzy a oceňování.  

2.2.1 Cíle finančního řízení  

Záměr finančního managementu vychází z primárních úmyslů podniku. Tyto 

záměry prošly hlubokým vývojem od maximalizace zisku po maximalizaci tržní hodnoty 

podniku. Z počátku byla z důsledku monistického pojetí záměrem podniku maximalizace 

zisku. Ono monistické pojetí bylo nahrazeno pojetím pluralistickým, kde byl zisk 

substituován soustavou veličin, jež lépe vystihovala konečnou efektivitu podnikové 

činnosti. I toto pojetí bylo následně nahrazeno a soustavy veličin byly vystřídané 

poměrovými ukazateli, mezi které řadíme například rentabilitu celkového kapitálu atd... 

V poslední době je hitem tzv. hodnotový přístup, který si dává za cíl maximalizaci tržní 

hodnoty podniku (Čižinská; Marinič, 2010). 

Landa (2007) rozdělil cíle firmy do čtyř bodů. V první bodě, který popisuje nejvyšší 

dlouhodobý finanční cíl podniku, je vyobrazena maximalizace ekonomické hodnoty. 
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Tento dlouhodobý finanční cíl lépe popisuje požadavek maximalizace finančního přínosu 

pro investory, jejichž představitelem je EVA (Economic Value Added – Ekonomická 

přidaná hodnota). Ve druhém bodě se nachází zisk před zdaněním (EBT – Earnings before 

Tax), či provozní výsledek hospodaření (EBIT – Earnings before Interest and Tax), jehož 

zvyšování zároveň zvyšuje i výslednou hodnotu ukazatele EVA. Další bod, tedy číslo tři, 

obsahuje růst tržeb ve spojení s tržním podílem. Poslední bod tvoří cíle hodnot v oblasti 

likvidity a finanční stability. 

2.3 Strategická analýza 

Jedná se o složitý proces se systematickým přístupem pro analýzu a identifikaci 

vnějších faktorů působících na podnik. Strategická analýza zahrnuje analytické techniky 

sloužící pro identifikaci vztahů mezi podnikem a jeho okolím. Cílem strategické analýzy 

je najít, prozkoumat a zhodnotit všechny faktory, o nichž se dá domnívat, že budou mít 

vliv na strategii podniku (Sedláčková, Buchta, 2006). Podle Maříka (2011) se nesmí 

strategická analýza považovat za výplň, která doplní výpočty, nýbrž za důležitý 

předpoklad věrohodnosti výsledného ocenění. 

2.3.1 Analýza vnějšího prostředí  

Vnější prostředí můžeme také nazvat jako okolí, ve kterém podnik funguje nebo 

jimž je obklopen. Strategické postavení podniku může být ovlivňováno právě faktory 

z okolí, a to buď nyní anebo v budoucnu. Tyto faktory, které mají na podnik vliv můžeme 

rozdělit na makrookolí a mikrookolí. Analýza makrookolí pozoruje faktory, které působí 

na podnik na makroúrovni. Nejčastěji je zde použita metoda PEST, která analyzuje 

politický, ekonomický, sociální a technologický vliv na podnik. Analýza mikrookolí je 

zaměřena na rozebrání odvětví s důrazem na prostředí konkurence. Nejpoužívanější 

analýzou mikrookolí je Porterův model pěti sil (Sedláčková, Buchta, 2006). 

Analýza makrookolí 

Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, za pomoci analýzy makrookolí 

zjišťujeme vliv makrookolí na podnik. Společnost nemá prakticky žádnou možnost, jak 

aktivně toto vzdálené okolí ovlivňovat. Na druhou stranu se může na vlivy z makrookolí 

aktivně připravovat a následně na ně reagovat, občas i za předpokladu změny či ovlivnění 

vývoje podniku (Sedláčková, Buchta, 2006).  
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Pro účely analýzy makrookolí se nejčastěji používala PEST analýza, která byla 

v průběhu let modifikována. Pro účely diplomové práce jsem použil PESTLE analýzu, 

sloužící k analýze vlivu vnějšího prostředí a zaznamenání možných příležitostí či hrozeb 

pro sledovanou společnost. PESTLE analýza je tvořena z počátečních písmen faktorů 

ovlivňujících podnik. Ty jsou následující: 

➢ Politické – za politické faktory považujeme například politickou stabilitu, 

politické postoje, externí vztahy státu (zahraniční konflikty), vlivy politických 

skupin a jiné. 

➢ Ekonomické – k ekonomickým faktorům řadíme makroekonomickou situaci (zde 

zařazujeme například míru inflace, výši hrubého národního produktu, úrokovou 

míru ve státě), přístup k finančním zdrojům, daňové povinnosti a jiné. 

➢ Sociální – za sociální faktory můžeme považovat demografické charakteristiky, 

situace na trhu práce, kulturně – sociální aspekty a pracovní zvyklosti. 

➢ Technologické – do skupiny technologických faktorů patří technologická úroveň 

ve státě a podpora výzkumu. 

➢ Legislativní – k legislativním faktorům ovlivňujícím organizaci řadíme 

legislativní omezení, zákonné normy, funkčnost soudů a jiné. 

➢ Ekologické – do této kategorie patří klimatické a přírodní vlivy, klimatické změny 

(globální oteplování, úbytek ozónové vrstvy), hrozby v podobě vyčerpání 

neobnovitelných zdrojů energie a jiné (Grasseová, Dubec, Řehák, 2012). 

Analýza mikrookolí 

Mikrookolí podniku představuje odvětví, ve kterém podnik působí s 

bezprostředními konkurenčními silami. Vzájemně konkurující si společnosti vyrábějí 

stejný nebo podobný výrobek, který se dá považovat za substitut. Konkurence není jediný 

činitel nacházející se v mikrookolí podniku. Musíme zde zařadit také zákazníky 

a dodavatele. Nejznámější metodou zkoumající oborové okolí organizace je Porterův 

model pěti sil (Sedláčková, Buchta, 2006). 

Dle Portera je ziskovost daného odvětví závislá na pěti faktorech, které přímo 

ovlivňují cenu, náklad a investici firmy v určitém odvětví. Před vstupem na trh by měla 

organizace těchto pět sil analyzovat, aby zjistila přitažlivost odvětví. Je nezbytné myslet 

na různorodost odvětví, a proto se musí každé síle přiřadit určitá váha důležitosti. Prvním 

činitelem je konkurence v odvětví. Tento činitel zkoumá počet konkurentů v odvětví 
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a jejich záměry. Platí zde, že přitažlivost odvětví se zmenšuje, nachází-li se na trhu ve 

větším množství příliš silní konkurenti. Konkurence je na takovémto trhu velmi silná. 

V případě stagnace či zmenšování trhu, na kterém je velká konkurence, dochází k růstu 

rivality. Nárůst tržního podílu je pak možný jen na úkor některého z konkurentů. Tento 

jev může následně díky vysokým fixním nákladům vyústit v cenové války. Druhým 

faktorem je hrozba vstupu nových konkurentů. Nebezpečí vstupu nové konkurence je 

přímo závislé na vstupních bariérách do odvětví. Existenci a působení bariér vstupu lze 

definovat šesticí faktorů: úspory z rozsahu, přístup k distribučním kanálům, kapitálová 

náročnost vstupu, očekávaná odezva zavedených konkurentů, legislativní a vládní zásahy 

a rozdílnost výrobků. Nejoblíbenějším odvětvím jsou trhy, kde jsou definovány náklady 

vstupu na trh a zároveň neexistují bariéry pro jeho případné opuštění. Atraktivita této 

varianty je zapříčiněná nízkým vstupem s případným jednoduchým opuštěním trhu. 

Třetím faktorem z Porterova modelu je hrozba substitutů. Substitut je podobný výrobek 

sloužící k podobnému či stejnému účelu. Možnost náhrady výrobku substitutem vede 

k vyvolání neatraktivity trhu. Při existenci možného substitutu musí podnik kontrolovat 

jeho cenu a případně se jí přizpůsobit, což povede ke snížení zisku na trhu. Čtvrtým 

činitelem je nebezpečí růstu vyjednávací síly zákazníků. Vyjednávací síla zákazníků 

popisuje, jak moc je zákazník schopný diktovat si podmínky svého nákupu, a jak moc je 

zdatný ve vyjednávání o snížení prodejní ceny, zvýšení kvality či poskytování více služeb 

za stejnou cenu. Pokud je tato síla příliš vysoká je pro trh neatraktivní. Nejlepší možností 

pro snížení vyjednávací síly kupujícího je zaměřit se na špičkové nabídky, které je těžké 

odmítnout. Posledním faktorem Porterova modelu pěti sil je rostoucí vyjednávací síla 

dodavatele. Jednává se o obrácenou situaci, než tomu bylo v předchozím faktoru. Nyní 

se v pozici kupujícího nacházíme my. Má-li dodavatel vysokou vyjednávací sílu, dochází 

k navyšování ceny, či snižování kvality dodávaného výrobku. Síla dodavatele je větší, 

nachází-li se v oblasti s nízkou koncentrací nebo poskytuje-li jedinečný výrobek. Trh není 

atraktivní, pokud je síla dodavatele vysoká (Grasseová, Dubec, Řehák, 2012). 

U každého z výše uvedených faktorů by si měl podnik položit otázku, jak může 

zlepšit pozici na trhu, nebo jak zabránit růstu potencionálních hrozeb (Grasseová, Dubec, 

Řehák, 2012). 
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2.3.2 Analýza vnitřního prostředí  

Analýza interního prostředí organizace je jednou z posledních dílčích analýz, jež je 

zapotřebí zpracovat před konečnou formulací strategie. Interní analýza má být vyvážená 

metoda, která popisuje a kritizuje stav podniku. Měla by na začátku zhodnotit minulý 

a současný vývoj organizace na základě určitých kritérií. Následně by toto zhodnocení 

mělo být kriticky zanalyzováno. Výsledkem každé vnitřní analýzy by měl být závěr 

obsahující silné stránky (S), slabé stránky (W), příležitosti (O) a hrozby (T) (Hanzelková, 

Keřkovský, Vykypěl, 2017). 

2.3.3 SWOT analýza 

Jedná se o jednoduchý nástroj systematické analýzy zaměřené na charakteristiku 

klíčových činitelů ovlivňujících strategické postavení organizace. SWOT analýza 

představuje ucelenou metodu pro vyhotovení závěrů na základě posbíraných informací 

z předešlých analýz. Tato analýza v sobě zahrnuje dvě charakteristiky z vnitřního 

prostředí podniku (silné a slabé stránky) a dvě charakteristiky z vnějšího prostředí 

podniku (příležitosti a rizika). Cílem SWOT analýzy není pouze zpracování seznamu 

potencionálních silných a slabých stránek, či příležitostí a hrozeb. Hlavní idea této 

analýzy spočívá v poskytování užitečných poznatků. Má-li tato analýza plnit ve vývoji 

strategie určitou roli, musí její použití zamířit k identifikaci, nalezení a posouzení faktorů, 

k předpovědi trendů vnějšího a vnitřního prostředí a jejich vzájemných souvislostí. 

Z přístupu určení slabých a silných stránek příležitostí a hrozeb vyplývá také omezení 

tohoto modelu. Nelze jednoznačně určit silnou a slabou stránku podniku nebo rozlišit 

příležitost od hrozby (Sedláčková, Buchta, 2006).  

2.4 Finanční analýza 

Finanční analýza je důležitou součástí finančního řízení zejména z důvodů 

vytvoření zpětné vazby, kam se podniku podařilo dojít, jaké předpoklady se mu podařily 

naplnit a naopak, kde došlo k pochybení. Finanční analýza slouží v podniku ke 

komplexnímu zhodnocení finanční situace. Napomáhá firmě objevit její ziskovost, 

vhodnost její kapitálové struktury, využití jejích aktiv, schopnost splácet závazky a celou 

řadu dalších skutečností (Knápková, Pavelková, Remeš, Šteker, 2017). Zpracování 

finanční analýzy pomůže firmě zjistit finanční zdraví v její minulosti, současnosti 

a napomůže k predikování její budoucnosti. (Růčková, 2010). Sedláček (2011) ve své 
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knize uvádí, že výsledky finančních analýz jsou vypočítané ze zdrojů minulých, a proto 

je důležité chápat je s určitým nadhledem, neboť neberou v úvahu aktuální trendy, hrozby 

a možnosti trhu. 

2.4.1 Zdroje informací finanční analýzy 

Správné zpracování finanční analýzy je závisle na použití vstupních informací. 

Proto je důležité vycházet z kvalitních zdrojů. Nejčastějšími nositeli dat pro zpracování 

finanční analýzy jsou účetní výkazy. Ty lze rozčlenit do dvou základních skupin: finanční 

účetní výkazy a vnitropodnikové účetní výkazy. Vnitropodnikové účetní výkazy jsou pro 

zpracování finanční analýzy vhodnější, neboť vedou ke zpřesnění výsledků, a to 

především z důvodu, že vychází z vnitřních potřeb podniku. Nemají tedy žádnou 

závaznou úpravu a jsou sestavovány s častější frekvencí. Finanční účetní výkazy 

poskytují informace především externím uživatelům. Dávají jim přehled o složení aktiv 

(majetku podniku), pasiv (zdrojích krytí) a využívání hospodářského výsledku. Patří zde 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow (Růčková, 2010). 

2.4.2 Uživatelé finanční analýzy 

O informace, které vypovídají o finanční situaci podniku, se zajímají mnohé 

subjekty, jež mají s daným podnikem určitý vztah nebo s ním přichází do kontaktu. 

Subjekty, které se o tyto informace zajímají můžeme rozdělit do dvou skupin: interní 

uživatele finanční analýzy, zde patří manažeři a zaměstnanci, a uživatele externí, zde se 

řadí investoři, banky, konkurence, obchodní partneři a stát (Grunwald, Holečková, 2009). 

2.4.3 Metody finanční analýzy 

Metody postupů výpočtů finanční analýzy popisuje většina autorů podobně. Autoři 

Knápková, Pavelková, Remeš, Šteker (2017) píší ve své knize, že k základním metodám 

výpočtů finanční analýzy patří zejména tyto:  

➢ Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

o Jedná se o analýzu rozvahy, její majetkové a finanční části. Používáme 

zde horizontální a vertikální analýzu. 

➢ Analýza tokových ukazatelů  

o Zde se analyzují tokové veličiny podniku, tedy výnosy, náklady, zisk 

a cash flow. Je zde vhodné použít opět horizontální a vertikální analýzu. 
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➢ Analýza rozdílových ukazatelů 

o Tato analýza je zaměřená na rozdílné hodnoty absolutních ukazatelů. 

➢ Analýza poměrových ukazatelů 

o Poměrové ukazatele jsou základním prvkem pro určení stability 

a výkonosti podniku. Mezi jejich přednosti patří zejména nízká 

nákladovost a finanční nenáročnost. 

➢ Analýza soustavy ukazatelů 

o Umožňuje analyzovat vliv mezi jednotlivými ukazateli.  

➢ Souhrnné ukazatele hospodaření 

o Tyto ukazatele zjišťují souhrnné zhodnocení finančního zdraví podniku 

nebo predikují jeho zkázu. Využívají se zde bonitní a bankrotní modely. 

2.4.4 Horizontální a vertikální analýza 

Ke sledování vývoje veličin a k vyjádření jejich struktury nám slouží jedny 

z nejjednodušších metod finanční analýzy. Jedná se o metody horizontální a vertikální 

analýzy. Tyto metody se běžně používají i mimo finanční analýzu. Výsledky horizontální 

a vertikální analýzy se ve většině bodů směšují a doplňují. Z toho je zřejmé, že závěry o 

výsledcích těchto analýz je možné vzájemně kombinovat (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015). 

Horizontální analýza 

Vývoj finanční a majetkové situace podniku popisuje horizontální analýza. Přesněji 

pak zaznamenává meziroční změny, které nastaly ve vývoji společnosti nejčastěji mezi 

účetním obdobím. Poskytuje tedy informace o rozvíjení podniku od začátku účetního 

období po jeho konec. Změny vyplývající z horizontální analýzy lze využít k hodnocení 

vývoje procesu za ono uplynuté období. Pro lépe vypovídající schopnost se doporučuje 

tuto analýzu provádět minimálně za pět období (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

Vertikální analýza 

Jde také o strukturální analýzu. Úkolem této metody je zkoumat složení 

jednotlivých položek k jedné hlavní. Jedná se například o analýzu struktury aktiv, kde 

jsou jednotlivé položky porovnávány k jejich nadřazené veličině, v tomto případě 

k celkovým aktivům. I tuto analýzu je možné provádět během více sledovaných období. 



26 

 

Výsledky nám pak mohou napovědět více o vývoji společnosti (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015). 

2.4.5 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele neboli fondy finančních prostředků slouží k analyzování 

a řízení finanční situace podniku, především likvidity. Vypočítají se rozdílem mezi 

skupinou určitých krátkodobých aktiv a položkou krátkodobých pasiv (Sedláček, 2011). 

Pro výpočet fondů finančních prostředků jsou použity absolutní hodnoty vyjadřující stav 

k určitému dni. Z tohoto důvodu je jejich využití v určitém směru částečně omezeno 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

Mezi nejznámější rozdílový ukazatel řadíme čistý pracovní kapitál, který nám 

ukazuje platební schopnost podniku. Čistý pracovní kapitál (ČPK) představuje rozdíl 

mezi oběžnými aktivy, které jsou očištěny od dlouhodobých pohledávek, a krátkodobými 

závazky (Sedláček, 2011). Další ukazatele fondů finančních prostředků vznikají 

modifikací čistého pracovního kapitálu.  Prvním je čistý peněžně – pohledávkový fond 

(ČPF), ze kterého byly z oběžných aktiv vyřazené zásoby jako nejméně likvidní položka. 

Druhým jsou čisté pohotové prostředky (ČPP), u kterých byly k vyřazení kromě zásob 

jako nejméně likvidní položky přidány i pohledávky. Někdy se mohou měnit i krátkodobé 

dluhy na okamžitě splatné dluhy, aby se jejich výsledná hodnota zpřesnila. Pak je však 

zapotřebí zvolit vhodný limit pro okamžitou splatnost (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

Č𝑃𝐾 =  𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 

Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 

Č𝑃𝐹 = (𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑛𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦) − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 

2.4.6 Analýza poměrových ukazatelů  

Poměrové ukazatele analyzují finanční situaci podniku na základě vzájemného 

vztahu dvou nebo více absolutních ukazatelů za pomoci jejich podílu. Analýza 

poměrových ukazatelů patří mezi nejoblíbenější a nejpoužívanější metodu finanční 

analýzy, a to především z důvodu její rychlosti a nenákladnosti. Sedláček (2011) člení 

poměrové ukazatele na: 
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➢ ukazatele rentability, 

➢ ukazatele aktivity, 

➢ ukazatele zadluženosti, 

➢ ukazatele likvidity, 

➢ ukazatele tržní hodnoty, 

➢ provozní (výrobní) ukazatele, 

➢ ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow. 

2.4.7 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost představuje srovnání konečného ukazatele úspěšnosti 

podniku (zisku) s finančními prostředky, jež byly pro dosažení zisku vynaložené 

(Kuběnka, 2015).  

Rentabilita tržeb - ROS 

Pro výpočet můžeme využít v čitateli zisk po zdanění (EAT), zisk před zdaněním 

(EBT), či provozní výsledek hospodaření (EBIT). Pro srovnání je doporučeno využít 

poslední zmíněný zisk EBIT, především z důvodu neovlivnění rozdílnou kapitálovou 

strukturou nebo připadnou rozdílnou daňovou sazbou. Ukazatel rentability tržeb 

vyjadřuje ziskovou marži podniku. Jeden z výše uvedených zisků potom dáváme do 

poměru s tržbami (Knápková, Pavelková, Remeš, Šteker, 2017). 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rentabilita celkového kapitálu – ROA 

Výnosnost celkového kapitálu poměřuje zisk s celkovým kapitálem investovaným 

do podnikání, a to bez ohledu na strukturu. Použitý zisk pro výpočet ROA je většinou 

EBIT, a to především z důvodu použití jak vlastního, tak cizího zdroje financování. Díky 

použití zisku v podobě EBIT můžeme sledovat výnosnost podniku v letech a porovnávat 

jej s konkurencí z jiných zemí, kde může docházet k odlišné výši zdanění (Kuběnka, 

2015).  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Poměrový ukazatel rentability vlastního kapitálu je jedním z ústředních ukazatelů 

hodnocení podniku. Pro správný výpočet ROE je zapotřebí použít čistý zisk (EAT) a dát 

jej do poměru s celkovým vlastním kapitálem. Výsledná hodnota rentability vlastního 

kapitálu by měla minimálně převyšovat výšku implicitních nákladů, při stejném 

podstoupení rizika (Kuběnka, 2015).  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita dlouhodobě vloženého kapitálu - ROCE 

Ukazatel rentability dlouhodobě vloženého kapitálu poměřuje EBIT s kapitálem, 

který je ve společnosti vložený dlouhodobě (na dobu delší než jeden rok), a to jak 

věřitelem, tak akcionářem. Mezi dlouhodobý kapitál společnosti řadíme vlastní kapitál, 

dlouhodobé úvěry z obchodních vztahů, dlouhodobé bankovní úvěry a ostatní závazky 

s délkou splatnosti delší než jeden rok (Kuběnka 2015).  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ě 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢

=  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

2.4.8 Ukazatelé aktivity 

Poměrový ukazatel aktivity posuzuje efektivní využívání majetku podniku za 

pomoci tržeb a hodnot celkového majetku nebo jeho částí, jež napomohly ke tvorbám 

tržeb. Tento ukazatel můžeme rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou ukazatele 

obratu s možností srovnání celkových tržeb s majetkem podniku. K těmto ukazatelům 

patří obrat celkových aktiv, obrat pohledávek a obrat zásob. Do druhé skupiny se řadí 

ukazatele doby obratu, které poměřují majetek podniku s denními tržbami. K této skupině 

ukazatelů náleží doba obratu celkových aktiv, doba obratu pohledávek, doba obratu 

závazků a doba obratů zásob (Knápková, Pavelková, Remeš, Šteker, 2017). 

Ukazatele obratu 

První skupinou ukazatelů aktivity jsou ukazatele obratu, které poměřují tržby 

společnosti s majetkovou složkou nebo jejími částmi, jež byly dosažené k rozvahovému 
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dni. Výsledek ukazatele obratu nám říká kolikrát se majetková složka obrátila v tržbách. 

Doporučené hodnoty ukazatele obratu by měly být větší než 1. Jejich maximální výše 

není stanovena. Můžeme tedy říct, že čím vyšších hodnot tento ukazatel dosahuje, tím 

lépe. Mezi nejčastější ukazatele obratu řadíme obrat celkových aktiv, obrat pohledávek 

a obrat zásob (Kuběnka, 2015). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

 

Ukazatelé doby obratu 

Druhou skupinou ukazatelů aktivit jsou ukazatele doby obratu. Ty nám říkají, za 

jak dlouho se daná majetková složka podniku změní v peněžní prostředky. Porovnáváme 

tedy hodnotu stavu majetku s jednodenními tržbami. Zde jsou naopak doporučovány nižší 

hodnoty s klesajícím trendem. Nejčastěji určujeme dobu obratu zásob, dobru obratu 

pohledávek a dobru obratu závazků (Kuběnka, 2015). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
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2.4.9 Ukazatele zadluženosti 

Tento poměrový ukazatel se v první části zabývá porovnáváním podnikových 

zdrojů financování. Zjišťuje vztah mezi vlastními a cizími finančními zdroji podniku. 

Ukazatel zadluženosti má vypovídající hodnotu o dluhovém financování podniku 

a naznačuje, jak moc je podnik zadlužený (Sedláček, 2011). Druhá skupina zabývající se 

oblastí zadluženosti podniku měří schopnost společnosti zvládat svoji zadluženost, 

popřípadě jak je podnik schopný tuto zadluženost snížit (Kuběnka, 2015). Mezi 

nejznámější ukazatele zadluženosti patří celková zadluženost, koeficient 

samofinancování a úrokové krytí (Sedláček, 2011). 

Ukazatel celkového zadlužení 

U ukazatele celkové zadluženosti se jedná o nejvyužívanější ukazatel. Je známy i 

jako ukazatel věřitelského rizika. Vyjadřuje se jako podíl cizího kapitálu s celkovými 

aktivy. Doporučenou hodnotou, podle zlatého pravidla, je výše zadluženosti na úrovní 

50 %. Tato hodnota se však mění i podle oboru podnikání. Jako optimální výše se udává 

40–60 % nebo někdy i 30–70 %. Není pravidlem, že čím větší zadluženost, tím se má 

podnik hůř. Vyšší úroveň zadluženosti vede ke zvýšení finanční páky společnosti a může 

vést ke zvýšení ziskovosti vlastního kapitálu (Kuběnka, 2015). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Ukazatel samofinancování 

Doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti je jeho druhá část 

samofinancování. Proto je také nejvyužívanějším ukazatelem finanční stability podniku. 

Tento ukazatel nám říká, jak velký podíl vlastního kapitálu je v podniku využitý v poměru 

k celkovým aktivům. Pokud ukazatel věřitelského rizika a ukazatel samofinancování 

sečteme dostaneme 100 % (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 



31 

 

Ukazatel úrokového krytí 

Jedná se o nejpoužívanější ukazatel dluhové schopnosti podniku. Za pomoci 

ukazatele úrokového krytí máme možnost určit, jak je podnik schopný hradit své náklady 

na vypůjčený kapitál za pomoci EBITu. Jedná se o splácení nákladových úroků 

z přijatých úvěrů nebo vydaných dluhopisů. Nejnižší přípustnou hranicí je hodnota 1, kdy 

je společnost schopná produkovat takový provozní výsledek hospodaření, pomocí 

kterého může splácet všechny nákladové úroky. Maximální hodnota ukazatele úrokového 

krytí není stanovená. Jedná se tedy o ukazatel, u kterého je preferovaná maximální 

hodnota (Kuběnka, 2015).  

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝑧𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

2.4.10 Ukazatele likvidity 

Poměrové ukazatele likvidity představují podstatnou informaci o platební 

schopnosti podniku. Aby byl podnik schopný platit své závazky musí držet určitou 

hodnotu oběžných aktiv, která musí převyšovat aktuální krátkodobé závazky. Tento 

ukazatel tedy sleduje, zda má podnik k určitému okamžiku dostatek prostředků 

k vyplacení svých závazků (Landa, 2007). 

Kubíčková a Jindřichovská (2015) rozlišuji v praxi tři stupně likvidity měřitelné třemi 

poměrovými ukazateli: 

➢ běžná likvidita (likvidita 3. stupně), 

➢ pohotová likvidita (likvidita 2. stupně), 

➢ okamžitá (peněžní) likvidita (likvidita 1. stupně). 

𝑂𝑏𝑒𝑐𝑛ý 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑐 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
Čí𝑚 𝑗𝑒 𝑚𝑜ž𝑛é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡

𝐶𝑜 𝑗𝑒 𝑚𝑜ž𝑛é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡
 

Ukazatel běžné likvidity 

Likvidita 3. stupně vypovídá, kolikrát může podnik zaplatit své krátkodobé 

závazky, kdyby se mu povedlo prodat všechen svůj krátkodobý oběžný majetek. Pokud 

bychom výslednou hodnotu běžné likvidity chtěli co nejvíce zpřesnit, můžeme hodnotu 

krátkodobého oběžného majetku navýšit o výšku časového rozlišení, přesněji o příjmy 



32 

 

příštích období. Stejnou úpravu můžeme udělat i na straně krátkodobých dluhů, kde je 

možné přičíst položky, jež vedou k odtoku peněz, tedy výdaje příštích období. Pro 

interpretaci ukazatelů běžné likvidity je možné použít výši doporučené hodnoty 1,5 – 2,5. 

Jedná se však pouze o doporučenou hodnotu dle literatury. Skutečný výsledek je důležité 

porovnat s hodnotou určenou pro daný obor podnikání a také přihlédnout 

k hospodářskému cyklu ekonomiky. Pokud je výsledná hodnota vyšší než 4, může se 

jednat o neefektivní řízení hrubého pracovního kapitálu (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

Ukazatel pohotové likvidity 

Likvidita 2. stupně vznikla jako modifikace běžné likvidity ve snaze eliminovat její 

nedostatky. Vylučuje z oběžných aktiv zásoby jakožto nejméně likvidní položku 

(Sedláček, 2011). Stejně jako u likvidity 3. stupně můžeme výsledek zpřesnit za pomoci 

úprav oběžných aktiv, nyní už bez zásob nebo na straně jmenovatele, tedy úpravou 

krátkodobých závazků. Doporučená hodnota pohotové likvidity se nachází v intervalu 

0,5–1,5. Dle některých analytiků by tato hodnota neměla klesnou pod 1, aby byly 

krátkodobé závazky kryty krátkodobými pohledávkami a peněžními prostředky. I zde se 

jedná pouze o doporučené hodnoty. Konkrétní výše je odvozena od oboru podnikání 

a dalších faktorů (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). Existuje také provozně pohotová 

likvidita představující modifikaci na bázi, kdy podnik nemusí splácet všechny své 

krátkodobé bankovní úvěry. Změna tedy spočívá ve výměně jmenovatele za krátkodobé 

závazky (Grunwald, Holečková, 2009). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

Ukazatel okamžité (peněžní) likvidity 

Likvidita 1. stupně je nejpřísnějším ukazatelem likvidity. Její výpočet spočívá ve 

srovnání nejlikvidnější položky oběžných aktiv, tedy peněžních prostředků, 

s krátkodobými dluhy. Oproti předchozím likviditám zde nedochází k úpravám v podobě 

připisování hodnot z časového rozlišení. Výpočet likvidity 1. stupně má dvě modifikace. 

V první se porovnává krátkodobý finanční majetek s krátkodobými závazky. Druhá verze 
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výpočtu je o něco přísnější, protože zahrnuje pouze peněžní prostředky poměřované 

s okamžitě splatnými závazky (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

2.4.11 Bankrotní modely  

Jedná se o diskriminační analýzu, která pomocí poměrových ukazatelů, jimž jsou 

přiřazeny určité váhy, vypovídá o náchylnosti podniku k finanční tísni, bankrotu, úpadku 

nebo říká, zda se těchto situací vyvaruje. Existuje ještě třetí možnost, a to že se podnik 

nachází v šedé zóně, tedy v intervalu, kdy není možné jednoznačně určit možnost úpadku. 

Ve světě bylo navrženo několik desítek bankrotních modelů. Do povědomí vešel hlavně 

bankrotní model Altmanovo Z-skóre (Grunwald, Holečková, 2009). 

Altmanovo Z-skóre 

Profesor Edward Altman proved v roce 1968 výzkum na souboru firem, které 

rozdělil do dvou menších skupin. V první skupině se nacházely rozvijící se firmy a ve 

druhé podniky, jejichž vývoj vedl k ukončení činnosti. Tento výzkum byl prováděn za 

účelem analyzovat ukazatele, ve kterých bylo možno vidět příznaky blížícího se bankrotu. 

Z posbíraných dat Altman vybral pět poměrových ukazatelů, které měly největší 

vypovídající schopnost pro hodnocení podniků. Dle výsledné výše skóre bylo možné 

podniky rozčlenit do tří skupin. V první skupině byly společnosti, jež měly 

bezproblémovou finanční situaci. Ve druhé skupině, tzv. šedé zóně, se nacházely 

podniky, u kterých nebylo možné predikovat jejich vývoj. a ve třetí skupině pak byly 

firmy s pravděpodobností vážných finančních problémů (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015). 

Pro účely diplomové práce budu pracovat s modifikací Altmanova Z-skóre, která 

byla vytvořena pro společnosti, které nemají veřejně obchodovatelné akcie. 

𝑍 = 0,717 ∗ 𝑋1 + 0,847 ∗ 𝑋2 + 3,107 ∗ 𝑋3 + 0,420 ∗ 𝑋4 + 0,998 ∗ 𝑋5 
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𝑋1 = č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚⁄  

𝑋2 = 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙.  𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙ý𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚⁄  

𝑋3 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚⁄  

𝑋4 = 𝑡𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒⁄ − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 

𝑋5 = 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚⁄  

Index důvěryhodnosti  

IN05 je v české ekonomice považován za nejvhodnější bankrotní model. V podání 

Inky a Ivana Neumaierových se jedná již o čtvrtou verzi indexu IN. Vývoj nových indexů 

byl zapříčiněn změnou na českém trhu. Index IN05 se nesoustředí pouze na predikci 

finančních problému podniku, nýbrž také zjišťuje, zda podnik tvoří hodnotu pro vlastníky 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 

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

𝑋1 =  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒⁄  

𝑋2 =  𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦⁄  

𝑋3 =  𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚⁄  

𝑋4 =  𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚⁄  

𝑋5 =  𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦⁄  

2.5 Analýza a prognóza generátorů hodnot 

Generátory hodnot se jako pojem objevily v souvislosti s akcionářskou hodnotou 

v USA. O generátorech hodnot mluvíme jako o souboru základních 

podnikohospodářských veličin, jež ve svém spojení slouží jako základní kameny pro 

sestavení finančního plánu. K nejčastějším generátorům hodnot se řadí tržby (obrat) 

a jejich růst, marže z provozního zisku, investice do pracovního kapitálu, investice do 

provozně nutného dlouhodobého majetku (Mařík, 2011). 

2.5.1 Tržby (obrat) a jejich růst 

Základním kamenem pro vypracování finančního plánu je prognóza tržeb. Vývoj 

tržeb by měl být předpovězen na základě podílu podniku na trhu a vývoji tržní poptávky. 

Existuje i jednodušší způsob, jak předpovědět vývoj tržeb, a to na základě analýzy 

rozvoje tržeb v minulých letech (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007). Mařík (2011) dále 
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uvádí jako možnost předpovědi vývoje tržeb vyvození závěrů ze strategické analýzy. 

Především z analýzy vývoje trhu, analýzy konkurenční síly podniku a vnitřního 

potenciálu podniku. Výsledná hodnota tržeb může být upravena dle kapacitních možností 

podniku. 

2.5.2 Marže z provozního zisku 

Provozní zisková marže je dalším významným pojmem z generátorů hodnot 

sloužící k výslednému finančnímu plánu. Lze ji definovat jako poměr provozního 

výsledku hospodaření před zdaněním (dále jen PVH) s tržbami podniku. PVH odpovídá 

v anglické literatuře pojmu NOPBT neboli Net Operating Profit Before Tax (jedná se o 

čistý operační zisk před zdaněním). Často je tento výpočet modifikován úpravou PVH 

před odpočtem odpisů, neboť odpisy je vhodnější porovnávat až s investicemi do 

dlouhodobého majetku. Pro zpracování ziskové marže můžeme využít dva postupy. 

Prvním postupem je prognóza ziskové marže shora a druhým je prognóza ziskové marže 

zdola (Mařík, 2011). 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣á 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 =  
𝑃𝑉𝐻

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 
 

Prognóza ziskové marže shora 

Dle Maříka (2011) se jedná o základní přístup k promítnutí ziskové marže. Nejprve 

dochází k analýze vývoje ziskové marže z minulých období. Na něj se naváže a zdůvodní 

odhadovaný budoucí vývoj. Postup prognózy ziskové marže shora je následující: 

➢ Vypočítáme provozní výsledek hospodaření před zdaněním, nejlépe ještě před 

odečtením odpisů za minulé roky. Z výsledku odvodíme ziskovou marži 

v procentním vyjádření. 

➢ V souladu s konkurenční pozicí podniku podrobíme analýze minulou provozní 

ziskovou marži a faktory, které na ni působily.  

➢ Na základě předešlé analýzy usoudíme možnosti ovlivnění ziskové marže 

hlavními faktory a na základě úvahy předpovíme budoucí hodnotu ziskové marže 

opět v procentním vyjádření. 

➢ Nakonec dopočítáme budoucí provozní zisk. Výpočet provedeme jako součin již 

dříve předpovězených tržeb a ziskové marže. 
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Prognóza ziskové marže zdola 

Stanovení postupu předpovědi zikové marže zdola je následující: 

➢ Na začátku sestavíme odhad hlavních provozních nákladových položek. Zde patří 

náklady na prodané zboží, výkonová spotřeba, osobní náklady. 

➢ Předchozí odhad upravíme o méně významnější provozní nákladové a výnosové 

položky, například ostatní provozní náklady a výnosy nebo tržby a náklady 

spojené s prodejem materiálu.  

➢ Třetím krokem je dopočítání provozního zisku. Pro výpočet využijeme standardně 

rozdíl mezi výnosy a náklady. 

➢ Na závěr z výsledného zisku a tržeb dopočítáme ziskovou marži (Mařík, 2011). 

Za pomoci výše uvedených postupů prognózy ziskové marže získáme dva 

výsledky, které budeme muset porovnat. Je velice pravděpodobné, že se odhady budou 

po prvním výpočtu lišit. Proto je nutné provádět korekci do doby, než se oba odhady 

budou sobě rovnat (Mařík, 2011). 

2.5.3 Prognóza pracovního kapitálu 

Prognóza pracovního kapitálu předchází vývoji pracovního kapitálu v minulosti, ve 

vztahu k tržbám a využití ukazatelů doby obratu k jednotlivým položkám. Pro odhadnutí 

pracovního kapitálu nevyužijeme běžný výpočet jako ve finanční analýze, ale upravíme 

jej o možnou modifikaci. Na místo krátkodobých dluhů budeme odečítat krátkodobé 

závazky, které nejsou nijak úročeny, vynecháme tedy krátkodobé bankovní úvěry. Další 

úpravou bude využití jen krátkodobého finančního majetku podniku. Následující vzorec 

znázorňuje výpočet upraveného pracovního kapitálu (Mařík, 2011). 

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 + 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑘𝑦 − 𝑛𝑒ú𝑟𝑜č𝑒𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

+ 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛í 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛í 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 

Krátkodobý finanční majetek – bude do výpočtu pracovního kapitálu vstupovat 

pouze v množství, které je potřebné pro bezproblémový chod společnosti. Pro zjištění 

položky krátkodobého finančního majetku využijeme výpočet okamžité likvidity 

(likvidity 1. stupně). Výpočet provedeme vynásobením výše likvidity s krátkodobými 

závazky. Položky časového rozlišení je třeba analyzovat a zjistit jejich složení a povahu, 

popřípadě zhodnotit jejich vývoj v minulosti ve vztahu k tržbám. Výše časového rozlišení 
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lze určit buď odhadem z minulého vývoje na základě procenta z tržeb nebo ji můžeme 

ponechat ve stejné výši, v jaké se vyvíjela v minulosti. Při tvorbě finančního plánu 

můžeme zvolit kteroukoliv variantu, neboť se jedná o účetní operace a ne o reálný peněžní 

tok. Při určení pohledávek, zásob a závazků lze postupovat následujícím způsobem. 

Nejprve si vyjádříme vazby mezi výkony a položkami pracovního kapitálu. Tuto vazbu 

jsme schopní zachytit jakýmkoliv ukazatelem, který dává do poměru tržby (výkony) se 

sledovanou položkou. Nejčastěji se jedná o poměrové ukazatele aktivity. Tedy o 

ukazatele obratu a doby obratu (Mařík, 2011). 

2.5.4 Investice do dlouhodobého majetku  

Dle Maříka (2011) je investice do dlouhodobého majetku nejobtížnější částí 

z celého finančního plánování. Obtížnost prognózy spočívá v různém vývoji investic, což 

zhoršuje odhad budoucí hodnoty dlouhodobého majetku z důvodu obtížnějšího použití 

extrapolace. Odhady jsou tedy velice obtížné, až téměř neproveditelné a je nutné použití 

odborníka či specialisty z vybraného oboru. Plánování investic do dlouhodobého majetku 

je možné rozdělit na tři přístupy. Prvním je globální přístup. Tento přístup je vhodný 

jedná-li se o investice se značnou mírou průběžného charakteru. Výpočet vychází 

z analýzy použití provozně nutného dlouhodobého majetku se vztahem k tržbám 

v minulých obdobích. Výsledek uvedeného výpočtu by měl být porovnán s výslednými 

koeficienty u konkurenčních podniků. Druhou možností výpočtu je přístup podle 

hlavních položek. Využití toho přístupu je možné jen pro nejbližší roky. Vycházíme zde 

z konkrétních podnikových plánů, které zahrnují jednotlivé podnikové akce a projekty. 

Jsou-li tyto plány podloženy efektivnostní analýzou a mají oporu v reálných výhledech 

podnikových výkonů mohou být využity pro ocenění podniku. Poslední možností ocenění 

je přístup založený na odpisech. Investiční plány je možné kontrolovat v relaci s odpisy 

(Mařík, 2011). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑑𝑜 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =  
 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

2.6 Sestavení finančního plánu 

Pro sestavení finančního plánu je zapotřebí naplánovat účetní výkazy. Jedná se o 

výkaz zisku a ztráty, rozvahy a výkaz peněžních toků. Pro samotné sestavení těchto 

výkazů existuje pomocník v podobě generátorů hodnot (Mařík; 2011). 
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Mařík (2011) ve své literatuře popisuje sestavení finančního plánu jako navazující 

krok na prognózu generátorů hodnot. Z předchozí části byly zjištěny tržby podniku, 

plánovaná výše položek čistého pracovního kapitálu a prognóza investic do 

dlouhodobého majetku. Zjištěné položky, které tvoří kostru finančního plánu, je třeba 

doplnit o plán financování, méně významné položky, jako jsou například opakující se 

položky nákladů a výnosů mající menší hodnoty. Dalším doplňujícím údajem je plán 

výplat dividend nebo podílu na zisku. Poslední doplňující položkou jsou položky 

nesouvisející s hlavním provozem podniku. 

2.6.1 Plán výkazu zisku a ztráty 

Prvním plánovaným výkazem je VZZ. Prognóza tržeb a doplňující položky 

pomůžou s celkovým sestavením tohoto výkazu. Většina položek je určena na základě 

podílu k tržbám. Odpisy z dlouhodobého majetku se určují z plánu investic a nákladové 

a výnosové úroky jsou převzaty z plánu financování. Položky týkající se prodeje majetku 

je velmi těžké určit. 

2.6.2 Plán rozvahy 

Druhým plánovaným účetním výkazem je rozvaha. Na straně aktiv je dlouhodobý 

majetek převzat z plánu investic. Položky vstupující do čistého pracovního kapitálu jsou 

vypočteny na základě propojení s tržbami pomocí ukazatele doby obratu. Hodnota 

krátkodobého finančního majetku je převzata z výkazu o peněžních tocích. Na straně 

pasiv je vlastní kapitál vypočítán na základě VH převzatého z VZZ a vyplacen 

dividendami či podíly na zisku. Krátkodobé závazky jsou vypočteny jako položky ČPK. 

Bankovní úvěry a výpomoci jsou převzaty z plánu financování. 

2.6.3 Plán peněžních toků 

Výkaz cash flow zaznamenává přírůstek či úbytek krátkodobých finančních 

prostředků. Je tvořen z peněžního toku z provozní činnosti, peněžního toku z investiční 

činnosti a toku z finanční činnosti. Výsledkem je celkový finanční tok, který upravuje 

stav peněžních prostředků na počátku roku. Výsledkem je hodnota krátkodobého 

finančního majetku na konci účetního období.  
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3 STRATEGICKÁ A FINANČNÍ ANALÝZA 

Tato část diplomové práce se zabývá analytickým zpracováním podkladů, jenž byly 

popsány v teoretické části. Tyto výsledky jsou důležitým krokem k následujícímu 

zpracování finančního plánu. Na začátku této části je představena společnost Travel Wine 

spol. s r. o., jejíž podklady jsou následně zpracovány. Po představení společnosti je 

provedena strategická analýza vnějšího a vnitřního prostředí. Poslední třetina analytické 

části se zaměřuje na výpočet finanční situace jako podkladové východisko pro následující 

návrhovou část. Vstupní informace pro vypracování finanční analýzy byly převzaty 

z veřejných výkazů společnosti.  

3.1 Popis společnosti 

Název:     Travel Wine spol. s. r.o. 

Sídlo:      Brno, Francouzská 41, PSČ 60200 

Identifikační číslo:    63496593 

Kontakt:     www.hotelmarcincak.cz 

E-mail:     vino@marcincak.cz 

Předmět podnikání:  hostinská činnost a výroba, obchod a služby 

uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Společníci:     Petr Marcinčák – 50 %, Michal Marcinčák – 50 % 

Základní kapitál:   2 495 000 Kč 

Počet stálých zaměstnanců:  24 

3.1.1 Historie a popis společnosti 

Malá rodinná společnost Travel Wine byla založena na konci května roku 1996 pod 

názvem Víno Marcinčák, spol. s r. o. dvěma bratry. Pod tímto názvem firma vystupovala 

až do roku 2005, kdy došlo k oddělení výroby vína. K roku 2018 společnost mimo 

provozování svého rodinného hotelu s restaurací provozuje i čerpací stanici SHELL. Oba 

zmíněné objekty se nachází v obci Mikulov, který leží přibližně 50 kilometrů jižně od 
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Brna. Hotel s restaurací je umístěný v Mikulově kousek od hlavní silnice, jenž je doposud 

nejrychlejším spojením mezi Brnem a Vídní. Navíc se v Mikulově, či jeho okolí nachází 

mnoho turisty vyhledávaných míst. Mezi tyto místa řadíme například Aqualand Moravia 

v Pasohlávkách, nádrže Nové Mlýny nebo chráněnou krajinnou oblast Pálava.  

3.2 Strategická analýza 

Tato část diplomové práce je věnována strategické analýze, kde je rozebíráno vnější 

prostředí společnosti. Použity zde jsou strategie, které byly uvedeny v teoretické části. 

Jedná se o analýzu makrookolí, prezentovanou PESTLE analýzou. Následně za použití 

Petrova modelu pěti sil je provedena analýza mikrookolí. Vnitřní okolí podniku je 

rozebráno pomocí analýzy SWOT na konci analytické části. 

3.2.1 PESTLE 

Jako první se zaměřím na analýzu PESTLE, která rozebírá jednotlivé prostředí, jež 

jsou součástí analýzy makrookolí. 

Poltické prostředí  

Hlavním tvůrcem politického rozhodování v České republice je vláda. Ta byla 

volena na konci roku 2017. Vítězem podzimních voleb se stala strana ANO, které 

předsedá Andrej Babiš. Do konce dubna tato vláda nebyla schopná vytvořit si důvěru 

poslanců, a proto jedná pouze v demisi. Z tohoto důvodu se dá politické prostředí v České 

republice označit jako nestabilní. Od nástupu nové vlády došlo ke zvýšení minimální 

mzdy, která se dle mého názoru za poslední dobu mění docela často. Problém nastává 

v rozhodování vlády v demisi, které bylo doporučeno ze strany opozičních stran nedělat 

jako vláda bez důvěry závažné rozhodnutí a činy. Nynější vláda se však tímto 

doporučením neřídí a dochází ke změnám ve státních podnicích a ministerstvech. 

Politickému prostředí neprospívají ani zhoršené vztahy s Evropskou unií. Toto zhoršení 

vztahů bylo zapříčiněno z pohledu nepřijímání kvót v oblasti uprchlíků a migrace. 
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Graf 1: Vývoj minimální mzdy v ČR (Zdroj: Vlastní zpracování; Český statistický úřad) 
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20 % a na konci roku 2017 byla jeho hodnota v běžných cenách 5,055 bilionů korun. Jeho 

růst se nadále předpokládá. Dalším důležitým ukazatelem je míra inflace. Ta dosáhla 

v roce 2017 průměrné hodnoty 2,5 %. ČNB má za cíl udržovat průměrnou míru inflace 

v okolí 2 % s pásmem oscilace ± 0,5 %. V roce 2017 tedy svého cíle dosáhla. Stejný 

záměr má pro rok 2018. Průměrná míra nezaměstnanosti se v roce 2017 pohybovala na 

úrovní 4 %, což je od roku 1997 nejnižší míra nezaměstnanosti, kterou Česká republika 

dosáhla. V první čtvrtině letošního roku je míra nezaměstnanosti ještě nižší. Tento fakt 
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nízká nezaměstnanost mohla vést k vytvoření tlaku na navýšení mezd. Poslední 
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Tabulka 1: Vývoj makroekonomických ukazatelů v ČR (Zdroj: Vlastní zpracování; Českého statistického úřadu) 

Rok HDP v mil Kč Míra inflace v % Obecná míra nezaměstnanosti v % 

2011 4 033 755 1,9 6,7 

2012 4 059 912 3,3 7,0 

2013 4 098 128 1,4 7,0 

2014 4 313 789 0,4 6,1 

2015 4 595 783 0,3 5,0 

2016 4 773 240 0,7 4,0 

2017 5 055 029 2,5 x 

 

 

Graf 2: Vývoj měnového kurzu CZK/EUR (Zdroj: Vlastní zpracování; Česká národní banka) 

Sociální a kulturní prostředí 
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menší zájem o učňovské obory, které jsou v oboru pohostinství a hotelnictví velice 

vítány. V budoucnu by mohl nastat problém, kdy vláda a Evropská unie vytvoří tlak na 

zaměstnávání žen a můžu ve stejné míře. Doposud je tento tlak zaměřen pouze na státní 

podniky a nadnárodní organizace. Avšak do budoucna by uvedené pravidlo mohlo být 

vyžadováno všeobecně.  

Technologické prostředí  

Ke konci roku 2016 byla spuštěna první vlna elektronické evidence tržeb. Ta se 

přímo týkala společnosti, která musela reagovat na změnu v legislativě a byla nucena si 

pořídit příslušné prostředky pro její dodržení. Další změnou oproti minulým rokům je 

volba platby. V dnešní době se zvětšuje počet lidí platících výhradně platební kartou. 

V budoucnu by se mohlo počítat s volbou placení pomocí telefonních peněženek Google 

/Apple pay. Společnost mimo hotel vlastní i blízkou benzínovou pumpu. Zdejší 

technologie by mohla být v budoucnu zastaralá, neboť dochází k vývojovému průlomu 

v oblasti plně elektrických automobilů. Z tohoto důvodu by musela čerpací stanice 

investovat do technologií dobíjení akumulátorů. Na druhou stranu pokrok ve vývoji 

elektrických automobilů není souběžně doplňován vývojem v oblasti baterií. I když je 

tento projekt podporován, prozatím není nejvhodnějším řešením pro vzdálenější 

cestování. 

Legislativní prostředí 

Zákonů týkajících se podnikání je v České republice mnoho. Mezi ty nejdůležitější, 

které ovlivňuji vybranou společnost Travel Wine se dá zařadit: 

➢ Zákon o účetnictví; zákon č. 563/1991 Sb. 

➢ Zákon o obchodních společnostech a družstvech; zákon č. 90/2012 Sb. 

➢ Zákon o živnostenském podnikání; zákon č. 455/1991 Sb. 

➢ Zákon o potravinách a tabákových výrobcích; zákon č. 110/1997 Sb. 

➢ Zákon o DPH; zákon č. 235/2004 Sb. 

➢ Zákoník práce; zákon č. 262/2006 Sb. 

➢ Zákon o dani z příjmu; zákon č.586/1992 Sb. 

Nově od konce roku 2016 zde patří i zákon upravující elektronickou evidenci tržeb  
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➢ Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb 

Kvůli změnám v legislativě a rozšiřování zákonů nastává více práce 

v administrativě, což vede ke zvýšení nákladů, které by mohly být za jiných podmínek 

vynaloženy třeba na zvýšení mezd a být lepší motivací zaměstnanců. Společnost mimo 

jiné nabízí také prodej vína z rodinné bio vinice. To distribuuje na různých akcích jako 

například vinobraní, které ve městě každoročně probíhá. Firma prodává své zboží 

například ve stánku na náměstí. Tato akce je zatížena zákonem o evidenci tržeb. 

Společnost je nucena z důvodu dodržování legislativy investovat do přenosných zařízení. 

Největší problém z mého hlediska se týká dvojího zdanění příjmů ve společnosti 

s ručením omezeným. Zisk je nejprve zdaněn podle zákona o dani z příjmu 19 % jakožto 

výsledek hospodaření právnické osoby a následně pokud se společníci na valné hromadě 

rozhodnout si tuto zbývající částku vyplatit, musí tento příjem zahrnout do svého 

daňového přiznání a zdanit rozdělený příjem 15 % ještě jednou jako fyzická osoba. Tento 

problém je velkým nedostatkem legislativy v České republice.  

Ekologické prostředí  

Obor podnikání společnosti Travel Wine by se dal zařadit k oblasti cestovního 

ruchu. Tato oblast je nevíce závislá na faktoru počasí a klimatu. Když k těmto dvěma 

faktorům přidáme také místo, vyjde nám, že největší obrat v hotelnictví a restauracích je 

uskutečněn v letních měsících z důvodu návštěvy města Mikulov a jeho okolí, například 

aquaparku Moravia v Pasohlávkách či návštěvy přírody v chráněné krajinné oblasti 

Pálava. Další přínos v letních měsících je u benzínové pumpy, přes kterou jezdí turisté na 

dovolenou do přímořských států jako je Itálie a Chorvatsko. Druhým silným obdobím 

jsou naopak měsíce zimní, především kvůli projíždějícím turistům, jenž se vydali na 

zimní lyžování do Alp. Protože se nejedná o výrobní společnost, tak se ochrana přírody 

a životního prostředí, či jeho znečištění podniku moc netýká. Ale vyskytují se větší 

náklady z důvodu ekologického nakládání s odpadem. 

3.2.2 Porterova analýza pěti sil  

Druhou použitou strategickou analýzou je Porteruv model pěti sil, jenž se také jako 

předešlá analýza PESTLE zabývá rozborem vnějšího okolí podniku, avšak se zaměřením 

na mikrookolí. 
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Analýza stávajících konkurentů 

Nynější konkurence na trhu by se dala rozdělit do dvou skupin. První jsou 

konkurenti v oblasti provozování benzínových pum, do druhé skupiny řadíme 

provozování hotelů a restaurací. V první uvedené skupině je konkurence v podobě dvou 

dalších benzínových pump Benzina a MOL. Stanice MOL se nachází stejně jako pumpa 

společnosti u hlavní silnice do Rakouska, blíže samotných hranic. Tyto dvě benzinky jsou 

více využívány právě projíždějícími zákazníky. Stanice Benzina je naopak umístěna ve 

větší vzdálenosti od hranic. Její poloha není přímo u hlavní silnice, ale více v centru 

města. Z toho důvodu je více využívána samotnými návštěvníky města. V místě se 

nachází ještě jedna benzinová pumpa SHELL u hotelu Maroli. Ceny pohonných hmot se 

pohybují na všech benzínových stanicích stejně, proto zde dochází ke konkurenčním 

střetům o zákazníky v podobě umístění a ostatních služeb. V druhé skupině je nabídka 

hotelů. V obci Mikulov se nachází přibližně 11 hotelů ve stejné kategorii. Ceny se 

pohybují na podobné úrovni. Konkurence by se tedy dala spíše třídit podle vzdálenosti 

od Hotelu Marcinčák. Nejblíže se k vybranému hotelu se nachází hotel Maroli 

a Zámeček.  

Analýza vstupu nových konkurentů 

Vstup nových konkurentů na stávající trh není příliš velkou hrozbou. Konkurence 

by zde mohla vstoupit stejně, jako bylo uvedeno v předchozím bodě do dvou sektorů. 

V oblasti benzínových stanic by se dalo říct, že je trh přesycený. V obci se nacházejí již 

4 benzínové pumpy. V druhé oblasti provozování hotelu s restaurací je stav s nasyceností 

trhnu podobný. Navíc bariéry vstupu do obou oblastí podnikání jsou docela vysoké. Nový 

konkurent by měl problém s nalezením pozemku vhodného k podnikání a cena výstavby 

by také nebyla malá. Od toho všeho by potencionálního konkurenta odradila nejspíš i 

vysoká doba návratnosti investice. 

Analýza hrozby substitutů 

Ani v jednom z rozdělených odvětví neexistuje přímý substitut. Prodávané 

pohonné hmoty benzín, nafta či zemní plyn nemají přímý substitut, jenž jde použít pro 

automobily se spalovacími motory. Varianta by existovala v podobě rozšíření výroby 

elektrických automobilů a využití elektrické energie. V nynější době se jedná pouze o 

náhodný úkaz. Ovšem v budoucnosti díky podpoře ze strany vlády a Evropské unie může 
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být vývoj jiný. Do druhé skupiny podnikání můžeme zařadit jako vhodnou náhradu 

pronájem či sdílené ubytování. Náhrada za formu restaurací již existuje v podobě 

obchodů, které prodávají potraviny. V těchto případech však existují velké rozdíly 

v podobě kvality nabízených služeb.  

Analýza rostoucí vyjednávací síly odběratelů (zákazníků) 

Společnost je zaměřena především na zákazníky jako fyzické osoby. Proto 

vyjednávací síla, kterou by mohli zákazníci využívat je poměrně nízká. I přesto musí být 

bráno v potaz dobré jméno firmy. Proto je v oblasti hotelnictví a restaurací vždy brán 

v úvahu názor a připomínky zákazníků. 

Analýza rostoucí síly dodavatelů 

Společnost přímo neobchoduje s pohonnými hmotami. To za ni obstarává 

společnost SHELL, která palivo za pomoci svých smluvních partnerů přepravuje na 

čerpací stanci, takže stále zůstává v jejím vlastnictvím. Travel Wine zprostředkovává 

pouze jeho prodej na účet organizace SHELL. Ta jí za to vyplácí podíl na zisku. Opačně 

to funguje s prodejem zboží v prodejně čerpací stanice. To nakupuje a prodává samotná 

společnost. Zisk tedy zůstává ve společnosti, která naopak platí provizi společnosti 

SHELL.  
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3.3 Analýza absolutních ukazatelů 

Začátek finanční analýzy je věnován analýze absolutních ukazatelů, jenž zahrnují 

horizontální analýzu stavových a tokových veličin a vertikální rozbor rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty. 

3.3.1 Horizontální analýza rozvahy 

Dále se práce zabývá zpracováním horizontální analýzy rozvahy. V níže uvedené 

tabulce jsou znázorněny výsledy této analýzy. Změny, které během roku nastaly jsou 

uvedeny jako procentuální změna, která nastala oproti předchozímu roku. Následné grafy 

obsahují vybrané položky rozvahy a jsou uvedeny v hodnotách absolutních. 

Tabulka 2: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Aktiva celkem -2 % -12 % 17 % -4 % 

Dlouhodobý majetek -4 % -3 % -4 % -1 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek -46 % -51 % -100 %  -  

Software -46 % -51 % -100 %  -  

Dlouhodobý hmotný majetek -4 % -2 % -4 % -1 % 

Stavby -3 % -2 % -5 % -5 % 

SMV a soubory movitých věcí -37 % -13 % 10 % 162 % 

Oběžná aktiva 6 % -31 % 78 % -10 % 

Zásoby 151 % 2 % 5 % 12 % 

Materiál 904 % -16 % 4 % 14 % 

Zboží 26 % 27 % 8 % 5 % 

Poskytnuté zálohy na zásoby -28 % 29 % -30 % 163 % 

Krátkodobé pohledávky 30 % -66 % -32 % 13 % 

Pohledávky z obchodních vztahů 189 % -60 % 163 % 10 % 

Daňové pohledávky -96 % 600 % -100 %  -  

Krátkodobé poskytnuté zálohy 124 % -93 % -70 % -59 % 

Dohadné účty aktivní -37 % -48 % -100 %  -  

Jiné pohledávky -25 % -40 % -100 %  -  

Krátkodobý finanční majetek -26 % 7 % 145 % -15 % 

Časové rozlišení -56 % -49 % -2 % -16 % 

Celkové aktiva společnosti se pohybovaly ve sledovaném období s průměrnou 

odchylkou 4,1 %. V prvních dvou letech sledování zaznamenaly celková aktiva pokles 

téměř o 5 mil. korun, až se nakonec v roce 2014 dostaly na své minimum. Pokles byl 

zapříčiněn především snížením oběžných aktiv, přesněji pak krátkodobými 
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pohledávkami. Avšak ve stejném roce měla společnost největší tržby za analyzované 

období. V druhé polovině sledovaného období aktiva zaznamenaly opětovný nárůst na 

předešlou hodnotu a na jeho konci se jejich hodnota téměř rovnala průměrné hodnotě. 

Nárůst byl podpořen zvýšením krátkodobého finančního majetku ve čtvrtém roce o  

145 %. Aktiva byla v průměru ze dvou třetin tvořena dlouhodobým majetkem, jehož 

vývoj byl téměř konstantně klesající s poklesem 4 % ročně. Výjimka nastala pouze 

v posledním sledovaném roce, kdy došlo ke snížení pouze o jedno procento. Poslední 

třetina zbývá na oběžná aktiva a časové rozlišení. Oběžná aktiva za těchto pět let vzrostla 

o téměř 2 mil. korun. Podíl na růstu byl zapříčiněn z menší části navýšením zásob 

společnosti a z části větší navýšením krátkodobého finančního majetku. Naopak 

pohledávky společnosti tento růst zatlačily na opačnou stranu, jelikož jejich vývoj poklesl 

na třetinovou hodnotu oproti prvnímu roku. Podíl na tomto poklesu byl způsobený 

posílením pozice společnosti na trhu, především vůči svým dodavatelům, kterým již 

nemusela platit vysoké zálohy. Druhý ovlivňující efekt byl splacení jiných pohledávek 

společnosti. Časové rozlišení bylo postupně snižováno a v posledním sledovaném roce 

mělo pouze svoji pětinovou hodnotu oproti prvnímu roku. 

Tabulka 3: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Pasiva celkem -2 % -12 % 17 % -4 % 

Vlastní kapitál 7 % -4 % 5 % -5 % 

VH minulých let 2 % 10 % -6 % 7 % 

Nerozdělený zisk 2 % 10 % 0 % 6 % 

Neuhrazená ztráta 0 % 0 % 97 % 0 % 

VH za běžné účetní období 546 % -159 % 216 % -209 % 

Cizí zdroje 0 % -13 % 21 % -4 % 

Dlouhodobé závazky -20 % -13 % -7 % -3 % 

Jiné závazky -53 % -60 % -72 % -100 % 

Krátkodobé závazky 3 % -12 % 26 % -3 % 

Závazky z obchodních vztahů 10 % -12 % 30 % 1 % 

Závazky k zaměstnancům 16 % -6 % 14 % 27 % 

Závazky za soc. a zdrav. pojištění -38 % 4 % 22 % 40 % 

Stát – daňové závazky a dotace 82 % -80 % 96 % 0 % 

Krátkodobé přijaté zálohy -79 % -100 % - 519 % 

Dohadné účty pasivní -11 % 63 % 57 % -92 % 

Jiné závazky -17 % -15 % 0 % 0 % 

Bankovní úvěry a výpomoci -22 % -28 % -39 % -65 % 

Časové rozlišení -71 % -100 % - - 
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Vývoj celkových pasiv společnosti byl stejný jako tomu bylo u aktiv. Vývoj 

vlastního kapitálu, který tvořil pouze čtvrtinu pasiv, byl lehce rostoucí. Hodnota vlastního 

kapitálu byla ovlivněna pouze výsledkem hospodaření z minulých let, protože firma ve 

dvou sledovaných letech a nejspíš i roku 2011 dosáhla ztráty, a tak došlo i dvakrát ke 

snížení vlastního kapitálu. Financování pomocí cizích zdrojů bylo využíváno z části 

přesahující lehce 70 %. V první polovině byl cizí kapitál ve fázi poklesu, ale stejně jako 

u aktiv s růstem celkových pasiv v roce 2015 vzrostl i cizí zdroj financování. Dlouhodobé 

závazky byly tvořeny především odloženým daňovým závazkem společnosti ve výši 

1 850 tis. Kč, který v průběhu analyzovaných let nezaznamenal žádné změny. 

Krátkodobé závazky společnosti tvořily převážnou část cizího kapitálu a za pět 

sledovaných let zaznamenaly v konečném výsledku nárůst o 10 %. Krátkodobé závazky 

společnosti byly mimo jiné tvořeny převážně závazky z obchodních vztahů a jinými 

závazky. Závazky z obchodních vztahů ve sledovaném období většinou rostly. Jediný 

pokles nastal uprostřed sledovaného období, kdy byla hodnota nejnižší. Nárůst 

obchodních závazků byl lehce přes 25 % za pět kontrolovaných let.  

3.3.2 Vertikální analýza rozvahy 

V předchozí podkapitole byl analyzován vývoj stavových veličin ve vybraném 

období. Nyní je práce zaměřena na rozbor jednotlivých částí rozvahy v porovnání 

k celkovému majetku společnosti.  
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Tabulka 4: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Dlouhodobý majetek 69,07 % 67,17 % 74,24 % 60,93 % 63,13 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,20 % 0,11 % 0,06 % 0,00 % 0,00 % 

Software 0,20 % 0,11 % 0,06 % 0,00 % 0,00 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 68,87 % 67,06 % 74,18 % 60,93 % 63,13 % 

Pozemky 2,58 % 2,62 % 2,97 % 2,55 % 2,66 % 

Stavby 63,85 % 62,87 % 69,66 % 56,93 % 56,5 % 

SMV a soubory movitých věcí 2,44 % 1,57 % 1,54 % 1,45 % 3,97 % 

Oběžná aktiva 30,16 % 32,49 % 25,57 % 38,91 % 36,73 % 

Zásoby 1,47 % 3,76 % 4,35 % 3,91 % 4,56 % 

Materiál 0,22 % 2,20 % 2,10 % 1,87 % 2,23 % 

Zboží 1,17 % 1,50 % 2,16 % 2,00 % 2,19 % 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0,08 % 0,06 % 0,08 % 0,05 % 0,14 % 

Krátkodobé pohledávky 12,41 % 16,44 % 6,31 % 3,67 % 4,34 % 

Pohledávky z obchodních vztahů 1,17 % 3,45 % 1,56 % 3,52 % 4,03 % 

Daňové pohledávky 0,21 % 0,01 % 0,07 % 0,00 % 0,22 % 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 3,03 % 6,89 % 0,58 % 0,15 % 0,06 % 

Dohadné účty aktivní 0,30 % 0,19 % 0,11 % 0,00 % 0,00 % 

Jiné pohledávky 7,70 % 5,90 % 3,99 % 0,00 % 0,02 % 

Krátkodobý finanční majetek 16,28 % 12,29 % 14,91 % 31,33 % 27,83 % 

Časové rozlišení 0,77 % 0,34 % 0,20 % 0,17 % 0,15 % 

Na první pohled je vidět, že aktiva byla ve sledovaných pěti letech tvořena převážně 

dlouhodobým majetkem, jehož výše se pohybovala na úrovní dvou třetin celkových aktiv 

s průměrnou odchylkou vývoje okolo 4 %. Dlouhodobý majetek byl tvořen z 93 % 

stavbami, jejíchž vývoj kopíroval průběh dlouhodobého majetku. Jednou třetinou byla 

aktiva dále tvořena oběžnými aktivy. Ty byly vytvářeny převážně dvěma položkami. 

První položkou byly krátkodobé pohledávky, které tvořily první dva roky velkou část. 

Následně se však v druhé polovině sledované etapy snížily. Druhou položkou byly 

krátkodobé finanční prostředky. Vývoj finančních prostředků podniku zaznamenal po čas 

analyzování nárůst o 11,5 % a na konci pátého roku tvořil téměř 76 % oběžných aktiv 

a zároveň 28 % z celkových aktiv. Položka zásob od prvního do pátého roku vzrostla 

třikrát. Avšak v pátém roce dosahovala 4,6 % z celkových aktiv společnosti.  
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Tabulka 5: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Vlastní kapitál 24,37 % 26,57 % 28,93 % 26,00 % 25,78 % 

Základní kapitál 6,80 % 6,92 % 7,84 % 6,72 % 7,02 % 

Fondy ze zisku 0,68 % 0,69 % 0,79 % 0,67 % 0,70 % 

VH minulých let 16,61 % 17,17 % 21,51 % 17,41 % 19,42 % 

Nerozdělený zisk 17,69 % 18,26 % 22,75 % 19,50 % 21,60 % 

Neuhrazená ztráta -1,08 % -1,09 % -1,24 % -2,09 % -2,19 % 

VH za běžné účetní období 0,27 % 1,79 % -1,20 % 1,19 % -1,36 % 

Cizí zdroje 70,90 % 72,01 % 71,07 % 74,00 % 74,22 % 

Dlouhodobé závazky 8,07 % 6,59 % 6,48 % 5,15 % 5,20 % 

Jiné závazky 3,03 % 1,46 % 0,67 % 0,16 % 0,00 % 

Odložený daňový závazek 5,04 % 5,13 % 5,82 % 4,99 % 5,20 % 

Krátkodobé závazky 60,36 % 63,47 % 63,00 % 68,03 % 68,71 % 

Závazky z obchodních vztahů 42,04 % 46,93 % 46,66 % 51,94 % 54,85 % 

Závazky k zaměstnancům 0,88 % 1,03 % 1,10 % 1,08 % 1,43 % 

Závazky za soc. a zdrav. pojištění 0,74 % 0,47 % 0,55 % 0,57 % 0,84 % 

Stát – daňové závazky a dotace 0,87 % 1,62 % 0,36 % 0,60 % 0,63 % 

Krátkodobé přijaté zálohy 0,14 % 0,03 % 0,00 % 0,07 % 0,45 % 

Dohadné účty pasivní 1,80 % 1,63 % 3,01 % 4,06 % 0,33 % 

Jiné závazky 13,89 % 11,76 % 11,32 % 9,71 % 10,18 % 

Bankovní úvěry a výpomoci 2,46 % 1,95 % 1,59 % 0,83 % 0,30 % 

Časové rozlišení 4,73 % 1,42 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Zdroje financování společnosti byly průměrně ze 72,5 % tvořeny cizím kapitálem. 

Z toho se dá na první pohled usoudit, že byl podnik z většinové části zadlužený. Nejprve 

se však zaměříme na vývoj vlastního kapitálu společnosti, jenž průměrně tvořil 26 %. Jak 

už jsem zmiňoval v horizontální analýze, převážná část vlastního kapitálu byla utvářena 

kumulací výsledků hospodaření z minulých let. Vlastní kapitál byl tvořen nerozděleným 

ziskem a neuhrazenou ztrátou. V součtu tvořil nerozdělený zisk z minulých let, který měl 

rostoucí vývoj. Na počátku analyzovaného období byla jeho hodnota 16,61 % a postupně 

vzrostla na 19,42 %. Jediný výkyv byl zaznamenám ve třetím roce, a to z důvodu 

připočtení vysokého výsledku hospodaření z předchozího roku.  Financování pomocí 

cizích zdrojů bylo tvořeno převážně krátkodobými závazky, jejichž výše vůči cizím 

zdrojům začínala na 85 % a postupem let s rostoucím trendem se vyšplhala až na 92,5 %. 

Analýzou krátkodobých závazků bylo zjištěno, že byly převážně tvořeny závazky 

z obchodních vztahů v průměrné výši lehce pod 50 % k celkovým pasivům podniku. 

Druhou větší položkou krátkodobých závazků byly jiné závazky. V prvním sledovaném 
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roce byla jejich výše 23 % k celkovým krátkodobým závazkům a v následujících letech 

postupně klesala, až na poslední rok, kdy opět lehce vzrostla. 

3.3.3 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

V této části je pozornost upřena směrem k vývoji tokových veličin společnosti. 

Stejně jako tomu bylo u horizontální analýzy rozvahy i zde jsou údaje uvedeny 

v procentuální hodnotě. Následovat bude vertikální analýza, ve které budou jednotlivé 

položky výkazu zisku a ztráty porovnány s celkovým obratem společnosti. 

Tabulka 6 Horizontální analýza VZZ (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 35 % 14 % 9 % -3 % 

Tržby za prodej zboží 53 % 35 % -24 % -10 % 

Výkonová spotřeba 53 % 34 % -15 % -8 % 

Náklady vynaložené na prodané zboží 76 % 43 % -30 % -15 % 

Spotřeba materiálu a energie 46 % 41 % 5 % -9 % 

Služby 29 % 12 % -4 % 7 % 

Osobní náklady 8 % 12 % 13 % 26 % 

Mzdové náklady 11 % 13 % 11 % 26 % 

Náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění 

-1 % 12 % 17 % 24 % 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 0 % 5 % -12 % 12 % 

Ostatní provozní výnosy 358 % 40 % 19 % 48 % 

Tržby z prodeje materiálu - 15 % 61 % -2 % 

Jiné provozní výnosy -18 % 152 % -68 % 581 % 

Ostatní provozní náklady 185 % -2 % 60 % -1 % 

Zůstatková cena prodaného materiálu - 5 % 78 % -3 % 

Daně a poplatky 1 % 50 % 9 % 5 % 

Jiné provozní náklady -19 % -50 % 5 % 24 % 

Provozní výsledek hospodaření 196 % -194 % 156 % -239 % 

Výnosové úroky a podobné výnosy -49 % 13 % -68 % -100 % 

Nákladové úroky a podobné náklady -27 % -55 % -45 % -66 % 

Ostatní finanční výnosy 308 % 35 % -12 % -52 % 

Ostatní finanční náklady 84 % -22 % 4 % 29 % 

Finanční výsledek hospodaření -94 % -3650 % -37 % -63 % 

Výsledek hospodaření před zdaněním 649 % -148 % 272 % -178 % 

Daň z příjmů - -81 % 800 % -94 % 

Výsledek hospodaření po zdanění 546 % -159 % 216 % -207 % 

Výsledek hospodaření za účetní období 546 % -159 % 216 % -207 % 

Čistý obrat za účetní období 47 % 26 % -8 % -4 % 
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Celkový obrat společnosti za sledované období vzrostl o 63 %. Zvýšení bylo 

zaznamenáno v první půlce období a ve třetím roce byla dosažená hodnota nejvyšší. 

V následujících letech zaznamenala společnost postupný úbytek svých výnosů. 

Společnost své výnosy tvořila z části tržbami z prodeje zboží a z části z tržeb z prodeje 

výrobků a služeb. Tržby z prodeje zboží měly obdobný vývoj jako celkový obrat 

společnosti. V první polovině rostly, až ve třetím roce dosáhly dvojnásobné hodnoty než 

v roce prvním. V druhé polovině zaznamenaly pokles. Marže společnosti tvořila 

průměrně 26 % z hodnoty zboží a v každém roce její absolutní hodnota rostla. Největší 

marže byly na začátku a na konci sledovaných let. V prvním roce to bylo 33 % a v roce 

posledním 29 %. Vývoj tržeb z prodeje výrobků a služeb měl vývoj rostoucí. Do čtvrtého 

roku vzrostl o 68 % a na závěr mírně poklesl o 3 %. Výkonová spotřeba měla velice 

podobný vývoj. Přidaná hodnota z výkonů zaznamenala pokles z 16 % na 12 %. Avšak 

největší pokles byl zjištěn ve třetím roce, kdy měl podnik z prodeje výrobků a služeb zisk 

pouhých 6 %. Z příčiny snížení přidané hodnoty, firma zaznamenala ztrátu. Osobní 

náklady společnosti v letech narůstaly postupně. Ve druhém roce vzrostly o 8 % 

a následující dva roky zaznamenaly konstantní nárůst z důvodu navýšení počtu 

zaměstnanců. Největší nárůst o 26 % byl v pátém roce. Ten zapříčinil záporný výsledek 

hospodaření. Odpisy dosahovaly téměř totožné hodnoty v každém roce. Jejich průměrná 

výše byla 1535 tisíc korun a s průměrnou odchylkou 52 tisíc korun. Provozní výsledek 

hospodaření ve sledovaných letech velice kolísal. Dvakrát za pět let byl ztrátový. 

V absolutní hodnotě společnost za analyzované období dosahovala zisku ve výši 141 tisíc 

korun. Finanční výsledek hospodaření byl v prvním a druhém roce záporný. Následující 

roky již dosahoval kladných hodnot. Výsledek hospodaření za účetní období kopíroval 

zpravidla provozní výsledek hospodaření. Společnost v prvním, druhém a čtvrtém roce 

dosahovala zisku a v roce třetím a pátém roce ztráty. Absolutní výsledek hospodaření za 

celé sledované období byl 335 tisíc korun.  
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Tabulka 7: Vertikální analýza VZZ (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

 
2 012 2 013 2 014 2 015 2016 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 51,4 % 47,0 % 42,7 % 50,7 % 51,2 % 

Tržby za prodej zboží 46,7 % 48,4 % 52,2 % 43,2 % 40,6 % 

Výkonová spotřeba 74,5 % 77,5 % 82,9 % 76,4 % 73,8 % 

Osobní náklady 17,1 % 12,6 % 11,3 % 13,8 % 18,1 % 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 4,7 % 3,2 % 2,7 % 2,5 % 3,0 % 

Ostatní provozní výnosy 1,1 % 3,4 % 3,8 % 4,9 % 7,6 % 

Ostatní provozní náklady 2,1 % 4,0 % 3,1 % 5,4 % 5,6 % 

Provozní výsledek hospodaření 0,8 % 1,6 % -1,2 % 0,7 % -1,0 % 

Finanční výsledek hospodaření -0,5 % 0,0 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
0,3 % 1,6 % -0,6 % 1,1 % -0,9 % 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 
0,3 % 1,3 % -0,6 % 0,8 % -0,9 % 

Z tabulky s vertikální analýzou je možné vypozorovat, že největší podíl na tržbách 

v oblasti výnosů je rozložen mezi dvě hlavní veličiny. Těmi jsou tržby z prodeje výrobků 

a služeb a tržby z prodeje zboží. Vývoj těchto dvou položek v letech je proměnlivý. 

V roce 2013 a 2014 jsou tržby z prodeje zboží vyšší než výnosy z prodeje výrobků 

a služeb. V ostatních letech je tomu naopak. Výkonová spotřeba, která je tvořena náklady 

na prodané zboží, spotřebou materiálu, energií a služeb má průměrnou hodnotu 77 % 

z celkových tržeb společnosti. Nejvyšší hodnotu má v roce 2014, kdy je výše výkonové 

spotřeby téměř na 83 %. Důvod takto vysoké výkonové spotřeby je zapříčiněn nárůstem 

vynaložených nákladů na prodané zboží. V tomto roce společnost měla marži z prodeje 

zboží pouhých 110 tisíc korun. Osobní náklady společnosti oproti změně tržeb první roky 

klesají. Ve třetím sledovaném roce dosáhly hodnoty 11,3 %. Následují dva roky náklady 

na zaměstnance rostly a v posledním analyzovaným roce činily 18,1 % z celkových tržeb. 

Ostatní provozní výnosy tvoří především tržby z prodaného materiálu. Vývoj této 

položky je v letech rostoucí. Stejný vývoj zaznamenala položka s ostatními provozními 

náklady. I tato položka během posledních let vzrostla. Důvodem růstu je navýšení prodeje 

materiálu, který s sebou nese zůstatkovou cenu. Provozní výsledek hospodaření má 

kolísavý vývoj pohybující se v rozmezí -1,2 % až 1,6 %. Finanční výsledek hospodaření 

je v prvním sledovaném roce záporný, ale od roku 2014 je jeho hodnota kladná. Výsledek 

hospodaření za účetní období se odvíjí od provozního výsledku hospodaření, který je 

upraven s hodnotu finančního výsledku hospodaření.  
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3.4 Rozdílové ukazatele 

V níže uvedené tabulce jsou spočítané rozdílové ukazatele společnosti Travel wine 

za sledované období. Z fundamentální analýzy je již možné odhadnout záporné hodnoty 

rozdílových ukazatelů.  

Tabulka 8: Analýza rozdílových ukazatelů (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK -11 079 -11 179 -11 906 -10 803 -11 369 

Oběžná aktiva 11 066 11 719 8 132 14 435 13 054 

Krátkodobé dluhy 22 145  22 898  20 038  25 238  24 423  

ČPP -5 100 -7 015 -5 277 -997 -2 320 

Krátkodobý finanční majetek 5 973 4 434 4 742 11 622 9 892 

Okamžitě splatné závazky 11 073 11 449 10 019 12 619 12 212 

ČPF -11 618 -12 534 -13 289 -12 255 -12 989 

Oběžná aktiva 11 066 11 719 8 132 14 435 13 054 

Zásoby 539 1 355 1 383 1 452 1 620 

krátkodobé dluhy 22 145  22 898  20 038  25 238  24 423  

 

3.4.1 Čistý pracovní kapitál 

Společnost se během sledovaných pěti let potýkala s vysokou zadlužeností, která 

byla tvořena převážně krátkodobými dluhy a nízkou hodnotu oběžných aktiv, jež byla 

zapříčiněna nízkou hodnotou pohledávek z důvodu oboru podnikání společnosti. Z toho 

důvodu byl čistý pracovní kapitál po celou dobu sledování záporný s průměrnou výší 

přesahující -11,2 mil. korun. Záporný čistý pracovní kapitál mohl vést k problémům 

získání výhodného bankovního úvěru. 

3.4.2 Čistý peněžně – pohledávkový fond 

Výsledky čistého peněžně – pohledávkového fondu dosahovaly ještě vyšších 

záporných hodnot než čistý pracovní kapitál z důvodu odpočtu zásob z oběžných aktiv, 

jakožto nejméně likvidního majetku.  

3.4.3 Čisté pohotové prostředky 

Stejně jako u předchozích dvou rozdílových ukazatelů i čisté pohotové prostředky 

dosahovaly záporných hodnot. Pro výpočet byly použity krátkodobé dluhy snížené na 
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poloviční hodnotu jako odhad okamžitě splatných závazků. Proto byly výsledky nižší než 

u výše uvedených rozdílových ukazatelů. Konečná hodnota se pohybovala ve větším 

rozsahu, ale stále pod nulou.  

3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

3.5.1 Ukazatele rentability 

První podkapitola analýzy poměrových ukazatelů je věnována vývoji rentability 

společnosti. Je zde zobrazen vývoj ROA, ROE, ROS a ROCE. V níže uvedené tabulce 

jsou ukázány výsledné hodnoty uvedených ukazatelů i se vstupními daty pro jejich 

výpočet. Pod tabulkou následuje slovní popis. a na závěr podkapitoly je zobrazen vývoj 

pomocí grafu.  

 

Tabulka 9: Analýza ukazatelů rentability (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 0,70 % 2,10 % -2,25 % 1,07 % -1,56 % 

EBIT 256 759 -717 398 -555 

Celková aktiva 36 687 36 075 31 806 37 101 35 544 

ROE 1,12 % 6,74 % -4,15 % 4,59 % -5,15 % 

EAT 100 646 -382 443 -472 

Vlastní kapitál 8 939 9 585 9 203 9 646 9 163 

ROS 0,31 % 1,34 % -0,63 % 0,80 % -0,89 % 

EAT 100 646 -382 443 -472 

Tržby 32 666 48 157 60 453 55 669 53 250 

ROCE 0,73 % 2,13 % -2,25 % 1,07 % -1,56 % 

EBIT 256 759 -717 398 -555 

Vlastní kapitál 8 939 9 585 9 203 9 646 9 163 

Cizí zdroje 26 011 25 979 22 606 27 455 26 381 

 

Rentabilita aktiv 

Za sledovaných 5 let dosahovala výnosnost aktiv rozdílných výsledků. Na začátku 

období byla výnosnost celkového majetku společnosti 0,7 %. Navýšení EBITu a lehký 

pokles aktiv v následujícím roce vedl ke zvýšení ukazatele ROA na 2,1 %. Předposlední 

rok přinesl výsledek s hodnotou 1,07 %. V letech 2014 a 2016 byla rentabilita 

s mínusovým znaménkem z důvodu záporného provozního výsledku hospodaření 
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výsledné hodnoty v letech 2014 a 2016. V prvním zmíněném roce to bylo -2,25 % 

 a -1,56 % ve druhém uvedeném roce. 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Výnosnost vlastních zdrojů financování je ovlivňována výškou hospodářského 

výsledku po zdanění vlastního kapitálu. V případě společnosti Travel wine vstupoval celý 

výsledek hospodaření do kapitálu společnosti. Stejně jako tomu bylo u rentability aktiv, 

z důvodu záporného EATu ve třetím a pátém roce, docházelo k mínusovým výsledkům. 

První rok přinesl výnosnost vlastního kapitálu ve výši 1,12 %. O rok později došlo 

k navýšení z důvodu růstu výsledku hospodaření o 546 %. Ve druhém roce byla tedy 

dosažena nejvyšší hodnota ukazatele ROE na 6,74 %. Poslední rok, kdy společnost 

dosahovala kladného výsledku hospodaření, byla výnosnost rentability vlastních zdrojů 

financování 4,59 %. 

Rentabilita tržeb 

Ziskovost tržeb se pohybovala v rozmezí -0,89 % až 1,34 %. První hlídaný rok 

společnost generovala tržby, z nichž vytvořený zisk tvořil 0,31 %. V druhém roce došlo 

k navýšení tržeb o 47 % a EATu o 646 %. Což vedlo k růstu výnosnosti o více jak 1 % 

na hodnotu 1,34 %. V roce čtvrtém došlo oproti třetímu roku ke snížení tržeb, ale oproti 

roku druhému byly navýšeny. Zároveň byl oproti druhému roku zaznamenán pokles 

výsledku hospodaření po zdanění o 17 %, a proto byla výsledná hodnota 0,8 %. 

V ostatních letech, byl výsledek hospodaření záporný. Hodnoty pro rok 2014 byly  

-0,63 % a pro rok 2016 -0,89 %.  

Rentabilita dlouhodobě vloženého kapitálu 

Výnosnost dlouhodobě investovaného kapitálu byla téměř identická rentabilitě 

celkových aktiv. Rozdíl je možno vidět pouze v prvních dvou letech, kdy má společnost 

část hodnoty v časovém rozlišení. První hlídaný rok měla společnost hodnotu ROCE ve 

výši 0,73 %. Pro následující rok byl výsledek 2,13 %. V ostatních letech byla hodnota 

ROCE rovna hodnotě ROA z důvodu nulové hodnoty časového rozlišení pasiv. Pro 

připomenutí se jednalo o hodnoty třetího roku -2,25 %, čtvrtého roku 1,07 % 

a v posledním roce -1,56 %.   
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3.5.2 Ukazatele likvidity 

Druhá podkapitola poměrových ukazatelů je zaměřena na likviditu společnosti. Ta 

už byla zmíněna za pomoci rozdílových ukazatelů v předchozí kapitole. Ukazatele 

likvidity jsou nejprve představeny pomocí tabulky, kde se nachází také vstupní data, které 

byly použity ke zpracování. Následně je celý vývoj znázorněný pomocí grafu. 

Tabulka 10: Analýza ukazatelů likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná likvidita 0,50 0,51 0,41 0,57 0,53 

Oběžná aktiva 11 066 11 719 8 132 14 435 13 054 

Krátkodobé dluhy 22 145 22 898 20 038 25 238 24 423 

Pohotová likvidita 0,48 0,45 0,34 0,51 0,47 

Oběžná aktiva – zásoby 10 527 10 364 6 749 12 983 11 434 

Krátkodobé dluhy 22 145 22 898 20 038 25 238 24 423 

Zásoby 539 1 355 1 383 1 452 1 620 

okamžitá likvidita 0,27 0,19 0,24 0,46 0,41 

Krátkodobý finanční majetek 5 973 4 434 4 742 11 622 9 892 

Krátkodobé dluhy 22 145 22 898 20 038 25 238 24 423 

 

Okamžitá likvidita 

Likvidita prvního stupně by se měla dle doporučení pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5, 

což společnost s výjimkou jednoho roku splňovala. V prvních třech letech byla okamžitá 

likvidita spíše u spodní hranice doporučené hodnoty. Ve druhém roce byla doporučená 

spodní hranice dokonce prolomena. V následujících dvou letech se konečná hodnota 

přibližovala k horní hranici. Index okamžité likvidity byl nejvyšší v roce 2015 

s výsledkem 0,46. 

Pohotová likvidita 

Likvidita druhého stupně by měla podle literatury oscilovat mezi hranicemi 0,5 – 

1,5. Za sledované období bylo dosaženo převážně výsledků nacházejících se lehce pod 

spodní hranicí. Největší propad byl v roce 2014, kdy se výsledná hodnota dostala na 0,34. 

Pouze v roce 2015 byla spodní hranice ze spodu protnuta s výsledkem 0,51 a pohotová 

likvidita se tak dostala do doporučeného rozmezí. Nižší výsledky jsou zapříčiněny 

oborem podnikání, který společnosti dovoluje nízké pohledávky z obchodních vztahů. 
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Běžná likvidita 

Doporučené výsledné hodnoty likvidity třetího stupně by se měly nacházet 

v mezích ohraničených ze spodu 1,5 a shora 2,5. Společnost se těmto doporučením ve 

sledovaném období vůbec neblížila. Nejblíže byla v roce 2015 s hodnotou 0,57. Důvod 

nízké běžné likvidity byl zapříčiněn nízkými pohledávkami a zásobami.  

Docházíme tedy ke stejnému závěru jako tomu bylo u výpočtu rozdílových 

ukazatelů. Společnost měla vysoké závazky z obchodních vztahů, které nebyla schopna 

pokrýt svými oběžnými aktivy. Nedržela se tedy zlatého pravidla financování, že by 

krátkodobá aktiva měly být kryty krátkodobými pasivy.  

 

Graf 3: Vývoj ukazatelů likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

3.5.3 Ukazatele zadluženosti 

Podkapitola ukazatele zadluženosti je zaměřena na zjištění zadluženosti podniku, 

jeho opačný ukazatel koeficient samofinancování a úrokové krytí.  

Tabulka 11: Analýza ukazatelů zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost 71 % 72 % 71 % 74 % 74 % 

Dluhy 26 011 25 979 22 606 27 455 26 381 

Pasiva celkem 36 687 36 075 31 806 37 101 35 544 

Koeficient samofinancování 0,24 0,27 0,29 0,26 0,26 

Vlastní kapitál 8 939 9 585 9203 9 646 9 163 

Pasiva celkem 36 687 36 075 31 806 37 101 35 544 

Úrokové krytí  1,57 6,38 -13,53 13,72 -55,50 

EBIT 256 759 -717 398 -555 

Nákladové úroky 163 119 53 29 10 
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Celková zadluženost a koeficient samofinancování 

Jak již bylo uvedeno ve vertikální analýze pasiv, společnost byla financována 

především cizím kapitálem. Celková zadluženost podniku se nacházela nad 70 %. 

Přesněji v prvním a třetím roce byla zadluženost 71 %. Ve druhém roce došlo k navýšení 

o jedno procento oproti prvnímu roku. Zbývající poslední dva roky byla zadluženost 

společnosti ve výši 74 %. Koeficient samofinancování dosahoval za celé období hodnoty 

pod 0,30. Kolísání výsledné hodnoty koeficientu bylo zapříčiněno změnou výsledku 

hospodaření za účetní období a jeho následným kumulováním ve výsledku hospodaření 

minulých let. Na začátku sledovaného období byla hodnota samofinancování 0,24 

a následující dva roky rostla na 0,27 ve druhém a 0,29 v roce třetím roce. Poslední dva 

roky sledovaného období dosahovala hodnoty 0,26.  

Úrokové krytí 

Úrokové krytí vychází z EBITu, jenž by měl odpovídat provoznímu výsledku 

hospodaření. Kvůli záporným hodnotám v letech 2014 a 2016 bylo úrokové krytí 

negativní. V ostatních sledovaných letech měl ukazatel stoupající průběh. Protože EBIT 

měl kolísavý vývoj, bylo jeho zvyšování způsobeno poklesem nákladových úroků.  

 

Graf 4: Vývoj celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat 

firmy) 
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3.5.4 Ukazatele aktivity 

Následují část analýzy poměrových ukazatelů je věnována ukazatelům aktivity. 

Nejprve se zaměříme na obrat zásob a aktiv společnosti a následně na doby obratu 

pohledávek, závazků a zásob. Všechny údaje jsou předvedeny v tabulce a graficky.  

Tabulka 12: Analýza ukazatele aktivity; Obratovost (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat zásob 60,60 35,54 43,71 38,34 32,87 

Tržby 32 666 48 157 60 453 55 669 53 250 

zásoby 539 1 355 1 383 1 452 1 620 

Obrat celkových aktiv 0,89 1,33 1,90 1,50 1,50 

Tržby 32 666 48 157 60 453 55 669 53 250 

Celková aktiva 36 687 36 075 31 806 37 101 35 544 

 

Obrat aktiv 

Jako první se podíváme na obrat aktiv. Tento ukazatel nás informuje kolikrát se 

suma celkových aktiv obrátí v tržbách společnosti. V prvním sledovaném roce byla suma 

aktiv vyšší, něž tržby společnosti, proto je výsledek nižší než jedna. Pouze v tomto roce 

společnost nedodržela doporučenou hodnotu. V následujících letech zaznamenaly tržby 

společnosti vysoké navýšení a tím vzrostl i výsledek obratu aktiv. Nejvyšší obratovost 

aktiv byla naměřena v roce 2014, kdy byla zaznamenána nejnižší suma celkového 

majetku společnosti. a zároveň došlo k nejvyšším tržbám. Poslední dva roky se obrat 

aktiv držel na hodnotě 1,5. 

Obrat zásob 

Druhá zmíněná obratovost se zabývá zásobami. Ty jsou v porovnání s obratem 

aktiv mnohem vyšší. Ve sledovaném období docházelo ke snížení obratovosti zásob. K 

poklesu došlo z důvodu rychlejšího růstu zásob a pomalejšího navýšení tržeb. Nejvyšší 

naměřená hodnota byla tedy v prvním porovnávaném roce, kdy se zásoby v tržbách 

obrátily téměř 61krát.  
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Tabulka 13: Analýza ukazatele aktivity; Doba obratu (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu pohledávek 50 44 12 9 10 

Krátkodobé pohledávky 4 554 5 930 2 007 1 361 1 542 

Denní tržby 91 134 168 155 148 

Doba obratu závazků 244 171 119 163 165 

Závazky 22 145 22 898 20 038 25 238 24 423 

Denní tržby 91 134 168 155 148 

Doba obratu zásob 6 10 8 9 11 

Zásoby 539 1 355 1 383 1 452 1 620 

Denní tržby 91 134 168 155 148 

 

Doba obratu pohledávek 

Z důvodu snížení pohledávek a růstu tržeb společnosti docházelo k snižování doby 

obratu pohledávek. V prvním roce byla splatnost pohledávek 50 dnů. V roce následujícím 

došlo k navýšení pohledávek společnosti o 30 % a také k navýšení tržeb ve větším růstu, 

než tomu bylo u pohledávek. Proto se dospělo ve druhém roce ke snížení doby obratu 

pohledávek na 44 dnů. Třetí rok zaznamenal velké snížení splatnosti pohledávek na 12 

dnů, a to především z důvodu snížení pohledávek na třetinovou hodnotu proti 

předchozímu roku. Také se navýšily tržby společnosti o jednu čtvrtinu. V dalších letech 

docházelo k pomalému snižování tržeb společnosti. V roce čtvrtém o 8 % a v posledním 

roce o další 4 %. Ve čtvrtém roce se dospělo také k opětovnému snížení pohledávek. 

Pokles pohledávek měl větší snížení než tržby, což vedlo k opětovnému snížení splatnosti 

pohledávek na 9 dnů. V posledním sledovaném roce se pohledávky navýšily a jejich doba 

obratu se zvedla na 10 dnů. 

Doba obratu závazků 

Doba splatnosti závazků zaznamenala ve sledovaných letech pokles v první 

polovině a následné navýšení v druhé polovině. V prvním roce byla doba obratu závazků 

244 dní. Takto vysoké hodnoty byly naměřeny především kvůli vysokým závazkům, jež 

dosahovaly hodnoty 22 mil. korun a nízkým průměrným denním tržbám. V následujícím 

roce došlo ke snížení o 73 dnů, a to z důvodu navýšení tržeb. Tento vývoj byl i ve třetím 

roce. Zde došlo k poklesu o dalších 52 dnů. a následně byla doba obratu závazků 119 dnů. 

Pokles byl zapříčiněn opětovným nárůstem tržeb a snížením krátkodobých závazků o 

2,86 mil. korun. V druhé polovině je možné pozorovat nárůst doby splatnosti závazků. 

Zvýšení o 44 dnů bylo zapříčiněno zvýšením krátkodobých závazků o vice jak 5 mil. 
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korun a zároveň poklesu průměrných denních tržeb o 8 %. Pátý rok přinesl znovu 

navýšení. To bylo zapříčiněno snížením tržeb ve větším poměru, něž se snížily závazky 

společnosti. V posledním roce trvalo společnosti splatit své závazky průměrně 165 dnů.  

Doba obrazu zásob 

Doba zpracování zásob vykazovala ve sledovaném období nejmenší rozptyl hodnot 

ze všech ukazatelů dob obratu. Zásoby společnosti byly nejvíce přizpůsobovány jejich 

tržbám. Vývoj zásob byl uzpůsoben vývoji obratu společnosti z předchozích let.  

Výsledná doba se pohybovala od 6 do 11 dnů. V prvním roce byla hodnota nejnižší tedy 

6 dnů. V následujícím roce docházelo ke zvětšení zásob rychleji, než tomu bylo u tržeb. 

Proto se období, za nějž byly zásoby zpracovány navýšilo o 4 dny oproti předchozímu 

roku. Ve třetím roce došlo k poklesu doby obratu zásob na 8 dnů. V následujících letech 

byl vývoj rostoucí. Navýšení bylo zapříčiněno postupným snižováním tržeb a opačným 

vývojem tržeb. Ve čtvrtém roce byla doba obratu zásob 9 dnů. O rok později se hodnota 

nacházela na své maximální úrovní za sledované období a to 11 dnů. 

3.6 Analýza soustav ukazatelů 

Poslední část finanční analýzy je zaměřena na vývoj soustavy ukazatelů. Ty jsou 

tvořeny bankrotními a bonitními ukazateli.  V práci je použit Altmanův bankrotní model 

a index důvěryhodnosti IN05.  

3.6.1 Altmanův model  

Jako první je uveden vývoj známého Altmanova Z-skóre. Data jsou zobrazena 

pomocí tabulky, kterou následuje komentář k vývoji a následně je průběh znázorněn 

graficky. 
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Tabulka 14: Analýza soustavy ukazatelů; Altmanovo Z-skóre (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Altmanovo Z-Skóre 0,988 1,485 1,922 1,635 1,546 

ČPK / Aktiva celkem -0,30 -0,31 -0,37 -0,29 -0,32 

 *0,717 -0,22 -0,22 -0,27 -0,21 -0,23 

Nerozdělený zisk / Aktiva celkem  0,18 0,18 0,23 0,20 0,22 

 *0,847 0,15 0,15 0,19 0,17 0,18 

EBIT / Aktiva celkem 0,01 0,02 -0,02 0,01 -0,02 

 *3,107 0,02 0,07 -0,07 0,03 -0,05 

Vlastní kapitál / Cizí zdroje 0,34 0,37 0,41 0,35 0,35 

 *0,42 0,14 0,15 0,17 0,15 0,15 

Tržby / Aktiva celkem 0,89 1,33 1,90 1,50 1,50 

 *0,998 0,89 1,33 1,90 1,50 1,50 

 

V prvním sledovaném roce se výsledná hodnota Z-skóre nacházela pod hranící 

spodní hodnoty. Společnost tedy byla v tomto roce v neuspokojivé finanční situaci 

a nacházelo se u ní ohrožení bankrotu. V následujících letech se však výsledná hodnota 

zvýšila nad úroveň 1,2, která značila spodní vstup do tzv. „šedé zóny“, kde nešlo 

jednoznačně určit její zdraví a stav bankrotu. V první polovině sledovaného období tedy 

v letech 2012 –  2014 byl vývoj rostoucí. Největší podíl na růst ukazatele měl X5, který 

byl zastoupen obratem aktiv. Ten rostl z důvodu navýšení tržeb. Následující dva roky 

docházelo k postupnému snižování. Důvodem poklesu bylo snížení tržeb společnosti. 

Poslední sledovaný rok docházelo k dalšímu mírnému snížení, které bylo zapříčiněno 

záporným výsledkem hospodaření. Největší hodnota 1,922 byla tedy v roce 2014. 

V každém roce se hodnota Z-skóre snižovala z důvodu záporného ukazatele X1, který 

kvůli zápornému čistému kapitálu společnosti vycházel v mínusových hodnotách.  
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Graf 5: Vývoj Altmanova Z-skóre (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

3.6.2 Index IN05 

Druhým ukazatelem, který je použit v soustavě ukazatelů je index IN05. Informace 

jsou zobrazeny stejně jako tomu bylo u Altmanova Z-skóre.  

Tabulka 15: Analýza soustavy ukazatelů; IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

In05 0,506 0,846 0,169 0,945 0,116 

Aktiva celkem / Cizí zdroje 1,41 1,39 1,41 1,35 1,35 

*0,13 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

EBIT / Nákladové úroky1 1,57 6,38 -9,00 9,00 -9,00 

*0,04 0,06 0,26 -0,36 0,36 -0,36 

EBIT / Aktiva celkem 0,01 0,02 -0,02 0,01 -0,02 

*3,97 0,03 0,08 -0,09 0,04 -0,06 

Výnosy / Aktiva celkem 0,89 1,33 1,90 1,50 1,50 

*0,21 0,19 0,28 0,40 0,32 0,31 

Oběžná aktiva / Krátkodobé dluhy 0,50 0,51 0,41 0,57 0,53 

*0,09 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 

 

Výsledné hodnoty indexu důvěryhodnosti se pohybovaly pod hranicí 0,9 téměř po 

celou sledovanou dobu. Tato hranice označuje tzv. „šedou zónu“ zespod. Společnost by 

tedy podle ukazatele IN05 měla mít vysokou pravděpodobnost bankrotu a malou 

procentuální šanci na tvorbu zisku. V prvních dvou letech hodnota ukazatele rostla 

                                                 
1 Hodnota ukazatele X2 byla snížena na hodnotu 9 v roce 2015 a v roce 2014 a 2016 na hodnotu -9 z důvodu 

zkreslení výsledků. Tato hodnota byla snížena před vynásobením daným koeficientem 0,04. 
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a v roce 2013 byl naměřen výsledek 0,846. V roce 2014 z důvodu záporného výsledku 

hospodaření se ukazatel opět snížil. Nejvyšší naměřená hodnota byla v roce 2015. To se 

index vyšplhal lehce nad spodní hranici šedé zóny a dosahoval výsledku 0,945. 

V posledním sledovaném roce výsledná hodnota opět poklesla z důvodu ztráty. Ukazatel 

X1 měl v analyzovaných letech téměř stejnou výslednou hodnotu. Do ukazatele X2 a X3 

vstupuje provozní výsledek hospodaření, který byl za zkoumaných pět let dvakrát 

v záporných hodnotách. Ty následně snižovaly výsledek indexu v letech 2014 a 2016.  

 

Graf 6 Vývoj IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

  

Každá z výše porovnávaných soustav analyzuje pět ukazatelů, z toho dva se sobě 

rovnají. Zbývající tři ukazatelé jsou různí. Ve srovnání dvou stejných ukazatelů indexu 

důvěryhodnosti a v Altmanově Z-skóre je možné vypozorovat, jak každý autor dává větší 

váhu na své ukazatele. V případě Altmanova modelu byl ukazateli znázorňujícímu obrat 

celkových aktiv přidělen koeficient 0,998. Manžele Neumaierovi přidělili stejnému 

ukazateli koeficient 0,21. Z důvodu rozdílnosti vah, kterou dávají autoři různým 

ukazatelům, posléze vycházejí také rozdílné výsledky.  

3.7 Porovnání vybraných ukazatelů 

Jak už bylo zmíněno v popisu společnosti podnik se zabývá větší škálou oboru 

podnikání. Mezi největší podíl patří ubytování, provozování restaurace a provozování 

čerpací stanice SHELL. Z rozmanitosti oboru podnikání je velmi obtížné najít společnost, 
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se kterou by mohl být podnik srovnán. V okruhu společnosti se nacházejí dva podniky 

provozující činnost v oblasti hotelnictví a pohostinství. Naproti přes silnici se nachází 

Hotel Maroli, který je vlastněný stejnými osobami jako společnost Travel Wine. Z tohoto 

důvodu se nejedná o konkurenta. Druhý hotel poblíž nese jméno Hotel Zámeček Mikulov. 

Tento hotel nemá ve sbírce listin zveřejněnou účetní závěrku.  Proto byla firma v této 

části porovnána pouze s oborovými průměry dostupnými z ministerstva průmyslu 

a obchodu. Porovnání bylo provedeno v oblasti poměrových ukazatelů rentability, 

aktivity, zadluženosti a likvidity. 

Tabulka 16 Porovnání vybraných ukazatelů s oborovými průměry (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat 

firmy a dat z Ministerstva průmyslu a obchodu) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ROE – obor -3,08 % -27,89 % 0,80 % 16,00 % 17,30 % 

ROE – TW 1,12 % 6,74 % -4,15 % 4,59 % -5,15 % 

ROA – obor 0,85 % 2,11 % 4,22 % 7,04 % 6,88 % 

ROA – TW 0,70 % 2,10 % -2,25 % 1,07 % -1,56 % 

Obrat aktiv – obor 0,37 0,40 0,42 0,45 0,49 

Obrat aktiv – TW 0,89 1,33 1,90 1,50 1,50 

Celková zadluženost – obor 63,30 % 65,09 % 61,07 % 66,66 % 57,27 % 

Celková zadluženost – TW 70,90 % 72,01 % 71,07 % 74,00 % 74,22 % 

Běžná likvidita – obor 0,42 0,39 0,44 0,64 0,61 

Běžná likvidita – TW 0,50 0,51 0,41 0,57 0,53 

Pohotová likvidita – obor 0,41 0,38 0,43 0,57 0,58 

Pohotová likvidita – TW 0,48 0,45 0,34 0,51 0,47 

Okamžitá likvidita – obor 0,13 0,14 0,16 0,29 0,22 

Okamžitá likvidita – TW 0,27 0,19 0,24 0,46 0,41 

 

Z výše uvedené tabulky je možné vyčíst následující údaje. Rentabilita vlastního 

kapitálu společnosti Travel Wine v porovnání s oborovým průměrem dosahovala po celé 

období rozdílných výsledků. První dva roky byl oborový průměr záporný. Ve stejnou 

dobu společnost zaznamenala kladný výsledek hospodaření a výsledná hodnota ukazatele 

je kladná. Od třetího roku oborový průměr dosáhl kladné hodnoty 0,8 % a do posledního 

roku se zvedl o 16,5 p. b. Naopak výsledky společnosti začaly kolísat z důvodu záporného 

výsledku hospodaření. Výnosnost celkových aktiv v oboru první čtyř roky rostla 

a v pátém roce lehce poklesla. Společnost se první dva roky velmi blížila oborovému 

průměru. Následující třetí rok z důvodu záporného výsledku hospodaření vykazovala 

ztrátu a ve čtvrtém roce měla rentabilitu celkových aktiv nižší o téměř 6 p. b. V posledním 

roce společnost dosáhla opět ztráty. Obrat celkových aktiv společnosti dosahoval ve 
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sledovaném období vyšších hodnot, než je oborový průměr. Ten se pohybuje od hodnoty 

0,37 v prvním roce a postupně roste. V posledním roce je na hodnotě 0,49. Analyzovaná 

společnost dosahuje průměrného výsledku 1,42 za analyzovaných pět let. Další 

porovnávaný ukazatel je celková zadluženost. V oboru se její hodnota pohybuje 

v rozmezí 57 % – 66 %. Přitom nejnižší hodnota je naměřena v posledním roce. 

Společnost Travel Wine je financována cizími zdroji ve výši 70 % – 74 %. V průměru je 

společnost oproti oborovému průměru zadlužena o 9 p. b více. Poslední porovnávaná část 

je zaměřena na likviditu. Běžná likvidita byla první dva analyzované roky nad oborovým 

průměrem.  Od třetího roku, z důvodu snížení krátkodobých pohledávek ve společnosti, 

likvidita 3. stupně poklesla pod oborový průměr, kde zůstala do konce sledovaného 

období. Pohotová likvidita měla stejný vývoj jako běžná likvidita. První dva roky se 

nacházela nad oborovým průměrem a následující roky pod něj poklesla. Okamžitá 

likvidita společnosti by se dala hodnotit nejlépe. Po celých analyzovaných pět let byla 

nad oborovým průměrem. Likvidita 1. stupně je tvořena krátkodobým finančním 

majetkem, ten u společnosti tvoří průměrně 60 % z oběžných aktiv. 

3.8 SWOT analýza 

V metodě SWOT se používají výsledky předchozích analýz jako vstupních dat pro 

celkové zhodnocení daného podniku.  

Silné stránky 

Nejsilnější stránkou společnosti je její diverzifikace podnikání. Společnost nabízí 

služby v oblasti hotelnictví, pohostinství, provoz čerpací stanice a prodej vína z místního 

vinařství. Protože společnost působí na trhu přes dvacet let, tak si za tu dobu stihla 

vybudovat dobré jméno, což se dá také zařadit mezi silné stránky. Umístění společnost je 

na hlavní trase vedoucí do Vídně. To je velmi výhodné hlavně pro čerpací stanici, která 

těží z projíždějících aut. Dobrého místa působení využívá také hotel a restaurace, která 

navíc těží i z turistů, navštěvujících okolní turistické atrakce. Z výsledku finanční 

a strategické analýzy byly také zjištěny silné stránky v oblasti vyjednávací síly u 

dodavatelů.  
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Slabé stránky 

Slabší je společnost zejména v závislosti na tranzitní dopravě. Z té firma vydělává 

především v oblasti čerpací stanice. Druhou slabou stránkou je slabá nabídka na trhu 

práce v tomto oboru. Mnozí lidé za prací odcházejí do větších měst nebo do zahraničí. 

Společnost je svou polohou u hranic s Rakouskem, a proto někteří odcházejí raději 

pracovat do Rakouska, kde je jejích mzda vyšší. Tento problém byl popsán v PESTLE 

analýze. Z finanční analýzy je pak patrný nedostatek vlastních finančních zdrojů 

a kolísavý výsledek hospodaření.  

Příležitosti  

Největší příležitost má společnost v turistickém ruchu a rostoucím zájmu o trávení 

dovolené v České republice. V tomto může společnost rozšířit rozmanitost svých 

nabízených služeb. Hodně návštěvníků se v hotelu zdrží pouze na jednu noc. Toto by 

společnost mohla změnit nabídkou dlouhodobějších pobytů. V oblasti čerpací stanice je 

možné rozšíření služeb v dobíjení akumulátorů, neboť v budoucnu je rozšíření 

elektronických automobilů jisté.  

Hrozby 

Největší hrozbou společnosti je stavba dálnice, která má nahradit stávající cestu do 

Rakouska. Z této hrozby plyne zmenšení dopravy přes město Mikulov, což povede 

především ke zmenšení využívání čerpací stanice a také k poklesu návštěvnosti hotelu. 

Druhá hrozba společnosti byla popsána již ve slabých stránkách. Jedná se o nedostatek 

pracovníků. Další hrozbou je světová ekonomická krize. Společnost nabízí služby 

v oblasti turismu. Ten může být snížen v důsledku ekonomické krize. Lidé nebudou mít 

dostatečné peněžní prostředky, aby mohli utrácet v této oblasti podnikání. Z finanční 

analýzy byl zjištěn nedostatek ve vysokém využívání cizích zdrojů. Ty jsou převážně 

tvořeny krátkodobými závazky z obchodních vztahů. Tento dluh je krytý oběžnými 

aktivy pouze z jedné poloviny.  
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4 NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU 

Poslední část diplomové práce je věnována samotnému návrhu finančního plánu. 

Plán je zpracován ve dvou variantách – optimistické a pesimistické. Na začátku této 

kapitoly je pomoci generátorů hodnot vytvořena prognóza tržeb pro budoucí období, tedy 

roky 2016–2019. Po prognóze tržeb následují východiska pro zpracování samotného 

plánu. Poté následují postupně obě zmíněné varianty finančního plánů. Každá varianta 

obsahuje plánovaný výkaz zisku a ztráty, plánovanou rozvahu a plán o peněžních tocích. 

Na závěr kapitoly je provedena finanční analýza návrhů, která slouží k jejich zhodnocení.  

4.1 Souhrnné zhodnocení finanční analýzy 

Na začátku návrhové části je na základě výsledků z přechozí kapitoly uděláno 

souhrnné zhodnocení vybrané společnosti v letech 2012–2016. Níže zobrazení ukazatelé 

v tabulce jsou porovnáni s oborovým průměrem nebo s doporučenými hodnotami. Na 

základě souhrnného zhodnocení jsou navrhnuta řešení pro lepší optimalizaci. 

 

Tabulka 17: Souhrnné zhodnocení finanční analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Rozdílové ukazatele  

ČPK, ČPP, ČPF X X X X X 

Ukazatele likvidity 

Běžná likvidita ✓ ✓ ! ! ! 

Pohotová likvidita ✓ ✓ ! ! ! 

Okamžitá likvidita ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ukazatele rentability  

ROA ✓ ✓ X X X 

ROE ✓ ✓ X X X 

Ukazatele aktivity  

Obrat celkových aktiv ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Doba obratu pohledávek ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Doba obratu závazků X X X X X 

Doba obratu zásob ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost X X X X X 

Soustavy ukazatelů 

IN05 X X X ! X 

Altmanovo Z-skóre X ! ! ! ! 
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Ve výše uvedené tabulce jsou vidět velké nedostatky v oblasti rozdílových 

ukazatelů. Ty vyšly v každém roce záporně. První poměrové ukazatelé jsou ukazatelé 

likvidity. Ty oproti průměrným hodnotám vycházejí dobře. Nejlépe si vede okamžitá 

likvidita. Zbývající dvě likvidity ke konci analyzovaného období zaznamenaly pokles pod 

hodnotu oborového průměru. Ukazatele rentability byly porovnány s oborovými 

průměry. První dva roky se výsledné hodnoty pohybovaly v blízkém okruhu hodnot 

oborového průměru. Následující roky z důvodu záporného výsledku hospodaření a jeho 

následného kolísání byly hodnoty nižší. U ukazatele aktivity vychází nejhůře ukazatel 

doby obratu závazků. Ten se pohyboval v průměrné hodnotě 173 dnů. Ostatní ukazatele 

aktivity dosahovaly ve sledovaném roce pozitivních výsledků. Celková zadluženost 

společnosti byla velice vysoká a pohybovala se nad 70 % po celou sledovanou dobu. 

Soustavy ukazatelů byly v práci zastoupeny indexem bonity IN05 a Altmanovým Z-

skórem. Oba tyto ukazatele byly porovnány s doporučenými hodnotami. První zmíněná 

soustava se téměř po celou dobu sledování nacházela pod spodní hranicí tzv. šedé zóny. 

Výjimka byla pouze v roce 2015, kdy tuto hranici překonala. Hodnota Altmanova Z-skóre 

byla pouze v prvním roce velice nízká a nacházela se v zóně, jenž prognózuje velkou 

pravděpodobnost bankrotu. V následujících letech vzrostla nad spodní hranici a tam 

zůstala do konce analyzovaného období.  

Společnost má následující problémy – vysoká doba obratu závazků, vysoká 

zadluženost a záporné ukazatele ČPK a ČPP. Finanční plán je zpracován z důvodu 

snížení zadluženost společnosti a navýší se rozdílové ukazatele. Nápravou těchto 

problémů by měla pro společnost zvýšit šance pro možnost čerpání jiných cizích zdrojů 

(například bankovních úvěrů), které by mohla společnost v budoucnosti potřebovat pro 

možné opravy nebo rozvoj podniku. 

4.2 Prognóza tržeb 

Předpověď tržeb je základním kamenem pro tvorbu finančního plánu. Ty jsou 

určeny jako celkový obrat podniku, který je následně rozpočítáván. Nejčastěji byl použít 

rozpočet na základě průměrného podílu v minulých let. Pro sestavení prognózy tržeb 

vybraného podniku musí být první určeny tržby daného odvětví. Společnost Travel Wine 

bychom zařadili do odvětví CZ-NACE 55 a 56. Jedná se tedy o ubytování, stravování 

a pohostinství. Předpověď tržeb v odvětví je určena na základě Pearsonova korelačního 

koeficientu, který zkoumá největší závislost mezi historickým vývojem tržeb v odvětví 
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a makroekonomickými ukazateli. Dle následující tabulky lze největší závislost pozorovat 

u HDP v běžných cenách, kde koeficient dosáhl hodnoty 0.90098. 

Tabulka 18: Výpočet Peasonova korelačního koeficientu (Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad) 

 HDP (b. c.) Růst HDP  Deflátor HDP Zaměstnanost  Spotřeba 
domácností  

2009 3 930 mld. Kč -4,8 % 2,6 -1,4 % -0,6 % 

2010 3 962 mld. Kč 2,3 % -1,5 -1 % 1 % 

2011 4 034 mld. Kč 1,8 % 0 0,4 % 0,3 % 

2012 4 060 mld. Kč -0,8 % 1,5 0,4 % -1,2 % 

2013 4 098 mld. Kč -0,5 % 1,4 1 % 0,5 % 

2014 4 314 mld. Kč 2,7 % 2,5 0,8 % 1,8 % 

2015 4 596 mld. Kč 5,3 % 1 1,4 % 3,7 % 

2016 4 773 mld. Kč 2,6 % 1,1 1,9 % 3,6 % 

Pearsonův 
korelační 
koeficient 

0,90 0,35 0,28 0,62 0,79 

 

Na základě makroekonomické veličiny HDP byl proveden predikční test. Z toho 

bylo zjištěno že lineární trend nejlépe vystihuje vývoj tržeb k vývoji HDP.  

 

Graf 7: Lineární trend (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z vybrané lineární funkce y = 4289,5*X–3000000, kde y = prognózované tržby 

v odvětví a X = HDP, byly prognózovány tržby v odvětví.  
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Tabulka 19: Optimistická prognóza tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy a dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu) 

 
Tržby trh Tempo růstu 

tržeb trhu 
Tržby TW Tržní podíl 

TW 
Tempo růstu 
TW 

2009 15 382 087 - 35 109 0,23 % - 

2010 14 475 904 -5,89 % 37 433 0,26 % 6,62 % 

2011 13 623 457 -5,89 % 35633 0,26 % -4,81 % 

2012 14 727 755 8,11 % 32039 0,22 % -10,09 % 

2013 15 342 857 4,18 % 45929 0,30 % 43,35 % 

2014 15 414 602 0,47 % 57385 0,37 % 24,94 % 

2015 17 255 585 11,94 % 52300 0,30 % -8,86 % 

2016 18 177 868 5,34 % 50499 0,28 % -3,44 % 

2017 18 683 423 2,78 % 51 904 0,28 % 2,78 % 

2018 19 751 508 5,72 % 54 871 0,28 % 5,72 % 

2019 20 720 935 4,91 % 57 564 0,28 % 4,91 % 

 

V tabulce je možné vidět optimistickou variantu plánu tržeb pro společnost Travel 

Wine. Ty byly určeny na základě průměrného tržního podílu od roku 2009 do roku 2016. 

Tržby společnosti v prvním roce vzrostou o 2,21 %, ve druhém o 5,72 % a ve třetím 

plánovaném roce o 4,91 %.  

Tabulka 20: Pesimistická prognóza tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy a dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu) 

 
Tržby trh Tempo růstu 

tržeb trhu 
Tržby TW Tržní podíl 

TW 
Tempo růstu 
TW 

2009 15 382 087 - 35 109 0,23 % - 

2010 14 475 904 -5,89 % 37 433 0,26 % 6,62 % 

2011 13 623 457 -5,89 % 35 633 0,26 % -4,81 % 

2012 14 727 755 8,11 % 32 039 0,22 % -10,09 % 

2013 15 342 857 4,18 % 45 929 0,30 % 43,35 % 

2014 15 414 602 0,47 % 57 385 0,37 % 24,94 % 

2015 17 255 585 11,94 % 52 300 0,30 % -8,86 % 

2016 18 177 868 5,34 % 50 499 0,278 % -3,44 % 

2017 18 683 423 2,78 % 51 435 0,275 % 1,85 % 

2018 19 751 508 5,72 % 53 396 0,270 % 3,81 % 

2019 20 720 935 4,91 % 55 143 0,266 % 3,27 % 

 

Pesimistická varianta počítá taktéž s růstem celkových tržeb. Avšak růst je 

zpomalen o jednu třetinu. Důvodem snížení tempa růstu je dosažení alespoň v prvních 

dvou plánovaných letech kladného výsledku hospodaření. Pokud by tempo růstu kleslo 

o polovinu byl by ve druhém roce výsledek hospodaření záporný. Tempo vývoje růstu 



74 

 

tržeb společnosti je tedy určeno jako 66.66 % z tempa růstu tržeb trhu. Rozdíl oproti 

optimistické variantě je znatelný až ve druhém a třetím plánovaném roce. Společnost 

v pesimistické variantě z důvodu snížení tempa růstu vykazuje také snížení tržního 

podílu.  

 

4.3 Východiska pro sestavení finančního plánu 

Tato část návrhů je věnována východiskům pro sestavení finančního plánu. Jako 

první jsou určeny položky výkazu zisku a ztráty a rozvahy, které mají přímou spojitost s 

tržbami, jež byly prognózovány v předchozí kapitole. Druhou položkou byl plán investic.  

4.3.1 Vybrané položky účetních výkazů 

V této návrhové části diplomové práce jsou určeny položky výkazu zisků a ztrát 

a rozvahy, které jsou přímo spojeny s tržbami. Položky výkazu zisku a ztráty jsou určeny 

na základě podílu dané položky k celkovým tržbám společnosti. Podíl je spočítán pro 

jednotlivé analyzované roky a jejich hodnota je následně zprůměrována.  

 

Tabulka 21: Procentuální podíl vybraných položek VZZ na tržbách (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat 

firmy) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 průměr 

Tržby z prodeje výrobků 

a služeb 
51,35 % 46,99 % 42,75 % 50,74 % 51,24 % 48,61 % 

Tržby za prodej zboží 46,73 % 48,38 % 52,18 % 43,21 % 40,60 % 46,22 % 

Výkonová spotřeba 74,54 % 77,46 % 82,85 % 76,41 % 73,79 % 77,01 % 

Osobní náklady 17,12 % 12,58 % 11,27 % 13,78 % 18,12 % 14,57 % 

Ostatní provozní výnosy 1,09 % 3,39 % 3,78 % 4,89 % 7,59 % 4,15 % 

Ostatní provozní náklady 2,06 % 3,97 % 3,12 % 5,40 % 5,62 % 4,03 % 

 

Součtové položky jsou určeny na základě průměrného podílu na tržbách. Jejich dílčí 

složky jsou dopočteny na základě průměrného podílu k součtové položce. Položky 

neuvedené v tabulce jsou dopočteny pomocí jiné metody. Jedná se o položku úpravy 

hodnot v provozní činnosti, která je dopočtena na základě plánu investic. Ten je uvedený 

níže v textu. Další položkou jsou nákladové a výnosové úroky. Tyto položky jsou určeny 
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na základě úrokové sazby z předchozích let. Poslední položky jsou daň z příjmu 

a všechny výsledky hospodaření.  

4.3.2 Podle doby obratu 

Položky rozvahy, které lze spojit s tržbami za pomoci doby obratu jsou pohledávky, 

závazky a zásoby. Pro jednotlivé položky byly spočítány doby obratu v každém roce. 

Následně byla zjištěna jejich průměrná výše za pomoci aritmetického průměru.   

 

Tabulka 22: Doby obratu vybraných položek (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

 
Doba obratu pohledávek Doba obratu závazků Doba obratu zásob 

2012 50 244 6 

2013 44 171 10 

2014 12 119 8 

2015 9 163 9 

2016 10 165 11 

průměr 25 173 9 

 

4.3.3 Plán investic 

Z dotazu na společnost ohledně plánů investic bylo zjištěno, že společnost nevede 

plán investice k žádnému dlouhodobému majetku. Podrobněji k jednotlivým částem. 

Dlouhodobý nehmotný majetek, který společnost vlastní, byl odepsán v roce 2015. Nová 

investice v následujících letech není vůbec plánovaná. Dlouhodobý hmotný majetek je 

tvořen pozemky, stavbami a samostatnými movitými věcmi. Pozemky společnost 

neplánuje kupovat. Stavby ve společnosti byly rozšířeny v roce 2014 o technické 

zhodnocení v ceně půl milionu korun. Předchozí investice do staveb proběhla v roce 

2008, 2009 a 2010, kdy společnost stavěla novou budovu a následné roky ji upravovala. 

Proto společnost ani u staveb nepočítá s investicemi v následujících letech. Samostatné 

movité věci jsou jedinou variantou, ve které by společnost mohla v budoucích letech 

investovat. Plán investic u samostatných movitých věcí společnost nevlastní. Proto byl 

pro budoucí plánování spočítán koeficient náročnosti. Ten vychází z období 2011–2016. 
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Tabulka 23: Koeficient náročnosti (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

 Samostatné movité věci 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Stav majetku ke konci roku 1 279 896 567 491 538 1 410 

  Odpisy 
 

754 796 561 370 535 

  Investice  
 

-383 -329 -76 47 872 

  Investice brutto  
 

371 467 485 417 1407 

  Investiční náročnost růstu tržeb  0,64 % 

 

Vypočítaný koeficient náročnosti vede k následnému odhadu budoucí investice do 

samostatných a movitých věcí. Odhad je určen pro obě varianty plánu, tedy pro 

optimistickou variantu i pesimistickou variantu. Výše vypočtené investice pro plánované 

období je možné vidět v následujících tabulkách.  

Tabulka 24: Odhad investic optimistická a pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat 

firmy) 

Samostatné movité věci Koeficient náročnosti Odhad investic 

Optimistická varianta 
0,64 % 

38 

Pesimistická varianta 25 

  

Z výše uvedené tabulky je možné vypozorovat odhadované investice pro 

optimistickou a pesimistickou variantu.  V prvním případě by netto investice měla být ve 

výši 38 tisíc korun. Pro pesimistickou verzi je stanovena netto investice na 25 tisíc korun.  

Optimistická varianta plánu investic 

Jako první je vypočítaná budoucí investice pro optimistickou variantu. Ta je pomocí 

koeficientu náročnosti investic určena v netto hodnotě jako 38 tisíc korun. 

 

Tabulka 25: Rozpočítání plánu investic optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

Samostatné movité věci 2016 2017 2018 2019 

Původní – odpisy 535 452 452 452 

             - zůstatková hodnota 1 410 958 506 54 

Nový      - investice netto   12,7 12,7 12,7 

             - investice brutto   917 1 069 1 248 

             - pořizovací hodnota k 31. 12.   917 1 986 3 234 

- Odpisy (1/6)  0 153 331 

Celkem – odpisy   452 605 783 

             - zůstatková hodnota 1 410 1 423 1 435 1 448 
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Z tabulky č. 25 je možné vyčíst údaje týkající se výpočtu z plánované investice 

v optimistické variantě. Jsou zde zahrnuty odpisy ze stávajících samostatných a movitých 

věcí, jež jsou určeny jako průměrná hodnota odpisů za poslední dva roky. U nový investic 

je možné pozorovat rozpočítanou odhadovanou netto investici. Ta společně s dalšími 

hodnotami tvoří brutto investici. Odpisy pro nový majetek jsou stanoveny ve velikosti 

jedné šestiny z pořizovací ceny ke konci roku. Součtem starých a nových odpisů vznikají 

odpisy celkem, jenž jsou použity pro další výpočty. Také zde je určena netto hodnota 

samostatných movitých věcí, která vstupuje do plánované rozvahy.  

Tabulka 26: Výpočet zůstatkové ceny a odpisů optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních 

dat firmy) 

 
2017 2018 2019 

Odpisy SMV 452 605 783 

Zůstatková cena SMV 1 423 1 435 1 448 

Odpisy staveb 1 038 1 038 1 038 

Zůstatková cena staveb 19 045 18 007 16 969 

Zůstatková cena pozemků 945 945 945 

Zůstatková cena celkem  21 413 20 387 19 362 

Odpisy celkem  1 490 1 643 1 821 

 

V tabulce výše byly uvedené hodnoty odpisů a zůstatkové ceny jednotlivého 

dlouhodobého majetku pro optimistickou variantu. Výsledné hodnoty samostatných 

movitých věcí jsou převzaty z předcházející tabulky s výpočtem plánované investice. 

Odpisy staveb jsou určeny na základě minulých let a jejich výše je ponechána pro celkový 

plán. Zůstatková cena je spočítána jako hodnota v minulém roce ponížena o odpisy 

v daném roce. Celková zůstatková cena je spočítaná jako součet jednotlivých položek 

dlouhodobého majetku. Celkové odpisy jsou určeny jako suma dílčích odpisů.  

Pesimistická varianta plánu investic 

Druhá varianta plánu investic je o něco pesimističtější. V ní má společnost za 

plánované období netto investici vy výší 25 tisíc korun.  
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Tabulka 27: Rozpočítání plánu investic pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat firmy) 

Samostatné movité věci 2016 2017 2018 2019 

Původní – odpisy 535 452 452 452 

             - zůstatková hodnota 1 410 958 506 54 

Nový      - investice netto 
 

8,3 8,3 8,3 

             - investice brutto 
 

912 1 064 1 242 

             - pořizovací hodnota k 31. 12. 
 

912 1 977 3 218 

              - odpisy (1/6) 
 

0 152 329 

Celkem – odpisy 
 

452 604 781 

             - zůstatková hodnota 1 410 1 418 1 427 1 435 

 

Plán investic v netto hodnotě je určen také pro pesimistickou variantu. V ní je 

počítáno s roční netto investicí ve výši 8,3 tisíc korun. Postup výpočtů jednotlivých 

položek je stejný jako v předchozí variantě. V tabulce níže jsou uvedeny odpisy a netto 

hodnoty dlouhodobého majetku pro pesimistickou variantu. Konečně hodnoty jsou 

vypočítány na základě dílčích hodnot, které jsou v tabulce také uvedené. 

Tabulka 28: Výpočet zůstatkové ceny a odpisů DM pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

účetních dat firmy) 

 
2017 2018 2019 

Odpisy SMV 452 604 781 

Zůstatková cena SMV 1 418 1 427 1 435 

Odpisy staveb 1 038 1 038 1 038 

Zůstatková cena staveb 19 045 18 007 16 969 

Zůstatková cena pozemků 945 945 945 

Zůstatková cena celkem  21 408 20 379 19 349 

Odpisy celkem  1 490 1 642 1 819 

 

 

4.4 Optimistická varianta finančního plánu. 

V následující podkapitole je vypočítána optimistická varianta finančního plánu pro 

společnost Travel Wine na základě předchozích kapitol.  

4.4.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Jako první je vytvořen výkaz zisku a ztráty. Výkaz je vypočítán především na 

základě prognózovaných tržeb a průměrného podílu k nim.   
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Tabulka 29: Optimistická varianta VZZ (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2017 2018 2019 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 26 607 28 128 29 509 

Tržby za prodej zboží 25 297 26 743 28 055 

Výkonová spotřeba 42 149 44 559 46 746 

Náklady vynaložené na prodané zboží 18 835 19 912 20 889 

Spotřeba materiálu a energie 11 961 12 645 13 265 

Služby 11 353 12 002 12 591 

Osobní náklady 7 976 8 432 8 846 

Mzdové náklady 6 047 6 393 6 706 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 929 2 039 2 140 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 1 490 1 643 1 821 

Ostatní provozní výnosy 2 663 2 816 2 954 

Tržby z prodeje materiálu 1 965 2 077 2 179 

Jiné provozní výnosy  698 738  775 

Ostatní provozní náklady 2 580 2 727 2 861 

Zůstatková cena prodaného materiálu 1 913 2 022 2 121 

Daně a poplatky 293  310 325 

Jiné provozní náklady 374 396 415 

Provozní výsledek hospodaření 373 326 245 

Výnosové úroky a podobné výnosy 0 0 0 

Nákladové úroky a podobné náklady 1 0 0 

Ostatní finanční výnosy 455 455 455 
Ostatní finanční náklady 405 405 405 
Finanční výsledek hospodaření 49 50 50 

Výsledek hospodaření před zdaněním 422 376 295 

Daň z příjmů 80 71 56 
Výsledek hospodaření po zdanění 341 305 239 

Výsledek hospodaření za účetní období 341 305 239 

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + 

V. + VI. + VII. 
55022 58142 60973 

 

Výnosové položky 

První pozornost je věnována výnosům. Všechny položky výnosů jsou vypočteny na 

základě průměrného podílu k tržbám. Výnosy společnosti jsou tvořeny tržbami z prodeje 

výrobků a služeb, tržbami z prodeje zboží, ostatními provozními výnosy a finančními 

výnosy. První dvě zmíněné položky se podílí na tržbách téměř stejnou výší, která činí 

48 % pro tržby z prodeje výrobků a služeb a 46 % pro tržby z prodeje zboží.  Ostatní 

provozní výnosy tvoří 4 % z celkových tržeb. Nejmenší část je tvořena ostatními 

finančními výnosy ve výši téměř 1 %. Položka výnosových úroků zaznamenávala 

v minulosti pokles a v posledním roce se dostala hodnota na nulu, proto je pro plán 
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počítáno s nulovou hodnotou. Dílčí položky součtového řádku ostatní provozní výnosy 

jsou tvořeny tržba z prodeje materiálu a ostatními provozními výnosy. Obě tyto položky 

je velice těžké naplánovat či odhadnout. Tržby z prodeje materiálu mají poslední dva roky 

výši přesahující 2 400 tisíc korun a předchozí dva roky byly o 1 000 nižší. Jiné provozní 

výnosy společnosti zaznamenaly v posledním roce vysoký nárůst. Proto jsou z důvodu 

obtížnosti odhadu tyto položky určeny na základě průměrného podílu jednotlivých 

položek k celkové sumě ostatních provozních výnosů. 

Nákladové položky  

Náklady pro plánované období jsou tvořeny převážně výkonovou spotřebou, kterou 

tvoří průměrně 77 % z tržeb. Tato položka je následně rozdělena na dílčí položky, jež 

jsou náklady na prodané zboží, spotřeba materiálu a energie a náklady na služby. 

Všechny tři položky jsou určeny na základě průměrného podílu k součtovému řádku, tedy 

výkonové spotřebě. Osobní náklady jsou tvořeny mzdovými náklady a náklady na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Hodnoty jsou vypočteny za pomocí stejné 

metody. Nejprve je vypočítán součtový řádek osobních nákladů podle průměrného podílu 

na tržbách a následně rozpočítán podle průměrného podílu jednotlivých položek. Položka 

úpravy hodnot v provozní oblasti neboli odpisy nelze zjistit žádnou metodou, která by 

měla vztah k tržbám. Firma poskytla částečné informace o investicích, avšak většinou se 

poskytnuté informace týkaly neinvestování do staveb a nehmotného dlouhodobého 

nehmotného majetku. Plán investic do samostatného movitého majetku firma nemá. Proto 

byl odhad proveden na základě koeficientu náročnosti investice z minulých let. Výpočet 

odpisů pro plánované období byl uveden v předchozí kapitole. Ostatní provozní náklady 

jsou ve společnosti zastoupeny zůstatkovou cenou prodaného materiálu. Ten je určen na 

základě průměrného podílu mezi tržbami z prodeje materiálu a jeho zůstatkovou cenou. 

Další položkou tvořící ostatní provozní náklady jsou daně a poplatky. Tato položka je 

stanovena na základě průměrného podílu k tržbám. Poslední položka, která spadá do této 

kategorie jsou jiné provozní náklady. I tyto náklady jsou stanoveny na základě 

průměrného podílu k tržbám. Náklady ve finanční oblasti jsou tvořeny nákladovými 

úroky a ostatními finančními náklady. První zmíněná položka byla v minulosti snižována, 

protože společnost splácela úvěr, který jí byl poskytnut. Úroky plynoucí ze zapůjčení 

peněz byly určeny na základě propočtu z minulých let. V roce 2017 společnost s velkou 

pravděpodobnosti splatí úvěr, proto je v tomto roce nákladový úrok nenulový. Avšak v 
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budoucích letech je počítáno s nulovým úrokem. Druhá položka, tvořící náklady ve 

finanční části výkazu zisku a ztráty, ostatní finanční náklady, byla určena na základě 

průměrného podílu k tržbám.  

4.4.2 Plánovaná rozvaha 

Jako druhý výkaz vytvořený ve finanční plánu je rozvaha. Pro sestavní plánované 

rozvahy jsou použity různé metody. Některé položky jsou určeny na základě doby obratu 

k tržbám, některé podle plánu investic, jiné jsou převzaty z jiného plánovaného výkazu 

a některým položkám je ponechána jejich předchozí hodnota či jejich vývoj. 

 Plánovaná aktiva 

Jako první jsou uvedeny aktiva společnosti. 

Tabulka 30: Optimistická varianta rozvaha; Aktiva (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
2017 2018 2019 

Aktiva celkem 33 511 31 714 30 337 

Dlouhodobý majetek 21 413 20 387 19 362 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 21 413 20 387 19 362 

Pozemky 945  945 945 

Stavby 19 045 18 007 16 969 

SMV a soubory movitých věcí 1 423 1 435 1 448 

Oběžná aktiva 12 057 11 294 10 954 

Zásoby 1 358 1 435 1 506 

Materiál 663 701 735 

Zboží 653 690 724 

Poskytnuté zálohy na zásoby 42 44 46 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 1 627 1 755 1 883 

Pohledávky z obchodních vztahů 1 561 1 689 1 817 

Daňové pohledávky 36 36 36 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 23 23 23 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 

Jiné pohledávky 7 7 7 

Krátkodobý finanční majetek 9 072 8 104 7 566 

Časové rozlišení 42 32 22 
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Dlouhodobý majetek společnosti je určen na základě investičního plánu. Ten byl 

vypočítán v kapitole s názvem východiska pro sestavení finančního plánu. Data z plánu 

investic byly poprvé použity ve výkazu zisku a ztráty. Dlouhodobý majetek je ve 

společnosti tvořen pozemky, stavbami a samostatnými movitými věcmi. První dvě 

uvedené položky nemá společnost v plánu rozvíjet, proto je hodnota pozemků ve všech 

tři letech stejná. Netto hodnota staveb je v každém roce snížena o odpisy ke stavbám ve 

výši 1038 tisíc korun. Tento odpis by určen jako konstantní podle předchozích let. Netto 

hodnota samostatných movitých věcí je vypočítána za pomoci koeficientu náročnosti 

investic z minula. Pro plánované období tato hodnota činila 38 tisíc korun. a byla 

rozpočítána rovnoměrně do plánu.  

Oběžná aktiva společnosti tvoří zásoby, krátkodobé pohledávky a krátkodobý 

finanční majetek. Zásoby společnosti jsou vypočteny na základě průměrné doby obratu 

za analyzované období. Celková hodnota zásob je následně rozpočítána podle průměru 

jednotlivých položek k zásobám v posledním roce. Krátkodobé pohledávky společnosti 

jsou součtem dílčích položek. Největší část tvoří pohledávky z obchodních vztahů. Těm 

je ponechán průměrný růst z poslední dvou let, a to z důvodu jejich nízké hodnoty 

v letech 2012 a 2014. Daňové pohledávky jsou určeny na základě průměrného hodnoty 

za sledované roky. Výsledná hodnota je ponechána pro celou dobu finančního plánu. 

Ostatní položky krátkodobých pohledávek jsou ponechány na stejné hodnotě, jaká byla 

během posledního sledovaného roku. Takto jsou určeny i jiné pohledávky které sice na 

začátku období dosahovaly vysokých hodnot, avšak ty byly snížené na nulu v roce 2015. 

Celková hodnota krátkodobých pohledávek odpovídá průměrné době obratu za poslední 

tři analyzované roky. Poslední položku oběžných aktiv tvoří krátkodobý finanční 

majetek. Ten byl určen na základě výkazu cash flow, jenž bude rozebrán níže v práci.  

Poslední část aktiv patří časovému rozlišení. To mělo v analyzovaných letech 

klesající vývoj. Proto je ve finančním plánu počítáno s tímto vývojem a je ponechán 

pokles mezi rokem 2015 a 2016. 
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Plánovaná pasiva 

Druhá část rozvahy náleží pasivům. 

Tabulka 31: Optimistická varianta rozvaha; Pasiva (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
2017  2018  2019  

Pasiva celkem 33 511 31 714 30 337 

Vlastní kapitál 9 504 9 809 10 048 

Základní kapitál 2 495  2 495  2 495  

Fondy ze zisku 250  250  250  

VH minulých let 6 418 6 759 7 064 

Nerozdělený zisk 7 678 8 019 8 324 

Neuhrazená ztráta -1 260  -1 260 -1 260 

VH za běžné účetní období 341 305 239 

Cizí zdroje 24 007  21 905  20 289  

Dlouhodobé závazky 1 850  1 850  1 850  

Jiné závazky 0  0  0  

Odložen daňový závazek 1 850  1 850  1 850  

Krátkodobé závazky 22 157  20 055  18 439  

Závazky z obchodních vztahů 16 513  14 868  13 600  

Závazky k zaměstnancům 504  533  559  

Závazky za soc. a zdrav. pojištění 161  170  178  

Stát – daňové závazky a dotace 281  253  231  

Krátkodobé přijaté zálohy 46  42  38  

Dohadné účty pasivní 740  666  609  

Jiné závazky 3 913  3 523  3 223  

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 

Časové rozlišení 0  0  0  

Vlastní kapitál společnosti má rostoucí tendencí. Ta je zapříčiněna kladným 

výsledkem hospodaření. Ten jako jediný pohybuje celkovou hodnotou vlastního kapitálu 

společnosti. Doposud společnost kumuluje své výsledky hospodaření z minulých let 

snížené o ztráty z minulých let. Tento vývoj je ponechán i ve finančním plánu.  

Druhou část pasiv společnosti tvoří cizí zdroje. Ty jsou rozděleny na dlouhodobé 

závazky, krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. Dlouhodobé závazky 

společnosti tvoří odložený daňový závazek. Jeho hodnota je ponechána i pro budoucí 

plán. Za analyzované období tvořily tuto položku i jiné závazky. Ty však byly postupně 

spláceny a v posledním roce měly nulovou hodnotu, proto s nimi v plánu není počítáno. 

Krátkodobé závazky společnosti jsou určeny na základě průměrné doby obratu. Průměrná 
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doba obratu závazků byla 173 dní. V prvním sledovaném roce byla doba obratu 244 dní. 

Tato hodnota byla jako extrém vyloučena z průměru. Nová průměrná doba obratu je 

stanovena na 124 dní. Byl tedy určen klesající vývoj, aby byla průměrná hodnota na konci 

plánovaného období blízko této hodnoty. Největší část krátkodobých závazků tvoří 

závazky z obchodní vztahů. Ty jsou určeny na základě průměrného podílu. Položky 

závislé ke mzdě jsou určeny jako jedna dvanáctina z osobních nákladů. Ostatní položky 

krátkodobých závazků jsou určeny na základě průměrných podílů. Z důvodu rozdílu 

v oblasti mezd je celková hodnota krátkodobých závazků mírně navýšena oproti 

předchozímu plánu. Poslední část cizích zdrojů jsou bankovní úvěry a výpomoci. V roce 

2016 byla hodnota úvěru na hodnotě 108 tisíc korun. Z přílohy k účetní uzávěrce bylo 

zjištěno že společnost posledních 5 let splácí 199 tisíc korun ročně. Proto by v prvním 

plánovaném roce měla částku splatit a jeho hodnota bude dosahovat 0 korun pro celé 

plánované roky.  

Poslední položka pasiv náleží časovému rozlišení. To bylo v posledních třech letech 

nulové, proto je s nulovou hodnotou počítáno i ve finančním plánu. 

4.4.3 Plánovaný výkaz cash flow 

Poslední část finančního plánovaní je věnována výkazu cash flow. Z výkazu 

o peněžním toku je zjištěna výsledná hodnota finančních prostředků, která přímo vstupuje 

do plánované rozvahy. Skládá se ze tří části. První část je zaměřena na provozní neboli 

běžnou činnost podniku. Druhá část náleží investiční činnosti a poslední je tok z finanční 

činnosti. Čistý peněžní tok upravuje stav peněžních prostředků na začátku období 

a vytváří jeho hodnotu na konci roku. 
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Tabulka 32: Optimistická varianta výkazu cash flow (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2017 2018 2019 

Stav peněžních prostředků na začátku období 9 892 9 072 8 104 

Výsledek hospodaření za účetní období 341 305 239 

Účetní odpisy DHM a DNM 1 490 1 643 1 821 

Změna stavu časového rozlišení 10 10 10 

Změna stavu zásob 262 - 78 -70 

Změna stavu pohledávek - 85 - 128 - 128 

Změna stavu kr. závazků, bez KÚ a fin. výpomocí - 2 265 - 2 103 -1 615 

Změna krát. úvěrů a fin. výpomocí - 108 0 0 

Čistý peněžní tok z běžné a mim. činnosti - 355 - 351 219 

Nabytí DHM a DNM - 465 - 617 - 796 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti - 465 - 617 - 796 

Změna stavu dlouh. závazků bez úvěrů 0 0 0 

Zvýšení stř. a dlouh. úvěrů 0 0 0 

Snížení stř. a dlouh. úvěrů 0 0 0 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti 0 0 0 

Čistý peněžní tok                                - 820 - 968 - 539 

Hotovost na konci roku 9 072 8 104 7 566 

 

Výkaz cash flow byl vytvořen z dat výkazu zisku a ztráty a rozvahy. Jako první je 

uveden výsledek hospodaření po zdanění z výkazu zisku a ztráty. Ten je upravován o 

odpisy jako nevýdajovou položku. Do běžné činnosti následně spadají změny stavu ČPK 

a splacení krátkodobých úvěrů. Výsledkem je provozní cash flow. Druhá část výkazu je 

věnována investicím. V případě společnosti pouze do dlouhodobého majetku. Poslední 

část zabývající se finančním tokem je u společnosti nulová. Výsledný peněžní tok je 

v každém roce záporný. Především pak z důvodu změny stavu krátkodobých závazků. 

Výsledná hodnota krátkodobých finančních prostředků je tedy každým rokem nižší. 

4.5 Pesimistická varianta finančního plánu 

Druhá varianta finančního plánu je pesimistická. Počítá tedy s nižšími tržbami, 

které povedou k rozdílnému výsledku hospodaření. Jak již bylo uvedeno v počáteční 

kapitole návrhové části, pesimistická varianta počítá s růstem tržeb pouze ve výši 66 % 

oproti optimistické variantě. 
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4.5.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Jako první je opět vypočítán plánovaný výkaz zisku a ztráty, jakožto výkaz nejvíce 

propojený s tržbami. 

Tabulka 33: Pesimistická varianta VZZ (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
2017 2018 2019 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 26 367 27 372 28 268 

Tržby za prodej zboží 25 068 26 024 26 875 

Výkonová spotřeba 41 769 43 361 44 780 

Náklady vynaložené na prodané zboží 18 665 19 377 20 011 

Spotřeba materiálu a energie 11 853 12 305 12 707 

Služby 11 250 11 679 12 061 

Osobní náklady 7 976 8 432 8 846 

Mzdové náklady 6 047 6 393 6 706 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 1 929 2 039 2 140 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 1 490 1 642 1 819 

Ostatní provozní výnosy 2 639 2 740 2 830 

Tržby z prodeje materiálu 1 947 2 021 2 087 

Jiné provozní výnosy 692 719 742 

Ostatní provozní náklady 2 556 2 654 2 741 

Zůstatková cena prodaného materiálu 1 895 1 968 2 032 

Daně a poplatky 290 301 311 

Jiné provozní náklady 371 385 397 

Provozní výsledek hospodaření 284 47 -213 

Výnosové úroky a podobné výnosy 0 0 0 

Nákladové úroky a podobné náklady 1 0 0 

Ostatní finanční výnosy 455 455 455 

Ostatní finanční náklady 405 405 405 

Finanční výsledek hospodaření 49 50 50 

Výsledek hospodaření před zdaněním 333 97 -163 

Daň z příjmů 63 19 0 

Výsledek hospodaření po zdanění 270 79 -163 

Výsledek hospodaření za účetní období 270 79 -163 

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. 

+ V. + VI. + VII. 
54 530 56 591 58 428 

 

Většina položek je určena obdobným způsobem jako tomu bylo u optimistické 

varianty. Odpisy společnosti vycházejí z plánu investic pro pesimistickou verzi. Osobní 

náklady byly ponechány stejné, jako byly vypočteny v optimistické variantě. Velikost 

mzdy či počet pracovníků není tedy v tomto případě spojený s plánovanými tržbami. 

Rozdíl oproti optimistické variantě je více rozdílný až v druhém a třetím roce. 
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V posledním plánovaném roce z důvodu ponechání stejných osobních nákladů je 

výsledek hospodaření záporný.  

4.5.2 Plánovaná rozvaha 

Druhým výkazem ve finančním plánu je opět rozvaha. Ta je stejně jako 

v optimistické verzi sestavena na základě doby obratu průměrných podílů a přejata 

z investičního plánu nebo jiného plánovaného výkazu či ponechána z předchozího roku.  

Plánovaná aktiva 

První část rozvahy patří plánovaným aktivům společnosti 

Tabulka 34: Pesimistická varianta rozvaha; Aktiva (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
2017 2018 2019 

Aktiva celkem 33 341 31 079 29 145 

Dlouhodobý majetek 21 408 20 379 19 349 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 21 408 20 379 19 349 

Pozemky 945 945 945 

Stavby 19 045 18 007 16 969 

SMV a soubory movitých věcí 1 418 1 427 1 435 

Oběžná aktiva 11 892 10 668 9 774 

Zásoby 1 355 1 407 1 453 

Materiál 657 682 704 

Zboží 657 682 704 

Poskytnuté zálohy na zásoby 42 43 45 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 1 587 1 723 1 866 

Ppohledávky z obchodních vztahů 1 521 1 657 1 800 

Daňové pohledávky 36 36 36 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 23 23 23 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 

Jiné pohledávky 7 7 7 

Krátkodobý finanční majetek 8 950 7 538 6 455 

Časové rozlišení 42 32 22 

 

Dlouhodobý majetek je stejně jako v optimistické variantě určen na základě plánu 

investic. Hodnoty položek staveb a pozemků jsou ponechány ve stejné výši. Změna 
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nastává u samostatných movitých věcí. Z důvodu snížení tržeb vychází odhad netto 

investic v pesimistické variantě finančního plánu na 25 tisíc korun.  

U oběžných aktiv společnosti jsou zásoby určeny stejně jako tomu bylo 

v optimistickém plánu. Jsou tedy spočítány na základě průměrné doby obratu zásob 

v analyzovaných letech, které byly následně rozpočítány podle stejného poměru, jenž byl 

spočítán v roce 2016. Krátkodobé pohledávky společnosti jsou určeny podle průměrné 

doby obratu pohledávek. Protože se jedná o pesimistickou variantu je v plánu počítáno se 

zhoršením platební morálky odběratelů a tím navýšení pohledávek i doby obratu 

pohledávek. Zhoršení je určeno od průměrné doby obratu za poslední tři roky 

s prodloužením doby obratu pohledávek o půl dne za rok. Následně je přes tržby 

v jednotlivých letech dopočítána výše krátkodobých pohledávek. Kromě pohledávek 

z obchodních vztahů jsou ostatní dílčí položky určeny stejně jako v optimistické variantě. 

Pohledávky z obchodních vztahů jsou vypočítány jako rozdíl krátkodobých pohledávek 

a ostatními položkami pod ně spadající. Krátkodobé finanční aktiva jsou vypočítána na 

základě výkazu cash flow. 

Časové rozlišení podniku je každým rokem sníženo o stejnou hodnotu, která je 

stejná jako rozdíl mezi lety 2015 a 2016. 
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Plánovaná pasiva 

Druhou částí rozvahy jsou plánovaná pasiva. 

Tabulka 35: Pesimistická varianta rozvaha; Pasiva (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
2017  2018  2019  

Pasiva celkem 33 342 31 079 29 145 

Vlastní kapitál 9 433 9 512 9 349 

Základní kapitál 2 495 2 495 2 495 

Fondy ze zisku 250 250 250 

VH minulých let 6 418 6 688 6 767 

Nerozdělený zisk 7 678 7 948 8 027 

Neuhrazená ztráta -1 260 -1 260 -1 260 

VH za běžné účetní období 270 79 -163 

Cizí zdroje 23 909  21 567  19 796  

Dlouhodobé závazky 1 850  1 850  1 850  

Jiné závazky 0  0  0  

Odložen daňový závazek 1 850  1 850  1 850  

Krátkodobé závazky 22059 19717 17 946  

Závazky z obchodních vztahů 16 364  14 544  13 165  

Závazky k zaměstnancům 504  533  559  

Závazky za soc. a zdrav. pojištění 161  170  178  

Stát – daňové závazky a dotace 374 332 300  

Krátkodobé přijaté zálohy 46 41 36  

Dohadné účty pasivní 733 652 589  

Jiné závazky 3877 3446 3 119  

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0  

Časové rozlišení 0  0  0  

 

Vlastní kapitál je ovlivněný výsledkem hospodařením a jeho kumulací. 

V pesimistické variantě je výsledek hospodaření kladný v prvních dvou letech. Ve třetím 

roce je z důvodu ponechání stejných osobních nákladů z optimistické variantě dosaženo 

ztráty.  

Dlouhodobé závazky má společnost v podobě odloženého daňového závazku ve 

výši 1850 tisíc korun. Tato výše je ponechána i v plánu. Krátkodobé závazky jsou určeny 

podle doby obratu závazků. Stejně jako v optimistické variantě je počítáno s jejím 

snižováním. Snížení je ponecháno stejně, jako tomu bylo v předchozí variantě. Mimo 

položky s osobními náklady jsou všechny části krátkodobých závazků určeny na základě 
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průměrného poměru z předchozích let. Závazky k zaměstnancům a závazky za sociální 

a zdravotní pojištění je spočítáno jako jedna dvanáctina z příslušné nákladové položky. 

Posední část cizích zdrojů patří bankovním úvěrům a výpomocím. S těmi je počítáno 

stejně jako v optimistické variantě.  

Časové rozlišení má v pasivech nulovou hodnotu, a ta je ponechána i pro budoucí 

plán.  

4.5.3 Plánovaný výkaz cash flow 

Poslední výkaz v pesimistické variantě je plánovaný výkaz cash flow. Ten je 

sestavený stejným způsobem jako v předchozí variantě. 

Tabulka 36: Pesimistická varianta výkazu cash flow (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
2017 2018 2019 

Stav peněžních prostředků na začátku období 9 892 8 950 7 539 

Výsledek hospodaření za účetní období 270 79 -163 

Účetní odpisy DHM a DNM 1 490 1 642 1 819 

Změna stavu časového rozlišení 10 10 10 

Změna stavu zásob 265 - 52 - 46 

Změna stavu pohledávek - 45 - 136 - 143 

Změna stavu kr. závazků, bez KÚ a fin. výpomocí -2 364 - 2 341 - 1 770 

Snížení krát. úvěrů a fin. výpomocí -108 0 0 

Čistý peněžní tok z běžné a mim. činnosti - 482 - 798 - 293 

Nabytí DHM a DNM - 460 - 613 - 791 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti - 460 - 613 - 791 

Změna stavu dlouh. závazků bez úvěrů 0 0 0 

Zvýšení stř. a dlouh. úvěrů 0 0 0 

Snížení stř. a dlouh. úvěrů 0 0 0 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti 0 0 0 

Čistý peněžní tok                                - 942 - 1 411 - 1084 

Hotovost na konci roku 8 950 7 539 6 455 

 

Rozdíl oproti předchozí variantě je především ve výsledku hospodaření. Ten je nižší 

a v posledním roce dosahuje záporné hodnoty. Dalším rozdílem mezi plány je ČPK, který 

má v pesimistické verzi vyšší záporné hodnoty. Nižší hodnoty jsou pak z důvodu menších 

netto investic v oblasti toku z investiční činnosti. 
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4.6 Finanční analýza návrhů 

V předchozích podkapitolách jste byli postupně seznámeni s optimistickou 

a pesimistickou variantou finančního plánu. Předposlední část diplomové práce je 

věnována zhodnocení jednotlivých variant finančního plánu. K porovnání byly použity 

metody z finanční analýzy. Hodnocení bylo provedeno i v závislosti ke stanoveným 

cílům. 

4.6.1 Analýza rozdílových ukazatelů  

Ukazatel čistého pracovního kapitálu je možné hodnotit pozitivně. Z důvodu 

snížení krátkodobých závazků, především pak závazků z obchodních vztahů dochází ke 

snížení obou ukazatelů v navrhovaném plánu. ČPK v optimistické variantě klesá z 

hodnoty přesahující 11 00 tisíc korun na 7 544 tisíc korun. V pesimistické verzi byl pokles 

nižší a konečná hodnota je téměř o 700 tisíc vyšší oproti variantě optimistické. Čisté 

pohotové prostředky poklesly pouze v optimistické variantě. Pesimistická verze počítá 

s více záporným finančním tokem. Z toho důvodu je ukazatel v klesajícím vývoji.  

Tabulka 37: Porovnání rozdílových ukazatelů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Optimistická 2017 2018 2019 

ČPK -10 121 -8 800 -7 544 

ČPP -2 027 -1 963 -1 713 

 

Pesimistická 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

ČPK -10 188 -9 090 -8236 

ČPP -2 101 -2 361 -2 582 

 

4.6.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Prvními poměrovými ukazateli je ukazatel rentability. V optimistické variantě jsou 

ukazatelé výnosnosti kladné. Avšak v průběhu let mají klesající vývoj. Vývoj ukazatelů 

nelze porovnat s předchozími roky, neboť společnost ve dvou letech dosáhla záporného 

výsledku hospodaření. V pesimistické variantě je předpovídán rychlejší pokles výsledku 

hospodaření, a to z důvodu zachování osobních nákladů z předchozí varianty. 

V posledním roce je výsledek hospodaření záporný a ukazatelé rentability nabývají 

mínusových hodnot.  
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Tabulka 38: Porovnání ukazatelů rentability (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Optimistická 2017 2018 2019 

ROA 1,11 % 1,03 % 0,81 % 

ROE 3,60 % 3,13 % 2,40 % 

ROS 0,62 % 0,53 % 0,39 % 

 

Pesimistická 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

ROA 0,85 % 0,15 % -0,73 % 

ROE 2,87 % 0,83 % -1,76 % 

ROS 0,50 % 0,14 % -0,28 % 

 

Druhým poměrovým ukazatelem je likvidita. Běžná a pohotová likvidita je v první 

variantě rostoucí. Růst je zapříčiněný navýšením pohledávek a zásob oproti snížení 

krátkodobých závazků. Okamžitá likvidita zůstává přibližně na stejné úrovni jako v roce 

2016. Ve druhém zpracovaném plánu je rostoucí pouze likvidita 3. stupně, která roste 

pomalým tempem. Ostatní dvě likvidity mají vývoj klesající. Pokles je způsobený 

záporným výsledkem finančního toku, který následně snižuje krátkodobý finanční 

majetek.  

Tabulka 39: Porovnání ukazatelů likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Optimistická 2017 2018 2019 

Běžná likvidita 0,54 0,56 0,59 

Pohotová likvidita 0,48 0,49 0,51 

Okamžitá likvidita 0,41 0,40 0,41 

 

Pesimistická 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Běžná likvidita 0,538 0,539 0,541 

Pohotová likvidita 0,48 0,47 0,46 

Okamžitá likvidita 0,40 0,38 0,36 

Třetí poměrový ukazatel patří zadluženosti. Celková zadluženost podniku je v obou 

variantách v poklesu. V optimistickém finančním plánu je pokles zadluženosti rychlejší. 

V pesimistické verzi je pokles závazků společnosti rychlejší, avšak celková pasiva 

společnosti klesají také rychleji, proto v poměru vychází celková zadluženost nižší 

v optimistické verzi. Koeficient samofinancování má naopak rostoucí vývoj.  
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Tabulka 40: Porovnání ukazatelů zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Optimistická 2017 2018 2019 

Celková zadluženost 71,7 % 69,2 % 67,0 % 

Koeficient samofinancování 28,3 % 30,8 % 33,0 % 

 

Pesimistická 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Celková zadluženost 71,8 % 69,5 % 68,1 % 

Koeficient samofinancování 28,2 % 30,5 % 31,9 % 

4.6.3 Analýza soustav ukazatelů 

Pro analýzu soustavy ukazatelů byl opět zvolen nejznámější bankrotní model 

Altmanovo Z-skóre. Ve obou variantách finančního plánu je výsledné Z-skóre každým 

rokem vyšší. V porovnání je vývoj v optimistické variantě rychlejší. Konečná hodnota 

Altmanova bankrotního modelu se po celou dobu nachází v tzv. „šedé zóně“. V této 

oblasti není možné určit budoucí vývoj podniku. Pozitivní však je, že hodnota je rostoucí 

a přibližuje se horní hranici této zóny.  

Tabulka 41: Porovnání soustav ukazatelů; Altmanovo Z-skóre (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Optimistická 2017 2018 2019 

Altmanovo Z-Skóre 1,809 2,057 2,286 

ČPK/ Aktiva celkem -0,30 -0,28 -0,25 

0,717 -0,22 -0,20 -0,18 

Nerozdělený zisk / Aktiva celkem  0,23 0,25 0,27 

0,847 0,19 0,21 0,23 

EBIT / Aktiva celkem 0,01 0,01 0,01 

3,107 0,03 0,03 0,03 

Vlastní kapitál/ Cizí zdroje 0,40 0,45 0,49 

0,42 0,17 0,19 0,21 

Tržby / Aktiva celkem 1,63 1,83 2,00 

0,998 1,63 1,82 2,00 

 

Pesimistická 

   

Altmanovo Z-Skóre 1,792 2,006 2,199 

ČPK/ Aktiva celkem -0,31 -0,29 -0,28 

*0,717 -0,22 -0,21 -0,20 

Nerozdělený zisk / Aktiva celkem  0,23 0,26 0,27 

*0,847 0,20 0,22 0,23 

EBIT / Aktiva celkem 0,01 0,00 -0,01 

*3,107 0,03 0,00 -0,02 

Vlastní kapitál/ Cizí zdroje 0,39 0,44 0,47 

*0,42 0,17 0,18 0,20 

Tržby / Aktiva celkem 1,63 1,81 2,00 

*0,998 1,62 1,81 2,00 
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Graf 8:Porovnání Altmanova Z-skoré (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.7 Zhodnocení finančních plánů 

Poslední část diplomová práce je věnování celkovému zhodnocení obou variant 

finančních plánů s cílem jejich sestavení. Na začátku této kapitoly byly uvedeny cíle, 

které by měl plán splnit. Prvním cílem finančního plánu bylo snížit zadluženost 

společnosti. V letech 2015 a 2016 byla zadluženost společnosti na 74 %, v optimistické 

variantě finančního plánu došlo k postupnému snížení zadluženosti společnosti o 7 % na 

hodnotu 67 %. V pesimistické variantě došlo v prvním dvou letech téměř ke stejnému 

snížení, však v posledním roce zadluženost společnosti nepoklesla stejně jako u 

optimistického plánu. Hodnota v pesimistické variantě je v roce 2019 vy výší 68,1 %. 

Tento ukazatel se podařilo pomocí finančního plánu postupně splnit. Poklesem 

zadluženosti došlo ke snížení doby obratu závazků. V analyzovaných letech 2012-2016 

se doba obratu závazků pohybovala na průměrné hodnotě 173 dnů. V obou variantách 

plánů se již od počátku počítalo s jeho snížením. V optimistické variantě docházelo ke 

snižování doby obrazu závazků v prvním plánovaném roce na 145 dnů, v druhém roce na 

124 dnů a v posledním roce na 109 dnů. Ve variantě pesimistické byla doba obratu 

snížena postupně na 146 dnů v prvním roce, 125 dnů v roce druhém a 111 dnů 

v posledním plánovaném roce. V obou variantách došlo ke snížení doby obratu závazků. 

Druhým cílem finančního plánu bylo zvýšit hodnotu rozdílových ukazatelů. Hodnoty 

ČPK a ČPP byly ve všech analyzovaných letech záporné. V plánu bylo počítáno se 
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snížením závazků společnosti. Ty musely být uhrazeny z finančnících prostředků 

podniku. Z toho důvodu je velmi obtížné také navýšit výslednou hodnotu rozdílových 

ukazatelů. Čistý pracovní kapitál měl meziroční přírůstek v letech 2015-2016 -566 tisíc 

korun a v poslední roce dosáhl výše -11 369 tisíc korun. V optimistickém plánu dochází 

k postupnému navýšení ČPK v prvním roce je nárůst o 1 248 tisíc korun, ve druhém roce 

dochází k navýšení o 1 321 tisíc korun a v posledním roce o dalších 1 256 tisíc korun. Na 

konci plánovaného období v optimistické variantě je jeho výsledná hodnota -7 544 tisíc 

korun. Podobný vývoj je ve variantě pesimistické, kde však dochází v posledním roce 

k výsledné hodnotě -8 236 tisíc korun. Čisté pohotové prostředky měly v posledním 

analyzovaném roce -2 320 tisíc korun. V optimistickém finančním plánu dochází ke 

snižování hodnoty ČPP a v posledním roce je hodnota o 607 tisíc korun vyšší, než tomu 

bylo v posledním analyzovaném roce. V pesimistické variantě je vývoj bohužel opačný. 

V prvním roce dochází ke snížení hodnot čistých pohotových prostředků, avšak 

v následujících letech jeho hodnota roste a v posledním roce se vyšplhá na -2 582 tisíc 

korun. Celkově se rozdílové ukazatele v obou variantách finančních plánů zlepší. Pouze 

v případě čistých pohotových prostředků v pesimistické variantě dochází ke zhoršení. Na 

závěr je možné finanční plán hodnotit kladně, neboť dochází ke zlepšení nedostatků 

zjištěných ve finanční analýze. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce měla posoudit stav společnosti Travel Wine, a to za pomoci 

strategické a finanční analýzy. Ze strategické analýzy bylo zjištěno že společnost díky 

svému diverzifikovanému podnikání v nabízených službách je velmi dobře připravena na 

možné budoucí komplikace, který by mohly nastat. Společnost se také nachází na 

vhodném místě, které by však v budoucnu mohlo být opuštěno z důvodu hrozby plynoucí 

z dokončení dálnice spojující Brno a Vídeň. Strategická analýza dále také nalezla slabá 

místa v oblasti zaměstnanců. Na durhou stranu existují také příležitosti, jež byly zjištěny. 

Největší příležitost má společnost v oblasti cestovního ruchu a nabídky služeb v oblasti 

vinařství, či rozšíření o možnost dobití elektromobilů na čerpací stanici.  

Následující část diplomové práce byla zaměřena na finanční analýzu podniku za 

období 2012-2016. V této analýza byly nalezeny nedostatky týkající se zejména oblasti 

rozdílových ukazatelů, vre kterých společnost dosahuje záporných hodnot u čistého 

pracovního kapitálu, čistých pohotových prostředků a čistého peněžně-pohledávkového 

fondu. U poměrových ukazatelů docházelo k rozdílným výsledkům. Rentabilita byla 

ovlivněna záporným výsledkem hospodaření, a proto v některých letech vykazovala 

zápornou hodnotu. Na začátku období se však rovnala oborovým průměrům. Likvidita 

společnosti dosahovala velmi nízkých hodnot v porovnání s doporučenými výsledky, 

avšak při srovnání s hodnotami oborového průměru se výsledky od sebe moc nelišily. 

Zadluženost společnosti po celou dobu dosahovala vysokých hodnot a doba obratu 

závazků byla téměř půl roku. Pozitiva byla nalezena v době obratu zásob a pohledávek. 

Dle soustav ukazatelů byly zjištěny rozdílné výsledky. Podle Altmanova Z-skóre se 

podnik většinu času nachází v tzv. „šedé zóně“, kde tedy není jednoznačné určit, zda je 

podnik ohrožený bankrotem či nikoli. Index důvěryhodnosti IN05 společnost odsoudil 

k bankrotu. 

Poslední část diplomové práce byla věnována samotnému finančními plánu, který 

je sestaven s výhledem na tři roky, jedná se tady o roky 2017, 2018 a 2019. Na začátku 

kapitoly byly ještě jednou shrnuty výsledky z finanční analýzy, na které byl navrhnutý 

plán vedoucí ke zlepšení vybraných ukazatelů a tím i celkové hospodárnosti podniku. 

Finanční plán byl sestaven ve dvou variantách. První optimistická varianta počítala s 

růstem tržeb a ponecháním tržního podílu. V pesimistické variantě byl pomocí iterační 

metody zvolen růst tržeb o třetinu nižší, než k tomu bylo v první variantě. Z toho důvodu 
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došlo ke snížení tržního podílu podniku. Pro obě varianty byly sestaveny plánované 

doklady, jež jsou součástí účetní závěrky. Jedná se o plánovaný výkaz zisků a ztráty, 

plánovaná rozvaha a plánovaný výkaz o peněžních tocích. K sestavení bylo zapotřebí 

určit pomocí generátorů hodnot prognózované tržby a vypočítat koeficient náročnosti 

investic pro odhadnutí budoucích investic do dlouhodobého majetku. Na konci 

diplomové práce byly za pomocí finanční analýzy vypočteny data k porovnání mezi 

jednotlivými plány a určeny změny mezi současným stavem a budoucím plánem. Úplný 

konec práce náleží celkovému zhodnocení finančního plánu s vytyčenými cíli.   
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Příloha 1: Rozvaha analyzované společnosti; Aktiva 

Položka 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Aktiva celkem 36 687 36 075 31 809 37 101 35 544 

Dlouhodobý majetek 25 339 24 232 23 614 22 604 22 438 

Dlouhodobý nehmotný majetek 72 39 19 0 0 

Software 72 39 19 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 25 267 24 193 23 595 22 604 22 438 

Pozemky 945 945 945 945 945 

Stavby 23 426 22 681 22 159 21 121 20 083 

SMV a soubory movitých věcí 896 567 491 538 1 410 

Oběžná aktiva 11 066 11 719 8 132 14 435 13 054 

Zásoby 539 1 355 1 383 1 452 1 620 

Materiál 79 793 668 692 791 

Zboží 431 541 688 741 779 

Poskytnuté zálohy na zásoby 29 21 27 19 50 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 4 554 5 930 2 007 1 361 1 542 

Pohledávky z obchodních vztahů 431 1 244 497 1 305 1 433 

Daňové pohledávky 78 3 21 0 79 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 111 2 487 185 56 23 

Dohadné účty aktivní 110 69 36 0 0 

Jiné pohledávky 2 824 2 127 1 268 0 7 

Krátkodobý finanční majetek 5 973 4 434 4 742 11 622 9 892 

Časové rozlišení 282 124 63 62 52 
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Příloha 2: Rozvaha analyzované společnosti; Pasiva 

Položka 2 012  2 013  2 014  2 015  2 016  

Pasiva celkem 36 687  36 075  31 806  37 101  35 544  

Vlastní kapitál 8 939  9 585  9 203  9 646  9 163  

Základní kapitál 2 495  2 495  2 495  2 495  2 495  

Fondy ze zisku 250  250  250  250  250  

VH minulých let 6 094  6 194  6 840  6 458  6 901  

Nerozdělený zisk 6 489  6 589  7 235  7 235  7 678  

Neuhrazená ztráta -395  -395  -395  -777  -777  

VH za běžné účetní období 100  646  -382  443  -483  

Cizí zdroje 26 011  25 979  22 606  27 455  26 381  

Dlouhodobé závazky 2 962  2 376  2 062  1 910  1 850  

Jiné závazky 1 112  526  212  60  0  

Odložen daňový závazek 1 850  1 850  1 850  1 850  1 850  

Krátkodobé závazky 22 145  22 898  20 038  25 238  24 423  

Závazky z obchodních vztahů 15 423  16 931  14 842  19 269  19 496  

Závazky k zaměstnancům 322  373  351  400  508  

Závazky za soc. a zdrav. pojištění 271  169  175  213  298  

Stát – daňové závazky a dotace 321  583  114  223  224  

Krátkodobé přijaté zálohy 52  11  0  26  161  

Dohadné účty pasivní 659  587  957  1 506  119  

Jiné závazky 5 097  4 244  3 599  3 601  3 617  

Bankovní úvěry a výpomoci 904  705  506  307  108  

Časové rozlišení 1 737  511  0  0  0  
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty analyzované společnosti 

Položka 2 012 2 013 2 014 2 015 2016 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 16 774 22 631 25 842 28 246 27 287 

Tržby za prodej zboží 15 265 23 298 31 543 24 054 21 621 

Výkonová spotřeba 24 349 37 302 50 087 42 539 39 294 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
10 198 17 937 25 732 17 991 15 295 

Spotřeba materiálu a energie 6 403 9 336 13 158 13 848 12 589 

Služby 7 748 10 029 11 197 10 700 11 410 

Osobní náklady 5 594 6 058 6 811 7 670 9 647 

Mzdové náklady 4 160 4 635 5 219 5 813 7 352 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
1 434 1 423 1 592 1 857 2295 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 1 532 1 530 1 603 1 408 1 572 

Ostatní provozní výnosy 357 1 634 2 283 2 722 4041 

Tržby z prodeje materiálu 0 1 341 1 545 2 485 2 426 

Jiné provozní výnosy 357 293 738 237 1 615 

Ostatní provozní náklady 672 1 914 1 884 3 007 2991 

Zůstatková cena prodaného 

materiálu 
0 1 333 1 400 2 487 2 408 

Daně a poplatky 193 195 292 318 333 

Jiné provozní náklady 479 386 192 202 250 

Provozní výsledek hospodaření 256 759 -717 398 -555 

Výnosové úroky a podobné výnosy 142 72 81 26 0 

Nákladové úroky a podobné 

náklady 
163 119 53 29 10 

Ostatní finanční výnosy 128 522 704 621 301 

Ostatní finanční náklady 263 485 377 393 508 

Finanční výsledek hospodaření -156 -10 355 225 83 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
100 749 -362 623 -483 

Daň z příjmů 0 103 20 180 11 

Výsledek hospodaření po zdanění 100 646 -382 443 -472 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 
100 646 -382 443 -472 

Čistý obrat za účetní období 32 666 48 157 60 453 55 669 53 250 

 


