
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku 

v letech 2012 až 2016. V první části práce je teoretickými poznatky přiblížena 

problematika finanční analýzy. Druhá část práce zahrnuje představení společnosti 

a praktickou aplikaci finančních ukazatelů. V závěru práce jsou navržena možná opatření, 

která mají vést ke zlepšení finanční situace podniku. 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with an evaluation of the financial situation of the selected 

company between 2012 and 2016. The first part of the thesis approaches the issue 

of financial analysis by theoretical knowledge. The second part of the thesis includes 

the introduction of the company and the practical application of financial indicators. 

The conclusion of the thesis contains measures to improve the financial situation 

of the company. 
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ÚVOD 

Finanční analýza podává zpětný pohled na hospodaření podniků a je podkladem 

pro finanční řízení. Manažeři na základě podkladů z předchozích let mohou predikovat 

budoucí vývoj a přizpůsobit tak své činnosti k zajištění perspektivnějšího fungování 

společnosti. Posouzením finančního zdraví mohou být odhaleny silné a slabé stránky. 

Ve spojení s analýzou vnějšího okolí podniku, která pomůže odhalit příležitosti a hrozby 

podniku, dává celkový obraz o možném vývoji společnosti. 

Pro vypracování finanční analýzy se používá řada metod. Mezi elementární metody patří 

analýza absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů. Dále se využívají také vyšší 

metody, které zahrnují bankrotní a bonitní modely. 

V současném ekonomickém prostředí se jeví hodnocení finanční situace podniků jako 

jedna z velmi důležitých a užitečných činností. Pravidelná hodnocení by mělo 

vrcholové vedení společnosti provádět zejména z důvodu dlouhodobé udržitelnosti 

ekonomické stability. Především ve spojení se strategickým plánováním společnosti je 

nezbytné včas odhalit vznikající finanční problémy, které mohou ohrozit další fungování 

podniku. 

Základní informace pro finanční analýzu jsou přejímány z účetních výkazů, které 

obsahují rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce. Jako další zdroj dat 

mohou posloužit interní dokumenty společnosti. O zhodnocení finanční situace 

konkrétního podniku mají zájem i další osoby a organizace. Nejčastějšími 

externími uživateli jsou investoři, obchodní partneři, banky a jiní věřitelé a konkurenční 

podniky. 

Pro zpracování praktické části této práce jsou využity účetní výkazy společnosti 

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. Hlavní činností společnosti je produkce 

technologicky náročných odlitků litin a slitin. Dále lze zmínit výrobu modelových 

zařízení a kovových forem a v neposlední řadě obrábění odlitků na strojích CNC. Podnik 

se zaměřuje na kusovou až středně sériovou výrobu. Vyjma tuzemských odběratelů 

společnost obchoduje také s dalšími evropskými státy. Největší podíl na celkovém 

exportu zaujímá Německo. 
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Slévárenství dodává polotovary strojírenské metalurgie pro výrobu finálních produktů. 

Přidaná hodnota finální produkce je vyšší než přidaná hodnota při výrobě odlitků. 

Slévárenská výroba je energeticky velmi náročná a vyžaduje investice do zařízení, které 

nezvyšují přidanou hodnotu. Jedná se o zařízení k zajištění čistoty pracovního a životního 

prostředí (odsávání, filtrace, čištění odpadních vod). Pro slévárenství je také typický 

poměrně vysoký podíl osobních nákladů na celkovém obratu. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Tato kapitola obsahuje vymezení cílů, metod a postupů pro zpracování bakalářské práce. 

1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh vhodných opatření, která vycházejí 

z výsledků zhodnocení ekonomického vývoje vybraného podniku v letech 2012 až 2016. 

Tato opatření by měla vést ke zlepšení finanční situace. 

Pro splnění hlavního cíle jsou stanoveny následující dílčí cíle: 

 literární rešerše, 

 zpracování teoretických východisek bakalářské práce, 

 představení analyzovaného podniku, 

 aplikování metod finanční analýzy na konkrétní podnik, 

 porovnání s výsledky dvou konkurenčních podniků, 

 porovnání s oborovými hodnotami, 

 zhodnocení finanční situace podniku. 

1.2 Použité metody 

Mezi metody použité v této bakalářské práci patří: analýza PESTLE, finanční analýza 

a analýza SWOT. Pomocí PESTLE analýzy budou přiblíženy vlivy vnějšího prostředí 

(politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekologické), které působí 

na analyzovanou společnost. Mezi metody finanční analýzy patří: analýza absolutních 

ukazatelů, analýza rozdílových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů a analýza 

soustav ukazatelů. Z analýz soustav ukazatelů byly vybrány – Altmanův model, model 

IN05 a Kralickův Quicktest. Na závěr je využita souhrnná analýza SWOT, díky které je 

možné posoudit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti. 

Další metodou hodnocení finanční situace podniku je porovnání výsledků analýz 

sledované společnosti s hodnotami nejbližší konkurence a s průměrem odvětví, do 

kterého se analyzovaný podnik řadí. Tyto hodnoty budou čerpány z webových stránek 

justice.cz a Českého statistického úřadu. 
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1.3 Postupy zpracování 

Práce je rozdělena do tří samostatných celků, které jsou vzájemně propojené. První část 

práce zahrnuje teoretické vymezení základních pojmů, které poslouží k orientaci v řešené 

problematice a k přiblížení využitých metod. 

Druhá část obsahuje aplikaci teoretických poznatků na analyzovaný podnik, včetně 

interpretace dosažených výsledků. Všechny výpočty jsou provedeny na základě veřejně 

dostupných informací. Hodnoty podniku jsou porovnány s hodnotami nejbližších 

konkurenčních společností a oborového průměru. 

Třetí část práce je věnována konkrétním návrhům, které vycházejí z provedených analýz. 

Návrhy jsou podloženy finančními výpočty a jejich zavedení by mělo přispět ke zlepšení 

současného stavu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Následující část práce obsahuje teoretická východiska týkající se finanční analýzy, která 

budou v praktické části práce aplikována na analyzovanou společnost. 

2.1 Strategická analýza 

V podnikatelském prostředí existuje řada faktorů, které obecně působí na podnik. 

Na jedné straně vytvářejí nové podnikatelské příležitosti. Na straně druhé však mohou 

znamenat i potenciální hrozby pro jeho existenci (1, s. 47). 

Cílem strategické analýzy je identifikace, analýza a zhodnocení všech relevantních 

faktorů (viz. Obrázek č. 1), které ovlivňují konečný výběr cílů strategie podniku i jeho 

budoucí vývoj. Strategická analýza zahrnuje nejrůznější analytické techniky, které slouží 

k identifikaci vztahů mezi okolím podniku a jeho vnitřním potenciálem (2, s. 8–9). 

Před provedením analýzy je nezbytné zjistit, zda nedošlo k zásadním změnám 

předpokladů, na kterých byla vytvořena stávající taktika. V případě významných změn 

musí být budoucí strategie podniku upravena (3, s. 40). 

 
Obrázek č. 1: Podnikatelské okolí společnosti 

(Zdroj: 3, s.40) 
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2.1.1 PESTLE analýza 

Slouží ke strategické analýze vnějšího prostředí organizace. Jednotlivá písmena jsou 

odvozena z anglického překladu vybraných typů vnějších faktorů, a to: P – political, 

E – economical, S – social, T – technological, L – legal, E – ecological. Podstatou této 

analýzy je identifikace nejvýznamnějších jevů, událostí, rizik a účinků, které ovlivňují 

nebo by mohli ovlivňovat organizaci (4). 

Do analýzy PESTLE řadíme následující: 

 Politické faktory – zahrnují stabilitu vlády, ekonomickou politiku, podporu 

importu a exportu, postoj vlády ke kultuře a náboženství, vládní výdaje (3, s. 47). 

 Ekonomické faktory – podnik je z vnějšího okolí ovlivňován fází ekonomického 

cyklu, charakterem ekonomiky, úrovní HDP, konkurenceschopností ekonomiky, 

vývojem cen apod. (5, s. 11). 

 Sociální faktory – jsou vymezeny věkovou strukturou a zdravotním stavem 

populace, stylem a životní úrovní, postoji a hodnotami lidí, kvalifikací, 

společenským prostředím apod. Tyto faktory mohou ovlivnit jak stranu poptávky, 

tak i stranu nabídky zboží a služeb (1, s. 53). 

 Technologické faktory – odráží podporu vlády v oblasti výzkumu a vývoje, 

investice do vědy a vzdělávání, rychlost morálního zastarávání apod. (3, s. 48). 

 Legislativní faktory – aktivity vlády a dalších orgánů a institucí v oblasti 

regulace hospodářství, tvorby zákonů, právních norem, vyhlášek apod. (3, s. 43). 

 Ekologické faktory – dotýkají se ochrany životního prostředí, obnovitelných 

zdrojů, zpracování odpadů a recyklace (3, s. 48). 

2.2 Finanční analýza 

Pro komplexní zhodnocení finanční situace podniku je nejčastěji využívána finanční 

analýza. Ta pomáhá včas odhalit nedostatky v oblasti ziskovosti podniku, výběru 

kapitálové struktury, schopnosti splacení svých závazků a dalších významných 

skutečností (6, s. 17). Finanční analýza se nezabývá pouze včasnou identifikací problémů, 

nýbrž také odhalením silných a slabých stránek hodnotových procesů podniku (7, s. 3). 
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Nejčastějšími uživateli finanční analýzy jsou manažeři, kteří využívají její výsledky 

pro operativní a zejména pak strategické finanční řízení podniku. Finanční analýza však 

neslouží pouze jako zdroj pro rozhodování a posuzování pro samotné manažery. Dalšími 

uživateli jsou např. investoři, obchodní partneři, stát apod. (6, s. 17). 

Pro vyjádření pojmu finanční analýza vznikla řada definic, např.: „…finanční analýza 

představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních 

výkazech.“ (8, s. 9) 

Umět správně číst účetní výkazy je základním předpokladem pro aplikaci elementárních 

ukazatelů a porozumění vzniklých výsledků. Finanční analýza však zpětně pomáhá také 

správnému pochopení a interpretování účetních výkazů (9, s. 167). 

2.2.1 Uživatelé finanční analýzy 

O informace z oblasti finančního zdraví podniku se nezajímají pouze manažeři 

a vrcholové vedení společnosti, ale i řada dalších uživatelů. Ty můžeme rozdělit na interní 

a externí uživatele (10, s. 12). 

Mezi interní uživatele lze zařadit: 

 manažery, 

 zaměstnance, 

 odboráře apod. (10, s. 12). 

Mezi externí uživatele patří: 

 stát a jeho orgány, 

 investoři, 

 banky a jiní věřitelé, 

 obchodní partneři, 

 konkurence apod. (10, s. 12). 

Manažeři – využívají výsledky finanční analýzy pro operativní i strategické řízení 

procesů v podniku. Především pak pro řízení struktury majetku a kapitálu, 

pro dlouhodobé i krátkodobé plánování, rozhodování o rozdělení zisku apod. (11, s. 11). 

Zaměstnanci –  zajímají se zvláště o prosperitu a jistotu zaměstnání a o stabilitu v oblasti 

mzdové a sociální politiky společnosti (10, s. 13). 
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Stát a jeho orgány – výsledky finančních analýz jsou využívány převážně pro státní 

statistiku, formulaci státní politiky a další analytické činnosti na úrovni národního 

hospodářství (11, s. 12). 

Investoři – jakožto potenciální poskytovatelé kapitálu mají zájem o dostatečné množství 

informací pro rozhodování. Sledují především míru rizika a výnosnost vloženého 

kapitálu. Dále zjišťují údaje o nakládání s vloženými prostředky vrcholovým 

managementem apod. (10, s. 13). 

Banky – využívají výsledky finanční analýzy pro rozhodování o poskytnutí úvěru a záruk 

za úvěry, pro zjištění, zda je podnik schopný splácet úvěr, a pro měření rizik spojených 

s poskytnutím úvěru včetně stanovení podmínek jeho poskytnutí (11, s. 11). 

Obchodní partneři – dodavatelé se zajímají o schopnost podniku hradit včas splatné 

závazky, a naopak odběratelé hledají partnery z hlediska dodržení dohodnutých kontraktů 

(12, s. 21). 

Konkurenční podniky – využívají výsledky finančních analýz pro porovnání podmínek 

a výsledků konkurenčního podniku s vlastními (11, s. 12). 

2.2.2 Zdroje finanční analýzy 

Pro správné provedení finanční analýzy jsou nezbytné relevantní zdroje informací, které 

nesou atributy kvality a komplexnosti. Základní data jsou nejčastěji čerpána z finančního 

a vnitropodnikového účetnictví. Finanční účetní výkazy poskytují informace především 

externím uživatelům. Je proto nezbytně nutné, aby uživatel finanční analýzy a těchto 

výkazů znal české účetní normy (8, s. 21). 

Nejčastějšími zdroji finanční analýzy jsou účetní výkazy podniku – rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty, příloha k účetní závěrce a další. Významným zdrojem informací jsou také 

výroční zprávy. Pro komplexnost zdrojů lze také využít interní směrnice, zprávy auditorů, 

oficiální ekonomické statistiky apod. (6, s. 18). 

Pro účely posouzení finanční situace se používají účetní výkazy podniku. Některé 

informace v účetnictví však mohou být zavádějící a zkreslovat tak výsledky provedených 

analýz (13, s. 505). 
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2.2.2.1 Rozvaha 

Rozvaha poskytuje na své levé straně přehled o stavu majetku, který je seřazen 

dle likvidnosti jednotlivých položek, a na své pravé straně zdroje jeho krytí. Rozvaha 

je sestavována k určitému datu a vždy musí platit bilanční princip, tj. suma celkových 

aktiv se musí rovnat sumě celkových pasiv. Popis položek rozvahy je kombinací písmen, 

římských číslic, arabských číslic a názvu položky (14, s. 241). 

Při sestavování rozvahy lze stranu aktiv rozdělit do čtyř základních skupin: 

 pohledávky za upsaný základní kapitál, 

 dlouhodobí majetek, 

 oběžná aktiva, 

 časové rozlišení (6, s. 23). 

Pohledávky za upsaný základní kapitál – zachycují výši nesplacených akcií nebo 

podílů upisovatelů. Tato položka vykazuje často nulový zůstatek (6, s. 25). 

Dlouhodobý majetek – zahrnuje dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný 

majetek a dlouhodobý finanční majetek. Tento majetek je v podniku držen déle než jeden 

rok a tvoří podstatu majetkové struktury podniku (6, s. 25). 

Oběžná aktiva – jsou obvykle tvořena zásobami, dlouhodobými a krátkodobými 

pohledávkami a finančním majetkem. Tento majetek je v podniku držen dobu kratší, 

než je jeden rok. Oběžná aktiva jsou základem pro hodnocení likvidity podniku (8, s. 25). 

Časové rozlišení – zahrnuje náklady příštích období a příjmy příštích období (10, s. 15). 

Stranu pasiv můžeme rozdělit do tří kategorií: 

 vlastní kapitál, 

 cizí zdroje, 

 časové rozlišení (6, s. 31). 

Vlastní kapitál – obsahuje základní kapitál, kapitálové a rezervní fondy a výsledky 

hospodaření za minulé a běžné účetní období. Minimální základní kapitál je u některých 

druhů obchodních korporací určen ze zákona (10, s. 16). 

Cizí zdroje – zahrnují rezervy, které představují budoucí výdaje společnosti. Při jejich 

tvorbě se snižuje vykazovaný zisk. Dále dlouhodobé závazky, které mají splatnost 
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nad jeden rok. Mezi ně patří například emitované dluhopisy. V neposlední řadě jsou zde 

zachyceny krátkodobé závazky, se splatností do jednoho roku. Ty zahrnují závazky vůči 

dodavatelům, zaměstnancům, společníkům a ostatním institucím (6, s. 34). 

Časové rozlišení – zaštiťuje výdaje příštích období a výnosy příštích období (6, s. 34). 

Relace mezi vlastním a cizím kapitálem je závislá na nákladech kapitálu, které odrážejí 

dobu splatnosti a riziko spojené s jeho užitím. Za optimální finanční strukturu můžeme 

z teoretického hlediska považovat takové rozložení kapitálu, které je doprovázeno 

minimem nákladů spojených s jeho pořízením a která je současně v souladu 

s predikovaným vývojem tržeb, zisku a majetkové struktury podniku (8, s. 27). 

2.2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty zachycuje výnosy, náklady a výsledek hospodaření za určité období. 

Informace obsažené v tomto výkazu jsou důležitým podkladem hodnocení ziskovosti 

podniku (8, s. 31). 

Na rozdíl od rozvahy, která zobrazuje stav aktiv a pasiv k určitému časovému okamžiku, 

zaznamenává výkaz zisku a ztráty hodnoty vztažené k danému časovému intervalu. 

Zásadní problém výkazu zisku a ztráty tkví ve skutečnosti, že jednotlivé položky nákladů 

a výnosů se neopírají o skutečné toky příjmů a výdajů společnosti (8, s. 33). 

Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal veškerou svou činností v daném účetním 

období bez ohledu na to, zda byly v tomto období inkasovány. Náklady jsou peněžní 

částky vynaložené podnikem v daném účetním období na získání výnosů i přesto, že opět 

nemuselo dojít v tomto účetním období k jejich skutečnému proplacení. Výsledek 

hospodaření podniku je rozdílem mezi celkovými výnosy a celkovými náklady 

organizace (6, s. 37). 

Popis položek výkazu zisku a ztráty je kombinací písmen, římských číslic, arabských 

číslic a názvu položky (14, s. 240). 

Výpočtové položky označovány „*“ zahrnují níže uvedené. 

 Provozní výsledek hospodaření = provozní výnosy – provozní náklady. 

 Finanční výsledek hospodaření = finanční výnosy – finanční náklady. 
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 Výsledek hospodaření před zdaněním = provozní výsledek hospodaření + finanční 

výsledek hospodaření. 

 Výsledek hospodaření po zdanění = výsledek hospodaření před zdaněním – daň 

z příjmů. 

 Výsledek hospodaření za účetní období = výsledek hospodaření po zdanění. 

 Čistý obrat za účetní období = celkové výnosy (14, s. 241). 

Hlavní osou účetních výkazů je rozvaha, od které jsou odvozeny ostatní přehledy. 

Rozvaha pozoruje majetkovou strukturu a stav zdrojů financování potřebných k realizaci 

podnikatelské činnosti. Výkaz zisku a ztráty objasňuje proces tvorby zisku, který 

je součástí vlastního kapitálu na straně pasiv, a jeho zhodnocení v podniku (8, s. 38). 

Provázanost rozvahy a výkazu zisku a ztráty je názorně zobrazen na následujícím obrázku 

(viz. Obrázek č. 2). 

 
Obrázek č. 2: Provázanost vybraných účetních výkazů 

(Zdroj: Upraveno dle 8, s. 38) 

2.2.2.3 Příloha 

Příloha účetní závěrky vysvětluje a doplňuje informace, které jsou obsaženy v rozvaze 

a výkazu zisku a ztráty. Dle jednotlivých kategorií účetních jednotek – mikro, malá, 

střední, velká – stanovuje vyhláška rozsah informací uváděných v příloze jednotlivými 

účetními jednotkami (14, s. 244). 
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Mezi základní informace, které uvádějí všechny kategorie účetních jednotek, patří: 

 základní údaje o účetní jednotce, 

 informace o použitých obecných účetních zásadách, oceňovacích modelech 

a technikách při oceňování, 

 výše pohledávek a závazků po splatnosti, nebo jejich krytí věcnými zárukami, 

 výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů, 

 výše a povaha položek nákladů a výnosů, vyčnívající svým objemem, 

 průměrný přepočtený počet zaměstnanců, a další (14, s. 245). 

2.3 Metody finanční analýzy 

Rozvoj matematických, statistických a ekonomických věd umožnil vzniku celé řady 

metod v rámci finanční analýzy, které je možné aplikovat pro hodnocení finanční situace 

podniku. Při volbě adekvátních metod musíme přihlížet k jejich účelnosti, nákladnosti 

a spolehlivosti (8, s. 40). 

„Čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, tím nižší riziko chybného rozhodnutí a tím 

vyšší naděje na úspěch.“ (8, s. 40) 

Mezi základní metody, využívané při finanční analýze, patří níže uvedené: 

 analýza stavových (absolutních) ukazatelů, 

 analýza tokových ukazatelů, 

 analýza rozdílových ukazatelů, 

 analýza poměrových ukazatelů, 

 analýza soustav ukazatelů (6, s. 61). 

Kromě základních metod finanční analýzy se v praxi využívají ještě vyšší metody, mezi 

které patří následující: 

 bankrotní modely, 

 bonitní modely, 

 matematicko-statistické a nestatistické metody (15, s. 60). 
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2.4 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele jsou přímo obsaženy v účetních výkazech, které tvoří převážnou část 

vstupních informací. Rozbor absolutních ukazatelů pomáhá snadnějšímu pochopení 

souvislostí a orientaci v analyzovaném podniku (9, s. 168). 

Absolutní ukazatele jsou využívány zejména k analýze vývojových trendů – horizontální 

analýza, a k procentnímu rozboru položek – vertikální analýza (6, s. 67). 

2.4.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza porovnává stejný absolutní ukazatel v rámci jednoho řádku rozvahy 

nebo výsledovky a zkoumá jeho změnu vzhledem k předcházejícímu období. Tato změna 

může být zachycena v absolutním nebo procentním vyjádřením (11, s. 84). 

Pro výpočet horizontální analýzy v absolutní a procentní změně lze využít těchto vztahů 

(9, s. 169). 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 −  ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎  

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎  

|ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 |
 × 100 [%] 

2.4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza spočívá v procentním vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů 

ke zvolené základně. Její hodnota je brána jako 100 %. Při rozboru rozvahy se obvykle 

jako základna považuje celková výše aktiv (respektive pasiv) a pro rozbor výkazu zisku 

a ztráty celková výše výnosů nebo nákladů (6, s. 68). 

Z předchozí charakteristiky je vyvozen následující vzorec. 

% 𝑝𝑜𝑑í𝑙 =  
𝑘𝑜𝑛𝑘𝑟é𝑡𝑛í 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎

𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛í 𝑠𝑢𝑚𝑎
 × 100 [%] 

2.5 Analýza tokových ukazatelů 

Rozbor tokových ukazatelů, kterými jsou výnosy, náklady a výsledek hospodaření 

podniku, slouží k pochopení souvislostí a struktury výkazu zisku a ztráty. Je vhodné opět 

využít horizontální a vertikální analýzu (6, s. 74). 
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2.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží především pro řízení finanční situace podniku s ohledem 

na jeho likviditu. Tyto ukazatele jsou někdy označované jako fondy finančních 

prostředků, popřípadě finanční fondy (7, s. 35). 

Již z názvu je patrné, že při výpočtu těchto ukazatelů je použit rozdíl mezi určitými 

položkami. V tomto případě se jedná o rozdíl mezi položkami aktiv a pasiv (9, s. 170). 

2.6.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je nejčastěji užívaným rozdílovým ukazatelem. Jedná se o rozdíl 

mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Tento rozdíl 

má zásadní vliv na solventnost podniku (7, s. 36). 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

Pro výpočet tohoto ukazatele bude jako krátkodobý cizí zdroj zvažována pasivní položka 

rozvahy: C.II. – Krátkodobé závazky. 

Kladný rozdíl značí, že hodnota krátkodobých aktiv je vyšší než hodnota dluhů, které 

bude muset podnik splatit do jednoho roku. Čistý pracovní kapitál pak představuje 

pomyslný finanční polštář pro případ vzniku neočekávané potřeby likvidních prostředků. 

Záporný čistý pracovní kapitál značí, že část stálých aktiv je financována krátkodobými 

zdroji, tedy zdroji splatnými do jednoho roku (11, s. 99). 

2.6.2 Čisté pohotové prostředky 

Na rozdíl od předchozího ukazatele nevyužívá ukazatel čistých pohotových prostředků ty 

části oběžných aktiv, které jsou hůře likvidní. Počítá pouze s pohotovými peněžními 

prostředky, od kterých se odečítají okamžitě splatné závazky (9, s. 171). 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele by měla kolísat kolem nuly. Vysoké hodnoty 

upozorňují na neefektivní držení peněžních prostředků. Příliš nízká hodnota naopak 

upozorňuje na nedostatek peněžních prostředků (11, s. 105). 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
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Při výpočtu je jako pohotové finanční prostředky využita aktivní položka rozvahy: 

C.IV. – Peněžní prostředky. Jako okamžitě splatné závazky je uvažován součet pasivních 

položek rozvahy: C.II. – Krátkodobé závazky + D. Časové rozlišení pasiv. 

2.6.3 Čistý peněžně pohledávkový fond 

Tento ukazatel znázorňuje kompromis výše uvedených rozdílových ukazatelů. Kromě 

pohotových prostředků a jejich ekvivalentů jsou obsaženy také pohledávky s vyloučením 

dlouhodobých pohledávek (16, s. 215) 

Doporučené hodnoty nejsou uváděny. Bez odečtení krátkodobých dluhů může být tento 

ukazatel použit při výpočtu poměrových ukazatelů pro hodnocení likvidity (11, s. 104). 

Č𝑃𝑃𝐹 = (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑑𝑙. 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦) − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

Krátkodobé cizí zdroje odpovídají pasivní položce rozvahy: C.II. – Krátkodobé závazky. 

2.7 Analýza poměrových ukazatelů 

Jedněmi z hlavních ukazatelů, které se využívají při finanční analýze, jsou poměrové 

ukazatele. Výsledky těchto analýz slouží k porovnání pokroku oproti konkurenci 

a předem nastavenému plánu (17, s. 137). 

Poměrové ukazatele umožňují sestavit rychlý obraz o finanční situaci podniku. 

Při výpočtu se do vzájemného poměru dávají různé položky rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty. V praxi jsou nejčastěji využívány skupiny ukazatelů rentability, likvidity, 

zadluženosti, aktivity a další ukazatele (6, s. 84). 

2.7.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita, někdy označovaná jako výnosnost vloženého kapitálu, měří schopnost 

podniku v dosahování zisku z investovaného kapitálu a tvorby nových zdrojů. V čitateli 

se vyskytuje jedna ze základních kategorií zisku. Ve jmenovateli se objevuje určitý druh 

kapitálu, popřípadě tržby (8, s. 57–58). 

V obecném tvaru lze rentabilitu znázornit dle následujícího vzorce (11, s. 120). 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 (𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡) =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑦𝑛𝑎𝑙𝑜ž𝑒𝑛é 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦
 × 100 [%] 
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Při výpočtech ukazatelů rentability jsou použity dvě kategorie zisku, a to EAT a EBIT, 

které ve výkazu zisku a ztráty odpovídají položkám: *** – Výsledek hospodaření za 

účetní období, respektive * – Provozní výsledek hospodaření. 

Všechny ukazatele rentability mohou být vykládány obdobně, protože udávají, kolik 

korun zisku přinese podniku 1 vložená koruna ve jmenovateli (10, s. 22). 

Doporučené hodnoty ukazatelů rentability nejsou často všeobecně definovány. Nicméně 

jejich hodnoty by měly mít v časové řadě rostoucí charakter (8, s. 58). 

2.7.1.1 Rentabilita vlastního kapitálu 

Je významným ukazatelem především z pohledu vlastníků – akcionářů, společníků 

a dalších investorů. Ti zjišťují, zda je jejich kapitál efektivně využíván a přináší 

dodatečný výnos, který odpovídá podstupovanému investičnímu riziku (7, s. 57). 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje, kolik korun čistého zisku přísluší na jednu 

korunu vloženou do společnosti jejími vlastníky (18, s. 177). 

Výnosnost vlastního kapitálu by měla být obecně vyšší než úroková míra bezrizikových 

cenných papírů (8, s. 60). 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 × 100 [%] 

2.7.1.2 Rentabilita aktiv 

Důležitý ukazatel měřící výkonnost nebo také produkční sílu podniku. Využitím formy 

zisku EBIT v čitateli vzorce vyjadřuje výkonnost podniku očištěnou o zadlužení a daňové 

zatížení (6, s. 99). 

Měření rentability celkových aktiv znázorňuje celkovou efektivnost hodnoceného 

podniku. Žádoucí je proto co nejvyšší výsledek. Hodnoty tohoto ukazatele lze dále 

srovnávat s výsledky daného odvětví (8, s. 59). 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 × 100 [%] 

Celková vložený kapitál odpovídá aktivní položce rozvahy: AKTIVA CELKEM. 
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2.7.1.3 Rentabilita tržeb 

Udává schopnost podniku vytvářet zisk při určité úrovni tržeb. Z toho vyplývá, že tento 

ukazatel udává, kolik korun zisku podnik vyprodukuje na jednu korunu tržeb. Obecně 

platí, že je pro podnik lepší co nejvyšší hodnota tohoto ukazatele. Nízká hodnota však 

může být v některých případech výhodnější. Pouze je-li doprovázena rychlejším obratem 

zásob a vysokým objemem tržeb (16, s. 217). 

Tento ukazatel dává do poměru dvě tokové veličiny, čímž odstraňuje problém 

nesouměřitelnosti údajů (11, s. 127).  

Výnosnost tržeb lze porovnávat s oborovými hodnotami. Vyšší hodnoty rentability tržeb 

odrážejí lepší situaci podniku z hlediska produkce. V případě klesající tendence ukazatele 

v čase je nezbytné provedení analýzy nákladů (8, s. 63). 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 × 100 [%] 

Pro výpočet rentability tržeb jsou zvažovány následující tržby z výkazu zisku a ztráty: 

I. – Tržby z prodeje výrobků a služeb + II. – Tržby za prodej zboží 

2.7.1.4 Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

Jedná se o ukazatel, který zobrazuje schopnost zhodnocení celkových aktiv podniku bez 

ohledu na skutečnost, zda jsou tato aktiva financována vlastním nebo cizím dlouhodobým 

kapitálem. Je tedy komplexním měřítkem efektivnosti hospodaření společnosti (8, s. 60). 

Tento ukazatel je nejčastěji používán pro mezipodnikové porovnávání. V čase by se měl 

projevovat rostoucí trend tohoto ukazatele (19, s. 81). 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 × 100 [%] 

Myšlené dlouhodobé dluhy odpovídají součtu následujících pasivních položek rozvahy: 

B. – Rezervy + C.I. – Dlouhodobé závazky. 
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2.7.2 Ukazatele likvidity 

Dlouhodobá platební schopnost organizace je jednou ze základních předpokladů její 

zdárné existence. Ukazatelé likvidity dávají do vzájemného poměru krátkodobá oběžná 

aktiva a krátkodobé závazky. Rozlišují se tři elementární stupně likvidity v závislosti 

na likvidnosti oběžného majetku a to: běžná, pohotová a okamžitá likvidita (16, s. 219). 

Jmenovatel všech likvidit odpovídá pasivní položce rozvahy: C.II. – Krátkodobé závazky. 

2.7.2.1 Běžná likvidita 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost přeměny oběžného majetku podniku na peněžní 

prostředky k úhradě krátkodobých závazků (16, s. 193). 

Vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva převyšují krátkodobé závazky. V praxi jde tedy 

o to, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, pokud by na pokrytí svých závazků 

přeměnil veškerá svá oběžná aktiva na hotovost. Z tohoto lze vyvodit, že hodnota běžné 

likvidity by se nikdy neměla snížit pod hodnotu 1 (10, s. 27). 

Pro hodnoty běžné likvidity je doporučené rozmezí 1,5 – 2,5 (8, s. 56). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

2.7.2.2 Pohotová likvidita 

Tento stupeň likvidity je zpřísněnou formou předchozího ukazatele. Od oběžných aktiv 

je odečtena hodnota jejich méně likvidní části, kterou jsou zásoby. Ty jsou z hlediska 

jejich likvidnosti nejhůře přeměnitelné na peněžní prostředky (18, s. 179). 

Výsledná hodnota rovna jedné, vyjadřuje schopnost podniku splatit své závazky, bez 

nutnosti prodeje svých zásob. Vyšší hodnotu tohoto ukazatele upřednostňují věřitelé, 

naopak z hlediska akcionářů a vedení společnosti jsou příznivější nižší hodnoty (8, s. 56). 

Doporučené hodnoty tohoto ukazatele se tedy pohybují v rozmezí 1 – 1,5 (8, s. 56). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
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2.7.2.3 Okamžitá likvidita 

Jedná se o nejpřísnější formu ukazatele likvidity. Ve vzájemném poměru proti sobě stojí 

nejlikvidnější složka oběžných aktiv a krátkodobé závazky. Do krátkodobého finančního 

majetku jsou zahrnuty peněžní prostředky v pokladně a na běžném účtu, popřípadě další 

peněžní ekvivalenty se splatností do jednoho roku (11, s. 134–135). 

Doporučené hodnoty se pohybují na intervalu 0,2 – 1,1 (8, s. 55). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

Při výpočtu okamžité likvidity jsou zvažovány pouze peněžní prostředky na běžném účtu 

a v pokladně, tedy součtová aktivní položka rozvahy: C.IV. – Peněžní prostředky. 

2.7.3 Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele podávají informace o poměru mezi cizími a vlastními zdroji. Čím vyšší 

je hodnota cizího kapitálu, tím vyšší je zadluženost společnosti a tím vyšší cenu zaplatí 

podnik za případný další úvěr. U finančně zdravého podniku může krátkodobí růst 

zadluženosti vést k růstu celkové rentability vložených prostředků (9, s. 178). 

Účetní jednotka by měla cizí kapitál využívat tehdy, pokud jí tato varianta přinese výnos 

vyšší, než jsou náklady, které doprovází cizí kapitál ve formě úroků (20, s. 37). 

2.7.3.1 Celková zadluženost 

Vyjadřuje se jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Vyšší podíl vlastního 

kapitálu představuje bezpečností polštář proti ztrátám věřitelů při likvidaci společnosti. 

Vlastníci ovšem upřednostňují větší finanční páku spojenou s cizími zdroji (7, s. 63–64). 

Dle zlatého bilančního pravidla by poměr vlastních a cizích zdrojů měl činit 50:50. Pro 

hodnocení je ovšem nezbytné prozkoumání struktury cizích zdrojů (11, s. 143). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 + č𝑎𝑠𝑜𝑣é 𝑟𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛í 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 × 100 [%] 
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2.7.3.2 Koeficient samofinancování 

Je doplňujícím ukazatelem předchozí celkové zadluženosti. Jejich součet je roven jedné. 

Vyjadřuje poměr, v jakém jsou celková aktiva financována z vlastních zdrojů (16, s. 220). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 × 100 [%] 

2.7.3.3 Úrokové krytí 

Jedná se o poměr zisku před zdaněním a úroky k nákladovým úrokům. Poskytuje 

informaci o tom, kolikrát podnik pokryje nákladové úroky z cizího kapitálu ziskem 

sníženým o hodnotu nákladů souvisejících s podnikatelskou činností (18, s. 183). 

Doporučenou hodnotou tohoto ukazatele je alespoň trojnásobek a více, neboť je potřeba 

zohlednit uspokojivý efekt pro akcionáře (8, s. 65–66). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

EBIT u ukazatele úrokového krytí odpovídá položce výkazu zisku a ztráty: * – Provozní 

výsledek hospodaření. Stejná hodnota je zamýšlena u dalšího ukazatele doby splácení 

dluhu. 

2.7.3.4 Doba splácení dluhu 

Vyjadřuje, za jaký časový interval bude podnik schopen splatit celkový objem 

používaných cizích zdrojů. Přijatelná úroveň se pohybuje okolo 3,5 let (11, s. 148). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐸𝐵𝐼𝑇
 [𝑟𝑜𝑘𝑦] 

2.7.4 Ukazatele aktivity 

Zachycují schopnost podniku efektivně využívat jednotlivé části majetku. Existují dva 

základní typy výsledků: počet obratů a doba obratu. Počet obratů poskytuje informaci 

o tom, kolikrát přesahují roční tržby hodnotu určité majetkové položky. Doba obratu 

vyjadřuje průměrnou dobu jedné obrátky, po kterou je majetek vázán ve firmě. Snahou 

společnosti je zvýšit počet obratů a snížit dobu obratů jednotlivých položek majetku 

(18, s. 180). 
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Tržby ve všech ukazatelích aktivity odpovídají součtu položek z výkazu zisku a ztráty: 

I. – Tržby z prodeje výrobků a služeb + II. – Tržby za prodej zboží 

2.7.4.1 Obrat aktiv celkem 

Měří využití celkových aktiv. Udává, kolikrát se celková aktiva obrátí v organizaci 

za jeden rok. Výsledek by měl dosahovat co nejvyšších hodnot, minimálně však hodnoty 

rovné jedné (10, s. 24). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

2.7.4.2 Obrat dlouhodobých aktiv 

Obrat dlouhodobých aktiv má obdobnou vypovídací schopnost jako předchozí ukazatel. 

Ve jmenovateli se však omezuje pouze na investiční majetek. Měří jeho efektivitu. 

Je ovlivněn stupněm odepsanosti majetku (10, s. 24). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

2.7.4.3 Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob vypovídá o tom, kolikrát se v průběhu roku jednotlivá položka 

zásob prodá a opětovně naskladní. Pokud závod v porovnání s odvětvovým průměrem 

dosahuje vyšších obratů, pak podnik nedrží zbytečné nelikvidní zásoby, ve kterých 

by vázal finanční prostředky (7, s. 61–62). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

2.7.4.4 Doba obratu zásob 

Informuje uživatele o průměrném počtu dní, po které jsou oběžná aktiva vázána ve formě 

zásob. Udává tedy, kolik dní trvá jedna obrátka zásob. Jedná se o ukazatel určující 

intenzitu využití zásob (16, s. 218). 

Určuje počet dní přeměny zásob na hotovostní prostředky či pohledávku (10, s. 25). 
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Vyšší hodnoty obratovosti zásob a s nimi spojená kratší doba obratu zásob obecně 

vypovídají o jejich lepším řízení (8, s. 67). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 × 360 [𝑑𝑛𝑦] 

2.7.4.5 Doba obratu pohledávek 

Vypovídá o době, kdy je část kapitálu společnosti vázána ve formě pohledávek. 

Dodavatel po tuto dobu poskytuje svým odběratelům obchodní úvěr do okamžiku inkasa 

pohledávky. S delší dobou roste vyšší potřeba úvěrů a s tím spojených úroků (6, s. 104). 

Doporučenou hodnotou doby obratu pohledávek je obvyklá doba splatnosti jednotlivých 

faktur. Výrazně vyšší hodnoty odkazují na nedodržování obchodních smluv (8, s. 67) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑘𝑟. 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 × 360 [𝑑𝑛𝑦] 

2.7.4.6 Doba obratu závazků 

Odráží dobu, po kterou v průměru trval krátkodobý závazek, tedy po jak dlouhou 

průměrnou dobu měl závod k dispozici obchodní úvěr, než došlo k jeho zaplacení. 

Výpočet je podílem průměrných krátkodobých závazků k průměrným tržbám (11, s. 156). 

Doba obratu závazků by měla být všeobecně vyšší než doba obratu pohledávek (8, s. 68). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑘𝑟. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 × 360 [𝑑𝑛𝑦] 

2.7.5 Provozní ukazatele 

Uplatňují se uvnitř závodu především pro řízení managementu, který sleduje a analyzuje 

vývoj základních aktivit v podniku. Provozní ukazatele vyhodnocují zejména vývoj 

nákladů, které mají významný vliv na konečný výsledek (7, s. 71). 
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2.7.5.1 Osobní náklady k přidané hodnotě 

Osobní náklady k přidané hodnotě porovnávají, jakou část odejmou osobní náklady 

zaměstnanců z toho, co bylo v podniku vytvořeno. Menší hodnota tohoto ukazatele 

vyjadřuje vyšší výkonnost na jednu korunu vyplacenou zaměstnancům (18, s. 186). 

𝑂𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑘 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡ě =  
𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
 × 100 [%] 

Přidaná hodnota použitá u tohoto ukazatele je vypočtena dle následujícího vztahu: 

I. – Tržby z prodeje výrobků a služeb + II. – Tržby za prodej zboží – A. – Výkonová 

spotřeba –  B. – Změna stavu zásob vlastní činnosti – C. Aktivace 

2.7.5.2 Nákladovost výnosů 

Vyjadřuje zatíženost výnosů náklady. V čase by jeho hodnota měla klesat (7, s. 71). 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =  
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
 × 100 [%] 

Pro výpočty provozních ukazatelů se využívají celkové výnosy, které odpovídají položce: 

* – Čistý obrat za účetní období, a celkové náklady, které jsou součtem položek 

označených ve výkazu zisků a ztráty: A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K. 

2.7.5.3 Materiálová náročnost výnosů 

Jedná se o modifikaci předchozího ukazatele, kdy je z celkových nákladů vybrán pouze 

určitý druh nákladů. Materiálová náročnost výnosů tedy ukazuje zatížení výnosů 

spotřebovaným materiálem a energiemi (7, s. 71). 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑜𝑣á 𝑛á𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =  
𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
 × 100 [%] 

2.8 Analýza soustav ukazatelů 

Ke komplexnímu posouzení finanční situace jsou kromě rozdílových a poměrových 

ukazatelů, které mohou mít omezenou vypovídací schopnost, sestrojovány také soustavy 

ukazatelů. Ty na základě různého počtu indikátorů umožňují bližší seznámení s finančně 

ekonomickou situací společnosti (7, s. 81). 
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K nejpoužívanějším soustavám ukazatelům lze zařadit: soustavy hierarchicky 

uspořádaných ukazatelů (pyramidové soustavy) a účelově vybrané ukazatele, ke kterým 

patří bonitní (diagnostické) modely a bankrotní (predikční) modely (7, s. 81). 

Při výpočtech soustav ukazatelů jsou použity následující položky výkazu zisku a ztráty: 

EBIT odpovídá: * – Provozní výsledek hospodaření. Tržby jsou součtem položek: 

I. – Tržby z prodeje výrobků a služeb + II. – Tržby za prodej zboží. Výnosy odpovídají: 

* – Čistý obrat za účetní období. Výkony pak: I. – Tržby z prodeje výrobků a služeb. 

2.8.1 Altmanův model 

Altmanovo Z-skóre je využíváno pro predikci budoucích potíží podniku. Tento model 

vychází z diskriminační metody a je určen součtem jednotlivých poměrových ukazatelů 

vynásobených stanovenými váhami. Je vyjádřen pomocí následujícího vzorce 

(16, s. 224). 

𝑍 = 0,717𝑋 + 0,847𝑋 + 3,107𝑋 + 0,420𝑋 + 0,998𝑋 , 

kde: X1 – čistý pracovní kapitál / celková aktiva, 

 X2 – nerozdělený zisk minulých let / celková aktiva, 

 X3 – EBIT / celková aktiva, 

 X4 – vlastní kapitál / cizí zdroje, 

 X5 – tržby / celková aktiva (18, s. 192). 

Je-li hodnota vypočteného Z-skóre vyšší než 2,9, můžeme firmu považovat za finančně 

zdravou a konstatovat, že není v nejbližší době ohrožena bankrotem. V takzvané šedé 

zóně se podnik nachází na intervalu 1,23 až 2,89. Hodnota Z-skóre nižší než 1,23 značí 

výrazné finanční problémy, které mohou skončit bankrotem závodu (18, s. 192). 

2.8.2 Model IN05 

Index IN05 je čtvrtým z řady bonitních a bankrotních modelů IN, jehož tvůrci jsou 

manželé Neumaierovi. Index IN95 byl zaměřen na věřitele, IN99 na vlastníky a IN01 byl 

kombinací obou, avšak dosahoval nižší vypovídací schopnosti. Významným aspektem 

indexu IN05 je jeho tvorba v podmínkách českých podniků. Pro výpočet tohoto ukazatele 

je použit níže uvedený vzorec (10, s. 93–96). 



35 
 

𝐼𝑁05 = 0,13𝑋 + 0,04𝑋 + 3,97𝑋 + 0,21𝑋 + 0,09𝑋 , 

kde: X1 – celková aktiva / cizí zdroje, 

 X2 – EBIT / nákladové úroky, 

 X3 – EBIT / celková aktiva, 

 X4 – výnosy / celková aktiva, 

X5 – oběžná aktiva / krátkodobé závazky (18, s. 192). 

Vyjde-li hodnota větší než 1,6, tvoří organizace hodnotu. Výsledek na intervalu 

0,9 až 1,6 odpovídá šedé zóně. Pokud je výsledný ukazatel pod hranicí 0,9, lze očekávat 

vážné finanční problémy (18, s. 193). 

2.8.3 Kralickův Quicktest 

Je složen ze čtyř rovnic, které jsou základnou pro hodnocení souhrnné situace podniku. 

Z nichž první dvě jsou zaměřeny na hodnocení finanční stability. Druhé dvě cílí 

na výnosovou situaci závodu. Každému z ukazatelů je přidělena bodová hodnota dle 

jejich výsledků (viz. Tabulka č. 1) a následně je provedeno hodnocení firmy (8, s. 86). 

Kde: R1 – vlastní kapitál / aktiva celkem, 

 R2 – (cizí zdroje – peněžní prostředky) / provozní cash flow, 

R3 – EBIT / aktiva celkem, 

R4 – provozní cash flow / výkony (8, s. 86). 

Zjednodušené schéma nepřímé metody výpočtu provozního cash flow je následující: 

(+/-) čistý zisk, nebo ztráta z běžné činnosti, 

(+) odpisy, 

(+/-) snížení, zvýšení pohledávek, 

(+/-) snížení, zvýšení zásob, 

(-/+) snížení, zvýšení krátkodobých závazků (21). 

Tabulka č. 1: Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 
(Zdroj: 8, s. 81) 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 
R1 < 0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 > 0,3 
R2 < 3 3-5 5-12 12-30 > 30 
R3 < 0 0-0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 > 0,15 
R4 < 0 0-0,05 0,05-0,08 0,08-0,10 > 0,1 
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Po bodovém určení probíhá hodnocení ve třech krocích. Nejdříve se vyhodnotí finanční 

stabilita (součet hodnot R1 a R2 dělený dvěma). Dále je zjištěna výnosová situace (součet 

R3 a R4 dělený dvěma). V posledním kroku je hodnocena celková situace organizace 

(součet předchozích dělený dvěma). Výsledné hodnoty vyšší než 3 pak představují 

bonitní podniky. Výsledek pod hranicí 1 značí potíže v oblasti finančního řízení závodu. 

Mezi těmito hraničními body se nachází šedá zóna (8, s. 86–87). 

2.9 SWOT analýza 

Pro souhrnné ohodnocení organizace je nejčastěji využívána SWOT analýza. Komplexně 

vyhodnocuje faktory a skutečnosti, které pro analyzovaný objekt představují silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby okolí. Zjištěné klíčové faktory lze snadno shrnout do jedné 

tabulky o čtyřech kvadrantech (viz. Tabulka č. 2). Při strategickém řízení je vhodné 

zařadit SWOT na úplný závěr, jelikož funguje jako sumarizace nejdůležitějších závěrů 

provedených dílčích analýz, a to jak vnitřních, tak i vnějších (1, s. 139–140). 

Tabulka č. 2: Tabulka SWOT analýzy 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 1, s. 137) 

S (strengths) 
Výčet silných stránek 

- ……………………………… 
- ……………………………… 
- ……………………………… 

Silné stránky vyjadřují skutečnosti, které 
společnost vyzdvihují nejen v očích 
vlastníků, zaměstnanců, zákazníků, ale 
také z pohledu konkurence. Může se 
jednat například o jedinečnost produktu, 
loajalitu zaměstnanců i zákazníků, či 
výhodné partnerské vztahy. 

W (weaknesses) 
Výčet slabých stránek 

- ……………………………… 
- ……………………………… 
- ……………………………… 

Slabé stránky poukazují na oblasti řízení, 
ve kterých se podniku nedaří. Ty zhoršují 
souhrnný dojem především pro věřitele, 
ale i další osoby. Příkladem je finanční 
nestabilita, špatné vedení a organizování 
práce a další. 

O (opportunities) 
Výčet příležitostí 

- ……………………………… 
- ……………………………… 
- ……………………………… 

Příležitosti vycházejí z vnějšího prostředí 
podniku. Může se jednat o zacílení na 
nový segment trhu, vývoj nového výrobku 
atd. 

T (threats) 
Výčet hrozeb 

- ……………………………… 
- ……………………………… 
- ……………………………… 

Hrozby určují vnější rizika, která 
negativně ovlivňují činnosti společnosti. 
Příkladem mohou být bariéry vstupu, 
ekonomické a legislativní změny apod. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V praktické části práce jsou na vybraný podnik aplikovány teoretické poznatky 

z předchozí kapitoly. Při výpočtech jednotlivých ukazatelů jsou čerpána data z účetních 

výkazů z let 2012-2016. Nejprve je však nutné představení analyzované společnosti. 

3.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma: Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. 

Datum vzniku: 23. prosince 1991 

Sídlo: Nové Ransko 234, 582 63 Ždírec nad Doubravou 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo: 150 59 56 

Základní kapitál: 120.000,- Kč 

 

Obrázek č. 3: Logo společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. 
(Zdroj: 22) 

Společnost realizuje předmět svého podnikání následujícími činnostmi: 

 slévárenství, 

 modelářství, 

 kovoobráběčství, 

 zámečnictví, 

 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení (23). 
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3.1.1 Charakteristika společnosti 

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. je středně velká komerční slévárna 

a modelárna, jejíž roční objem produkce je cca. 3 500 tun odlitků. Odlitky slouží pro další 

využití především ve strojírenských firmách, zaměřujících se na výrobu strojních zařízení 

pro potravinářský průmysl, transportní zařízení, čerpací techniku, elektrotechniku a pro 

stavebnictví. Společnost se orientuje především na kusovou až středně sériovou výrobu. 

Přibližně 45 % výkonů je vyváženo do evropských států. Export do Německa se 

v současnosti pohybuje v rozmezí 75 až 85 % z celkového objemu vývozu (24). 

3.1.2 Historie společnosti 

V roce 1885 založil Jan Pujman podnik pro vývoj a výrobu stacionárních spalovacích 

motorů v Novém Ransku. Do vypuknutí 1. světové války byla výroba soustředěna do 

dvou zděných hal. Po 1. světové válce se podnik dále rozvíjel a zaměřil se na vývoj 

mobilních zemědělských strojů (mlátičky, sekačky a koncem 20. let vyvinul traktor). Za 

2. světové války byl podnik donucen přejít na zbrojní výrobu. V prosinci roku 1948 byla 

rodina Pujmanova násilně vystěhována a podnik byl zcela znárodněn (22). 

Firma byla převzata Kovodělnými závody Chotěboř a došlo ke zrušení strojírenské 

výroby. Se zahájením slévárenské výroby začátkem 50. let byla zavedena výroba odlitků 

z litin. Rekonstrukce dvou budov a výstavba nové budovy modelárny koncem 60. let 

přinesly výrobu odlitků ze slitin hliníku a mědi (22). 

Po roce 1989 byl podnik zařazen do první vlny privatizace a v roce 1991 byla založena 

společnost s ručením omezeným. 90. léta byla ve znamení hledání zákazníků a naplnění 

kapacit závodu. Export byl zajišťován především pro německé zákazníky. Postupně se ve 

společnosti začala definovat firemní strategie a plán investic (22). 

Se zásadní změnou firemní kultury začátkem 21. století se společnost začala dynamicky 

rozvíjet. Významnou pozici při řízení společnosti sehrávají investice. Firma zaměstnává 

průměrně 248 zaměstnanců a roční obrat se pohybuje okolo 300 mil. Kč (22). 
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3.1.3 Výrobní program společnosti 

V současnosti ve společnosti existují čtyři výrobní úseky. Slévárna litin se na obratu 

podílí přibližně 35 %. Zajišťuje výrobu odlitků z litin s lupínkovým a s kuličkovým 

grafitem. Odlitky jsou vyráběny na strojních formovnách, s hmotností odlitků od desítek 

gramů po 80 kg, a ruční formovně, která využívá technologie lití do samotuhnoucích 

směsí, s hmotností odlitků od 50 do 1700 kg (24). 

Slévárna neželezných kovů vytváří zhruba 50 % obratu. Zajišťuje výrobu odlitků ze slitin 

hliníku a slitin mědi. Strojní formování probíhá ve dvou provozech (starý a nový), 

s hmotnostmi odlitků od desítek gramů po 25 kg. Ruční formovna využívá technologie 

lidí do bentonitových směsí ve starém a do samotuhnoucích směsí na novém provozu, 

s hmotnostmi odlitků od 20 do 400 kg. Mimo to se ve slévárně litin vyrábí odlitky také 

technologií lití do kovových forem gravitačně a na stroji pro nízkotlaké lití (24). 

Modelárna na celkovém obratu zaujímá hodnoty do 9 %. Vyrábí dřevěná modelová 

zařízení, která slouží pro výrobu odlitků menších sérií. Kovová modelová zařízení jsou 

vyráběna především ze slitin neželezných kovů, ale také z litých plastů. Dále jsou 

vyráběny také kovové formy. Vedle výroby nových modelových zařízení a kovových 

forem modelárna zajišťuje i jejich opravy (24). 

Obrobna zajišťuje CNC obrábění zejména odlitků určených pro export. Bohužel kapacita 

obrobny prozatím zajišťuje přibližně 6 % z obratu (24). 

3.1.4 Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura společnosti je charakteristická velmi malou mocenskou 

vzdáleností. Řediteli společnosti jsou přímo podřízeni vedoucí všech administrativních 

a výrobních úseků. Výhodou této organizační struktury je schopnost rychlejšího zvládnutí 

procesů v návaznosti na podněty pracovníků středního managementu. Vedle toho 

pracovníci vrcholového managementu mohou přímo komunikovat s pracovníky 

kategorie D. Podmínkou je, aby kromě nejbližších vyšších nadřízených byly informování 

i nadřízení o stupeň výše. Další výhodou je tvoření menších týmů, které tak mohou rychle 

a efektivně přistupovat k řešení problémů. Nevýhodou je zvýšení počtu přímých 

podřízených pracovníků řediteli společnosti. Rizikem je ztráta přehledu a přechod na 

neprovázané operativní řízení. Organizační struktura je uvedena v příloze č. 4 (24). 
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3.2 Strategická analýza 

Úkolem strategický analýzy je identifikace vnějších faktorů, které působí na podnik. Pro 

účely této práce bude na zkoumaný podnik aplikována PESTLE analýza. 

3.2.1 PESTLE analýza 

Následující část analyzuje obecné okolí podniku pomocí analýzy PESTLE. 

3.2.1.1 Politické faktory 

Stabilita vlády je důležitým aspektem pro fungování samotné ekonomiky. Aby se však 

dalo mluvit o stabilitě, je zapotřebí zjistit, zda je politická situace taková, aby umožnila 

rozvoj organizacím a byla stanovena jasná legislativa, u které by nebylo možné docházet 

k různým výkladům, které by mohly způsobovat problémy a škody. Společnost se 

v minulosti setkala právě s nejasným definováním legislativy při změně zákona. Tato 

problematika je více rozebrána v legislativních faktorech. 

Významným krokem pro podporu exportu v předchozích letech byly intervence České 

národní banky. Oslabení koruny přineslo vyšší tržby i analyzované společnosti, která 

vyváží až 45 % svých výkonů do ostatních evropských států. Kromě pozitivního dopadu 

na růst tržeb však společnost zaznamenala také růst nákladů spojených s nakupováním 

zásob ze zahraničí. Konečný dopad proto nebyl tak eminentní. 

Význačným hlediskem je členství České republiky v Evropské unii. Zejména z titulu 

čerpání dotací pro soukromý sektor. Společnost v posledních letech získala dotaci, která 

byla spolufinancována Evropskou unií, z operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. Předmětem projektu bylo snížení energetické náročnosti 

společnosti. Společnost dále realizuje dotační tituly POTENCIÁL a INOVACE. 

3.2.1.2 Ekonomické faktory 

Ekonomika se nachází ve fázi expanze, která je typická nízkou nezaměstnaností. 

Společnost v posledních letech zaznamenává nedostatek lidských zdrojů. Jejím řešením 

je možnost využití agenturních pracovníků. 

Následující tabulka zaznamenává vývoj obecné míry nezaměstnanosti v kraji Vysočina. 
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Tabulka č. 3: Vývoj nezaměstnanosti v kraji Vysočina v letech 2012-2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 25) 

V % 2012 2013 2014 2015 2016 

Obecná míra nezaměstnanosti 6,4 6,7 5,6 4,7 3,2 

Z tabulky je patrné, že nezaměstnanost na Vysočině především v posledních letech 

dosahuje velmi nízkých hodnot. Je možné předpokládat, že nezaměstnanost se brzy 

dostane na úroveň přirozené míry nezaměstnanosti. Pro společnost tak je a bude obtížné 

shánět uchazeče, kteří by ještě byli ochotni pracovat.  

Významným ekonomickým faktorem pro společnost je z důvodu exportu svých výrobků 

také vývoj měnových kurzů, zejména pak kurz CZK/EUR.  Průměrný trend kurzu v letech 

2012 až 2016 je obsahem následující tabulky. 

Tabulka č. 4: Vývoj měnového kurzu CZK/EUR v letech 2012-2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 26) 

V Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

CZK/EUR 25,14 25,97 27,53 27,28 27,03 

Jak již bylo zmíněno výše, Česká národní banka se koncem roku 2013 rozhodla 

k intervencím koruny. V roce 2014 je tak zaznamenána nejvyšší hodnota a také nejvyšší 

meziroční růst tohoto kurzu.  

3.2.1.3 Sociální faktory 

Společnost ovlivňují sociální faktory především při hledání nové pracovní síly. 

Následující tabulka zobrazuje demografický vývoj obyvatel v kraji Vysočina. 

Tabulka č. 5: Demografická struktura kraje Vysočina v letech 2012-2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 27) 

Věk 2012 2013 2014 2015 2016 

0–14 let 75 454 75 488 76 104 76 722 77 329 

15–64 let 348 042 344 450 340 867 337 491 333 665 

65 a více let 87 711 90 271 92 924 95 262 97 958 

Z předchozí tabulky je patrný postupný nárůst osob důchodového věku. Naopak počet 

produktivní pracovní síly každým rokem klesá. Pozitivní trend jde pak spatřit ve vývoji 

počtu dětí do 14 let, u kterých lze apelovat na další vzdělání odborného zaměření. 

Právě kvalifikace je dalším faktorem, který ovlivňuje společnost. Ve společnosti najdou 

největší uplatnění v dělnických pozicích absolventi oboru slévač a dalších příbuzných 
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oborů. V regionu působí několik škol, které v omezené míře nabízejí vzdělání pro 

studenty, kteří by našli uplatnění v odvětví podnikání firmy, nicméně dochází 

k nenaplnění kapacit, což má za následek neotevření daného oboru. 

3.2.1.4 Technologické faktory 

Významným technologickým aspektem pro společnost jsou investice do strojního 

zařízení a výrobních hal. Moderní technologie přispívají k vyšší kvalitě výrobků 

a schopnosti konkurovat ostatním podnikům v oboru. Nejvyšší hodnota investic byla 

zaznamenána v roce 2012. V tomto roce společnost zrealizovala výstavbu nové haly 

neželezných kovů, nákup formovací linky HWS a dalších zařízení. Následující graf 

obsahuje vývoj investic ve sledovaných letech. 

 
Graf č. 1: Vývoj realizovaných investic v letech 2012-2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti) 

Dalším významným hlediskem pro společnost je provádění výzkumu a vývoje. Firma 

proto mimo jiné spolupracuje se středními a s vyššími odbornými školami. Dále lze 

zmínit spolupráci s Ústavy vysokých škol a spolupráci s Českou slévárenskou společností 

a Svazem sléváren. 

3.2.1.5 Legislativní faktory 

Činnost společnosti je ovlivněn řadou legislativních předpisů. Mezi primární zákony, 

kterými se musí řídit všechny společnosti patří zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 
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korporacích, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

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

Zákon o účetnictví prošel k 1.1.2016 několika významnými transformacemi. Mezi hlavní 

změny zákona patří změna uspořádání a označení položek účetních výkazů, zrušení 

mimořádného výsledku hospodaření nebo také změna metodiky účtování o změnách 

zásob vytvořených vlastní činností. 

Zákon o dani z příjmů upravuje způsob zjištění základu daně a výpočet daně. Jednou 

z možností snížení základu daně je uplatnění 100 % mzdových výdajů na vědu a výzkum. 

Společnost této možnosti využívá. V minulosti se však setkala také s neuznáním 

odčitatelné položky na vědu a výzkum a byl jí vyměřen doměrek na dani.  

Při výrobním procesu ve společnosti vzniká mimo jiné určité množství škodlivých látek, 

jejichž kvantita je regulována legislativou. Mezi významná ustanovení patří: 

 zákon č. 369/2016 Sb., o ochraně ovzduší, 

 vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování 

a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. 

Více budou tato ustanovení komentována v následující podkapitole. 

3.2.1.6 Ekologické faktory 

Společnost při nakládání s opady vychází z platné legislativy týkající se ochrany 

životního prostředí. Samozřejmostí je třídění běžného odpadu spojeného s výrobou či 

běžným provozem podniku. 

Nejvýznamnější náklady z hlediska zajištění ekologičnosti provozu jsou náklady na 

likvidaci a odvoz odpadů a náklady na ověřování úrovně znečištění ovzduší. Při výrobě 

ve společnosti vznikají také odpady, které mohou být dále prodávány. Ve všech letech 

zisk z prodeje odpadů převyšuje náklady spojené s jejich likvidací a odvozem. 

Při výrobním procesu společnosti může docházet k znečištění životního prostředí. Firma 

si proto pravidelně nechává ověřovat úroveň znečištění ovzduší a vod svojí činností. 

Ochrana ovzduší se řídí zákonem č. 369/2016 Sb., a vyhláškou č. 415/2012 Sb. 
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Společnost plnila emisní limity na většině zařízení ve všech letech. Výjimkou byla 

vstřelovačka jader na slévárně litin v letech 2012 a 2013, za což byla společnosti udělena 

pokuta Českou inspekcí životního prostředí. Díky následným opatřením a změnám 

v legislativě jsou nyní všechny limity splňovány bez výjimky. 

Obor slévárenství je spojen s vysokou energetickou náročností provozu. Společnost se 

proto i prostřednictvím dotací snaží o její snižování (viz. politické faktory). 

3.3 Finanční analýza 

Tato podkapitola je věnována finanční analýze společnosti Slévárna a modelárna Nové 

Ransko, s.r.o. Vstupní data pro zpracování ukazatelů jsou čerpána především z výročních 

zpráv společnosti, které jsou veřejně dostupné na portálu justice.cz. Účetní výkazy jsou 

součástí přílohy této práce. Výsledné hodnoty vybraných ukazatelů jsou dále srovnávány 

se dvěma podniky působícími ve stejném odvětví a s oborovými průměry. 

Za konkurenční společnosti byly vybrány Železárny Štěpánov, spol. s r.o. (dále pouze 

K1) a Unitherm, s.r.o. (dále označován K2). Uvedené podniky byly společností označeny 

jako nejbližší konkurenti s obdobnou kapacitou a velikostí podniku. Slévárna a modelárna 

Nové Ransko, s.r.o. se dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE řadí do sekce 

C – Zpracovatelský průmysl, oddílu 24 – Výroba základních kovů, hutní zpracování 

kovů; slévárenství. Výsledky finanční analýzy budou dále sloužit jako podklad pro 

návrhovou část práce. 

3.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů obsahuje horizontální a vertikální analýzu rozvahy. 

3.3.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Pro horizontální analýzu aktiv jsou vybrány stěžejní položky rozvahy, na kterých bude 

vyčíslena relativní a absolutní změna v rámci časové řady. 

Horizontální analýza aktiv 

Následující tabulka zaznamenává meziroční změny ve vývoji aktiv v letech 2012–2016. 

Vypočtené hodnoty jsou uvedeny jak v absolutní, tak i relativní změně. 



45 
 

Tabulka č. 6: Horizontální analýza aktiv v letech 2012-2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

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

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

AKTIVA CELKEM -8 152 -4,15 50 195 26,63 -8 913 -3,73 -7 324 -3,19 

Dlouhodobý majetek -7 165 -6,00 27 036 24,09 15 266 10,96 -8 488 -5,49 

Dlouhodobý 
nehmotný majetek 

-1 118 -41,36 -619 -39,05 -618 -63,98 -218 -62,64 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

-6 047 -5,18 27 655 24,99 15 884 11,48 -8 270 -5,36 

Dlouhodobý finanční 
majetek 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Oběžná aktiva -1 047 -1,37 23 693 31,48 -24 117 -24,37 1 048 1,40 

Zásoby -3 686 -9,32 5 785 16,12 -1 822 -4,37 -1 741 -4,37 

Pohledávky 1 133 3,29 15 725 44,14 -18 144 -35,34 3 654 11,01 

Peněžní prostředky 1 506 66,46 2 183 57,87 -4 151 -69,71 -865 -47,95 

Časové rozlišení aktiv 60 6,64 -534 -55,45 -62 -14,45 116 31,61 

Jako výchozí informace pro meziroční změny slouží bilanční suma. V tomto případě tedy 

položka celkových aktiv. Kromě roku 2014, kdy celková aktiva vzrostla, má tato položka 

klesající tendenci. Mezi lety 2012 až 2013 se položka celkových aktiv snížila 

o 8 152 tis. Kč, tedy o 4,15 %. Ve třetím sledovaném období mezi lety 2014 až 2015 

hovoříme o poklesu 8 913 tis. Kč, což odpovídá procentní změně 3,37 %. V posledním 

sledovaném období jde o pokles 7 324 tis. Kč, v procentním vyjádření 3,19 %. Jediným 

obdobím, kdy došlo k růstu celkové položky aktiv je období mezi lety 2013 až 2014, kdy 

absolutní růst dosahoval 50 195 tis. Kč a relativní 26,63 %. 

Zmiňovaný pokles v prvním sledovaném období byl zapříčiněn především poklesem 

dlouhodobého majetku o 7 165 tis. Kč, v procentech o 6,00 %. Snížení hodnoty majetku 

ve formě odpisů dosahovalo vyšších hodnot než zrealizované investice. Položka 

oběžných aktiv meziročně také poklesla. V rámci této součtové položky došlo mimo jiné 

k poklesu zásob o 3 686 tis. Kč. Naopak růst byl zaznamenán u položek pohledávek 

o 1 133 tis. Kč a u položky peněžních prostředků, která meziročně vzrostla o 1 506 tis. 

Kč, v procentech o 66,46 %. 

V období mezi lety 2013 až 2014 byl pozorován jediný nárůst celkových aktiv ze všech 

sledovaných období. To bylo zapříčiněno růstem položky dlouhodobého majetku 

o 27 036 tis. Kč, tj. 26,63 %. K nárůstu položky přispěly nejen investice do dlouhodobého 

majetku. Skokový růst vykazovala především položka poskytnutých záloh na dlouhodobý 
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hmotný majetek ve výši 22 775 tis. Kč. Investice do výrobních zařízení byly realizovány 

v dalším roce. Na celkovém zvýšení aktiv mají podíl také oběžná aktiva, která 

v absolutním vyjádření vzrostla o 23 693 tis. Kč, v procentech pak o 31,48 %. Největší 

absolutní nárůst zaznamenala položka pohledávek o 15 725 tis. Kč. Naopak největší 

relativní růst o 57,87 % měla položka peněžní prostředky. 

I přes nárůst dlouhodobého majetku ve třetím sledovaném období došlo k souhrnnému 

snížení hodnoty aktiv vlivem snížení hodnoty oběžného majetku o 24 117 tis. Kč, 

v procentech o 24,37 %. Pokles vykazovala jak položka pohledávek, tak i položka 

peněžních prostředků. Růst u dlouhodobého majetku ve výši 15 266 tis. Kč, v procentech 

o 10,96 %, byl ovlivněn především zvýšením hodnoty hmotných movitých věcí a jejich 

souborů. 

Poslední sledované období přineslo opět pokles hodnoty majetku. Jeho snížení však bylo 

ze všech sledovaných období nejnižší. Amortizace majetku opět převýšila hodnotu 

investic, což vedlo ke snížení dlouhodobého majetku o 8 488 tis. Kč, procentuálně 

o 5,49 %. Oběžná aktiva mírně vzrostla. Největší podíl na tomto růstu měly pohledávky, 

které meziročně vzrostly o 3 654 tis. Kč, tj. o 11,01 %. Ke snížení pak došlo u položek 

zásob o 1 741 tis. Kč, v procentech o 4,37 %, a peněžních prostředků o 865 tis. Kč, 

procentně o 47,95 %. 

V následujícím grafu je zachycen vývoj vybraných položek aktiv v období 2012-2016. 

 
Graf č. 2: Trend aktiv v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
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Horizontální analýza pasiv 

Následující tabulka zobrazuje meziroční změny vybraných pasiv v letech 2012-2016. 

Hodnoty jednotlivých položek jsou vyčísleny v absolutní a relativní výši. 

Tabulka č. 7: Horizontální analýza pasiv v letech 2012-2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

  

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

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

PASIVA CELKEM -8 152 -4,15 50 195 26,63 -8 913 -3,73 -7 324 -3,19 

Vlastní kapitál 8 477 11,59 7 321 8,97 -6 634 -7,46 -4 763 -5,79 

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

Fondy ze zisku -53 -0,90 -199 -3,39 -10 -0,18 -20 -0,35 

Výsledek hospodaření 
minulých let 

-1 119 -1,75 8 530 13,57 6 920 9,69 -6 624 -8,46 

VH běžného účetního 
období 

9 649 1416,89 -1 010 -9,78 -13 544 -145,32 1 881 44,53 

CIZÍ ZDROJE -16 491 -13,44 42 634 40,14 -2 362 -1,59 -2 832 -1,93 

Rezervy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Závazky -16 491 -13,44 42 634 40,14 -2 362 -1,59 -2 832 -1,93 

Dlouhodobé závazky -4 014 -6,96 16 879 31,44 1 977 2,80 -8 812 -12,15 

Krátkodobé závazky -12 477 -19,20 25 755 49,04 -4 339 -5,54 5 980 8,09 
Časové rozlišení 
pasiv 

-138 -16,89 240 35,35 83 9,03 271 27,05 

Mezi lety 2012 až 2013 došlo k poklesu celkových pasiv, což bylo zapříčiněno především 

snížením cizích zdrojů o 16 491 tis. Kč, tedy o 13,44 %. Společnost v tomto období 

dokázala splatit část obchodních úvěrů a bankovních úvěrů krátkodobých 

i dlouhodobých. Naopak vlastní kapitál rostl o 8 477 tis. Kč, tj. o 11,59 %., zásluhou 

zvýšení výsledku hospodaření o 9 649 tis. Kč, což odpovídá procentní změně 

o 1416,89 % oproti předchozímu období. 

Zvýšení celkových pasiv ve druhém sledovaném období přineslo nárůst nejen vlastního 

kapitálu, hlavně pak ale cizích zdrojů, které vzrostly v absolutním vyjádření 

o 42 634 tis. Kč, v procentním pak o 40,14 %. Navýšení krátkodobých závazků 

o 25 755 tis. Kč, tedy o 40,14 %, bylo zapříčiněno především nárůstem úvěrů 

z obchodních vztahů o 12 166 tis. Kč a jiných závazků o 10 974 tis. Kč. Růst 

dlouhodobých závazků o 16 879 tis. Kč, v procentech jde o 31,44 %, je ovlivněn zejména 

růstem dlouhodobých úvěrů. Do vlastního kapitálu se promítl nejvíce růst výsledku 

hospodaření minulých let o 8 530 tis. Kč, tj. 13,57 %. 
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Třetí sledované období přineslo snížení nejen vlastního kapitálu, ale také cizích zdrojů. 

Vlastní kapitál byl ovlivněn zejména razantním poklesem výsledku hospodaření, který se 

dostal do záporných čísel. V absolutním vyjádření byl jeho pokles o -13 544 tis. Kč, 

v relativním pak poklesl o -145,32 %. Celkové závazky meziročně poklesly. Dlouhodobé 

závazky narostly, tentokrát o 1 977 tis. Kč, tj. o 2,80 %, opět vlivem navýšení 

dlouhodobých bankovních úvěrů. Krátkodobé závazky společnost dokázala snížit 

o 4 339 tis. Kč, v procentech o 5,54 %, i přes nárůst krátkodobých bankovních úvěrů 

o 9 671 tis. Kč.  

V posledním sledovaném období došlo pět k poklesu vlastního kapitálu a cizích zdrojů. 

Vlastní kapitál se snížil o 4 763 tis. Kč, tedy o 5,79 %. To bylo zapříčiněno především 

poklesem výsledku hospodaření minulých let o 6 624 tis. Kč, tj. o 8,46 %, kterým byla 

kryta ztráta z předcházejícího účetního období. Naopak výsledek hospodaření meziročně 

vzrostl, ačkoliv stále dosahoval záporných hodnot. Cizí zdroje se zmenšily 

o 2 832 tis. Kč, v procentech pak o 1,93 %, vlivem snížení dlouhodobých závazků 

o 8 812 tis. Kč, tedy o 12,15 %. Naopak krátkodobé závazky vzrostly vlivem nárůstu 

závazků z obchodních vztahů o 7 750 tis. Kč. 

Následující graf zachycuje vývoj vybraných položek pasiv v letech 2012-2016. 

 
Graf č. 3: Trend pasiv v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
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3.3.2 Vertikální analýza 

Cílem vertikální analýzy je zjištění, v jakém poměru jsou jednotlivé položky ke zvolené 

základně. Pro analýzu rozvahy je základnou položka aktiva celkem, resp. pasiva celkem.  

3.3.2.1 Vertikální analýza aktiv 

Následující tabulka vyjadřuje procentní zastoupení vybraných položek rozvahy 

k celkovým aktivům. 

Tabulka č. 8: Vertikální analýza aktiv v letech 2012-2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

V % 2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 60,73 59,55 58,36 67,26 65,66 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1,37 0,84 0,40 0,15 0,06 

Dlouhodobý hmotný majetek 59,35 58,71 57,95 67,11 65,60 

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

Oběžná aktiva 38,81 39,94 41,47 32,58 34,12 

Zásoby 20,12 19,04 17,46 17,34 17,13 

Pohledávky 17,54 18,90 21,51 14,45 16,57 

Peněžní prostředky 1,15 2,00 2,50 0,79 0,42 

Časové rozlišení aktiv 0,46 0,51 0,18 0,16 0,22 

Z rozložení jednotlivých součtových položek je jasné, že se jedná o kapitálově těžký 

podnik. Ve všech sledovaných letech dosahoval dlouhodobý majetek okolo 60–70 %. 

V něm měl největší zastoupení hmotný majetek. Nehmotný majetek kontinuálně klesá 

z hodnoty 1,37 % v roce 2012. Dlouhodobý finanční majetek společnost v žádném ze 

sledovaných období nepořídila. 

Oběžná aktiva mají zastoupení v podniku mezi 30–40 %. Procentní zastoupení zásob má 

v průběhu sledovaných let klesající tendenci. V roce 2012 zaujímaly zásoby 20,12 % 

z celkových aktiv, v roce 2016 už jejich hodnota činila pouze 17,13 %. Výše pohledávek 

průběžně kolísá. Největší zastoupení měly v roce 2014, kdy se jejich hodnota vyšplhala 

na 21,51 %. Peněžní prostředky mají ve společnosti poměrně malé zastoupení. Nejvyšší 

podíl na celkových aktivech 2,50 % byl dosažen v roce 2014. Poslední sledované období 

vykazuje nejnižší hodnotu 0,42 %. Časové rozlišení dosahuje také nízkých hodnot. 

Následující graf zachycuje strukturu aktiv a jejich vývoj v letech 2012 až 2016. 
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Graf č. 4: Struktura aktiv v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

3.3.2.2 Vertikální analýza pasiv 

V další tabulce je možné pozorovat procentní zastoupení vybraných položek pasiv. 

Tabulka č. 9: Vertikální analýza pasiv v letech 2012-2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

V % 2012 2013 2014 2015 2016 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 37,19 43,29 37,26 35,81 34,85 

Základní kapitál 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 

Ážio a kapitálové fondy 1,22 1,28 1,01 1,05 1,08 

Fondy ze zisku 3,01 3,11 2,37 2,46 2,53 

VH minulých let 32,55 33,36 29,92 34,09 32,24 

VH běžného účetního období 0,35 5,48 3,90 -1,84 -1,05 

CIZÍ ZDROJE 62,40 56,35 62,36 63,75 64,58 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Závazky 62,40 56,35 62,36 63,75 64,58 

Dlouhodobé závazky 29,34 28,48 29,56 31,57 28,65 

Krátkodobé závazky 33,05 27,86 32,80 32,18 35,93 

Časové rozlišení pasiv 0,42 0,36 0,39 0,44 0,57 

Pasivní strana aktiv vyjadřuje zdroje financování podniku. Již při prvním pohlédnutí 

na vertikální analýzu pasiv je jasné, že cizí zdroje ve všech sledovaných letech převyšují 

vlastní kapitál společnosti. V časové řadě nejsou patrné výraznější odchylky 

u jednotlivých položek pasiv. Výjimkou je rok 2013, kdy podíl vlastního kapitálu vzrostl 

a podíl cizího kapitálu naopak poklesl přibližně o 6 p.b. oproti ostatním obdobím.  
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Vlastní kapitál je tvořen převážně výsledky hospodaření minulých let, které v průměru 

pokrývají přibližně 32,5 % celkových pasiv. Položky základní kapitál, kapitálové fondy 

a fondy ze zisku vykazují buď žádný nebo minimální pohyb v účetních výkazech. Jejich 

poměr je tak ovlivněn převážně změnami ostatních položek pasiv. Kladný výsledek 

hospodaření za účetní období v prvních třech letech zvyšuje podíl vlastního kapitálu na 

celkovém financování. Záporný výsledek naopak zvyšuje podíl cizích zdrojů 

v posledních dvou sledovaných letech. 

Na cizích zdrojích se podílejí přibližně stejným poměrem dlouhodobé a krátkodobé 

závazky. Dlouhodobé závazky dosahují hodnot okolo 30 % a v rozvaze jsou nejvíce 

zastoupeny dlouhodobými bankovními úvěry. Krátkodobé závazky dosahují lehce 

vyšších hodnot a v rozvaze jsou tvořeny především závazky k dodavatelům, v menší míře 

pak k bankovním institucím. Časové rozlišení dosahuje hodnot okolo půl procenta. 

Vývoj a strukturu pasivních položek rozvahy zaznamenává následující graf. 

 
Graf č. 5: Struktura pasiv v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

3.3.3 Analýza tokových ukazatelů 

Pomocí horizontální a vertikální analýzy bude provedena analýza tokových ukazatelů. 

Pro výpočty budou využity stěžejní položky výkazu zisku a ztráty. 
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3.3.3.1 Horizontální analýza VZZ 

Následující tabulka obsahuje meziroční změny vybraných položek výkazu zisku a ztráty 

v letech 2012-2016. Výsledky jsou uvedeny v relativním i absolutním vyjádření. 

Tabulka č. 10: Horizontální rozvaha výkazu zisku a ztráty v letech 2012-2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

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

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

Tržby z prodeje 
výrobků a služeb 

10 374 3,98 29 677 10,96 -5 654 -1,88 -10 880 -3,69 

Tržby za prodej zboží -741 -28,79 3 702 201,96 -3 070 -55,47 -376 -15,25 

Výkonová spotřeba -2 159 -1,30 24 779 15,09 -11 272 -5,97 -12 180 -6,85 

Změna stavu zásob 
vlastní činností 

2 694 401,49 -6 620 -327,24 5 027 109,35 -980 -227,91 

Aktivace -367 -34,04 -679 -46,99 806 37,95 779 59,10 

Osobní náklady 2 262 2,62 10 347 11,66 2 639 2,66 2 927 2,88 

Úpravy hodnot 
z provozní oblasti 

2 775 42,00 763 8,13 2 614 25,77 3 371 26,42 

Ostatní provozní 
výnosy 

-736 -17,50 2556 73,68 42 0,70 -853 -14,06 

Provozní výsledek 
hospodaření 

3 949 77,26 5 093 56,21 -9 128 -64,50 -4 130 -82,19 

Výnosové úroky a 
podobné výnosy 

-9 -56,25 -2 -28,57 -3 -60,00 -1 -50,00 

Nákladové úroky a 
podobné náklady 

-238 -11,25 -20 -1,06 1 922 103,44 -1 279 -33,84 

Finanční výsledek 
hospodaření 

536 12,27 -310 -8,09 -1 878 -45,35 1 952 32,43 

VH před zdaněním 4 486 602,96 4 782 91,43 -11 006 -109,93 -2 178 -219,11 

VH po zdanění 9 649 1416,89 -1 010 -9,78 -13 544 -145,32 1 881 44,53 

Čistý obrat za účetní 
období 

11 422 4,24 34 797 12,40 -11 032 -3,50 -12 780 -4,20 

Společnost se částečně věnuje také obchodní činnosti. Daleko významnější z pohledu 

dosahovaných tržeb je však činnost výrobní. Tržby z prodeje výrobků a služeb 

vykazovaly v prvním a druhém sledovaném období rostoucí charakter. Ve třetím 

a čtvrtém období však jeho hodnota začala klesat. Nejvyšší absolutní nárůst zaznamenaly 

tržby z prodeje výrobků a služeb mezi lety 2013 až 2014 o 29 677 tis. Kč, což v relativním 

vyjádření odpovídá 10,96 %. Naopak nejvyšší propad tržeb byl zaznamenán v posledním 

sledovaném období o 10 880 tis. Kč, tedy o 3,69 %. 
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Výkonová spotřeba vykazovala obdobný trend jako již zmiňované tržby. Výjimkou je 

však první meziroční srovnání, kdy se firmě podařilo snížit výkonovou spotřebu při růstu 

tržeb. Ve vývoji osobních nákladů lze pozorovat rostoucí trend. Nejvyšší nárůst osobních 

nákladů lze pozorovat mezi lety 2013 až 2014 o 10 347 tis. Kč, tj. o 11,66 %. Toto 

navýšení bylo zapříčiněno zvýšením počtu pracovníků na některých úsecích společnosti. 

Úpravy hodnot z provozní oblasti vykazují každoroční nárůst. Nejvyšší relativní růst byl 

zaznamenán mezi lety 2012-2013 a jeho hodnota činila 42,00 %, v absolutním vyjádření 

pak jde o 2 775 tis. Kč. Naopak nejvyšší absolutní nárůst v posledním sledovaném období 

dosáhl výše 3 371 tis. Kč, tedy 26,42 %. 

Vývoj výsledků hospodaření před zdaněním kopíruje trend tržeb. První a druhé sledované 

období vykazují růst. Největší kladné změny v relativním vyjádření bylo dosaženo mezi 

lety 2012 až 2013, kdy se zisk zvýšil o 602,96 %, absolutně pak o 4 486 tis. Kč. 

Nejsilnější pokles pak firma vykazuje mezi lety 2014 až 2015 o 11 006 tis. Kč, 

tj. o109,93 %. Tímto propadem se společnost dostala do záporného výsledku 

hospodaření. Úprava základu daně a následný výpočet splatné a odložené daně následně 

ovlivnilo také výši výsledku hospodaření po zdanění. 

Na následujícím grafu je přehledně zobrazen vývoj výsledků hospodaření mezi lety 2012 

až 2016. Nejlepších výsledků v provozní oblasti firma dosáhla v roce 2014. Nejvyšší čistý 

zisk byl však zaznamenán již o rok dříve. 

 
Graf č. 6: Vývoj výsledků hospodaření v letech 2012-2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
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3.3.3.2 Vertikální analýza VZZ 

Následující tabulka zobrazuje vývoj poměrného zastoupení jednotlivých položek výkazu 

zisku a ztráty ke zvolené základně. Tou byla pro potřeby této práce zvolena výše obratu. 

Tabulka č. 11: Vertikální analýza VZZ v letech 2012-2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

 V % 2012 2013 2014 2015 2016 

VÝNOSY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 96,81 96,56 95,32 96,92 97,43 

Tržby za prodej zboží 0,96 0,65 1,76 0,81 0,72 

Výkonová spotřeba 61,82 58,53 59,93 58,40 56,78 

Změna stavu zásob vlastní činností -0,25 0,72 -1,46 0,14 -0,19 

Aktivace -0,40 -0,52 -0,67 -0,43 -0,18 

Osobní náklady 32,14 31,64 31,43 33,44 35,91 

Úpravy hodnot z provozní oblasti 2,46 3,34 3,22 4,19 5,53 

Ostatní provozní výnosy 1,56 1,24 1,91 1,99 1,79 

Provozní výsledek hospodaření 1,90 3,23 4,49 1,65 0,31 

Výnosové úroky a podobné výnosy 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nákladové úroky a podobné náklady 0,79 0,67 0,59 1,24 0,86 

Finanční výsledek hospodaření -1,62 -1,37 -1,31 -1,98 -1,40 

VH před zdaněním 0,28 1,86 3,18 -0,33 -1,09 

VH po zdanění 0,25 3,68 2,96 -1,39 -0,80 

Podíl tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb na celkových výnosech společnosti 

kolísá okolo 96 %. Tržby z prodeje zboží se na úhrnných tržbách podílejí do 2 %. Poslední 

z provozních tržeb – ostatní provozní výnosy, hlavně z prodeje materiálu a dlouhodobého 

majetku, opět balancují na hranici 2 % k celkovému obratu. 

Výkonová spotřeba vykazuje v posledních sledovaných letech stále nižší poměr 

k celkovým výkonům. Z hodnoty 61,82 % klesla přibližně o 5 p.b. Naopak poměr 

osobních nákladů se začíná postupně zvětšovat. V posledních třech letech roste jeho 

poměr ročně zhruba o 2 p.b. V roce 2016 tak dosahoval hodnoty téměř 36 %. 

Provozní výsledek hospodaření v letech velmi kolísá. Nejvyššího poměru k celkovému 

obratu zaznamenal v roce 2014, kdy dosáhl hodnoty 4,49 %, nejnižší pak v posledním 

sledovaném roce s hodnotou 0,31 %. Finanční výsledek hospodaření dosahuje ve všech 

pozorovaných letech záporných čísel od -1,31 % do -1,98 %. Výsledek hospodaření po 

zdanění dosahoval nejlepší hodnoty v roce 2013 s 3,68 %. Jeho největší propad nastal 

mezi lety 2014 a 2015, kdy klesl o více než 4 p.b. a dostal se do ztráty. 
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3.3.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Následující podkapitola se věnuje výsledkům rozdílových ukazatelů. Výsledky 

sledovaného podniku budou konfrontovány s konkurenčními podniky. 

3.3.4.1 Čistý pracovní kapitál 

Následující tabulka obsahuje výsledky výpočtů čistého pracovního kapitálu sledované 

společnosti a dvou nejbližších konkurentů. 

Tabulka č. 12: Čistý pracovní kapitál 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti a konkurenčních podniků) 

V tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK 11 325 22 755 20 693 915 -4 017 

ČPK – K1 77 813 78 975 97 529 91 455 115 145 

ČPK – K2 20 640 18 836 23 345 12 017 25 058 

Čistý pracovní kapitál představuje rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými 

závazky. V prvních třech sledovaných letech dosahuje ČPK poměrně vysokých kladných 

hodnot. V posledních dvou letech však jeho hodnota razantně poklesla. V posledním 

období pak klesla do záporných hodnot. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán mezi lety 

2012 a 2013 o 11 430 tis. Kč. To bylo zapříčiněno poklesem krátkodobých závazků. Mezi 

lety 2014 a 2015 dochází k významnému poklesu oběžných aktiv, což s sebou přineslo 

pokles hodnoty ČPK o 19 778 tis. Kč. V roce 2016 pak hodnota krátkodobých závazků 

převýšila hodnotu oběžného majetku. ČPK se tak v tomto roce propadlo na -4 017 tis. Kč. 

Záporná hodnota tohoto ukazatele značí, že společnost část svého dlouhodobého majetku 

financuje dluhy splatnými do jednoho roku. 

Čistý pracovní kapitál představuje pomyslný „finanční polštář“ pro případ nahodilých 

nepříznivých okolností. Lze však konstatovat, že v posledních dvou sledovaných letech 

čistý pracovní kapitál nedosahuje dostatečně vysokých hodnot. 

Ve srovnání s konkurenčními podniky dosahuje sledovaná společnost podprůměrných 

hodnot. První konkurent vykazuje velmi vysoký přebytek oběžných aktiv nad 

krátkodobými cizími zdroji. Druhý konkurent dosahuje co do výše podobných výsledků 

jako analyzovaná společnost. Nicméně jeho vývoj je daleko příznivější. 
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3.3.4.2 Čisté pohotové prostředky 

Následující tabulka zaznamenává výsledky čistých pohotových prostředků sledované 

společnosti a dvou nejbližších konkurentů. 

Tabulka č. 13: Čisté pohotové prostředky 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti a konkurenčních podniků) 

V tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

ČPP -63 548 -49 427 -73 239 -73 134 -80 250 

ČPP – K1 -955 -4 774 -24 608 5 492 10 301 

ČPP – K2 -38 771 -34 421 -42 372 -47 420 -28 055 

Čisté pohotové prostředky jsou rozdílem peněžních prostředků a okamžitě splatných 

závazků. Ve všech sledovaných letech je hodnota ČPK hluboko pod nulou. Nejdříve je 

možné sledovat zlepšení o 14 121 tis. Kč, které je však následováno postupným poklesem 

až na hodnotu -80 250 tis. Kč v posledním sledovaném roce. Z účetních výkazů je patrné, 

že společnost drží v celém sledovaném období poměrně nízkou hodnotu peněžních 

prostředků. Není proto schopna uhradit okamžité závazky pouze touto formou. 

V porovnání s konkurencí dosahuje společnost opravdu vysokých záporných hodnot. 

Druhý konkurent dosahuje průměrných hodnot. První konkurent dosahuje nejvyšších 

výsledků. Především pak v roce 2016, kdy jeho ČPP vzrostlo na hodnotu 10 301 tis. Kč. 

3.3.4.3 Čistý peněžně pohledávkový fond 

V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky čistého peněžně pohledávkového fondu 

zkoumané společnosti a dvou dalších konkurentů. 

Tabulka č. 14: Čistý peněžně pohledávkový fond 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti a konkurenčních podniků) 

V tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

ČPPF -28 242 -13 126 -20 973 -38 929 -42 120 

ČPPF – K1 58 712 58 066 77 041 70 793 86 229 

ČPPF – K2 -9 924 -19 399 -16 186 -31 270 -14 819 

Čistý peněžně pohledávkový fond vzniká rozdílem ČPK a zásob. Ve všech pozorovaných 

letech dosahuje záporných hodnot. Jeho trend v čase pak kopíruje vývoj ukazatele ČPK. 

Nejdříve se projevilo zlepšení, které je následováno postupným poklesem. Hodnoty 

ukazatele se pohybují od -13 126 tis. Kč do -42 120 tis. Kč. 
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Konkurenční podniky opět dosahují lepších hodnot. U prvního konkurenta můžeme ve 

všech letech pozorovat kladné hodnoty. Druhý konkurent pak vykazuje ve všech 

obdobích záporné částky, které mají v časové řadě kolísavý trend. 

Na následujícím grafu je patrný vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2012 až 2016. 

 
Graf č. 7: Trend rozdílových ukazatelů v letech 2012-2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

3.3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Následující podkapitola obsahuje výpočty ukazatelů rentability, likvidity, zadluženosti, 

aktivity a provozních ukazatelů. Poměrové ukazatele jsou nejčastěji využívaným 

podkladem pro hodnocení ekonomické stability podniku. 

3.3.5.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita vyjadřuje výnosnost vloženého kapitálu. Pro účely této práce bude dále 

v časové řadě zkoumána rentabilita vlastního kapitálu, aktiv, tržeb a celkového 

investovaného kapitálu. Výsledky zkoumaného podniku budou dále porovnány 

s hodnotami nejbližších konkurentů a oborovými hodnotami. 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Následující tabulka zachycuje vývoj rentability vlastního kapitálu sledovaného podniku, 

dvou konkurentů a oboru v letech 2012-2016. 
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Tabulka č. 15: Rentabilita vlastního kapitálu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

V % 2012 2013 2014 2015 2016 

ROE 0,93 12,66 10,48 -5,13 -3,02 

ROE – K1 14,39 16,56 19,63 15,98 11,97 

ROE – K2 14,71 5,98 -2,97 4,19 18,95 

ROE – obor 2,03 4,15 12,65 5,86 5,47 

Rentabilita vlastního kapitálu je poměrem zisku po zdanění k vlastnímu kapitálu. Na 

výsledcích se tak projevuje fakt, že společnost v posledních dvou letech vykazuje ztrátu. 

Poměrně vysoké hodnoty v letech 2013 a 2014 zase odráží skutečnost, že společnost pro 

financování své činnosti využívá vlastní kapitál v menší míře než cizí zdroje. 

K největšímu nárůst o 11,73 p.b. došlo mezi lety 2012 a 2013, v důsledku nárůstu zisku. 

Hodnoty rentability vlastního kapitálu se pohybují na intervalu od -5,13 % do 12,66 %. 

V porovnání s konkurencí společnost vykazuje průměrně nižší hodnoty. Ve srovnání 

s prvním konkurentem jde v průměru takřka o 12 p.b. V porovnání s druhým 

konkurentem pak společnost v průměru dosahuje o 5 p.b nižších hodnot. 

Obor vykazuje průměrné hodnoty nižší než oba konkurenti a blíží se tak více výsledkům 

zkoumaného podniku. Nicméně oborové hodnoty jsou v průměru stále ročně v průměru 

o 3 p.b. vyšší. 

Rentabilita aktiv 

V následující tabulce jsou obsaženy výsledky rentability aktiv pro sledovaný podnik, 

konkurenční společnosti a odvětví v letech 2012-2016. 

Tabulka č. 16: Rentabilita aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

V % 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 2,60 4,81 5,93 2,19 0,40 

ROA – K1 12,73 12,62 16,79 16,88 11,41 

ROA – K2 6,64 2,93 2,71 3,62 12,99 

ROA – obor 1,76 2,60 9,67 5,85 5,23 

Rentabilita aktiv vyjadřuje poměr provozního výsledku hospodaření a celkových aktiv. 

Ve všech sledovaných letech je možné pozorovat kladné hodnoty. V čase lze sledovat 

nejprve nárůst až na hodnotu 5,93 %, který je následovaný poklesem na hodnotu 0,40 %. 

V přepočtu na koruny přinesla 1 Kč aktiv zaokrouhleně maximálně 0,06 Kč zisku. 
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Průměrné hodnoty obou konkurentů opět převyšují výsledky sledované společnosti. 

Nejmarkantnější je rozdíl s prvním konkurentem, jehož výnosnost aktiv se pohybuje mezi 

11-17 %. Menší rozdíl je možné vidět s druhým konkurentem. V průměru jde však i tak 

o rozdíl asi 2 p.b. za rok. 

V porovnání s oborovými hodnotami dosahovala analyzovaná společnost v prvních dvou 

obdobích dokonce lepších výsledků. Od roku 2014 se však situace obrátila. Největší 

záporný rozdíl o 4,83 p.b. oproti oborovým hodnotám nastal v roce 2016. 

Rentabilita tržeb 

V následující tabulce jsou obsaženy výsledky rentability tržeb sledované společnosti, 

dvou konkurentů a oborových hodnot mezi lety 2012 až 2016. 

Tabulka č. 17: Rentabilita tržeb 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

V % 2012 2013 2014 2015 2016 
ROS 1,94 3,32 4,62 1,69 0,31 
ROS – K1 7,82 5,80 8,76 8,91 7,64 
ROS – K2 4,28 2,03 2,11 2,01 7,22 
ROS – obor 1,76 2,73 9,69 4,88 4,74 

Rentabilita tržeb je poměrem provozního výsledku hospodaření k tržbám. Hodnoty 

tohoto ukazatele se pohybují od 0,31 % do 4,62 %. Do roku 2014 můžeme pozorovat růst, 

který je následován postupným poklesem. 

U obou konkurentů lze pozorovat kolísavé změny v letech. První konkurent dosahoval 

nejvyšších výsledků mezi podniky i oborovými hodnotami. Druhý konkurent dosahoval 

mezi lety 2013 až 2015 horších výsledků než sledovaný podnik. Avšak průměrná 

výnosnost tržeb je stále přibližně o 1 p.b. vyšší. 

Ve srovnání s oborovým průměrem lze vidět obdobný trend jako u předchozího 

ukazatele. Největší rozdíl lze však pozorovat už v roce 2014 o 5,07 p.b. 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

Následující tabulka znázorňuje výsledky rentability celkového investovaného kapitálu 

pozorované společnosti, obou konkurentů a oborového průměru během sledovaného 

období. 
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Tabulka č. 18: Rentabilita celkového investovaného kapitálu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

V % 2012 2013 2014 2015 2016 

ROCE 3,91 6,70 8,87 3,25 0,63 

ROCE – K1 14,91 16,02 23,97 19,89 13,66 

ROCE – K2 6,64 2,93 2,71 3,62 12,99 

ROCE – obor 2,26 3,54 13,21 8,20 7,51 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu vyjadřuje poměr provozního výsledku 

hospodaření k dlouhodobým pasivům. V čase by hodnoty tohoto ukazatele měly růst. 

Nicméně stejně jako u dvou předchozích ukazatelů vidíme zlom v předposledním 

sledovaném období, kdy jeho hodnota klesla. V posledním roce je patrný další propad. 

Nejlepší hodnoty na úrovni 8,87 % dosáhla společnost v roce 2014. 

Konkurenti opět dosahují vyšších hodnot. Především první konkurent dosahuje výsledků, 

jež jsou násobně vyšší i než oborové hodnoty. Druhý konkurent dosahuje ročně v průměru 

o 1 p.b. vyšších hodnot. 

V lepší pozici oproti oborovému průměru je podnik v prvních dvou obdobích. 

V následujících třech letech vykazuje obor vyšší hodnoty. Největší záporný rozdíl je pak 

pozorován v posledním sledovaném období téměř o 7 p.b. 

Následující graf přehledně demonstruje vývoj ukazatelů rentability v čase. 

 
Graf č. 8: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2012-2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
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3.3.5.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost dostát svým závazkům. Následující výpočty se týkají všech 

stupňů likvidity, a to běžné, pohotové a okamžité. 

Běžná likvidita 

Následující tabulka obsahuje vypočtené hodnoty běžné likvidity společnosti, dvou 

konkurentů a oborového průměru. 

Tabulka č. 19: Běžná likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná likvidita 1,17 1,43 1,26 1,01 0,95 

Běžná likvidita – K1 3,96 4,02 3,15 5,07 5,27 

Běžná likvidita – K2 1,43 1,48 1,50 1,24 1,59 

Běžná likvidita – obor 2,24 1,82 1,72 1,34 1,61 

Doporučené hodnoty běžné likvidity jsou v rozmezí 1,5 – 2,5. Lze tedy konstatovat, že 

společnost v žádném ze sledovaných období nedosáhla doporučených hodnot. Nejvíce se 

spodní hranici přiblížila v roce 2013 s hodnotou 1,43, kdy došlo k většímu snížení 

hodnoty krátkodobých závazků než oběžných aktiv. Nejnižší hodnoty 0,95 dosáhl 

v posledním roce, kdy hodnota krátkodobých dluhů převýšila oběžný majetek firmy. 

Konkurenční společnosti dosahují lepších výsledků. První konkurent dokonce ve všech 

letech převyšuje doporučené hodnoty. 

Oborový průměr se vyjma roku 2015 pohybuje v intervalu doporučených hodnot 

a dosahuje tak lepších výsledků než analyzovaná společnost. 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita podniku, konkurentů a oborového průměru je uvedena v další tabulce. 

Tabulka č. 20: Pohotová likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Pohotová likvidita 0,57 0,75 0,73 0,47 0,47 

Pohotová likvidita – K1 3,23 3,22 2,70 4,15 4,20 

Pohotová likvidita – K2 0,92 0,63 0,69 0,38 0,65 

Pohotová likvidita – obor 1,52 1,17 1,00 0,86 0,89 
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Doporučené hodnoty pohotové likvidity leží na intervalu 1 – 1,5. Jak je vidět z předchozí 

tabulky, ani u tohoto stupně podnik nedosahuje doporučených hodnot. Nejvyššího 

výsledku dosáhl v roce 2013. Naopak nejnižší hodnoty byly zaznamenány v posledních 

dvou analyzovaných letech. 

První konkurent opět dosahuje nadprůměrných hodnot, které jsou několikanásobně vyšší, 

oproti sledovanému podniku. V porovnání s druhým konkurentem jsou v letech 2013, 

2014 a 2015 dosahovány lehce vyšší výsledky. 

Při srovnání s oborovými hodnotami je likvidita společnosti poměrně nízká. V prvním 

roce je oborový průměr téměř trojnásobný. Nejmenší rozdíl je pozorován v roce 2014. 

Okamžitá likvidita 

Další tabulka obsahuje výsledky okamžité likvidity pro sledovanou společnost, oba 

konkurenční podniky a obor. 

Tabulka č. 21: Okamžitá likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Okamžitá likvidita 0,03 0,07 0,08 0,02 0,01 

Okamžitá likvidita – K1 0,96 0,82 0,49 1,29 1,48 

Okamžitá likvidita – K2 0,19 0,12 0,10 0,06 0,34 

Okamžitá likvidita – obor 0,14 0,12 0,14 0,16 0,10 

Interval doporučených hodnot okamžité likvidity je 0,2-1,1. Společnost dosahuje v rámci 

tohoto stupně likvidity opravdu velice nízkých hodnot, které se pohybují mezi 0,01 až 

0,08. To je způsobeno nízkým objemem peněžních prostředků, které společnost udržuje 

na běžném účtu a v pokladně. 

Konkurenční podniky dosahují lepších výsledků. Vysoké hodnoty u prvního konkurenta 

však mohou znamenat nedostatečnou alokaci volných prostředků. Druhý konkurent pak 

doporučených hodnot dosahuje až v posledním roce. 

Společnost vykazuje opět velmi nízké hodnoty vzhledem k oboru. Z oborového průměru 

je však zřejmé, že v celém odvětví je nedostatek finančních prostředků a vysoký podíl 

krátkodobých závazků, které mají za následek nízké hodnoty okamžité likvidity, 

nedosahující ani spodní hranice doporučených hodnot. 

Další graf zachycuje výsledky ukazatelů likvidity včetně spodních hranic každého stupně. 
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Graf č. 9: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

3.3.5.3 Ukazatele zadluženosti 

Informují o hospodaření s cizím kapitálem. Pro účely této práce budou využity ukazatele 

celkové zadluženosti, koeficientu samofinancování, úrokového krytí a doby splácení 

dluhu. Výsledné hodnoty podniku budou dále dle možností porovnány s konkurencí 

a oborovými hodnotami. 

Celková zadluženost 

V další tabulce je zobrazen vývoj celkové zadluženosti společnosti, konkurence a oboru. 

Tabulka č. 22: Celková zadluženost 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

V % 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost 62,81 56,71 62,74 64,19 65,15 

Celková zadluženost – K1 24,97 21,79 30,49 16,27 18,12 

Celková zadluženost – K2 50,52 44,21 60,90 58,79 48,62 

Celková zadluženost – obor 29,72 36,03 37,53 41,25 45,50 

Celková zadluženost podniku je poměrně vysoká. Doporučenou hodnotu okolo 50 % 

převyšuje ve všech sledovaných letech. Nejnižší hodnoty, která se blížila doporučení, 

dosáhla firma v roce 2013, kdy její zadluženost klesla na 56,71 %. Vyjma tohoto výkyvu 

lze však pozorovat postupný nárůst celkového zadlužení společnosti až na hodnotu 

65,15 % v posledním sledovaném období. 
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Zadluženost konkurenčních společností v čase různě kolísá. Ve všech letech ale dosahují 

příznivějších hodnot než analyzovaná společnost. 

Obor vykazuje poměrně nízkou celkovou zadluženost v prvním období. Její růst až na 

hodnotu 45,50 % v posledním roce je zapříčiněn růstem cizího kapitálu v celém odvětví. 

Největší rozdíl oproti oborovému průměru firma zaznamenala v roce 2012 o 33,09 p.b. 

V dalších letech se pak rozdíl postupně snižuje. 

Koeficient samofinancování 

Následující tabulka doplňuje předchozí ukazatel o výši samofinancování. 

Tabulka č. 23: Koeficient samofinancování 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

V % 2012 2013 2014 2015 2016 

Koeficient samofinancování 37,19 43,29 37,26 35,81 34,85 

Koeficient samofinancování – K1 75,03 78,21 69,51 83,73 81,88 

Koeficient samofinancování – K2 49,48 55,81 39,10 41,21 51,38 

Koeficient samofinancování – obor 70,28 63,97 62,47 58,75 54,50 

Vhledem k tomu, že součet výsledků koeficientu samofinancování a celkové zadluženosti 

dává 100 %, je možné konstatovat, že vývoj tohoto ukazatele je přesně opačný oproti 

předchozí celkové zadluženosti. 

Pro vizuální představu o vývoji zadluženosti je zkonstruován následující graf. 

 
Graf č. 10: Vývoj zadluženosti v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
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Úrokové krytí 

Další tabulka obsahuje výsledky úrokového krytí společnosti a konkurentů. Z důvodu 

nedostatku informací nejsou vypočteny oborové hodnoty. 

Tabulka č. 24: Úrokové krytí 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti a konkurenčních podniků) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Úrokové krytí 2,42 4,82 7,62 1,33 0,36 

Úrokové krytí – K1 21,45 44,44 - - - 

Úrokové krytí – K2 10,01 4,93 4,47 5,15 19,71 

Doporučených hodnot úrokového krytí podnik dosahuje ve druhém a třetím sledovaném 

období. Jeho maximální převýšení provozního zisku nad úroky činí 7,62. V ostatních 

letech pak dosahuje nižších hodnot. 

Oba konkurenti dosahují lepších výsledků. První konkurent v posledních třech letech 

vykazuje nulovou hodnotu úroků, proto úrokové krytí nelze spočítat. 

Doba splácení dluhu 

V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky ukazatele doby splácení dluhu společnosti 

a dvou konkurentů. 

Tabulka č. 25: Doba splácení dluhu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti a konkurenčních podniků) 

V letech 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba splácení dluhu 24,42 11,93 10,65 29,90 163,29 

Doba splácení dluhu – K1 2,01 1,75 1,75 0,93 1,46 

Doba splácení dluhu – K2 7,71 15,26 22,66 16,45 3,79 

Ukazatel doby splácení dluhu by měl dosahovat co nejnižších hodnot. Trend v časové 

řadě vykazuje nejdříve postupné snižování, na které ale navázal prudký nárůst. Nejnižší 

hodnoty 10,56 let bylo dosaženo v roce 2014. V roce 2016 podnik vykazuje enormní 

hodnotu na úrovni 163,29 let. Tento fakt byl zapříčiněn rostoucí zadlužeností podniku 

a nízkým provozním výsledkem hospodaření. 

Výsledky prvního konkurenta jsou pod doporučenou hodnotou ve všech letech, což vede 

k jeho pozitivnímu vnímání věřiteli. Druhý konkurent vykazuje nedříve růst, později pak 

pokles. Jeho průměrné hodnoty však dosahují nižších hodnot než sledovaného podniku. 
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3.3.5.4 Ukazatele aktivity 

Vyjadřují efektivitu využívání majetku. Jako jejich zástupci jsou vybrány ukazatele 

obratu aktiv celkem, dlouhodobých aktiv a zásob, a doba obratu zásob, závazků 

a pohledávek. 

Obrat aktiv celkem 

Následující tabulka zachycuje výsledné hodnoty obratu celkových aktiv společnosti, 

konkurentů a oborové hodnoty. 

Tabulka č. 26: Obrat aktiv celkem 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat aktiv celkem 1,34 1,45 1,28 1,29 1,29 

Obrat aktiv celkem – K1 1,63 2,17 1,92 1,90 1,49 

Obrat aktiv celkem – K2 1,55 1,44 1,28 1,80 1,80 

Obrat aktiv celkem – obor 1,00 0,95 1,00 1,20 1,10 

Vývoj tohoto ukazatele je poměrně konstantní. Ve sledovaných letech nedošlo k nijak 

zásadnímu propadu a všechny hodnoty jsou vyšší než 1. Lze tedy hodnotit využívání aktiv 

společnosti jako efektivní. 

Trend tohoto ukazatele je kolísaví u obou konkurentů. V roce 2013 a 2014 je patrné 

převýšení a následné srovnání výsledků s druhým konkurenčním podnikem. V ostatních 

letech dosahují oba konkurenti vyšších hodnot. 

Pozitivní vývoj lze pozorovat v porovnání s odvětvovými hodnotami, kdy společnost ve 

všech letech vykazuje vyšší hodnoty obratu celkových aktiv než obor. 

Obrat dlouhodobých aktiv 

Obrat dlouhodobých aktiv společnosti, konkurence a oboru je uveden v další tabulce. 

Tabulka č. 27: Obrat dlouhodobých aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat dlouhodobých aktiv 2,20 2,43 2,20 1,92 1,96 

Obrat dlouhodobých aktiv – K1 3,88 15,01 21,88 7,27 7,22 

Obrat dlouhodobých aktiv – K2 4,02 4,12 3,18 4,39 4,81 

Obrat dlouhodobých aktiv – obor 1,96 1,81 1,84 2,24 2,16 
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Hodnoty obratu dlouhodobých aktiv podniku se pohybují v rozmezí 1,92-2,43. Tržby 

v roce 2013 dosahovaly druhé nejnižší hodnoty ze všech sledovaných let. Pokles 

dlouhodobého majetku v tomto roce však v konečném důsledku přispěl k nejvyššímu 

výsledku tohoto ukazatele s hodnotou 2,43. Naopak nejnižší výsledek na úrovni 1,92 byl 

spojen s druhými nejvyššími tržbami, ale také s nejvyšší hodnotou dlouhodobých aktiv. 

Obě konkurenční společnosti dosahují vyšší obratovosti dlouhodobého majetku. Tyto 

vysoké hodnoty jdou ruku v ruce s nízkou hodnotou stálých aktiv, které jsou u obou 

konkurentů v průměru více než 3,5x nižší než u analyzované společnosti. 

Ve srovnání s oborem lze vidět mírné výkyvy. V prvních třech letech dosahuje společnost 

vyšších hodnot, než je průměr v oboru. V posledních dvou obdobích pak lehce nižších. 

Nejvíce podnik přesahuje hodnoty oboru v roce 2013 o 0,62. 

Obrat zásob 

V další tabulce je zachycen obrat zásob společnosti, konkurence a oboru. 

Tabulka č. 28: Obrat zásob 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat zásob 6,65 7,60 7,35 7,46 7,51 

Obrat zásob – K1 15,32 12,82 14,71 14,22 9,28 

Obrat zásob – K2 6,08 3,88 4,19 4,86 5,21 

Obrat zásob – obor 6,38 5,61 5,25 5,99 5,08 

Ukazatel v letech nabývá. Nejvyšší hodnoty 7,60 bylo dosaženo v roce 2013, kdy 

skokově výrazněji poklesla hodnota zásob. Růst obratu zásob v posledních třech letech 

odráží snahu podniku postupně snižovat hodnotu zásob a do nich vložených prostředků. 

V porovnání s konkurencí podnik dosahuje průměrných hodnot. Ve všech letech jsou sice 

nižší než výsledky prvního konkurenta. Oproti druhému z nich naopak vyšší. 

Oproti oboru podnik vždy dosahuje vyšších hodnot. Pozitivně lze hodnotit postupný 

narůstající rozdíl výsledků společnosti oproti oboru. Je tedy možné konstatovat, že podnik 

nedrží zbytečně finanční prostředky v zásobách. 

Doba obratu zásob 

Následující tabulka podává přehled výsledků ukazatele doby obratu zásob podniku, 

konkurenčních společností a oboru. 
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Tabulka č. 29: Doba obratu zásob 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

Ve dnech 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu zásob 54,14 47,37 49,00 48,24 47,94 

Doba obratu zásob – K1 23,49 28,08 24,47 25,32 38,80 

Doba obratu zásob – K2 59,19 92,85 85,89 74,03 69,05 

Doba obratu zásob – obor 56,41 64,16 68,52 60,07 70,90 

Vhledem k návaznosti na předchozí ukazatel jsou zřejmé důvody vývoje tohoto ukazatele 

v čase. Průměrná doba vázání zásob v podniku do jeho prodeje se pohybuje okolo 49 dní.  

Mezi konkurenty stojí analyzovaná společnost přibližně ve středu. První konkurent 

dosahuje průměrně o 20 dní lepšího výsledku, druhý konkurent pak o 27 dní horšího. 

Oborové hodnoty dosahují vyšších výsledků. V průměru jde o 15 dní. 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu krátkodobých obchodních pohledávek je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka č. 30 Doba obratu pohledávek 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

Ve dnech 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu pohledávek 43,78 44,42 44,98 40,00 46,08 

Doba obratu pohledávek – K1 63,65 75,09 67,17 72,68 89,07 

Doba obratu pohledávek – K2 42,74 33,86 23,60 25,26 19,10 

Doba obratu pohledávek – obor 108,48 103,31 82,55 63,06 77,79 

Ukazatel udává dobu mezi vystavením faktury a její přeměnou na peněžní prostředky. 

Vývoj tohoto ukazatele v čase zaznamenává lehké výkyvy. V průměru se pohybuje okolo 

44 dní. Nejnižší hodnoty dosáhl v roce 2015, kdy obchodní úvěr poskytovaný 

odběratelům nabýval 40 dní. 

Mezi konkurenčními podniky dosahuje společnost průměrných hodnot. Oborové hodnoty 

jsou ve srovnání s podnikem v průměru přibližně dvojnásobné.  

Při hodnocení je třeba zohlednit nastavenou dobu splatnosti faktur. Ve vybraném podniku 

je splatnost nastavena na 17 dnů u tuzemských zákazníků a 30 dnů u zahraničních. 

Doba obratu závazků 

Následující tabulka udává dobu obratu krátkodobých obchodních závazků společnosti, 

konkurence a oboru. 
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Tabulka č. 31: Doba obratu závazků 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

Ve dnech 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu závazků 63,52 49,38 58,30 55,62 67,56 

Doba obratu závazků – K1 25,38 24,38 31,30 20,36 28,11 

Doba obratu závazků – K2 54,40 52,40 58,42 49,81 32,99 

Doba obratu závazků – obor 63,49 78,53 78,54 66,07 77,43 

Doba obratu závazků společnosti ve všech letech převyšuje dobu obratu pohledávek. 

V průměru jde o 15 dní. Největší rozdíl je v posledním roce přibližně o 21 dní. Pro podnik 

je čerpání dodavatelského úvěru výhodné. Nicméně z pohledu věřitele jsou vysoké 

hodnoty doby obratu závazků výstrahou. Největší hodnoty bylo dosaženo v roce 2016 

a to 67,56 dnů. 

V porovnání s konkurenčními podniky dosahuje sledovaná společnost nejvyšších hodnot. 

Průměrné hodnoty prvního konkurenta jsou o 33 dní nižší, u druhého pak o 9 dní nižší. 

Vyjma roku 2012 dosahuje obor větších hodnot. V průměru jde okolo 14 dní. 

Pro zpřehlednění porovnávaných dob obratu krátkodobých pohledávek a závazků 

z obchodních vztahů společnosti je uveden následující graf. 

 
Graf č. 11: Srovnání doby splatnosti pohledávek a závazků v letech 2012-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

Z grafu je patrné, že společnost ve všech letech dodržuje doporučení o přebytku doby 

obratu závazků nad dobou obratu pohledávek. 
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3.3.5.5 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele sledují vliv nákladů. Pro účely této práce budou dále vypočítány 

a okomentovány osobní náklady k přidané hodnotě, nákladovost výnosů a materiálová 

náročnost výnosů. Srovnávání je provedeno na úrovni nebližších konkurentů a oboru. 

Osobní náklady k přidané hodnotě 

Vypočtené hodnoty tohoto ukazatele jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 32: Osobní náklady k přidané hodnotě 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

V % 2012 2013 2014 2015 2016 

Osobní náklady k přidané hodnotě 87,84 82,23 80,03 84,40 86,02 

Osobní náklady k přidané hodnotě – K1 60,36 70,48 65,17 66,45 67,82 

Osobní náklady k přidané hodnotě – K2 83,87 99,95 104,42 101,35 76,88 

Osobní náklady k přidané hodnotě – obor 50,44 47,96 42,09 51,87 56,00 

Tento ukazatel vykazuje poměrně vysoké hodnoty, které se pohybují na úrovni 80-88 %. 

Největší hodnota byla zaznamenána v roce 2012, kdy 87,84 % toho, co bylo v provozu 

vytvořeno, odebraly osobní náklady zaměstnanců. Z nejnižší hodnoty 80,03 % 

v roce 2014, se pak v roce 2016 vyšplhaly na hodnotu 86,02 %. 

Výsledky konkurentů značně kolísají. Průměrné hodnoty analyzovaného podniku leží 

přibližně uprostřed. Za zmínku stojí přesáhnutí druhého konkurenta hranice 100 % 

v letech 2014 a 2015. 

Obor vykazuje velmi nízké hodnoty. V průměru se pohybují kolem 50 %. Analyzovaná 

společnost ani konkurenční podniky nedosáhly v žádném z období těchto hodnot. 

Nákladovost výnosů 

Nákladovost výnosů společnosti, konkurence a oboru je zachycena v další tabulce. 

Tabulka č. 33: Nákladovost výnosů 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

V % 2012 2013 2014 2015 2016 

Nákladovost výnosů 99,72 98,14 96,82 100,33 101,09 

Nákladovost výnosů – K1 92,74 93,17 91,52 91,66 92,23 

Nákladovost výnosů – K2 97,29 97,88 99,39 98,87 93,49 

Nákladovost výnosů – obor 98,58 97,28 92,36 97,14 97,35 
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Tento ukazatel dosahuje vysokých hodnot, které se pohybují v rozmezí 96,82–101,09 %. 

Nejnižší zatíženosti výnosů náklady je dosaženo v roce 2014. V roce 2015 a 2016 pak 

hodnota převyšuje 100 %. Například v roce 2016 tak na jednu korunu výnosů připadá 

1,01 koruny nákladů.  

Oba konkurenti ve sledovaných letech nepřesáhli hranici 100 % a jejich průměrné 

hodnoty jsou také nižší. Druhý konkurent dosahoval v průměru o 2 p.b. menší zatíženosti 

výnosů náklady. První pak vykazuje dokonce o 7 p.b. 

Oborové hodnoty dosahují také nižšího poměru. V průměru jsou v oboru výnosy zatížené 

náklady z 96,54 %. 

Materiálová náročnost výnosů 

Následující tabulka zachycuje materiálovou náročnost výnosů všech konkurentů a oboru. 

Tabulka č. 34: Materiálová náročnost výnosů 
(Zdroj: Vlastní pracování dle účetních výkazů společnosti, konkurenčních podniků a statistiky MPO) 

V % 2012 2013 2014 2015 2016 

Materiálová náročnost výnosů 54,81 52,14 52,42 52,50 50,42 

Materiálová náročnost výnosů – K1 52,75 48,08 47,24 46,40 43,16 

Materiálová náročnost výnosů – K2 44,47 48,42 49,75 53,12 46,53 

Materiálová náročnost výnosů – obor 77,48 77,44 74,25 72,80 76,37 

Materiálová náročnost dosahuje poměrně konstantních hodnot v průměru okolo 52 %. 

Pozitivní je snaha společnost snižovat tento poměr. Z hodnoty 54,81 % v roce 2012, 

klesla materiálová náročnost výnosů na 50,42 % v posledním sledovaném období. 

Obě konkurenční společnosti dosahují v průměru o 4,5 p.b. nižších hodnot. 

Naopak v oboru lze pozorovat poměrně vysokou zatíženost výnosů spotřebovaným 

materiálem a energiemi, které v průměru šplhají k 75 %. 

3.3.6 Analýza soustav ukazatelů 

V další podkapitole budou přiblíženy výsledky vybraných soustav ukazatelů, které 

podávají souhrnný pohled na analyzovaný podnik. Pro potřeby této práce jsou zvoleny 

dva bankrotní modely, a to Altmanův model a model IN05, a jeden bonitní model, kterým 

je Kralickův Quicktest. 
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3.3.6.1 Altmanův model 

Následující tabulka obsahuje vypočtené hodnoty Altmanova modelu. 

Tabulka č. 35: Altmanův model 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

X1 = ČPK/aktiva 0,06 0,12 0,09 0,00 -0,02 

X2 = nerozdělený zisk/aktiva 0,33 0,33 0,30 0,34 0,32 

X3 = EBIT/aktiva 0,03 0,05 0,06 0,02 0,00 

X4 = vlastní kapitál/cizí zdroje 0,60 0,77 0,60 0,56 0,54 

X5 = tržby/aktiva 1,34 1,45 1,28 1,29 1,29 

Z 1,98 2,29 2,03 1,89 1,78 

Altmanův model dosahuje hodnot v rozmezí 1,78–2,29. Nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 

2013, kdy se snížila celková zadluženost a došlo k růstu obratu aktiv, vlivem růstu tržeb 

a poklesu aktiv. Negativně lze hodnotit klesající vývoj tohoto ukazatele. Největší pokles 

byl zaznamenán mezi lety 2013 a 2014, v dalších letech se pak rozdíl snižoval. 

Trend hodnot Altmanova modelu včetně mezí je zobrazen v následujícím grafu. 

 
Graf č. 12: Altmanův model 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

Z předchozího grafu je patrné, že ve všech sledovaných letech se hodnoty Altmanova 

modelu nacházejí v pásmu tzv. šedé zóny. V celkovém hodnocení proto nelze určit, jak 

si podnik stojí. Lze pouze doporučit sledování jeho vývoje i z důvodu jeho klesajícího 

trendu v posledních třech období, které mohou indikovat budoucí potíže společnosti. 
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3.3.6.2 Model IN05 

V další tabulce jsou zachyceny výsledné hodnoty modelu IN05. 

Tabulka č. 36: Model IN05 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 = aktiva/cizí zdroje 1,60 1,77 1,60 1,57 1,55 

X2 = EBIT/nákladové úroky 2,42 4,82 7,62 1,33 0,36 

X3 = EBIT/aktiva 0,03 0,05 0,06 0,02 0,00 

X4 = výnosy/aktiva 1,37 1,49 1,32 1,32 1,31 

X5 = OA/krátkodobé závazky 1,17 1,43 1,26 1,01 0,95 

IN05 0,80 1,06 1,14 0,71 0,59 

Vývoj tohoto ukazatele zaznamenává v letech nejdříve nárůst až do roku 2014, který je 

následovaný výrazným propadem v posledních dvou sledovaných obdobích. Nejvyšší 

hodnotu 1,14 podnik zaznamenal právě v roce 2014. Tu nejnižší na úrovni 0,59 pak 

v posledním období. Velký podíl na nízkých hodnotách má ukazatel rentability aktiv, 

kterému je při výpočtu přiřazen nejvyšší koeficient. V posledních dvou letech je však 

patrný propad u všech ukazatelů. Růst zadluženosti, snižující se hodnota úrokového krytí, 

nízká rentabilita aktiv, mírný pokles obratu aktiv a nízká úroveň běžné likvidity. To vše 

má za následek propad indexu IN05 v posledních dvou letech pod dolní hranici šedé zóny. 

Pro snadnější pochopení vývoje modelu IN05 i vzhledem k nastaveným hranicím je 

sestrojen následující graf. 

 
Graf č. 13: Model IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
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Z grafu je patrné, že hodnoty tohoto modelu jsou opravdu nízké. Mezi lety 2013 a 2014 

dosahuje ukazatel hodnot v pásmu šedé zóny. V ostatních letech se pak pohybuje pod 

dolní hranicí. Společnost tak netvoří hodnotu a mohou jí hrozit finanční problémy. 

3.3.6.3 Kralickův Quicktest 

Hodnoty Kralickova Quicktestu a přiřazené body k ukazatelům jsou uvedeny v tabulce. 

Tabulka č. 37: Kralickův Quictest 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

R1 0,37 0,43 0,37 0,36 0,35 

Bodové hodnocení R1 4 4 4 4 4 

R2 11,85 10,34 5,92 6,14 8,37 

Bodové hodnocení R2 2 2 2 2 2 

R3 0,03 0,05 0,06 0,02 0,00 

Bodové hodnocení R3 1 1 1 1 1 

R4 0,04 0,04 0,08 0,08 0,06 

Bodové hodnocení R4 1 1 2 2 2 

Finanční stabilita 3 3 3 3 3 

Výnosová situace 1 1 1,5 1,5 1,5 

Celková situace 2 2 2,25 2,25 2,25 

Ukazatel R1 dosahuje ve všech letech hodnoty vyšší než 0,3. Je mu proto přiřazeno 

nejvyšší hodnocení, tedy 4 body. Rovnice R2 pak napříč sledovaným obdobím leží na 

intervalu 5–12, ke kterému náleží dva body. Tyty ukazatele dohromady hodnotí finanční 

stabilitu společnosti. 

Rovnice R3 dosahuje nízkých hodnot na intervalu 0–0,8, a proto je mu ve všech letech 

přiřazen 1 bod. Ukazatel R4 v letech 2012 a 2013 získal 1 bod, ve zbylých pak 2 body. 

Spojením R3 a R4 se hodnotí výnosová situace podniku. 

Hodnocení finanční stability, výnosové situace a celkové situace je zobrazeno 

v následujícím grafu. Jeho součástí jsou také horní a dolní mez. 
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Graf č. 14: Kralickův Quicktest 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

Finanční stabilita společnosti dosahuje ve všech letech hodnoty 3. Lze ji tedy hodnotit 

jako uspokojivou. Výnosová situace se v prvních dvou letech pohybovala na hranici dolní 

mezi. V dalších letech pak mírně vzrostla na hodnotu 1,5. 

Ve sledovaném období se výsledky celkové situace nacházely v tzv. šedé zóně, která 

zahrnuje hodnoty od 1 do 3. Šedá zóna pojednává o nejednoznačnosti a nevyhraněnosti. 

Nelze tedy jasně určit situaci podniku. Pozitivně lze však hodnotit skutečnost, že hodnota 

celková situace vzrostla mezi lety 2013 a 2014 a její další vývoj je konstantní. 

3.4 Vyhodnocení provedených analýz 

V této podkapitole budou shrnuty výsledky ukazatelů finanční analýzy společnosti 

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. 

Z horizontální a vertikální analýzy rozvahy lze pozorovat trend vývoje bilanční sumy. 

Vyjma roku 2014, kdy její hodnota vzrostla, je patrný konstantní pokles. Na straně aktiv 

převažuje dlouhodobý majetek, který v průměru dosahuje 62 %. Oběžná aktiva jsou pak 

tvořena převážně zásobami a pohledávkami. Jejich poměr je v průměru vyvážený. Na 

straně pasiv lze ve všech letech pozorovat převahu cizích zdrojů, jejichž hodnota, vyjma 

roku 2013, zaznamenává růst. U dlouhodobých závazků převažují závazky k bankovním 

institucím, u krátkodobých pak závazky z obchodních vztahů. Vlastní kapitál je tvořen 

především kumulovaným výsledkem hospodaření minulých let. 
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U horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty lze pozorovat převahu tržeb 

z prodeje výrobků a služeb nad tržbami za prodej zboží. To jasně dokládá, že se jedná 

o společnost výrobního charakteru. V letech 2012-2014 je patrný růst tržeb z prodeje 

výrobků a služeb. V posledních dvou obdobích je pak zaznamenán jejich pokles. 

Výkonová spotřeba se v průměru pohybuje okolo 59 % z celkového obratu. Významné, 

co do objemu, jsou pak osobní náklady, které z hodnoty 86 500 tis. Kč v roce 2012 

vzrostly na 104 675 tis. Kč v posledním roce. Provozní výsledek hospodaření dosahuje 

ve všech letech kladných hodnot. Nicméně v posledním roce se dostal na velmi nízkou 

hodnotu. Finanční výsledek hospodaření vykazuje ve všech letech záporné hodnoty 

a snižuje tak výsledek hospodaření před zdaněním. Výsledek hospodaření po zdanění 

v letech 2012-2014 vykazuje zisk, v posledních dvou pak ztrátu. 

Z rozdílových ukazatelů je patrný nedostatek oběžných aktiv, který se v posledním 

sledovaném období promítl do záporné hodnoty ČPK. Společnost tak nemá dostatečný 

tzv. finanční polštář. Ukazatel ČPPF, který z oběžných aktiv vylučuje zásoby, dosahoval 

ve všech letech záporných hodnot. Nejvyšších záporných hodnot dosahoval ukazatel 

ČPP. To značí, že společnost nemá dostatek peněžních prostředků na úhradu okamžitě 

splatných závazků. 

Ukazatelé rentability zaznamenaly nejvyšší hodnoty v letech 2013 a 2014. V ostatních 

obdobích dosahovala společnost spíše podprůměrných hodnot. Díky ztrátě v posledních 

dvou letech byl ukazatel rentability vlastního kapitálu dokonce záporný. Vyšších hodnot 

všech ukazatelů rentability oproti oborovému průměru dosahovala společnost pouze 

v roce 2013. V prvním sledovaném období byla nižší pouze v ukazateli ROE. 

V posledních třech letech ale oborové hodnoty převýšily veškeré výsledky společnosti. 

V letech 2013 a 2014 společnost přesahuje výsledky druhého konkurenta u všech 

ukazatelů. Nicméně v porovnání s průměrnými výsledky obou konkurentů vykazuje 

společnost spíše podprůměrné hodnoty. 

Likvidita v žádném období nedosahovala doporučených hodnot. Běžná likvidita 

dosahovala nejvyšší hodnoty v roce 2013, vlivem výrazného snížení krátkodobých 

závazků. Oproti oboru i konkurenčním společnostem jsou pak výsledky společnosti nižší 

ve všech sledovaných obdobích. Pohotová likvidita opět nedosahuje doporučeného 

rozmezí. Obor i první konkurent vykazují vyšší hodnoty. Nad výsledky druhého 



77 
 

konkurenta se pak společnost dostala v letech 2013-2015. Společnost dlouhodobě udržuje 

nízký stav peněžních prostředků, který se projevil zejména na okamžité likviditě. Ta se 

pohybovala hluboko pod minimální doporučenou hranicí. Oproti oborovému průměru 

i konkurenčním společnostem tak dosahuje ve všech letech nižších hodnot. 

Z výsledků ukazatelů zadluženosti je patrné, že společnost preferuje pro financování 

svých činností cizí kapitál. Nejnižší zadluženosti společnost dosáhla v roce 2013. 

V ostatních letech nebyla její hodnota nižší než 62 %. Při srovnání s oborem i konkurencí 

je cizí kapitál nejvíce využívaný právě u analyzované společnosti. Doporučených hodnot 

úrokového krytí podnik dosahoval pouze v letech 2013 a 2014. V ostatních letech tak 

není splněn dostatečný efekt pro společníky. Výsledky doby splácení dluhu se ve všech 

letech pohybují nad doporučenou hodnotou. Díky nízkému provoznímu výsledku 

hospodaření, vysokému zadlužení a nákladovým úrokům, dosahuje tento ukazatel 

v posledním roce 163,29 let. 

Ukazatelé aktivity informují o dobrém využívání majetku. Obrat celkových aktiv 

přesahoval ve všech letech doporučenou hodnotu 1 a dosahoval také vyšších výsledků 

než obor. To značí, že analyzovaná společnost efektivně využívá svá aktiva. Obrat 

dlouhodobých aktiv vykazuje vyšší hodnoty oproti oboru v letech 2012 až 2014. 

V posledních dvou letech výsledky společnosti klesly pod oborové hodnoty. Nejlepšího 

výsledku bylo dosaženo v roce 2013. Oba konkurenti u obou ukazatelů dosahují 

v průměru vyšších hodnot. Ukazatel obratu zásob opět ve všech letech vykazuje vyšší 

hodnoty oproti oboru. Společnosti se daří zvyšovat obrat zásob a snižovat tím dobu jejich 

obratu. Ve srovnání s konkurencí dosahuje podnik průměrných hodnot. Doba obratu 

závazků ve všech letech převyšovala dobu obratu pohledávek. Společnost tak využívala 

výhodný obchodní úvěr. 

Posledním analyzovaným poměrovým ukazatelem jsou provozní ukazatele. Osobní 

náklady k přidané hodnotě dosahovaly ve společnosti vždy hodnoty vyšší než 80 %. Vyšší 

průměrný výsledek pak zaznamenal pouze druhý konkurent, jehož hodnoty v roce 2014 

a 2015 přesahovaly dokonce hranici 100 %. Nákladovost výnosů podniku dosahuje 

v průměru nejvyšších hodnot i mezi konkurenty a oborem. V posledních dvou letech pak 

náklady dokonce převýšily výnosy a ukazatel se tak dostává nad hranici 100 %. Spotřeba 

materiálu a energie k výnosům se pohybuje okolo 52 %. V oboru jde až o 75 %. 
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Prvním analyzovaným souhrnným ukazatelem byl Altmanův model. Jeho výsledky se ve 

všech letech pohybovaly v pásmu šedé zóny, kde nelze jasně určit situaci podniku. 

Negativní je však postupný klesající trend. Bankrotní model IN05 dosahoval šedé zóny 

v letech 2013 a 2014. V posledních dvou letech došlo k poklesu výsledků všech 

ukazatelů, což vedlo k propadu hodnot pod hranici šedé zóny. Dle hodnocení tohoto 

ukazatele tak podnik přestal tvořit hodnotu a mohou mu hrozit finanční problémy. 

Kralickův Quicktest, v rámci finanční stability, výnosové situaci i celkové situace, 

dosahoval ve všech letech pásma šedé zóny. Nelze tedy jednoznačně určit situaci firmy. 

3.5 SWOT analýza 

Na základě provedených analýz a zjištěných informací o společnosti je sestavena SWOT 

analýzy, která sdružuje výčet silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

Tabulka č. 38: SWOT analýza společnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

S (strengths) 

Výčet silných stránek 

- Tradice v oboru 

- Orientace na spokojenost zákazníka 

- Dobré partnerské vztahy 

- Investice do inovací 

- Vzdělávání zaměstnanců 

- Spolupráce se školami a výzkumně-

vývojová činnost 

W (weaknesses) 

Výčet slabých stránek 

- Záporné hodnoty ČPK 

- Nízké hodnoty rentability 

- Všechny stupně likvidity pod 

doporučeným rozmezí 

- Rostoucí zadluženost 

- Nestabilní finanční situace 

O (opportunities) 

Výčet příležitostí 

- Získání nových zákazníků 

- Zvýšení exportu 

- Navýšení kapacity obrobny 

- Zavedení výroby finálního produktu 

- Zavedení výroby odlitků 

z vysokolegovaných slitin 

- Zavedení simulačních softwarů 

T (threats) 

Výčet hrozeb 

- Zvyšování daňového zatížení 

- Nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků 

- Pokles konkurenceschopnosti 

- Vzestup nákladů na vstupní suroviny 

- Nárůst nákladů na energie 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Poslední část práce je věnována návrhům ke zlepšení současného stavu. Na základě 

provedených analýz jsou vybrány oblasti, které jsou slabinami společnosti a je proto 

důležité jim věnovat bližší pozornost. Navržená opatření budou zaměřena na optimalizaci 

čistého pracovního kapitálu, financování podniku a nákladovost výnosů. V neposlední 

řadě jsou přiblíženy dva návrhy vycházející z příležitostí společnosti. 

4.1 Optimalizace čistého pracovního kapitálu 

Čistý pracovní kapitál je při výpočtu ovlivňován dvěma proměnnými, a to oběžnými 

aktivy a krátkodobými závazky. Základní předpoklad pro financování podniku vychází 

z pravidla financovat krátkodobými zdroji financování pouze krátkodobý majetek. To 

vede k závěru, že čistý pracovní kapitál by se neměl dostat do záporných čísel, neboť by 

tento fakt znamenal, že podnik využívá krátkodobé cizí zdroje také k financování stálých 

aktiv. 

Při řízení čistého pracovního kapitálu přicházejí do rozporu dva názorové proudy. 

Management upřednostňuje vyšší hodnoty využitelné jako zdroj pro snížení rizika 

a zajištění plynulého řízení. Vlastníci v něm na druhou stranu vidí zbytečně vázaný drahý 

dlouhodobý kapitál a upřednostňují proto nižší hodnoty tohoto ukazatele (7, s. 35–36). 

Následující tabulka zobrazuje skladbu oběžných aktiv, hodnoty krátkodobých závazků 

a výsledné hodnoty skutečné výše čistého pracovního kapitálu v letech 2012 až 2016. 
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Tabulka č. 39: Výpočet a rozbor položek čistého pracovního kapitálu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

V tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Oběžná aktiva 76 322 75 275 98 968 74 851 75 899 

Zásoby 39 567 35 881 41 666 39 844 38 103 

Pohledávky 34 489 35 622 51 347 33 203 36 857 

Peněžní prostředky 2 266 3 772 5 955 1 804 939 

Krátkodobé závazky 64 997 52 520 78 275 73 936 79 916 

Skutečná výše ČPK 11 325 22 755 20 693 915 -4 017 

Vyjma posledního sledovaného roku, kdy hodnota čistého pracovního kapitálu klesla do 

záporných čísel, udržovala společnost ve všech letech kladné hodnoty tohoto ukazatele, 

které vyjadřují tzv. finanční polštář. Pro rozhodnutí o přiměřenosti držených zdrojů 

a optimální výši minimálně v posledních dvou sledovaných letech poslouží metoda 

obratového cyklu peněz. 

Potřebná výše čistého pracovního kapitálu se vypočítá pomocí součinu obratového cyklu 

peněz a průměrných denních provozních výdajů. Níže jsou uvedeny vzorce pro stanovení 

potřebné výše čistého pracovního kapitálu (36, s. 33–49).  

Obratový cyklus peněz =  + průměrná doba vázání zásob 

    + průměrná doba splatnosti pohledávek 

    − průměrná doba splatnosti krátkodobých závazků 

Průměrné denní provozní výdaje = (výkonová spotřeba + osobní náklady) / 360 

Potřebná výše ČPK = obratový cyklus peněz x průměrné denní provozní výdaje 

Tabulka č. 40: Výpočet potřebné výše čistého pracovního kapitálu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu zásob (dny) 54,14 47,37 49,00 48,24 47,94 

Doba obratu pohledávek (dny) 43,78 44,42 44,98 40,00 46,08 

Doba obratu závazků (dny) 63,52 49,38 58,30 55,62 67,56 

Obratový cyklus peněz (dny) 34,40 42,41 35,68 32,62 26,46 

Výkonová spotřeba (v tis. Kč) 166 348 164 189 188 968 177 696 165 516 

Osobní náklady (v tis. Kč) 86 500 88 762 99 109 101 748 104 675 
Průměrné denní provozní výdaje 
(v tis. Kč) 

702,36 702,64 800,21 776,23 750,53 

Potřebná výše ČPK (tis. Kč) 24 161 29 799 28 551 25 321 19 859 
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Pro lepší vizuální představivost o rozdílu mezi skutečnou vykázanou výší a potřebnou 

výší čistého pracovního kapitálu je sestrojen následující graf. 

 
Graf č. 15: Porovnání skutečné a potřebné výše ČPK 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

Na základě výsledků, které souhrnně zaznamenává předchozí graf, lze konstatovat, že 

společnost ve všech letech držela nižší úroveň čistého pracovního kapitálu, než je 

vypočtená potřebná výše. Nejvýraznější rozdíl lze pozorovat v roce 2015, druhý největší 

rozdíl pak v roce 2016, kdy se současně na základě záporné hodnoty ČPK firma potýkala 

s nekrytým dluhem. Při výpočtu potřebné výše ČPK nebyly zahrnuty ostatní výdaje 

spojené s denním provozem společnosti. Pro zachování stability společnosti by bylo proto 

vhodné udržovat vyšší hodnoty ČPK. 

Ze vzorce pro výpočet obratového cyklu peněz je možné vyvodit možnosti snížení doby 

obratu peněz, což by následně vedlo ke snížení potřebné výše čistého pracovního kapitálu. 

První variantou je snížení doby obratu zásob. Z výsledků analýzy aktivity je patrná snaha 

společnosti snižovat dobu vázání zásob v podniku. V posledním sledovaném roce klesla 

hodnota doby obratu zásob o více než 6 dní oproti prvnímu sledovanému období. 

V porovnání s oborem a konkurencí dosahuje společnost přijatelných hodnot. Proto 

nebude tato varianta dále řešena. 

Druhou variantou je navýšení doby obratu závazků. Z analýzy zadluženosti je od roku 

2013 patrný rostoucí trend převahy cizích zdrojů nad vlastním kapitálem. Společnost ke 
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svému financování také v čím dál větší míře využívá krátkodobé závazky z obchodních 

vztahů. Další významný růst zadluženosti proto není společnosti doporučen. 

Třetí variantou je zkrácení doby obratu pohledávek. Z analýzy aktivity je patrné, že 

odběratelé překračují dobu splatnosti faktur. Společnost tak namísto rychlého inkasa 

peněžních prostředků za své výrobky ještě poskytuje obchodní úvěr. V další části proto 

budou přiblíženy možnosti řízení pohledávek z obchodních vztahů. 

4.1.1 Řízení pohledávek 

Pohledávky tvoří v podniku nemalou část oběžného majetku pohybující se okolo 50 %. 

Splatnosti faktur u pohledávek z obchodních vztahů jsou nastaveny na 17 dnů pro 

tuzemské a 30 dnů pro zahraniční odběratele. Dle výsledků ukazatelů aktivity je zřejmé, 

že reálná doba inkasa pohledávek je delší. Následující tabulka zachycuje přehled 

pohledávek z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti. 

Tabulka č. 41: Přehled pohledávek z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti) 

Z předchozí tabulky je patrné, že největší podíl mají faktury po splatnosti do 30 dnů. Dále 

jsou značné objemy peněžních prostředků vázány ve fakturách po splatnosti 30-60 dnů 

a 180 a více dnů. Významný nárůst zaznamenaly pohledávky po splatnosti 180 a více dnů 

zejména v posledních dvou sledovaných letech, kdy zahrnují druhý největší podíl na 

fakturách po splatnosti. 

Je tedy zřejmé, že by se společnost měla více zaměřit na řízení svých pohledávek. Proto 

budou dále formulovány možné návrhy, které budou primárně zaměřeny na prevenci 

a dále na urychlení inkasa peněžních prostředků z pohledávek. 

V tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

do 30 dnů 27 714 29 360 30 129 28 998 30 883 

30–60 dnů 3 216 1 559 4 242 2 056  1872 

60–90 dnů 233 509  1288 1 008 642 

90–180 dnů 566 1 517 2 171 261 1 885 

180 a více dnů 1 744 1 975 1 930 2 956 4 606 

Celkem 33 473 34 920 39 760 35 279 39 888 
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4.1.1.1 Preventivní činnost 

Předcházení problémů s řízením pohledávek z obchodních vztahů je významným 

nástrojem především z důvodu omezení rizika vzniku problematických pohledávek. 

Preventivní činnost je spojena nejen s prověřováním nových odběratelů, ale také 

s monitorováním stávajících obchodních partnerů. Základní informace o odběratelích lze 

čerpat z oficiálního serveru českého soudnictví justice.cz. Po vyhledání subjektu pomocí 

jeho názvu či identifikačního čísla je možné najít nejen výpis platných a úplných údajů, 

ale také sbírku listin obsahující především výroční zprávy a další významné zápisy. 

Spolehlivost plátce daně z přidané hodnoty lze prověřit na internetových stránkách 

adisreg.mfcr.cz. V neposlední řadě existuje řada dlužnických registrů, které poskytují 

informace o tom, zda není odběratel v insolvenci. V případě exportu je zapotřebí 

vyhledávat informace v obchodních rejstřících daného státu. 

Společnosti je doporučeno vést a v pravidelných intervalech doplňovat informace o svých 

odběratelích. Soubor by měl obsahovat následující položky: 

 základní informace o společnosti – název společnosti, právní forma, identifikační 

číslo, sídlo, určení země a měny, kontaktní údaje apod., 

 významné finanční ukazatele z pohledu dodavatele – čistý pracovní kapitál, míra 

zadlužení, doba obratu závazků i pohledávek, popřípadě je možné také vést údaje 

o likviditě a rentabilitě, 

 údaje o délce spolupráce a vlastních zkušenostech s konkrétním odběratelem. 

Takto získané informace by společnost mohla dále pro přehlednost kvantifikovat 

například dle doporučených hodnot daného ukazatele. Výsledek v rozmezí doporučených 

hodnot lze označit jako 1, dále lze body rovnoměrně rozdělit, kdy nejhorší varianta bude 

označena jako 3. Průměr získaných hodnot pak bude určovat rizikovost daného 

odběratele. Vzorové rozdělení bodů je obsahem následující tabulky. 
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Tabulka č. 42: Vzorové obodování finančních ukazatelů 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel \ Bodové hodnocení 1 2 3 

Čistý pracovní kapitál Kladný Nulový Záporný 

Zadluženost Do 40 % Do 65 % Nad 65 % 

Doba obratu závazků Do 20 dnů Do 40 dnů Více než 40 dnů 

Doba obratu pohledávek Do 20 dnů Do 40 dnů Více než 40 dnů 

Pohotová likvidita Nad 1 Nad 0,5 Pod 0,5 

Rentabilita aktiv Nad 8 % Nad 4 % Pod 4 % 

Vyjma bodového hodnocení finančních ukazatelů odběratelů je třeba zohlednit vlastní 

zkušenosti s daným obchodním partnerem. Výsledek prověření zákazníka by měl 

dopomoci k lepšímu nastavení obchodních podmínek a ke snížení hodnoty pohledávek 

po lhůtě splatnosti. 

Vzhledem k tomu, že tato činnost není příliš časově náročná a její frekvence není 

jednoznačně specifikována, především při hodnocení nových odběratelů, doporučuji 

nejdříve prověřit, zda je možné tuto práci přidělit současným zaměstnancům obchodního 

úseku. V případě jejich plného využití je pak možnost přijmutí nového zaměstnance na 

zkrácený pracovní úvazek s hrubou mzdou 12 000 Kč. Roční osobní náklady by pak 

dosahovaly bezmála 193 000 Kč. 

Zavedení preventivní činnosti by do budoucna mohlo přinést snížení pohledávek po 

splatnosti. Společnost by se tím také mohla vyhnout problémům se zákazníky, kteří 

později nejsou schopni převzít a zaplatit za zboží například vlivem zániku odběratele. 

Společnost se v těchto případech snaží dohledávat původního odběratele „mrtvých 

modelů“. Tyto modely společnost na své náklady skladuje. A je nucena je na své náklady 

také likvidovat. 

4.1.1.2 Faktoring 

Jednou z možností urychlení inkasa pohledávek z obchodních vztahů je využití 

faktoringu. Faktoring představuje převzetí a odkup krátkodobých pohledávek věřitelů 

bankou, popřípadě faktoringovou společností, a to ve dvou formách: bezregresní 

a regresní. U bezregresního faktoringu přechází na faktoringovou společnost riziko 

nezaplacení ze strany odběratele. U regresního zůstává riziko na dodavateli. 
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Faktoring nabízí řada společností. Vzhledem k tomu, že analyzovaná společnost vede 

jeden ze svých účtů u České spořitelny, budou další výpočty vycházet z dostupných údajů 

Factoring České spořitelny, a.s. Ta uvádí, že náklady spojené s faktoringem obsahují dvě 

složky: faktoringový poplatek (jeho výše se pohybuje v rozmezí od 0,3 % do 1,5 %) 

a úrokovou sazbu (na úrovni sazeb krátkodobých úvěrů). Klientovi je pak rovnou 

vyplaceno až 90 % hodnoty postoupených pohledávek (37). 

Konkrétní podmínky faktoringu jsou řešeny individuálně. Není proto možné jednoznačně 

určit veškeré náklady spojené s postoupením pohledávek. Dále je vypočítán vzorový 

příklad, ve kterém je zamýšlen faktoringový poplatek ve výši 0,90 %, úroková sazba 

2,20 % a okamžité vyplacení 90 % hodnoty pohledávky. Faktoringové společnosti budou 

nabídnuty pohledávky v hodnotě 10 mil. Kč, s odloženou splatností 30 dní. Zamýšlené 

hodnoty jsou vztaženy k poslednímu sledovanému období. Výchozí hodnoty a výsledné 

náklady vzorového příkladu jsou zachyceny v následující tabulce. 

Tabulka č. 43: Vzorový příklad nákladů faktoringu 
(Zdroj: Vlastní zpracování, 38) 

Fakturovaná částka - 10 000 000 Kč 

Zálohová platba 90 % 9 000 000 Kč 

Doplatek pohledávky 10 % 1 000 000 Kč 

Faktoringový poplatek 0,90 % 90 000 Kč 

Úroková sazba (1M PRIBOR + 2,00 % p.a.) 2,20 % p.a. 16 300 Kč 

Celkové náklady 1,06 % 106 300 Kč 

Ze vzorového příkladu je patrné, že při postoupení pohledávek v hodnotě 10 mil. Kč 

faktoringové společnosti by podnik obdržel zálohu ve výši 9 mil. Kč. Po zaplacení celé 

fakturované částky by byl zkoumané společnosti připsán také doplatek ve výši 1 mil. Kč. 

Protihodnotou jsou náklady, které musí společnost zaplatit faktoringové společnosti za 

její služby. Faktoringový poplatek byl vyčíslen na hodnotu 90 000 Kč, úroky 

z profinancování dosáhly zaokrouhleně 16 300 Kč. Celkové náklady, které tak společnost 

musí zaplatit činí 106 300 Kč. V procentech jde o 1,06 % z fakturované částky. 

Uvolněné peněžní prostředky by společnost mohla využít ke snížení svých krátkodobých 

závazků, konkrétně ke snížení krátkodobých bankovních úvěrů. Změny položek rozvahy 

by se tak promítly také do některých finančních ukazatelů. Následující tabulka popisuje 

změny hodnot vybraných ukazatelů po zavedení faktoringu. 
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Tabulka č. 44: Změny vybraných ukazatelů po zavedení faktoringu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Původní hodnoty Nové hodnoty 

Potřebná výše ČPK (tis. Kč) 19 859 11 363 

Doba obratu pohledávek (dny) 46,08 34,76 

Obrat aktiv celkem 1,29 1,34 

ROA (%) 0,40 0,42 

Okamžitá likvidita 0,011 0,013 

Celková zadluženost (%) 65,15 63,68 

Zavedením faktoringu došlo k výraznému snížení potřebné výše čistého pracovního 

kapitálu. Do výpočtu obratového cyklu peněz se promítlo zkrácení doby obratu 

pohledávek o 11,32 dní, ostatní položky zůstaly beze změny. Potřebná výše čistého 

pracovního kapitálu tak klesla o 8 496 tis. Kč. Snížení hodnoty celkových aktiv vyvolalo 

navýšení obratovosti a rentability celkových aktiv. Okamžitá likvidita lehce vzrostla, 

nicméně její hodnota je stále velice nízká. Splacením krátkodobých bankovních úvěrů by 

došlo ke snížení celkové zadluženosti o 1,47 p.b. 

4.2 Financování podniku 

Způsob, jakým společnost financuje své činnosti, je další slabinou, která vyplývá 

z provedených analýz. Podnik je financován především z cizích zdrojů, což je samo 

o sobě poměrně běžné. Nicméně při hlubším prozkoumání jednotlivých položek cizích 

zdrojů byly objeveny zásadnější problémy. 

Společnost se ve všech sledovaných letech potýká s prvotní platební neschopností. Ve 

všech letech dosahují vykazované krátkodobé závazky vyšších hodnot, než je součet 

pohledávek a peněžních prostředků. Nejvyšší rozdíl je zaznamenán v posledním 

sledovaném roce. 

Zadlužení společnosti od roku 2013 roste. To má negativní dopady na likviditu, která na 

všech úrovních vykazuje nízké hodnoty. Společnost by měla při řízení věnovat 

krátkodobým závazkům vysokou obezřetnost, aby dokázala včas reagovat a vyhnula se 

tak případnému úpadku. V nejhorším případě, kdy by se podnik opravdu dostal do 

úpadku, lze pak spatřit řešení v reorganizaci. Společnost by tak mohla dále provozovat 

svoji podnikatelskou činnost, pouze však v mezích tzv. reorganizačního plánu. 
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Společnost také ve všech sledovaných letech vykazuje velice nízké hodnoty peněžních 

prostředků. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2014 a na oběžném majetku se 

pak tato hodnota podílela 6 %. Jedním z možných řešení je zadržování peněžních 

prostředků. Společnost mezi lety 2012 až 2015 vyplatila na podílech na zisku celkem 

8,4 mil. Kč. V posledním sledovaném roce se pak rozhodla podíly na zisku nevyplácet. 

Pokud by tyto peněžní prostředky držela společnost na svých účtech, byly by mimo jiné 

kladně ovlivněny následující ukazatele. 

Tabulka č. 45: Změny vybraných ukazatelů při kumulaci peněžních prostředků 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Původní hodnoty Nové hodnoty 

Běžná likvidita 0,95 1,05 

Pohotová likvidita 0,47 0,58 

Okamžitá likvidita 0,01 0,11 

Čistý pracovní kapitál (tis. Kč) -4 017 4 383 

Celková zadluženost (%) 65,15 62,78 

Z předchozí tabulky je patrné, že tento návrh by měl největší vliv na ukazatele likvidity, 

které by vzrostly ve všech úrovních. Zejména hodnota okamžité likvidity by se zvětšila 

až 11krát. Pozitivně by byla ovlivněna také velikost čistého pracovního kapitálu. 

V neposlední řadě by došlo k poklesu celkové zadluženosti společnosti. 

4.3 Nákladovost výnosů 

Ve sledovaném období dosahovalo zatížení výnosů náklady v rozmezí 96,82–101,09 %. 

V posledních dvou sledovaných letech přesáhla nákladovost výnosů hranici 100 %, což 

zapříčinilo ztrátový výsledek hospodaření. Společnosti je proto doporučeno průběžné 

sledování nákladů, jejich kategorizování vzhledem ke střediskům i jednotlivým 

zakázkám. Nejvýznamnějšími náklady jsou mzdové náklady a spotřeba materiálu 

a energií. Snížení těchto nákladů ve spojení se zvýšením výkonů výroby by společnosti 

přineslo růst výsledku hospodaření, který by se kladně promítl do růstu ukazatelů 

rentability. 

Prostor pro snižování nákladů lze nalézt především v efektivním řízení jednotlivých 

procesů, které by vedlo k eliminaci prostojů a snížení neshodné produkce výkonů. 

Spoluprací IT manažera a ekonomky, která je zodpovědná za ekonomickou analýzu 



88 
 

procesů, lze dosáhnout úplného procesního řízení. Důsledné zavedení procesního řízení 

by společnosti přineslo řadu výstupů, mezi které lze patří: 

 přesná kalkulace kilogramové ceny odlitků, 

 eliminace prostojů, 

 elektronicky generované průvodky všech zakázek, 

 elektronicky generované požadované atesty, 

 možnost změn termínů realizace plánovaných zakázek, 

 inventury, 

 opravy systémové dokumentace při změnách a generování změn související 

dokumentace. 

Prostoje při výrobním procesu vznikají ve společnosti především z důvodu nedostatečné 

organizace realizace zakázek. Významným nákladem při procesu tavení jsou mimo jiné 

náklady spotřebované energie. Při prostojích dochází k růstu těchto nákladů vlivem 

udržování taveniny v tavící peci. 

Eliminaci prostojů lze tedy nalézt v řízení spotřeby formovacích a jádrových směsí, 

spotřeby tekutého kovu a řízení výroby forem tak, aby skladba sortimentu odpovídala 

kapacitním možnostem přípravy. Na strojních linkách je známa hodinová spotřeba 

tekutého kovu. Je-li potřeba menší, je možné odlít sekci odlitků vyšší hmotnosti na ruční 

formovně a naopak. 

Přínosem tohoto návrhu je tedy snížení nákladů. To by se kladně promítlo především do 

hodnot ukazatelů rentability a nákladovosti výnosů. 

4.4 Další návrhy 

Dále jsou přiblíženy návrhy, které vycházejí ze zjištěných příležitostí analyzované 

společnosti. Jedná se konkrétně o zavedení vlastního simulačního softwaru a navýšení 

kapacity obrobny. 

Zavedení simulačního softwaru 

Významnou součástí přípravy výroby je simulace procesů, která zahrnuje simulaci celého 

výrobního procesu (dobu realizace zakázky se všemi zahrnutými technologickými 
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činnostmi). Nejdůležitější dílčí simulací je simulace tuhnutí odlitků včetně simulace 

s využitím takzvaných predikčních modulů. 

V současné době společnost zajišťuje simulaci procesů prostřednictvím kooperace, 

a to pouze přibližně u třiceti nejvýznamnějších zakázek. Při zavedení vlastního 

simulačního softwaru by simulace mohla být aplikována na všechny realizované zakázky. 

Tím by došlo k úspoře výrobních nákladů vlivem snížení vnitřních zmetků, vyráběných 

vzorkových odlitků a v neposlední řadě reklamací od odběratelů. 

Náklady spojené se zřízením pracoviště zahrnují pořízení hardwaru a softwaru 

(odhadované náklady 2 mil. Kč, dle predikčních modulů), přijetí pracovníka 

s dostatečnou kvalifikací (s osobními náklady okolo 35 tis. Kč/měsíc) a zajištění školení 

obsluhy softwaru (náklady na školení se pohybují okolo 1 mil. Kč). 

Zvýšení kapacit obrobny 

V posledních letech společnost investovala do zařízení obrobny. Původních pět strojů 

nahradila dvěma novými, které je kapacitně plně nahradily. Jedná se o jeden CNC 

soustruh a jedno frézovací centrum. Na celkovém obratu se tržby obrobny dlouhodobě 

podílejí přibližně 6 %. V roce 2016 se jednalo o tržby v hodnotě 18 203 tis. Kč. Pokud by 

společnost nakoupila další dvě obdobná zařízení, mohlo by to přinést až zdvojnásobení 

tržeb obrobny. 

Počáteční kapitálové výdaje vyvolané nákupem nových zařízení v součtu dosahují 

přibližně 10 mil. Kč. Společnost by dále musela přijmout nové zaměstnance s osobními 

náklady na osobu okolo 30 tis. Kč/měsíc. 

Vzhledem k tomu, že se v obou případech jedná o poměrně velké investiční záměry, je 

nezbytné, aby společnost před jejich aplikováním do praxe zlepšila svou finanční 

stabilitu. 
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ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané 

soukromoprávní korporace a na návrhy na její zlepšení. Na základě získaných informací 

z výročních zpráv z let 2012 až 2016 byly zpracovány vybrané ukazatele finanční 

analýzy. Hlavním cílem práce je na základě provedených analýz navrhnout taková 

opatření, která by mohla vést ke zlepšení zjištěného současného stavu. 

Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je věnována teoretickým východiskům, 

které slouží k základní orientaci řešené problematiky a k přiblížení metod, které jsou 

v praktické části práce aplikovány na vybranou společnost. Nejprve je popsána 

strategická analýza okolí společnost, dále finanční analýza včetně charakteristiky 

využitých ukazatelů, poslední je pak analýza SWOT. 

V druhé části jsou aplikovány teoretické poznatky na vybraný podnik. Pro zpracování 

praktické části práce byly využity výroční zprávy společnosti Slévárna a modelárna Nové 

Ransko, s.r.o., jejíž hlavní činností je výroba odlitků z litin a slitin. V rámci strategické 

analýzy byla společnost podrobena PESTLE analýze. Jejím výsledkem bylo zjištění 

politických, ekonomických, sociálních, technologických, legislativních a ekologických 

faktorů, které společnost ovlivňují zvenčí. V rámci finanční analýzy byla společnost 

podrobena rozborům absolutních, tokových, rozdílových a poměrových ukazatelů. 

V neposlední řadě byly využity také souhrnné ukazatele – Altmanův model, Index IN05 

a Kralickův Quicktest. Vybrané ukazatele byly dále srovnávány s hodnotami dvou 

konkurentů a oborovým průměrem. Analýza SWOT sumarizovala výsledky předchozích 

analýz. Ty byly rozděleny do silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Takto 

získané informace posloužily jako podklad pro vlastní návrhy řešení. 

Třetí část práce obsahuje návrhy pro řešení současného stavu. Společnosti jsou navržena 

opatření vedoucí k optimalizaci čistého pracovního kapitálu, doporučení týkající se 

financování společnosti a nákladovosti výnosů. Poslední dva návrhy vycházejí 

z příležitostí podniku. 

Věřím, že zpracovaná bakalářská práce bude pro vedení společnost Slévárna a modelárna 

Nové Ransko, s.r.o. užitečná a výsledky ať už z praktické či návrhové části budou pro 

tuto společnost přínosem.  
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Příloha 1: Aktiva rozvahy 

  V tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 
  AKTIVA CELKEM 196 634 188 482 238 677 229 764 222 440 

A. 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 

0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 119 409 112 244 139 280 154 546 146 058 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 703 1 585 966 348 130 

B.I.1. 
Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje 

0 0 0 0 0 

B.I.2. Ocenitelná práva 2 703 1 585 966 348 130 
B.I.2.1. Software 2 703 1 585 966 348 130 
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
B.I.3. Goodwill 0 0 0 0 0 

B.I.4. 
Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 0 

B.I.5. 
Poskytnuté zálohy na DNM a 
nedokončený DNM 

0 0 0 0 0 

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na DNM 0 0 0 0 0 

B.I.5.2. 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 

0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 116 706 110 659 138 314 154 198 145 928 
B.II.1. Pozemky a stavby 68 892 67 152 66 619 64 383 63 110 
B.II.1.1. Pozemky 982 982 982 1 008 1 008 
B.II.1.2. Stavby 67 910 66 170 65 637 63 375 62 102 

B.II.2. 
Hmotné movité věci a jejich 
soubory 

43 256 40 376 44 716 79 275 70 926 

B.II.3. 
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 

0 0 0 0 0 

B.II.4. 
Ostatní dlouhodobý hmotný 
majetek 

50 50 50 50 50 

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 
B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 50 50 50 50 50 

B.II.5. 
Poskytnuté zálohy na DHM a 
nedokončený DHM 

4 508 3 081 26 929 10 490 11 842 

B.II.5.1. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 

0 0 22 775 608 0 

B.II.5.2. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

4 508 3 081 4 154 9 882 11 842 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

B.III.1. 
Podíly – ovládaná nebo ovládající 
osoba 

0 0 0 0 0 

B.III.2. 
Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

0 0 0 0 0 

B.III.3. Podíly – podstatný vliv 0 0 0 0 0 
B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

B.III.5. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podíly 

0 0 0 0 0 

B.III.6. Zápůjčky a úvěry – ostatní 0 0 0 0 0 

B.III.7. 
Ostatní dlouhodobý finanční 
majetek 

0 0 0 0 0 

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

B.III.7.2. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 

0 0 0 0 0 
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C. Oběžná aktiva 76 322 75 275 98 968 74 851 75 899 
C.I. Zásoby 39 567 35 881 41 666 39 844 38 103 
C.I.1. Materiál 20 818 19 442 19 984 19 326 17 006 
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 4 285 4 917 8 269 7 100 7 412 
C.I.3. Výrobky a zboží 14 464 11 522 13 413 13 418 13 685 
C.I.3.1. Výrobky 14 067 11 412 12 657 13 396 13 634 
C.I.3.2. Zboží 397 110 756 22 51 

C.I.4. 
Mladá a ostatní zvířata a jejich 
skupiny 

0 0 0 0 0 

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 
C.II. Pohledávky 34 489 35 622 51 347 33 203 36 857 
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

C.II.1.2. 
Pohledávky – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

0 0 0 0 0 

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 
C.II.1.5. Pohledávky – ostatní 0 0 0 0 0 
C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 34 489 35 622 51 347 33 203 36 857 
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 31 996 33 648 38 244 33 037 36 622 

C.II.2.2. 
Pohledávky – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

0 0 0 0 0 

C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 
C.II.2.4. Pohledávky – ostatní 2 493 1 974 13 103 166 235 
C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 

C.II.2.4.2. 
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

0 0 0 0 0 

C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky 2 172 1 531 1 238 0 0 
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 32 223 575 49 145 
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 40 28 28 30 30 
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 249 192 11 262 87 60 
C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C.III.1. 
Podíly – ovládaná nebo ovládající 
osoba 

0 0 0 0 0 

C.III.2. 
Ostatní krátkodobý finanční 
majetek 

0 0 0 0 0 

C.IV. Peněžní prostředky 2 266 3 772 5 955 1 804 939 
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 41 19 24 104 192 
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 2 225 3 753 5 931 1 700 747 
D. Časové rozlišení aktiv 903 963 429 367 483 
D.1. Náklady příštích období 903 963 429 367 483 

D.2. 
Komplexní náklady příštích 
období 

0 0 0 0 0 

D.3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 
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Příloha 2: Pasiva rozvahy 

 V tis. Kč  2012 2013 2014 2015 2016 
  PASIVA CELKEM 196 634 188 482 238 677 229 764 222 440 
A. Vlastní kapitál 73 123 81 600 88 921 82 287 77 524 
A.I. Základní kapitál 120 120 120 120 120 
A.I.1. Základní kapitál 120 120 120 120 120 
A.I.2. Vlastní podíly (-) 0 0 0 0 0 
A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
A.II. Ážio a kapitálové fondy 2 407 2 407 2 407 2 407 2 407 
A.II.1. Ážio 0 0 0 0 0 
A.II.2. Kapitálové fondy 2 407 2 407 2 407 2 407 2 407 
A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 2 407 2 407 2 407 2 407 2 407 

A.II.2.2. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 

0 0 0 0 0 

A.II.2.3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách obch. korporací 

0 0 0 0 0 

A.II.2.4. 
Rozdíly z přeměn obchodních 
korporací 

0 0 0 0 0 

A.II.2.5. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách 
obchodních korporací 

0 0 0 0 0 

A.III. Fondy ze zisku 5 915 5 862 5 663 5 653 5 633 
A.III.1. Ostatní rezervní fondy 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 4 065 4 012 3 813 3 803 3 783 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 64 000 62 881 71 411 78 331 71 707 
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 63 966 62 847 71 377 78 297 71 673 
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 34 34 34 34 34 

A.IV.3. 
Jiný výsledek hospodaření 
minulých let 

0 0 0 0 0 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období /+ -/ 

681 10 330 9 320 -4 224 -2 343 

A.VI. 
Rozhodnuto o zálohové výplatě 
podílu na zisku 

0 0 0 0 0 

B+C CIZÍ ZDROJE 122 694 106 203 148 837 146 475 143 643 
B. Rezervy 0 0 0 0 0 

B.1. 
Rezerva na důchody a podobné 
závazky 

0 0 0 0 0 

B.2. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

B.3. 
Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 

0 0 0 0 0 

B.4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 
C. Závazky 122 694 106 203 148 837 146 475 143 643 
C.I. Dlouhodobé závazky 57 697 53 683 70 562 72 539 63 727 
C.I.1. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 0 0 0 
C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 0 0 
C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 54 893 52 487 68 675 71 274 63 364 
C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

C.I.6. 
Závazky – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

0 0 0 0 0 

C.I.7. Závazky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 
C.I.8. Odložený daňový závazek 2 804 1 196 1 887 1 265 363 
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C.I.9. Závazky – ostatní 0 0 0 0 0 
C.I.9.1. Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0 
C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 
C.I.9.3. Jiné závazky 0 0 0 0 0 
C.II. Krátkodobé závazky 64 997 52 520 78 275 73 936 79 916 
C.II.1. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 0 0 0 
C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 0 0 
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 7 000 4 452 5 671 15 342 15 430 
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 0 217 187 38 27 
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 46 417 37 405 49 571 45 947 53 697 
C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

C.II.6. 
Závazky – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

0 0 0 0 0 

C.II.7. Závazky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 
C.II.8. Závazky ostatní 11 580 10 446 22 846 12 609 10 762 
C.II.8.1. Závazky ke společníkům 2 585 2 190 2 465 2 380 2 040 
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
C.II.8.3. Závazky k zaměstnanců 4 188 4 434 5 071 4 844 4 267 

C.II.8.4. 
Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění 

2 612 2 639 3 067 2 896 2 951 

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 1 621 483 677 2 392 1 396 
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 48 144 36 33 103 
C.II.8.7. Jiné závazky 526 556 11 530 64 5 
D. Časové rozlišení pasiv 817 679 919 1 002 1 273 
D.1. Výdaje příštích období 817 679 919 1 002 1 273 
D.2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty 

    2012 2013 2014 2015 2016 
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 260 504 270 878 300 555 294 901 284 021 
II. Tržby za prodej zboží 2 574 1 833 5 535 2 465 2 089 

A. Výkonová spotřeba 166 348 164 189 188 968 177 696 165 516 
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 205 1 457 4 610 1 780 1 876 
A.2. Spotřeba materiálu a energie 147 486 146 261 165 285 159 751 146 988 
A.3. Služby 16 657 16 471 19 073 16 165 16 652 
B. Změna stavu zásob vlastní činností (+/-) -671 2 023 -4 597 430 -550 
C. Aktivace (-) -1 078 -1 445 -2 124 -1 318 -539 
D. Osobní náklady 86 500 88 762 99 109 101 748 104 675 
D.1. Mzdové náklady 62 656 64 287 71 978 73 893 76 093 

D.2. 
Náklady na sociální zabezpečení, 
zdravotní pojištění a ostatní náklady 

23 844 24 475 27 131 27 855 28 582 

D.2.1. 
Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

21 827 22 479 25 024 25 664 26 426 

D.2.2. Ostatní náklady 2 017 1 996 2 107 2 191 2 156 
E. Úpravy hodnot z provozní oblasti 6 607 9 382 10 145 12 759 16 130 

E.1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 

7 103 9 587 9 900 12 034 15 106 

E.1.1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku – 
trvalé 

7 103 9 587 9 900 12 034 15 106 

E.1.2. 
Úpravy hodnot dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku – 
dočasné 

0 0 0 0 0 

E.2. Úpravy hodnot zásob 0 0 0 0 0 
E.3. Úpravy hodnot pohledávek -496 -205 245 725 1 024 

III. Ostatní provozní výnosy 4 205 3 469 6 025 6 067 5 214 

III.1. 
Tržby z prodaného dlouhodobého 
majetku 

542 0 149 75 328 

III.2. Tržby z prodaného materiálu 3 103 2 820 4 825 4 764 3 712 
III.3. Jiné provozní výnosy 560 649 1 051 1 228 1 174 

F. Ostatní provozní náklady 4 467 4 209 6 461 7 093 5 197 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 

0 0 0 0 314 

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 3 080 2 815 5 550 4 914 3 904 
F.3. Daně a poplatky 433 326 365 369 505 

F.4. 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní 
náklady příštích období 

0 0 0 0 0 

F.5. Jiné provozní náklady 954 1 068 546 1 810 474 
* Provozní výsledek hospodaření 5 111 9 060 14 153 5 025 895 

IV. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku – podíly 

0 0 0 0 0 

IV.1. 
Výnosy z podílů – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

0 0 0 0 0 

IV.2. Ostatní výnosy z podílů 0 0 0 0 0 
G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 0 0 

V. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 

0 0 0 0 0 

V.1. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

0 0 0 0 0 
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V.2. 
Ostatní výnosy z ostatního 
dlouhodobého finančního majetku 

0 0 0 0 0 

H. 
Náklady související s ostatním 
dlouhodobým finančním majetkem 

0 0 0 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 16 7 5 2 1 

VI.1. 
Výnosové úroky a podobné výnosy – 
ovládaná nebo ovládající osoba 

16 7 5 2 1 

VI.2. 
Ostatní výnosové úroky a podobné 
výnosy 

0 0 0 0 0 

I. 
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční 
oblasti 

0 0 0 0 0 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 2 116 1 878 1 858 3 780 2 501 

J.1. 
Nákladové úroky a podobné náklady – 
ovládaná nebo ovládající osoba 

0 0 0 0 0 

J.2. 
Ostatní nákladové úroky a podobné 
náklady 

2 116 1 878 1 858 3 780 2 501 

VII. Ostatní finanční výnosy 1 795 4 329 3 193 846 176 
K. Ostatní finanční náklady 4 062 6 289 5 481 3 087 1 743 

* Finanční výsledek hospodaření -4 367 -3 831 -4 141 -6 019 -4 067 
** Výsledek hospodaření před zdaněním 744 5 230 10 012 -994 -3 172 

L. Daň z příjmů 63 -5 101 692 3 230 -829 
L.1. Daň z příjmů splatná 0 -3 493 1 3 852 73 
L.2. Daň z příjmů odložená 63 -1 608 691 -622 -902 

** Výsledek hospodaření po zdanění 681 10 330 9 320 -4 224 -2 343 

M. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům 

0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 681 10 330 9 320 -4 224 -2 343 

* 
Čistý obrat za účetní období (I. + II. + 
III. + IV. + V. + VI. + VII.) 

269 094 280 516 315 313 304 281 291 501 
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Příloha 4: Organizační struktura společnosti 

 


