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Abstrakt 

Tato práce se zabývá návrhem finančního plánu podniku. První část práce je zaměřena 

na teoretická východiska finančního plánování. Druhá část je věnována představení 

vybrané společnosti a analýze současného stavu podniku. Poté je navržen finanční plán 

pro období 2017 – 2020 v optimistické a pesimistické variantě. Poslední část práce tvoří 

zhodnocení finančního plánu podniku. 

 

Abstract 

The master’s thesis deals about the draft of a corporate financial plan. First part of the 

thesis focuses on the theoretical basis of financial planning. Second part focuses on 

introduction of selected company and business analysis at present. After the company’s 

financial plan for the years 2017 – 2020 is proposed in optimistic and pessimistic 

version. The last part of the thesis is an evaluation of the company’s financial plan. 
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ÚVOD 

Zajištění ziskovosti a celkový růst společnosti je cílem snad pro každou společnost. 

Splnění těchto cílů není vždy jednoduché, jelikož se každým dnem mohou přihodit nové 

změny, ať už se týkají konkurence či změn tržních podmínek. Jedním z nástrojů, který 

společnostem pomáhá k zajištění těchto cílů, je pravidelné finanční plánování a také 

jeho pravidelná aktualizace kvůli již zmíněným neustálým změnám. Pomocí finančního 

plánování je možné predikovat budoucí situaci společnosti, a jaká opatření je vhodné 

nastavit, aby společnost dosáhla vytyčených cílů. Finanční plánování bere v úvahu také 

změny, které mohou na daném trhu nastat, ale nelze je ovšem naplánovat s dokonalou 

přesností, proto je vhodné sestavit finanční plán ve více variantách, aby mohla 

společnost co nejvíce reagovat na případné změny a přizpůsobit se aktuálním 

podmínkám. 

Základem pro finanční plánování je nejen znalost daného podniku, ale také znalost jeho 

okolí, které na podnik působí. Další důležitou oblastí je předešlý vývoj společnosti, 

který ovlivňuje jak situaci současnou, tak budoucí. Z těchto důvodů zahrnuje diplomová 

práce strategickou a finanční analýzu, na jejichž základě je finanční plán postaven. Pro 

sestavení finančního plánu je také důležité znát budoucí strategie podniku a další vlivy, 

které na společnost působí a ovlivňují její vývoj. 

Pro diplomovou práci byla vybrána společnost LAMA GAS & OIL s.r.o., která sídlí 

v Hodoníně. Její hlavní činností je těžba ropy a zemního plynu na území jižní Moravy. 

Společnost je na daném trhu od roku 1996 a původně vznikla pod názvem Česká 

naftařská společnost s.r.o., kdy se soustředila zejména na konzultaci v oblasti těžby ropy 

a zemního plynu. Dnes je společnost součástí konsolidačního celku mateřské 

společnosti a k přejmenování podniku došlo v roce 2012.  
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CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této práce je sestavení finančního plánu pro společnost LAMA GAS & OIL s.r.o. 

pro období 2017 – 2020. Finanční plán bude sestaven ve dvou variantách, a to 

optimistické a pesimistické. 

Za účelem sestavení finančního plánu bude provedena strategická analýza okolí 

podniku a finanční analýza podniku za posledních uplynulých 5 let. Finanční analýza 

zahrnuje také srovnání s konkurencí a oborovým průměrem. 

První část práce bude zaměřena na teoretická východiska finančního plánování a 

s využitím odborné literatury bude popsáno samotné finanční plánování, jeho principy a 

zásady, a jednotlivé druhy finančního plánu. Dále bude popsána strategická a finanční 

analýza s metodami finanční analýzy. V závěrečné části teoretických východisek bude 

popsáno samotné sestavení finančního plánu spolu s plánovaným výkazem zisku a 

ztráty, rozvahy a cash flow. 

Další část práce bude věnována představení podniku LAMA GAS & OIL s.r.o. V této 

kapitole dojde ke stručné charakteristice firmy, čím se společnost zabývá a jaká je její 

organizační struktura. 

V třetí části práce bude provedena strategická analýza okolí podniku, která bude 

zahrnovat analýzu PESTLE a Porterův model pěti sil. Dále bude provedena finanční 

analýza podniku, kde bude popsána analýza absolutních, poměrových, rozdílových 

ukazatelů a soustavy ukazatelů. V závěru této kapitoly bude provedeno závěrečné 

shrnutí formou SWOT matice. 

Poslední část práce je zaměřena na samotný finanční plán, který bude sestaven 

v optimistické a pesimistické variantě. Ve finančním plánu se projeví dosavadní vývoj a 

situace společnosti. Pro sestavení finančního plánu bude provedena prognóza vývoje 

trhu a generátory hodnoty, kde bude využita především metoda procentuálního podílu 

na tržbách. Tento finanční plán bude nakonec podroben finanční analýze. 

V rámci této diplomové práce budou využity následující vědecké metody: 

• analýza – pro sestavení strategické a finanční analýzy, prognóza generátorů 

hodnoty 
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• logicko-systematická metoda – pro analýzu počáteční situace podniku 

• syntéza – pro hodnocení výsledků a k vyvození závěrů 

• komparace – pro porovnání společnosti s konkurenty a daným odvětvím, při 

porovnání finančního plánu optimistické a pesimistické verze 

• historická metoda – umožňuje objasnění minulosti a naznačuje možný budoucí 

vývoj 

• metoda regresní analýzy – pro prognózu tržeb podniku 

• metoda analogie – při plánování rozvahy či výkazu zisku a ztráty 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ PODNIKU 

Tato část diplomové práce je zaměřena na teorii nezbytnou k samotnému návrhu 

finančního plánu podniku. Dojde zde k vysvětlení základních postupů a principů 

finančního plánování a jednotlivých druhů finančních plánů. Dále se kapitola věnuje 

problematice strategické analýzy, na ní navazuje finanční analýza a její metody a 

závěrem je popsána samotná finanční kontrola.  

1.1 Finanční plánování 

Základním úkolem finančního plánování je vymezení finančních cílů podniku a jeho 

prostředků, jejichž prostřednictvím má být cílů dosaženo. Finanční plánování slouží 

především jako základ pro uchování finančního zdraví firmy (Kislingerová, 2010). 

Finanční plánování je jednou z nejdůležitějších činností managementu podniku a je 

možné ho definovat jako soubor činností, jehož výsledek nám umožní předpovědět 

důsledky investičních a finančních rozhodnutí společnosti. Jinými slovy můžeme říci, 

že finanční plánování je specificky změřená, kvantifikovaná činnost, jejímž výsledkem 

je řešení, které zajistí finanční stabilitu firmy a žádoucí výnosy v daném časovém 

období (Růčková, Roubíčková 2012). 

Samotné finanční plánování dle Valacha (1999) spočívá ve třech základních 

rozhodovacích polohách: 

• určení finančních cílů s přihlédnutí ke zhodnocení investovaného kapitálu, 

• formulování finanční politiky, která odpovídá finanční situaci podniku, odhadů 

vnějšího prostředí a podnikatelské strategie, 

• navržení očekávaného vývoje financí podniku s ohledem na finanční cíl a 

finanční politiku s vazbou na plán prodeje a plán výroby.  

Aby finanční plánování plnilo svou funkci při finančním řízení, je nezbytné dodržování 

určitých zásad a základních principů v procesu finančního plánování (Landa, 2007). 
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1.2 Principy a zásady finančního plánování 

Reálnost hodnot uvedených ve finančním plánu se identifikuje hlavně podle toho, 

jakým způsobem jsou dodržovány zásady finančního plánování a to systematičnost, 

úplnost, přehlednost, periodičnost, pružnost a klouzavost. První zásadu – 

systematičnost, lze popsat jako systematické sledování určitého cíle, jemuž musí 

podléhat další dílčí cíle. Druhá zásada – úplnost, vychází z toho, že musí být zahrnuty 

veškeré činnosti a možné faktory do procesu plánování. Dodržování třetí zásady – 

přehlednosti, umožňuje každému, kdo s plánem přichází do styku snadnou operativnost 

při jeho vyplňování i následnou kontrolu. Čtvrtou zásadou – zásadou periodičnosti, tkví 

v sestavování plánu v pravidelných a po sobě jdoucích obdobích. Pátá zásada – 

pružnost znamená aktualizaci plánovaných hodnot ještě v průběhu plánovaného 

období. A poslední šestou zásadou – klouzavost, která spočívá v tom, aby plánované 

období nového finančního plánu alespoň částečně překrývalo plánový horizont 

předchozího finančního plánu (Marek a kolektiv, 2009). 

Má-li finanční plánování plnit svou úlohu, je nezbytné při finančním řízení podniku 

dodržovat určité základní principy a zásady: 

Princip preference peněžních toků: Tento princip klade důraz na to, aby 

v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu souhrnné peněžní příjmy 

převažovaly nad celkovými peněžními výdaji. Preference peněžních toků je v praxi 

důležitá hlavně při řízení likvidity. 

Princip respektování faktoru času: Podstatou principu je upřednostňování v rámci 

finančního řízení dřívější příjem před pozdějším příjmem, je-li nominální hodnota 

porovnávaných příjmů stejná. Důvodem preference dřívějších příjmů je to, že je lze 

použít k financování ziskových podnikových aktivit nebo k finančnímu investování. 

Princip respektování a minimalizace rizika: V rámci správného finančního řízení 

platí to, že stejné množství peněž získaných s menším rizikem má mít přednost před 

příjmem získaným za cenu většího rizika. 

Princip optimalizace kapitálové struktury: Jde o to, aby finanční management zajistil 

vhodnou finanční stabilitu, snížení nákladů na kapitál a docílení tak požadované 

hodnoty podniku.  
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Zásada dlouhodobosti finančního plánování: Tato zásada spočívá v tom, že 

dlouhodobé finanční cíle by měly být nadřazeny krátkodobým cílům a měly by pomáhat 

k realizování dlouhodobých cílů. 

Zásada hierarchického uspořádání firemních finančních cílů: Zásad úzce navazuje 

na zásadu předchozí a je nutností, aby byl mezi dlouhodobými a krátkodobými cíli 

stanoven jeden primární a aby ostatní cíle byly stanoveny a hodnoceny právě z hlediska 

toho cíle primárního. 

Zásada reálné dosažitelnosti podnikových finančních cílů: Předpokladem této zásady 

je vycházet při finančním plánování ze základních poznatků získaných v analytické fázi 

finančního plánování. Přínosem této zásady je motivační potenciál reálně dosaženého 

cíle a také dosažení předem stanoveného cíle má pozitivní vliv na vnější hodnocení a 

rating. 

Zásada programové ziskové orientace podniku: V praxi má mezi dlouhodobými 

záměry nejvyšší prioritu maximalizace tržní hodnoty podniku. Je třeba se orientovat ale 

i na ziskovost a to kvůli používání zisku při externím hodnocení výkonnosti podniku a 

ovlivnění tržní hodnoty podniku. 

Zásada periodické aktualizace podnikových finančních plánů: Tato zásada vychází 

zejména z reality podnikových řízení ve vztahu k měnícímu se okolí. I sebelepší 

finanční plán se postupně dostává do konfliktu s podnikovou realitou a situací ve 

vnějším okolí a je nutné finanční plán aktualizovat. 

Zásada podstatné shody struktury a formy hlavních plánovacích podkladů se 

strukturou a formou podnikových účetních výkazů: Jádrem této zásady je, aby 

struktura, forma a metody sestavení finančních plánů navazovaly na strukturu, formu a 

metody vnitropodnikového ekonomického reportingu.  

Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánových výpočtů: Jedná se o zásadu, 

která by měla vést podnikový management k preferenci takových plánovacích procedur 

a výpočtů, které nejsou komplikované a umožňují rychlou orientaci. Je nutné, aby se ve 

finančních plánech vyznali nejen odborníci, ale i manažeři s nízkými znalostmi finanční 

problematiky. 
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Zásada relativní autonomie finančního plánu: Tato zásada představuje schopnost 

čelit možným pokusům o rozmělnění či opuštění daného směru. K tomu pomáhají 

strategické cíle a koncepční podniková finanční politika (Landa, 2007). 

Při tvorbě finančního plánu se předpokládá, že bude sestaveno více verzí plánu a zvolen 

bude plán takový, který nejvíce směřuje ke splnění stanovených cílů. Všechny varianty 

plánů jsou nejdříve posuzovány s přihlédnutím k potřebám zdrojů financování. Pokud 

by pro danou verzi finančního plánu nebyly finanční zdroje dostupné, je potřebné 

vypracovat novou variantu plánu, která bude počítat s externím financováním. Každou 

verzi plánu je nezbytné podrobit metodám finanční analýzy. Získané výsledky poté 

porovnáme s předem stanovenými cíli, a jestliže došlo k nějakému odchýlení, je 

nezbytné zpracovat další verzi plánu (Koráb, Peterka a Režňáková, 2007). 

1.3 Druhy finančních plánů 

Dle časového úseku můžeme rozlišit plán na krátkodobý, ten je zpravidla pro krátký 

časový horizont a více podrobný. Druhým typem je plán dlouhodobý, který se používá 

při hrubém plánování na více let (Kislingerová, 2010). 

1.3.1 Dlouhodobý finanční plán 

Dlouhodobý finanční plán se sestavuje na období delší než jeden rok a obvyklá délka 

plánovacího horizontu se rovná pěti rokům. Tento plán hraje hlavní roli při rozhodování 

o budoucí činnosti podniku. Plánovací proces se skládá ze dvou hlavních činností a to 

správně zkonstruovat vzorec plánu a správně zadat vstupní data. Nejčastěji se za 

výsledek plánovacího procesu považuje stav peněžních prostředků na konci každého 

plánovaného období. V dlouhodobém finančním plánování musí být promítnuty fáze 

životního cyklu podniku (Marek a kolektiv, 2009). 

Dle Valacha (1999) jsou v dlouhodobém finančním plánu obsaženy následující části: 

• analýza finanční situace, 

• plán tržeb, 

• plán peněžních toků, 

• plánovaná rozvaha, 

• plánovaná výsledovka, 
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• investiční rozpočet, 

• rozpočet dlouhodobého externího financování. 

1.3.2 Krátkodobý finanční plán 

Plánovací horizont u krátkodobého finančního plánu bývá ve většině případů 12 měsíců. 

Úkolem krátkodobého plánování je hlavně zabezpečit krátkodobé vnější finanční 

zdroje. Firma potřebuje vědět, zda disponuje dostatkem hotovosti pro zaplacení účtů a 

že krátkodobé půjčky jsou smysluplně uspořádány. Krátkodobá finanční rozhodnutí se 

týkají především plánování běžné hospodářské činnosti. Nástrojem pro krátkodobé 

plánování je peněžní rozpočet (Kislingerová, 2010). 

V krátkodobém finančním plánu jsou za základní výstupy podle Marka a kolektivu 

(2009) považovány: 

• plánovaná rozvaha, 

• plánovaný výkaz zisku a ztráty, 

• plánované cash flow. 

1.3.3 Postup sestavení finančního plánu 

Dle Maříka (2011) se k sestavení finančního plánu obecně doporučuje následující 

postup: 

1. Sběr vstupních dat – základní informace o podniku, účetní výkazy, výroční 

zprávy, informace o konkurentech, informace o trhu apod. 

2. Analýza dat 

• strategická analýza, 

• finanční analýza pro zjištění finančního zdraví společnosti, 

• rozdělení aktiv na provozně nutná a nenutná (provádí se pouze v případě 

ocenění podniku), 

• analýza a prognóza generátorů hodnoty. 

3. Sestavení finančního plánu. 
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1.4 Strategická analýza 

Strategická analýza je klíčovou činností strategického řízení a jejím úkolem je podrobné 

zkoumání nebo hodnocení vnějšího prostředí podniku. Tým, který provádí strategickou 

analýzu, se zpravidla soustředí na různé hybné síly v odvětví, respektive ve vnějším 

prostředí, jako jsou např. změna demografického složení, ekonomická nestabilita, 

rostoucí konkurence. Kromě analýzy vnějšího prostředí bývá také zpravidla využíván 

další nástroj strategické analýzy vnitřního prostředí, k němuž patří zejména hodnocení 

portfolia, analýzy hodnotových řetězců, analýzy klíčových kompetencí, analýzy 

zainteresovaných stran. Strategický tým hledá také silné, slabé stránky podniku a 

příležitosti a hrozby, k čemuž se nejčastěji používá SWOT analýza (Grasseová a 

kolektiv, 2010). 

Možný postup strategické analýzy se může skládat z těchto kroků (Mařík, 2011): 

1. relevantní trh, jeho analýza a prognóza (analýza vnějšího potenciálu) 

2. analýza konkurence a vnitřního potenciálu podniku 

3. prognóza tržeb oceňovaného podniku, která je výsledkem přechozích dvou 

kroků 

1.4.1 Vymezení relevantního trhu 

Výchozím krokem strategické analýzy by mělo být vymezení relevantního trhu daného 

podniku a to z hlediska věcného, území, zákazníků a konkurentů. Volba relevantního 

trhu by měla být taková, aby nám umožnila získat základní data o tomto trhu a posoudit 

jeho atraktivitu tak, aby bylo následně možné zpracovat prognózu dalšího vývoje tohoto 

trhu. V rámci vymezení trhu je důležitá získat potřebná data. K základním datům o trhu 

patří velikost trhu odhadovaná především na základě velikosti poptávky, vývoj trhu 

v čase (alespoň za posledních 5 let) a případná segmentace. Data o relevantním trhu 

jsou považována za velmi důležitá, protože nám poskytují prvotní informace o 

vývojových tendencích. Dosavadní tempo rozvoje trhu je výchozí základnou pro odhad 

temp budoucích, a tím i pro prognózu tržeb (Mařík, 2011). 

1.4.2 Analýza atraktivity trhu 

Po vymezení relevantního trhu následuje analýza atraktivity trhu. Prvním krokem 

v rámci analýzy atraktivity trhu je vymezení hlavních faktorů této analýzy, přičemž pro 
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každý trh by měla být kritéria atraktivity specificky upravena. Mělo by jít především o 

faktory, které jsou důležité z hlediska poptávky a možností prodeje. Mezi nejčastější 

kritéria obvykle patří – růst trhu, velikost trhu, intenzita přímé konkurence, průměrná 

rentabilita, substituce, bariéry vstupu, citlivost trhu na konjukturu, struktura a charakter 

zákazníků. Atraktivita trhu by měla být nahlížena jako jeden z faktorů perspektivnosti 

daného podniku a také faktor pro hodnocení možnosti dosáhnout určitého růstu tržeb. 

1.4.3 Prognóza vývoje trhu 

Pro prognózu trhu nejsou předepsány konkrétní postupy, neboť se jedná o tvůrčí 

činnost. V úvahu však přichází následující výčet postupů (Mařík, 2011): 

• Analýza časových řad a jejich extrapolace – tato prognóza se opírá o analýzu 

časové řady dosavadního vývoje tržeb na trhu. Jako příklad technik lze uvést 

vyrovnání dosavadního vývoje vhodnou funkcí, rozbor pomocí indexů a 

klouzavých průměrů či další vhodné statistické nástroje. Pro vymezení analýzy 

časových řad se využívají trendové funkce, které mohou mít tvar lineární, 

exponenciální, kvadratické, parabolické funkce a další. Lineární funkce je 

vhodná pro dlouhodobou předpověď, ostatní funkce jsou vhodné pro předpovědi 

střednědobé.  

• Použití jednoduché a vícenásobné regresní analýzy – pomocí které můžeme 

modelovat vztah mezi velikostí poptávky a různými faktory, které tuto poptávku 

ovlivňují. Těmito faktory mohou být např. HDP, inflace, nezaměstnanost. O 

jednoduché regresi mluvíme v případě, kdy je proměnná závislá na jednom 

regresoru,  nejčastěji to bývá HDP. Trend jednoduché regresní analýzy může být 

opět jako u analýzy časových řad lineární, kvadratický, kubický, hyperbolický 

atd. Vícenásobnou regresní analýzu použijeme, když proměnná závisí více než 

na jednom regresoru. Model vícenásobné regresní analýzy je nejčastěji 

adititivní, multiplikativní apod. Abychom mohli použít regresní analýzu, vztah 

mezi analyzovanými proměnnými musí být lineární. 

• Odhady budoucího vývoje na základě porovnání se zahraničím – může se 

jednat například o odhady na základě rozdílu ve spotřebě připadající na 

obyvatele v České republice a ve vyspělých zemích, k jejichž úrovni se budeme 

pravděpodobně přibližovat. 
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Výsledná prognóza bude kombinací předchozích postupů, měla by být jednoznačně 

podložena určitou technikou a zároveň rozumně posouzena odhadcem.  

1.4.4 Analýza okolí 

Při analýze okolí neboli externí analýze je zpravidla okolí rozděleno na mikroprostředí, 

které představuje odvětví, ve kterém společnost působí a makroprostředí, které je 

společné všem odvětvím a vytváří společné prostředí pro všechna mikroprostředí 

(Dedouchová, 2001). 

Makroprostředí 

PESTLE analýza 

Tato analýza slouží jako model ke zkoumání faktorů vnějšího prostředí, které by mohly 

v budoucnu znamenat příležitosti či hrozby pro daný podnik. Metodu využíváme pro 

strategickou analýzu vnějšího prostředí na základě faktorů, u kterých předpokládáme, že 

by mohly ovlivnit společnost a jeho podklad pro vypracování prognóz o důsledcích pro 

další rozvoj. Externí prostředí je tvořeno těmito faktory: 

• politické, 

• ekonomické, 

• sociální, 

• technologické, 

• legislativní, 

• ekologické. 

Mezi politické faktory patří např. hodnocení politické stability, politický postoj, 

hodnocení externích vztahů a politický vliv různých skupin. Za ekonomické faktory 

považujeme základní hodnocení makroekonomické situace (míra inflace, úroková míra, 

hrubý domácí produkt atd.) Do sociálních faktorů je možné zahrnout demografické 

charakteristiky, makroekonomické charakteristiky trhu práce, sociálně-kulturní aspekty, 

dostupnost pracovní síly či pracovní zvyklosti. Mezi technologické faktory patří 

podpora vlády v oblasti a výzkumu, výše výdajů na výzkum, nové vynálezy a objevy, 

rychlost morálního zastarání a další. Další skupinou jsou legislativní faktory, za které 

můžeme povařovat existenci a funkčnost podstatných zákonných norem, chybějící 

legislativu či další. Za ekologické faktory lze považovat přírodní a klimatické vlivy, 
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globální environmentální hrozby nebo legislativní omezení spojená s ochranou 

životního prostředí (Grasseová a kolektiv, 2010). 

Mikroprostředí 

Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterova analýza slouží k identifikaci a zhodnocení konkurenční pozice společnosti 

v daném odvětví a často se využívá jako nástroj pro analýzu mikroprostředí. Má pomoci 

nalézt možné příležitosti, které v budoucnu mohou firmu vylepšit a hrozby, které by 

naopak firmě mohly uškodit (Keřkovský, Novák, 2015).  

Mezi pět základních faktorů patří (Grasseová a kolektiv, 2010): 

• Hrozba silné rivality 

Odvětví není přitažlivé, pokud v něm působí již příliš velké množství silných 

konkurentů. Rivalita roste, pokud dané odvětví stagnuje nebo se zmenšuje, 

jelikož firmy mohou získat vyšší podíl na trhu jedině na úkor konkurence. 

Dalším faktorem, který působí na rivalitu, jsou fixní náklady, kdy jsou firmy pod 

tlakem, aby naplnily své kapacity i při snížení ceny, to může vyvolat až cenovou 

válku. 

• Hrozba vstupu nových konkurentů 

Ohrožení ze strany nových konkurentů se odvíjí především ze vstupních bariér 

do odvětví. Z pohledu ziskovosti můžeme za nejatraktivnější trh považovat ten, 

jehož vstupní bariéry jsou vysoké a výstupní nízké. To znamená, že do odvětví 

je schopno vstoupit malé množství podniků a v případě neúspěchu trh bez 

velkých problémů opustit.  

• Hrozba nahraditelnosti výrobků 

Odvětví je neatraktivní, pokud existuje reálná nebo potenciální hrozba 

zastupitelnosti výrobku. Substituty limitují potenciální cenu výrobku a zisk na 

trhu. Je nutné, aby se tedy podnik zaměřil na sledování vývoje cen těchto 

substitutů. 

• Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

Odvětví je považováno za neatraktivní v případě, pokud zákazníci disponují 

velkou nebo rostoucí mocí při vyjednávání s dodavateli. Zákazníci tím vytváření 

tlak na snižování ceny a vyžadují kvalitnější produkty. 
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• Hrozba rostoucí vyjednávací síly 

Pokud dodavatelské firmy mohou zvyšovat ceny či snižovat kvalitu a kvantitu 

dodávek, je odvětví považováno za neatraktivní. Síla dodavatelů roste, pokud 

dodávají unikátní produkty a ty jsou pro odběratele zásadní. 

1.4.5 Analýza vnitřních zdrojů a schopností 

Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku, neboli interní analýza, se zaměřuje na 

identifikaci strategické způsobilosti, kterou podnik musí mít, aby byl nějakým 

způsobem schopen na trhu obstát a reagovat na příležitosti a hrozby plynoucí z okolí 

(Sedláčková, Buchta, 2006). 

Analýza SWOT 

Tuto nalýzu můžeme zařadit do jedné z nejčastěji využívaných analytických metod. 

SWOT je zkratka pro vnitřní silné a slabé stránky podniku a příležitosti a hrozby 

identifikované ve vnějším prostředí organizace. Tato analýza patří mezi základní 

metody strategické analýzy pro její integrující charakter získaných, sjednocených a 

následně vyhodnocených poznatků. SWOT analýza může být využita k více účelům. 

Standardně se používá jako podklad pro generování alternativ strategií, ale může být 

využita také jako podklad pro definování vize, pro zformulování strategických cílů nebo 

pro identifikaci kritických oblastí (Grasseová a kolektiv, 2010). 

1.5 Finanční analýza podniku 

Finanční analýza patří k nejdůležitějším nástrojům finančního řízení, nemůžeme ji tedy 

vynechat ani při ocenění podniku. Základními funkcemi finanční analýzy jsou: 

1. prověření finančního zdraví podniku, 

2. vytvoření základu pro finanční plánování. 

První funkci můžeme charakterizovat jako hledání odpovědi na otázku, jaká je finanční 

situace podniku k datu ocenění, jaký byl její historický vývoj a co lze očekávat pro 

nejbližší budoucnost. Druhou funkci považujeme za nástroj, který nám pomáhá vytěžit 

z minulého vývoje co nejvíce poznatků pro plánování hlavních finančních veličin 

(Mařík, 2011). 
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Při finanční analýze je dle Maříka (2011) doporučeno postupovat následujícím 

způsobem: 

1. prověření úplnosti a správnosti vstupních údajů, 

2. sestavení analýzy základních účetních výkazů, 

3. spočítání a vyhodnocení poměrových ukazatelů, 

4. zpracování souhrnného zhodnocení dosažených poznatků. 

1.5.1 Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy 

Základní představu o finančním zdraví a chování firmy si vytváříme dle údajů 

v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a přehledu o finančních tocích (Grünwald a Holečková, 

2007). 

Rozvaha 

Rozvaha udává jednotlivé položky aktiv a pasiv, zobrazuje stav majetku v podniku a 

zdrojů jeho krytí k určitému časovému okamžiku, většinou se jedná o poslední den 

účetního období a to v peněžním vyjádření. Aktiva se člení na dlouhodobý majetek 

(stálá aktiva) a krátkodobý oběžný majetek. Stálá aktiva si svoji podobu zachovávají 

v průběhu několika reprodukčních cyklů, odepisují se a svou hodnotu postupně přenáší 

do hodnoty produkce. Oběžná aktiva svou podobu mění hned několikrát v průběhu 

jednoho reprodukčního cyklu a přechází do spotřeby jednorázově. Co se členění pasiv 

týče, tak kromě zákonné úpravy položek rozvahy rozlišujeme pasiva podle jejich 

původu a to na pasiva vlastní a cizí. Dále je možné je rozlišit také z hlediska časového a 

to na pasiva krátkodobá a dlouhodobá (Grünwald a Holečková, 2007). 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty vyjadřuje, jak byl podnik úspěšný z hlediska využívání majetku a 

zdrojů, které měl v daném období podnik k dispozici. Vyjadřuje, jakého hospodářského 

výsledku bylo dosaženo, který zjistíme rozdílem výnosů a nákladů. Účetní výkaz zisku 

a ztráty má základní uspořádání, které můžeme označit za stupňovité. Hospodářský 

výsledek vzniká postupně v části provozní a finanční. Těžiště tvorby hospodářského 

výsledku se nachází v části provozní, která nám udává obraz o tom, co podnik skutečně 

vyprodukoval z nainstalované výrobní kapacity. V části finanční můžeme vidět, jak 

finance dokreslují výsledek hospodaření o dluhy (Kislingerová, 2001). 
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Přehled o peněžních tocích 

Cash flow neboli přehled o peněžních tocích nám udává, kolik hotovosti do podniku 

přiteklo a kolik z něj odteklo. Člení se na tři základní části a to na provozní činnost, 

finanční činnost a investiční činnost. Tento výkaz je pro posouzení skutečné finanční 

situace pravděpodobně nejdůležitější. Přehled o peněžních tocích nám poskytuje 

několik informací (Mařík, 2011): 

• Udává přehled o tom, jak firma peníze získala a na co byly využity. 

• Část výkazu věnovaná provozní činnosti nám pomáhá zjistit, jaká část výsledku 

hospodaření za běžnou činnost odpovídá vydělaným penězům a jak ovlivňují 

změny provozního kapitálu a jeho složky produkci peněz. 

• Výkaz dnes není jednoznačně upraven a podnik si jej může přizpůsobit dle 

svých potřeb, aby platby daní, přijaté i vyplacené úroky a platby plynoucí 

z mimořádných nákladů a výnosů byly vykázány odděleně. 

• Velkou pozornost je nutné věnovat také peněžním tokům spojených s investiční 

činností, kde musíme uvádět i tzv. „desinvestice“. 

1.5.2 Metody finanční analýzy 

Dle účelu ke kterému analýza slouží a dat, které používá, se rozlišuje (Sedláček, 2009): 

1. Analýza absolutních ukazatelů 

• horizontální analýza 

• vertikální analýza 

2. Analýza rozdílových ukazatelů 

3. Analýza poměrových ukazatelů 

• rentability 

• aktivity 

• zadluženosti a finanční struktury 

• likvidity 

• kapitálového trhu 

• provozní činnosti 

• cash flow 

4. Analýza soustav ukazatelů 
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1.5.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele se používají především k analýze vývojových trendů a 

k procentnímu rozboru jednotlivých částí. Pro srovnání vývoje v časových řadách se 

používá analýza horizontální a k vyjádření procentních podílů výkazů analýza vertikální 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Horizontální analýza 

Jedná se o tzv. analýzu trendů, kdy se analýza provádí po řádcích. Vyhodnocují se 
absolutní i relativní změny a to za pomoci jednotlivých položek z účetních výkazů, 
které se v čase mění. Na základě změn, které vyhodnotíme, je možné odhadnout 
budoucí vývoj daných ukazatelů. Musí být ovšem splněna podmínka a to, aby se podnik 
v budoucnu choval stejně jako v minulosti. Horizontální analýzu lze vypočítat pomocí 
dvou vzorců (Šiman, 2005): 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑡 – 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑡−1 

 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑒𝑡𝑒𝑙 𝑡 − 1 ∗ 100 [ % ]   

Vertikální analýza 

V případě vertikální analýzy se mluví o tzv. procentním rozboru, jedná se o analýzu 

struktury. Vyjadřuje procentní podíl jednotlivých položek účetních výkazů k vybrané 

základně, která je 100%. Pokud se pro analýzu použijí výkazy zisků a ztrát, za základnu 

považujeme hodnotu celkových výnosů, v případě účetního výkazu použijeme za 

základnu hodnotu celkového majetku. Díky vertikální analýze můžeme sledovat vývoj 

ve firmě za delší časové období a popřípadě jej srovnat s konkurencí (Šiman, 2005). 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =  
𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑í𝑙číℎ𝑜 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑒

𝑉𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑒 

1.5.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Pro analýzu a řízení finanční situace podniku používáme rozdílové ukazatele, které jsou 

označované jako fondy finančních prostředků. Fond můžeme chápat jako shrnutí 

určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva. V podstatě se jedná o 

rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a pasiv (Sedláček, 2009). 
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Podle Růčkové a Roubíčkové (2012) rozdělujeme finanční fondy do tří základních 

podob: 

• Čistý pracovní kapitál – je nejčastěji používaným fondem, jde o rozdíl mezi 

celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Můžeme na něj 

nahlížet ze dvou různých pohledů a to z pohledu manažera, kdy dochází 

k vymezení z pohledu aktiv a druhou možností je ze strany vlastníka, který 

udává, kolik dlouhodobých pasiv připadne na financování běžné činnosti – 

neboli oběžných aktiv.  

• Čisté pohotové prostředky – používá se pro hodnocení likvidity velmi 

obezřetně, využívá se hlavně pro sledování okamžité likvidity. Mezi pohotové 

peněžní prostředky se zahrnuje pouze hotovost a peníze na běžném účtu. 

ČPP = Pohotové peněžní prostředky – Okamžitě splatné závazky  

• Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond – slouží pro odstranění nedostatků 

čistého pracovního kapitálu. Tento fond nezahrnuje oběžná aktiva, která jsou 

málo likvidní či dlouhodobě nelikvidní. 

ČPM= (Oběžná aktiva – Zásoby) – Krátkodobé závazky  

1.5.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Pro analýzu poměrových ukazatelů vycházíme z údajů ze základních účetních výkazů. 

Poměrový ukazatel se počítá jako podíl dvou či více položek z účetních výkazů. 

Poměrové ukazatele můžeme rozdělit do tří skupin, a to na základě výkazů, ze kterých 

informace čerpáme (Růčková, Roubíčková, 2012): 

1. Ukazatele struktury majetku a kapitálu 

2. Ukazatele tvorby hospodářského výsledku 

3. Ukazatele na bázi peněžních toků 

Ukazatele rentability 

Základním kritériem pro hodnocení rentability je rentabilita vloženého kapitálu. Obecně 

jej můžeme definovat jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Na základě toho, jaký typ 

kapitálu používáme, můžeme ukazatele rozčlenit na čtyři základní druhy (Dluhošová, 

2010). 
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Rentabilita vlastního kapitálu 

Vyjadřuje, jak nám kapitál vložený do podniku akcionáři či vlastníky vynáší. Pokud 

vykazuje ukazatel trvalý růst, znamená to zlepšení výsledku hospodaření, v opačném 

případě zmenšení objemu vlastního kapitálu vloženého do podniku. Výpočet tohoto 

ukazatele je následující (Růčková, Roubíčková, 2012): 

𝑅𝑂𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Rentabilita aktiv 

Poměřujeme zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů jsou financována. Pokud počítáme s EBIT, ukazatel měří hrubou 

produkční sílu aktiv podniku před odečtem daní a nákladových úroků. V případě, že do 

čitatele dosadíme čistý zisk zvýšený o zdaněné úroky, ukazatel poměřuje vložené 

prostředky nejen se ziskem, ale i s úroky, jež jsou odměnou věřitelům. Sedláček (2009) 

uvádí tento způsob výpočtu: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Rentabilita investovaného kapitálu 

Pomocí tohoto ukazatele hodnotíme význam dlouhodobého investování na základě 

určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. Ukazatel se 

často používá k mezipodnikovému srovnání. Podle Dluhošové (2010) můžeme 

rentabilitu investovaného kapitálu vypočítat tímto způsobem: 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

Rentabilita tržeb 

Ukazatel slouží k posouzení rentability, zejména je vhodný pro srovnání v čase a 

mezipodnikové srovnání. Pro výpočet bereme pouze tržby z prodeje zboží a tržby 

z prodeje vlastních výrobků a služeb. Výpočet tohoto ukazatele je následující 

(Dluhošová, 2010): 

𝑅𝑂𝑆 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦  
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Ukazatele aktivity 

Pomocí těchto ukazatelů můžeme zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv 

v rozvaze v poměru k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám firmy 

přiměřená. V případě, že má společnost příliš mnoho aktiv, její úrokové zatížení je 

velmi vysoké a zisk je kvůli úrokům stlačován. Ovšem na druhou stranu, pokud má 

příliš málo produktivních aktiv, musí se vzdát mnoha potenciálně výhodných 

podnikatelských příležitostí (Blaha, Jindřichovská, 2006). 

Podle Blahy a Jindřichovské (2006) rozdělujeme následující ukazatele aktivity: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Čím je ukazatel vyšší, tím je obecně firma považována za efektivní, optimálně fungující 

nebo operující společnost. Minimálně by se hodnota měla rovnat jedné. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 

Obrat zásob informuje o počtu dní, po které firma váže zásoby v podniku do doby jejich 

prodeje nebo spotřeby. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360

 

Ukazatele zadluženosti 

Udávají poměr mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku, ukazuje nám, 

v jakém rozsahu podnik používá k financování dluhy. U velkých podniků je téměř 

nemožné, aby byly financovány pouze z vlastního kapitálu, zbytečně by snižoval 

celkovou výnosnost vloženého kapitálu. Naopak financování pouze z cizích zdrojů také 

není možné, bylo by nemožné je získat (Růčková, Roubíčková, 2012). Mezi ukazatele 

zadluženosti řadíme (Sedláček, 2009): 
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𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Čím vyšší podíl vlastního kapitálu je, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám 

věřitelů v případě likvidace. To je důvod, proč věřitelé preferují nízký ukazatel 

zadluženosti. Vlastníci naopak preferují vyšší ukazatel zadluženosti, aby znásobili své 

zisky. 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Tento ukazatel vyjadřuje finanční nezávislost podniku. Slouží jako doplněk k ukazateli 

celkové zadluženosti. V případě konzervativního financování podnik upřednostňuje 

vysoký podíl vlastního kapitálu, v případě progresivního financování je tomu naopak. 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦  

Informuje nás, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. V případě, že je ukazatel roven 

jedné, znamená to, že na zaplacení úroků je potřeba celého zisku a na vyplácení 

akcionářů nic nezbyde. Doporučený interval je v rozmezí hodnot 3 až 6. 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity nám ukazují obecnou schopnost podniku hradit své závazky a 

získání dostatku prostředků na úhradu potřebných plateb. Likvidita tedy závisí na tom, 

jak rychle je podnik schopen inkasovat své pohledávky, zda disponuji výrobky k prodeji 

a zda je v případě potřeby schopen prodat své zásoby a další. Rozdělujeme několik 

ukazatelů likvidity (Dluhošová, 2010). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Tento ukazatel poměřuje oběžná aktiva jako potencionální objem peněžních toků a 

objem závazků, které jsou splatné v blízké budoucnosti. Optimální výše se pohybuje 

v rozmezí 1,5 až 2,5. 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  

V případě tohoto ukazatele bereme v potaz pouze pohotové prostředky. Ukazatel 

pohotové likvidity by se měl pohybovat v rozmezí 1,0 až 1,5. Výše tohoto ukazatele je 
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ovlivněna typem činnosti podniku, odvětvím v kterém podnik provozuje svou činnosti a 

další. Pokud ukazatel roste, mělo by to znamenat zlepšení platební situace a pokles 

naopak zhoršení. 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  

Peněžními prostředky rozumíme peníze na účtech, peníze v hotovosti nebo šeky. 

Můžeme mezi ně zařadit i rychle mobilizované finanční rezervy jako např. cenné papíry 

či směnečné pohledávky. Ukazatel je poměrně nestabilní, proto ho používáme zejména 

k dokreslení úrovně likvidity společnosti. 

1.5.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

Po zhodnocení finančního zdraví z různých stránek zpravidla dospíváme k závěru, že 

v některých oblastech podnik vykazuje hodnoty lepší a v jiných oblastech horší. Závěr 

finanční analýzy by však měl být pro potřeby ocenění víceméně jednoznačný a měl by 

nám poskytnout odpověď, zda je podnik v podstatě zdraví a lze počítat s jeho následnou 

existencí či nikoliv. Závěrečný verdikt lze vyvodit buď na základě zkušeností a intuice 

či na základě vhodného algoritmu a závěr tedy podpořit číselným výsledkem (Mařík, 

2011). 

Vhodným algoritmem mohou být například bodovací modely. Principem je vybrání a 

známkování dílčích ukazatelů pro jednotlivé oblasti. Výslednou známku poté získáme 

jako průměr dílčích známek. Příkladem bodovacího modelu je například Altmanův 

model či Rychlý test podniku (Mařík, 2011). 

V této práci bude využita soustava ukazatelů Altmanův model, pro podniky, které 

nemají veřejně obchodovatelné akcie (Dluhošová, 2010, s. 97): 

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

Kde:  X1 -  pracovní kapitál/ aktiva celkem  

X2 - nerozdělený zisk/ aktiva celkem  

X3 - zisk před úroky a daněmi/ aktiva celkem  

X4 -  účetní hodnota vlastního kapitálu/ dluhy celkem  

X5 - tržby celkem/ aktiva celkem  
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Podniky, u kterých je pravděpodobnost bankrotu velmi nízká dosahují hodnoty Z> 2,90. 

Naopak společnosti, kterým bankrot reálně hrozí, mají Z<1,20. A podniky, které se 

pohybují v šedé zóně, mají hodnoty v rozmezí 1,20 až 2,90 (Dluhošová, 2010). 

V případě využití rychlého testu podniku, neboli Kralickova Quick-testu jsou výsledné 

hodnoty jednotlivých ukazatelů bodovány a pomocí váženého průměru získáme 

souhrnné hodnocení (Dluhošová, 2010). 

Tabulka 1: Kralickův Quick-test 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle Dluhošová, 2010) 
 

Ukazatel 

Bodové hodnocení 

0 1 2 3 4 

R1 0 a méně 0 až 0,1 0,1 až 0,2 0,2 až 0,3 0,3 a více 

R2 30 let a více 12 až 30 5 až 12 3 až 5 3 a méně 

R3 0,00 a méně 0,00 až 0,08 0,08 až 0,12 0,12 až 0,15 0,15 a více 

R4 0,00 a méně 0,00 až 0,05 0,05 až 0,08 0,08 až 0,1 0,1 a více 

 

Kde:  R1 – vlastní kapitál / aktiva celkem,  

R2 – (dluhy celkem – peněžní prostředky) / provozní CF,  

R3 – zisk před daněmi a úroky / aktiva,  

R4 – provozní CF / provozní výnosy  

(Dluhošová, 2010) 

1.6 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Pod pojmem generátory hodnoty se rozumí: „soubor několika základních 

podnikohospodářských veličin, které ve svém souhrnu určují hodnotu podniku“. 

Prognóza generátorů hodnoty by měla vždy tvořit základ pro sestavení finančního 

plánu, který je pak pouze rozšířením této projekce, jejímž možným cílem je zjištění 

majetkové a finanční přijatelnosti (Mařík, 2011). 

Mařík (2011) uvádí, se kterými generátory hodnoty se pracuje nejčastěji. Pro potřeby 

této diplomové práce budou podrobněji rozebrány následující: 
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• tržby (obrat) a jejich růst, 

• provozní zisková marže, 

• investice do pracovního kapitálu, 

• investice do dlouhodobého majetku. 

1.6.1 Tržby 

Předpověď budoucích tržeb by měla být výsledkem strategické analýzy, a to konkrétně 

kapitoly o prognóze vývoje trhu. Tato projekce může být korigována, hlavně pro období 

nejbližší, kapacitními možnostmi podniku. Nejedná se přímo o rozhodující prvek 

prognózy, ale o možnou omezující podmínku. Veškeré tyto úvahy by měly být 

obsaženy jak v analýze vnitřního potenciálu, tak ve finančním plánu. Následné korekce 

mohou vyplynout z úvah o potřebných investicích a jejich financování (Mařík, 2011). 

1.6.2 Provozní zisková marže 

Podle Maříka (2011) můžeme ziskovou marži definovat jako poměr: 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣á 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 =  
𝑘𝑜𝑟𝑖𝑔𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í 𝑝ř𝑒𝑑 𝑑𝑎𝑛í

𝑡𝑟ž𝑏𝑦  

Provozní zisková marže je druhým klíčovým generátorem hodnoty a proto je potřeba 

její prognóze věnovat náležitou pozornost. Nejvhodnějším postupem je zpracovat dvě 

nezávislé prognózy ziskové marže, které můžeme nazvat jako prognóza shora a 

prognóza zdola, které se postupně sladí mezi sebou. 

Prognóza ziskové marže shora 

Tento přístup se považuje za základní, vychází z vývoje ziskové marže za minulost a na 

něj navazujícího zdůvodnění vývoje do budoucnosti. Postup tohoto přístupu je 

následující (Mařík, 2011): 

1. Vypočítáme korigovaný provozní výsledek hospodaření před daní za minulé 

období a z něj vyjádříme ziskovou marži v procentech. 

2. Minulou ziskovou marži a faktory na ni působící podrobíme analýze, především 

v souladu s konkurenční pozicí podniku. 
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3. Odhadneme, jaké hlavní faktory můžou ovlivnit ziskovou marži v budoucnu, a 

v souladu s těmito úvahami uděláme odhad budoucích hodnot ziskové marže 

v procentech. 

4. Vypočítáme korigovaný provozní výsledek hospodaření pro budoucí roky jako 

součin již naprognózovaných tržeb a odhadnuté ziskové marže. 

Prognóza ziskové marže zdola 

Tato prognóza se skládá dle Maříka (2011) z následujících kroků: 

1. Sestavíme prognózu hlavních provozních nákladových položek (náklady na 

prodané zboží, osobní náklady, výkonová spotřeba). Toto může být 

prognózováno také ve formě podílu z tržeb.  

2. Prognózu doplníme o méně významné provozní nákladové položky, popřípadě 

výnosy. 

3. Korigovaný provozní zisk dopočítáme jako rozdíl provozních výnosů a nákladů. 

4. Z dopočítaného zisku a tržeb můžeme určit ziskovou marži. 

Cílem výše uvedených prognóz je získat v obou případech stejnou výši ziskové marže. 

Tyto marže se budou pravděpodobně při prvním výpočtu lišit, tudíž je nutné provádět 

korekce odhadů až do úplné shody prognózované ziskové marže. Výsledek tohoto 

postupu by měla být nejen hodnota ziskové marže podniku, ale také odůvodněná 

prognóza nákladových položek, které použijeme pro sestavení plánovaného výkazu 

zisku a ztráty (Mařík, 2011). 

1.6.3 Pracovní kapitál 

Pro potřeby finanční analýzy budeme pracovat s pracovním kapitálem vypočítaným 

jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobým cizím kapitálem. 

Položky časového rozlišení 

Tyto položky je vhodné analyzovat, zjistit jejich povahu, složení a posoudit jejich vývoj 

za minulost ve vztahu k vývoji tržeb. Na základě toho je možné je odhadnout opět 

přímo v absolutní hodnotě, nebo je můžeme ponechat ve stejné výši, jakou mají k datu 

ocenění, nebo je plánovat v procentech z tržeb (Mařík, 2011). 
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Analýza pohledávek, zásob a závazků 

V případě plánovaní pohledávek, zásob a závazků lze postupovat níže uvedeným 

způsobem (Mařík, 2011): 

1. Analyzujeme náročnost výkonů na jednotlivé složky pracovního kapitálu 

v minulosti a použijeme tento ukazatel: 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑏𝑦 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑣𝑒 𝑑𝑛𝑒𝑐ℎ =  
𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
365

 

Pro jednotlivé položky pracovního kapitálu je nejlepší použít výkonovou 

položku, která má s touto položkou nejužší vztah, tedy: 

• pohledávky – tržby 

• zásoby zboží – náklady vynaložené na prodané zboží 

• zásoby materiálu – spotřeba materiálu 

• zásoby výrobků – výkonová spotřeba + osobní náklady 

• obchodní závazky – nákup (náklady, které se k nakupovaným položkám 

vztahují) 

2. Pokusíme se zjistit hlavní faktory sledovaného vývoje, takové, které by mohly 

jednotlivé položky ovlivnit. 

3. Stanovíme předpoklady ohledně působení stanovených faktorů do budoucnosti a 

odhadneme vývoj náročnosti výkonů na položky pracovního kapitálu (hodnoty 

obratu) v budoucích letech. 

1.6.4 Investice do dlouhodobého majetku 

Plánování této části patří mezi nejobtížnější části analýzy generátorů hodnoty. Vhodnou 

základnou před samotnou predikcí je analýza minulosti, ze které je možné vydedukovat 

závislost investičního majetku na výkonech a následně i výši investic. Abychom 

předešli zkreslení analýzy, je nutné ji doplnit také o míru využití kapacit. Tyto odhady 

jsou velmi náročné a bez odborníků z daného oboru zpravidla neproveditelné. Mařík 

(2011) uvádí tři přístupy plánování investiční náročnosti: 

1. Globální přístup – založen na předpokladu, že investice do dlouhodobého 

majetku mají průběžný charakter. Využíváme zde koeficient náročnosti tržeb na 
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investice brutto (kDMb), nebo koeficient prostého podílu dlouhodobého majetku 

na tržbách, který je jednodušší (kDM).   

𝑘𝐷𝑀𝑏 =  
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝐷𝑀1

𝑡𝑟ž𝑏𝑦  

 

𝑘𝐷𝑀 =  
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛ě 𝑛𝑢𝑡𝑛ý 𝐷𝑀

𝑡𝑟ž𝑏𝑦  

 

2. Přístup podle hlavních položek – vychází se zde z konkrétních podnikových 

investičních plánů. Používá se pro nejbližší roky. Plány, které jsou podloženy 

analýzou efektivnost a vyhází z reálných podnikových výkonů, mohou být 

hlavním zdrojem pro následné plánování i pro potřeby případného oceňování. 

3. Přístup založený na odpisech – většinou se používá u podniků, které jsou 

založeny na investicích do nehmotného majetku. Předpokladem tohoto přístupu 

je porovnání výše investic s výší odpisů. Pokud jsou investice pod úrovní 

odpisů, patrně nebudou stačit pro dlouhodobé přežité či růst podniku a naopak. 

1.7 Postup sestavení finančního plánu 

Tvorba finančního plánu zahrnuje plánování účetních výkazů, konkrétně výsledovky, 

rozvahy a peněžních toků. V rámci běžného řízení podniku je finanční plán součástí 

podnikového plánu, měl by vycházet z dlouhodobé koncepce podniku, tedy jeho vize a 

strategie. 

Důležitým pomocníkem při tvorbě finančního plánu jsou generátory hodnoty, které 

máme již naplánované z předchozího kroku oceňovacího procesu. Konkrétně se jedná o 

tyto položky (Mařík, 2011): 

• tržby, 

• zisková marže a z ní odvozený zisk vyjádřený v peněžních jednotkách, 

• nákladové položky, 

• plánované pohledávky, zásoby, závazky, 

• prognóza investic. 
                                                 

1 Mařík (2011) v literatuře uvádí - investice brutto do provozně nutného DM, což má ale 
smysl rozlišovat pouze v případě pokud finanční plán slouží pro potřeby ocenění. 
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Mařík (2011) ve své publikaci uvádí další nezbytné dokumenty pro kompletní sestavení 

finančního plánu: 

1. Plán financování – předpokládané splátky úvěrů, přijímaní nových úvěrů či 

případné navýšení vlastního kapitálu. 

2. Doplnění hodnot některých méně významných položek – např. menší, 

pravidelně se opakující nákladové a výnosové položky. 

3. Generátory hodnoty můžeme doplnit o položky nesouvisející s hlavním 

provozem podniku, příkladem mohou být plán prodejů nepotřebného majetku 

nebo investice do cenných papírů. 

4. Do plána zapracovat předpokládané výplaty dividend nebo podílů na zisku. 

5. Doplnit formální dopočty jako celkové peněžní toky, nerozdělený zisk, ziskové 

formy pro sestavení rozvahy, výši DM ke konci každého roku. 

Pro sestavení finančního plánu je často nutné se vracet k některým předchozím krokům 

a upravovat plánované hodnoty. Jedná se tak o postupné dolaďování finančního plánu z 

důvodu možného nedostatku či přebytku finančních prostředků a následnou úpravu 

plánu investic či financování. Pro sestavení konkrétních finančních výkazů je možné 

využít různé techniky. K sestavení jednotlivých částí účetních výkazů použijeme 

následující výpočty (Mařík, 2011, s.153 – 156): 

1. Výsledovka 

a) Hlavní činnost 

• Tržby za prodej zboží a výrobků = tržby v předchozím roce * tempo růstu  

odhadnuté ve strategické analýze.  

• Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby = výše zásoby  

hotových výrobků a nedokončené výroby ke konci roku – výše této zásoby  

k začátku roku (přebíráme z plánu pracovního kapitálu).  

• Aktivace – odhadneme podle výše v minulosti, pokud se nevyskytovala, 

neplánujeme vůbec.  

• Výkony = tržby za prodej zboží a výrobků + změna stavu zásob + aktivace. 

• Hlavní nákladové položky závislé na objemu výkonů = tržby * procento 

z tržeb odhadnuté v rámci plánu generátorů hodnoty. 
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• Obchodní marže = tržby za prodej zboží * procento obchodní marže z tržeb. 

• Přidaná hodnota2 = tržby * procento přidané hodnoty z tržeb. 

• Náklady na prodané zboží = tržby za zboží – obchodní marže. 

• Osobní náklady = tržby * procento osobních nákladů 

• Odpisy – převezmeme nebo odvodníme z plánu investic. 

• Ostatní opakující se provozní náklady = tržby * odhadnuté procento v rámci 

generátorů nebo prognózy ziskové marže zdola. 

• (Korigovaný) provozní výsledek hospodaření3 = přidaná hodnota – osobní 

náklady – odpisy – další náklady související s hlavním provozem. 

b) Náklady na cizí kapitál 

• Nákladové úroky – převezmeme z plánu financování. 

c) Náklady a výnosy spojené s neprovozním majetkem4 

• Zde doplníme tržby za prodej majetku za výnosovou položku a zůstatkovou 

hodnotu prodaného majetku za nákladovou položku. 

• Dále doplníme výnosy z finančního majetku. 

• Poté můžeme doplnit další výnosy a náklady nepotřebného majetku. 

d) Celkový výsledek hospodaření 

• Dopočítáme celkový výsledek hospodaření a daň, která souvisí s budoucími 

roky. 

 

2. Výkaz peněžních toků 

Pro větší přehlednost by se měly vykazovat jednotlivé položky s konkrétním 

znaménkem, aby bylo jasné, zda se jedná o přírůstek či úbytek peněžních prostředků.  

Stav peněžních prostředků k počátku roku převezmeme z rozvahy ke konci předchozího 

roku. 

a) Peněžní tok z hlavního provozu 

                                                 

2 Přidaná hodnota se ve formátu výkazu zisku a ztráty roku 2016 již nevykazuje. 
3 Korigovaný provozní výsledek hospodaření pro účely diplomové práce počítat 
nebudeme, pouze provozní výsledek hospodaření. 
4 Nepravidelné a obtížně plánovatelné položky plánovat nebudeme. 
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• Z výsledovky převezmeme korigovaný provozní výsledek hospodaření a 

zdaníme danou daňovou sazbou. 

• Dále převezmeme odpisy z provozní části výsledovky a případně změnu 

rezerv. 

• Z plánu provozně nutného pracovního kapitálu převezmeme meziroční změny 

zásob, pohledávek a krátkodobých závazků, popřípadě změny časového 

rozlišení. 

• Z předchozích položek můžeme dopočítat provozní peněžní tok z hlavního 

provozu. 

• Investice do provozně nutného dlouhodobého majetku převezmeme z plánu 

dlouhodobého majetku a investic. 

b) Náklady na cizí kapitál 

• Z výsledovky převezmeme platbu nákladových úroků. 

c) Finanční činnost 

• Z plánu dlouhodobého financování převezmeme předpokládané výdaje na 

splátku úvěru, dluhopisů atd. 

• V některých případech musíme naplánovat i příjem externího navýšení vlastního 

kapitálu. 

• Dále naplánujeme výdaje na výplaty dividend a podílu na zisku vlastníkům. 

d) Peněžní tok celkem 

• Sečteme dílčí peněžní toky z části a) až d). 

Konečný stav peněžních prostředků = počáteční stav peněžních prostředků plánovaný 

celkový peněžní tok. 

 

3. Rozvaha 

a) Aktiva 

• Dlouhodobý majetek ke konci roku převezmeme z plánu investic. V případě, že 

bychom měli v plánu investic pouze investiční výdaje, konečný stav dopočítáme 

jako: stav ke konci roku = stav ke konci roku předchozího roku + pořízení 

nového majetku – odpisy – zůstatková hodnota prodaného dlouhodobého 

majetku. 
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• Zásoby a pohledávky převezmeme z plánu pracovního kapitálu, případně 

doplníme o další méně významné nebo neprovozní položky. Všechny tyto 

změny musí souhlasit se změnami v plánu peněžních toků. 

• Peněžní prostředky ke konci roku převezmeme z plánu peněžních toků. 

b) Pasiva  

• Základní kapitál a kapitálové fondy necháme na současné úrovni. Pokud 

bychom předpokládali externí navýšení kapitálu, je potřeba, aby byla shoda 

s finančním plánem cash flow. 

• Fondy ze zisku můžeme ponechat beze změny. 

• Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let = nerozdělený výsledek 

hospodaření minulých let ke konci minulého roku + výsledek hospodaření 

běžného období minulého roku – dividendy a podíly na zisku vyplacené 

v běžném roce. 

• Výsledek hospodaření běžného roku přebírám ze závěrečné části výsledovky. 

• Krátkodobé závazky převezmeme z plánu pracovního kapitálu, popřípadě 

doplníme o ostatní méně významné nebo neprovozní závazky. To musí 

korespondovat s plánem peněžních toků. 

• Dlouhodobé závazky a bankovní úvěry = stav ke konci předchozího roku – 

splátky + nová přijetí (převezmeme z plánu financování nebo finančního plánu 

cash flow). 

Pro kontrolu takto sestaveného finančního plánu, můžeme využít bilanční sumu jako 

nástroj formální kontroly plánu, kdy součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv v daném 

roce. Po sestavení finančního plánu by měla být provedena stručná finanční analýza 

tohoto plánu a tato analýza by měla navazovat na finanční analýzu již provedenou za 

minulé roky (Mařík, 2011). 

1.8 Finanční kontrola 

Finanční plán v podstatě vyjadřuje cílové hodnoty financí podniku a stanovuje způsob 

jejich dosažení. Dodržení plánu ve všech ukazatelích ovšem není nutné. Je nezbytné 

předpokládat, že může dojít k neočekávaným změnám a to jak pozitivním, tak 

negativním směrem (Valach a kolektiv, 1999). 
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Úkolem finanční kontroly je porovnávání finančního plánu s účetními výkazy. Po 

identifikování rozdílů je nutné je objasnit. Finanční kontrola předkládá informace, které 

nám pomáhají později sestavit návrhy na nápravná opatření, jež nám mají pomoci 

zajistit dodržení plánovaných cílů, nebo se na jejich základě přizpůsobí plán. Finanční 

kontrola musí dodržovat následující požadavky (Valach a kolektiv, 1999): 

• V případě, že jsou zjištěny odchylky od žádoucího stavu, je nutné je okamžitě 

nahlásit. Finanční kontrola dává přednost hrubším, i když ne úplně ověřeným 

informacím před podrobností a přesností, ovšem za předpokladu, že na ně lze 

efektivně reagovat. 

• Finanční kontrola musí hledět kupředu oproti účetnictví, které podává obraz 

spíše o minulosti. Většina manažerů ovšem požaduje skloubení výsledků 

minulého období s náznaky budoucího vývoje. 

• Odchylky je vždy nutné posuzovat strategicky. V případě, že jsou odchylky 

analyzovány samostatně, mohou působit jako zanedbatelné a není jim věnována 

dostatečná pozornost. Pokud je ale zkoumáme souhrnně, mohou poukázat na 

značné problémy. 

• Na závislé proměnné je nutné nahlížet pružně, např. na zisk a nezávislé 

proměnné, jako objem prodeje a další. Je vhodné sestavit plán v různých 

variantách podle úrovní určujících veličin. 

• Investice do informačního systémy by měly být rozvážné, aby nedošlo k situaci, 

že náklady na zadržení zisku budou vyšší než případná ztráta. Tedy dodržovat 

hospodárnost ve firmě. 

• Vždy bychom se měli snažit o objektivnost. Výsledky kontrol mohou sloužit 

jako motivace pro zaměstnance. Je ale potřeba dávat si pozor na oprávněné 

pocity křivdy, které by měly neblahý vliv na motivaci pracovníků a účinnost 

kontroly. 

• Zaručit srozumitelnost pro příjemce výsledků kontroly, protože ne vždy se jedná 

o člověka, který plně rozumí dané problematice. 

• Doporučit možné kroky ke zlepšení. Ve výsledné kontrolní zprávě musí být 

uvedeny příčiny vzniku odchylek, zodpovědné osoby nebo útvary a jak těmto 

tyto chyby napravit. 
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Dodržování finančního plánu je možné provést dvěma různými typy kontrol a to 

operativní a strategickou (Valach a kolektiv, 1999): 

1) Operativní kontrola 

Tato kontrola se provádí pro kontrolu ročního, tedy krátkodobého plánu. Je 

zaměřena na zisk, příjmy, výdaje, oběžná aktiva a krátkodobá pasiva. V těchto 

položkách se okamžitě projevují nedostatky běžného provozu společnosti. Je 

nutné, aby se co nejrychleji realizovaly nápravné opatření, aby problém 

nenarostl do nenávratných rozměrů. Prostřednictvím operativní kontroly dochází 

ke zjišťování rozporů v plánu za sledované období. V rámci operativní kontroly 

jsou sledovány jak finanční výsledky, tak další úseky jako např. odbyt nebo 

výroba, čímž získáme doplňující informace k finanční situaci (Valach a kolektiv, 

1999). 

2) Strategická kontrola 

Předmětem strategické kontroly jsou plánované hodnoty strategických 

finančních veličin, mezi které patří finanční struktura, interní a externí zdroje 

financování a investiční výstavba. Primárním úkolem této kontroly je včas zjistit 

ohrožení podnikatelských záměrů pro nedostačující kapitál či při možném 

překapitalizování (Valach a kolektiv, 1999). 

 



43 

 

2 PŘEDSTAVENÍ PODNIKU 

Druhá část diplomové práce obsahuje představení společnosti LAMA GAS & OIL 

s.r.o., pro kterou bude následně sestaven finanční plán. 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma: LAMA GAS & OIL s.r.o. 

Sídlo:   Palackého 2312/54, 695 01 Hodonín 

IČO:    253 17 911 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum založení: 14. listopadu 1996 

Základní kapitál: 26 278 000,- Kč 

 

Předmět podnikání:  

• Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru: 

LOŽISKOVÁ GEOLOGIE se zaměřením na ložiska ropy a zemního plynu, 

• vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, 

• otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, 

• zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, 

• úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, 

• zvláštní zásahy do zemské kůry, 

• výroba plynu, 

• výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků 

a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce 

toxické a toxické, 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
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2.2 Popis vybrané společnosti 

LAMA GAS & OIL je českým podnikem, který provádí vyhledávání, průzkum a těžbu 

ložisek ropy a zemního plynu na území České republiky. Mateřskou společností 

společnosti je LAMA ENERGY GROUP s.r.o., společnost je součástí konsolidačního 

celku mateřské společnosti.  

Společnost vznikla v roce 1996 pod názvem Česká naftařská společnost s.r.o. a 

specializovala se zejména na konzultace v oblasti těžby ropy a zemního plynu. S 

průzkumem ložisek začala společnost v roce 2000, v roce 2002 majetkově vstoupil do 

firmy Petr Lamich, díky čemuž mohla společnost investovat do vlastního vyhledávání, 

průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na území České republiky. Komerční těžba 

byla zahájena v roce 2006 a společnost se stala dceřinou společností. V roce 2012 se 

společnost přejmenovala na LAMA GAS & OIL s.r.o. 

V současnosti LAMA GAS & OIL těží ropu a zemní plyn ve dvou těžebních střediscích 

u Břeclavi. Těžba v obou střediscích se plánuje na přibližně 25 let. Po jejím ukončení 

bude území těžebních středisek rekultivováno a vrty zlikvidovány. LAMA GAS & OIL 

úspěšně pokračuje ve vyhledávání nových ložisek ropy a zemního plynu na území ČR a 

plánuje těžbu na dalších místech v regionu jižní Moravy.  

LAMA GAS & OIL je jedinou firmou, které se bez tradice existující těžby z dob před 

rokem 1989 podařilo objevit nová ložiska ropy a zemního plynu a začít s úspěšnou 

komerční těžbou. 

2.3 Organizační struktura 

Jak bylo již zmíněno výše, sídlo firmy se nachází na jižní Moravě v Hodoníně, kde se 

také nachází následující úseky. Některé úseky mají výkon pracovní činnosti v jiných 

lokalitách a záleží na tom, kde právě probíhá těžba ropy a zemního plynu.  
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Obrázek 1: Organizační struktura LAMA GAS & OIL 
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 
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3 STRATEGICKÁ ANALÝZA 

V rámci této diplomové práce a strategické analýzy makroprostředí je využita PESTLE 

analýza a Porterův model pěti sil. V této kapitole jsou zvolené analýzy dále popsány. 

3.1 PESTLE analýza 

Analýza makroprostředí bude provedena za pomocí již zmíněné PESTLE analýzy, která 

se skládá z faktorů politických, ekonomických, sociálních, legislativních, 

technologických a ekologických. 

Politické faktory 

Nejvýznamnějším událostí na politické scéně za poslední roky byl růst popularity 

politického hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, které bylo součástí minulé vládní 

koalice a také zvítězilo v říjnových volbách roku 2017 do poslanecké sněmovny. Právě 

za této vlády již došlo a stále dochází k mnohým změnám včetně elektronické evidence 

tržeb, která je vnímána velmi rozporuplně. Programem hnutí ANO je snižovat státní 

deficit, což se dá říci, již povedlo, navýšení financí na obranu a ochranu státu, obzvláště 

při momentální imigrantské krizi a investice do dalšího rozvoje České republiky. Dále 

v letošním roce probíhaly prezidentské volby a prezidentem byl opět zvolen Miloš 

Zeman. Politickou scénu v naší zemi lze považovat za poměrně stabilní. 

Nejvíce mohou ovlivnit podnikatelské prostředí pravděpodobně legislativní změny, což 

platí obzvláště pro analyzovanou firmu, která se musí řídit velmi striktními 

legislativními podmínkami pro její specifický obor podnikání.  

Značnou část jak politických, tak legislativních faktorů v České republice ovlivňuje 

členství v EU. Evropská unie se v současné době stále intenzivně zaměřuje na řešení 

uprchlické krize, což by mohlo do budoucna ovlivnit Schengenský prostor.  

V případě firmy LAMA GAS & OIL by ukončení Schengenského prostoru nijak 

podnikatelskou činnost ovlivnit nemělo, protože veškeré vytěžené suroviny se prodávají 

v rámci území České republiky. Co by ale firmu zajisté ovlivnilo je politická situace 

v globálním měřítku, tedy politická situace nejen v ČR ale na celém světě, protože cena 

ropy, kterou společnost prodává se odvíjejí od ceny ropy na světovém trhu. 
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Ekonomické faktory 

Mezi základní makroekonomické ukazatele se řadí především HDP, míra inflace, 

úroková míra a míra zaměstnanosti. 

Jedním z hlavních makroekonomických ukazatelů je považován reálný HDP. Námi 

sledované období vykazuje v letech 2012 a 2013 pokles, ale v roce 2014 došlo ke 

změně a od tohoto roku začalo HDP opět růst. V roce 2015 došlo dokonce k růstu o 5,3 

%. Dle Ministerstva financí (2018) v roce 2016 došlo ke zvýšení rostoucí zahraniční a 

domácí poptávky, což ovlivnilo růst HDP. Nejvíce se o růst přičinila investiční 

poptávka, výdaje na konečnou spotřebu ať už domácností či vládních institucí. Dle 

predikce pro další roky můžeme vidět, že i zde bude mít HDP pozitivní růst a to 4,3% 

v roce 2017, 3,4% v 2018, 2,6% pro 2019 a 2,4% pro rok 2020. Největšího růstu by se 

mělo dosáhnout v roce 2017. O zmíněný růst by se nejvíce měla zasloužit domácí 

poptávka, především výdaje na konečnou spotřebu. 

Tabulka 2: Vývoj HDP  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle MFČR, 2018) 

Realita 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
HDP reálné (mld Kč) 3 662 3 585 4 098 4 314 4 596 4 773 
Růst v % 1,8 -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,6 

Predikce 
Rok 2017 2018 2019 2020   
HDP reálné (mld Kč) 5 042 5 304 5 530 5 754   
Růst v % 4,3 3,4 2,6 2,4   

 

Následujícím neméně důležitým faktorem je inflace. Míra inflace nám ukazuje 

především snížení kupní síly peněz. Se zvyšující se inflací roste daňové zatížení 

podniků a přitom dochází k podhodnocení odpisů.  
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Tabulka 3: Vývoj inflace 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle MFČR, 2018) 

Realita 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Index spotřebitelských cen 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 
Deflátor HDP 0,0 1,5 1,4 2,5 1,2 1,2 

Predikce 
Rok 2017 2018 2019 2020   

Index spotřebitelských cen 2,5 2,6 2,1 1,8   

Deflátor HDP 1,3 1,8 1,7 1,6   

 

Velmi nízká hodnota míry inflace byla způsobena především značným propadem ceny 

ropy a z toho plynoucím poklesem cen v eurozóně. Nejvyšší míra inflace byla 

zaznamenána v roce 2012, kdy dosahovala 3,3 %. V dalších sledovaných letech 

docházelo k poklesu inflace. V roce 2017 očekáváme zvýšení inflace na 2,5 %, což 

ovlivní podle Ministerstva financí hlavně očekávaná vyšší cena ropy, dále růst 

jednotkových nákladů práce a růst domácí poptávky. Pro rok 2018 můžeme očekávat 

další zvýšení inflace a to na 2,6%, které bude důsledkem vývoje cen zahraničního 

obchodu. Poté by mělo dojít k poklesu inflace (MFČR, 2018). 

Za velice významný faktor je považován vývoj úrokových sazeb. Vývoj úrokových 

sazeb pro společnost LAMA GAS & OIL není tolik důležitý, jako pro jiné firmy, 

jelikož společnost nemá žádný krátkodobý ani dlouhodobý úvěr. Avšak poskytuje 

revolvingový úvěr mateřské společnosti, která za tento úvěr musí analyzované 

společnosti hradit úroky. 

Tabulka 4: Vývoj úrokových sazeb 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle MFČR, 2018) 

Realita 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
PRIBOR 3M 1,2 1,0 0,5 0,4 0,3 0,3 

Predikce 
Rok 2017 2018 2019 

   PRIBOR 3M 0,4 1,0 1,4 
    

Z výše uvedené tabulky je patrné, že úroková sazby byla nejvyšší v roce 2011 a to na 

hodnotě 1,2. V dalších letech docházelo postupně k poklesu úrokové sazby až na 

hodnotu nejnižší v letech 2015 a 2016 a to 0,3 - kdy bylo velmi výhodné financovat 
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společnost z cizích zdrojů. Dle predikce se ale situace změní a bude postupně docházet 

k opětovnému zvyšování úrokové sazby. V roce 2019 by měla být úroková sazba ve 

výši 1,4. 

Situace na trhu práce v současnosti odpovídá období hospodářské konjuktury. Od roku 

2011 můžeme zaznamenat růst zaměstnanosti. 

Tabulka 5: Vývoj zaměstnanosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle MFČR 2018) 

Realita 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Zaměstnanost (v tis.) 4872 4890 4937 4974 5042 5139 
Růst v % 0,4 0,4 1,0 0,8 1,4 1,9 

Predikce 
Rok 2017 2018 2019 2020 

  Zaměstnanost (v tis.) 5222 5256 5264 5272   
Růst v % 1,6 0,6 0,2 0,2 

   

Jak můžeme z výše uvedené tabulky vyčíst, nejvyššího tempa růstu zaměstnanosti bylo 

dosaženo v roce 2016 a to na hodnotě 1,9 %. V dalších letech by dle predikce mělo 

postupně dojít ke zpomalení růstu a to z toho důvodu, že zaměstnavatelé budou 

preferovat růst mezd před zvyšováním počtu zaměstnanců. Tomu přispívá i fakt, že 

v některých regionech je vysoký nedostatek zaměstnanců v určitých profesích, čemuž 

přispívá i nízká ochota obyvatelstva migrovat (MFČR, 2018). 

Jelikož společnost prodává ropu za cenu, která je momentálně na světovém trhu ropy, je 

pro společnost důležité, jak se trh ropy a také zemního plynu vyvíjí a jak se pohybuje 

měnový kurz české koruny a dolaru, protože ceny ropy na světovém trhu se uvádí právě 

v dolarech. 
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Tabulka 6: Vývoj ropy/zemního plynu a měnového kurzu CZK/USD 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle MFČR, 2018) 

Realita 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ropa Brent (USD/barel) 111,3 111,5 108,6 99,0 52,4 43,6 
Růst v % 39,8 0,2 -2,6 -8,8 -47,1 -16,9 
Zemní plyn (USD/MMBtu) 10,5 11,5 11,8 10,1 7,3 4,6 
Růst v % 26,9 9,1 2,7 -14,7 -27,8 -37,2 
CZK / USD 17,8 19,58 19,56 20,75 24,60 24,43 

Predikce 
Rok 2017 2018 2019 

   Ropa Brent (USD/barel) 54,2 65 61    
Růst v % 24,3 26,1 -6,5 

   Zemní plyn (USD/MMBtu) 5,6 - -    
Růst v % 23,9 - -    
CZK / USD 23,36 21,2 20,8 

    

Z výše uvedené tabulky je patrné, že k největšímu růstu ceny ropy došlo v roce 2011 a 

to o 39,8 %. V dalších letech docházelo k postupnému snižování ceny, kdy v roce 2015 

došlo k propadu až o 47 %. Tato situace byla zmíněna již výše, jelikož cena ropy 

ovlivnila i vývoj HDP. V roce 2017 a 2018 by cena ropy měla růst a to až o 25 %. Dle 

predikce by mělo v roce 2019 dojít poté opět k poklesu. 

Cena zemního plynu měla podobný vývoj jako cena ropy. V roce 2011 došlo k růstu 

ceny o 26,9%, v dalších dvou následujících letech docházelo ještě k dalšímu růstu ceny, 

v roce 2012 o 9,1% a v roce 2013 o 2,7%. V letech 2014,2015 i 2016 cena zemního 

plynu klesala a v roce 2016 dokonce až o 37,2%. Rok 2017 by měl být naopak 

příznivější, kdy by mělo dojít k růstu ceny o 23,9%, avšak v porovnání s rokem 2011 je 

cena stále poloviční.  

Co se vývoje kurzu měny týče, nejlepší kurz byl pro analyzovanou společnost v letech 

2015 a 2016, kdy se kurz pohyboval kolem 25 Kč za dolar. V dalších letech by ale mělo 

dojít opět k poklesu dolaru na zhruba 20 Kč za dolar. 

Sociální faktory 

Společnost LAMA GAS & OIL s.r.o. se nachází v Hodoníně, který náleží do 

Jihomoravského kraje. Dle Českého statistického úřadu zde žilo k 30. 9. 2017 celkem 1 

180 997 obyvatel. Tento počet obyvatel řadí Jihomoravský kraj na čtvrté místo České 
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republiky v počtu obyvatel. Oproti roku 2016 vzrostl počet obyvatel Jihomoravského 

kraje o 2 185 osob. Přírůstek obyvatel stěhováním mírně převýšil výši přirozeného 

přírůstku, ale tři čtvrtiny přírůstku obyvatel stěhováním je na straně salda zahraničního 

stěhování (Český statistický úřad, 2017).  

Jihomoravský kraj ve třetím čtvrtletí roku 2017 zaznamenal 453,3 tisíc zaměstnaných 

osob. Oproti stejnému období roku 2016 to znamenalo přírůstek o 1,9 %. Průměrná 

hrubá měsíční mzda se vyšplhala na částku 27 762 Kč (čtvrtá nejvyšší), což taktéž 

ukázalo přírůstek oproti roku 2016 o 6,3 %. Ministerstvo práce a sociálních věcí ke 

konci roku 2017 evidovalo na úřadech práce v Jihomoravském kraji 37 290 uchazečů o 

zaměstnání. Ve srovnání s koncem roku 2016 se počet nezaměstnaných snížil o 11 742. 

(Český statistický úřad, 2017). 

Legislativní faktory 

Fungování společnosti na trhu je silně ovlivněno platnou legislativou jak České 

republiky, tak EU. Legislativa České republiky je známá svými častými změnami a 

novelizacemi, kdy pro mnohé firmy není lehké se těmto změnám ihned přizpůsobit. 

Každá společnosti působící na území České republiky se musí řídit sbírkou zákonů, je 

vázána vykonávat svou podnikatelskou činnost v souladu se zákonem o obchodních 

korporacích, občanským zákoníkem, zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o 

účetnictví a dalšími zákony a předpisy. Firmy jsou také povinny dodržovat předpisy 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V zákonu o dani z přidané hodnoty evidujeme tři sazby této daně. Od roku 2013 platí 

základní sazba DPH ve výši 21 % a první snížená sazba DPH 15 %. V roce 2015 byla 

nově zavedena druhá snížená sazba daně, která byla stanovena na 10 %.  

Další důležitou daní, kterou podniky musí platit, je daň z příjmů právnických osob. 

Sazba této daně je podle § 21 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění 

pozdějších předpisů, v současné době ve výši 19% (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

ve znění pozdějších předpisů). 

K další důležité změně došlo v roce 2016, kdy vstoupila v platnost elektronická 

evidence tržeb. Principem elektronické evidence tržeb je, že jednotlivé údaje o 

transakci, která byla uskutečněna, je ihned online posílána státní správě. Časově se člení 
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na několik fází, kdy první se týká pohostinství, stravování a ubytování, druhá fáze je 

zaměřena na segment maloobchodu a velkoobchodu, třetí fáze je zaměřena na ostatní 

činnosti včetně oblasti dopravy a zemědělství. Poslední fáze se bude pravděpodobně̌ 

týkat vybraných řemesel a výrobních činností. První a druhá fáze je již uskutečněna a 

pro tyto subjekty je elektronická evidence tržeb již povinná. 

V roce 2018 se chystají další změny, mezi které patří povinnost evidence elektronických 

tržeb pro 3. a 4. fázi. Zvýší se také minimální mzda, která se jistě dotýká každého 

podniku a to na 12 200 Kč. Velkou změnou bude evropské nařízení o ochraně osobních 

údajů, které má vstoupit v platnost v květnu 2018 a které zcela nahrazuje současnou 

legislativu. V letošním a následujícím roce se také očekávají změny v DPH, mezi 

změny v roce letošním patří DPH u poukazů, jež stanoví novela EU, další novinkou by 

mělo být zjednodušení zdanění přeshraničních plateb do určitého limitu. V roce 2019 

vyjde v platnost nová směrnice Evropské unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem  

a do daňového řádu bude zavedeno obecné pravidlo proti zneužití práva. Změn bude 

zajisté mnohem více, protože od roku 2019 je povinná transpozice nových právních 

předpisů Evropské unie a sladění dalších současných ustanovení s unijní úpravou 

a výklady Soudního dvora Evropské unie. 

Některé firmy musí navíc dodržovat další specifické zákony týkající se jejich činnosti. 

Pro firmu LAMA GAS & OIL je stěžejní zákon č.44/1988 Sb., o ochranně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), jehož působnost spadá pod Český báňský úřad. 

V rámci tohoto zákonu si musí společnost při vytipování daného území pro těžbu 

nejdříve stanovit dobývací prostor, protože nerostné suroviny patří státu a Český báňský 

úřad a ministerstvo životního prostředí musí firmě tento dobývací prostor schválit. 

Společnosti musí za tento prostor platit dříve, než na něm vůbec něco vytěží. Dle území, 

na kterém se tento dobývací prostor nachází, musí společnost zaplatit jak státu, tak obci, 

na jejímž katastrálním území pozemek leží. Po schválení dobývacího prostoru může 

společnost provádět geologický průzkum a na základě tohoto průzkumu se navrhují 

jednotlivé vrty, kdy musí být každý vrt opět schválen Českým báňským úřadem.  

Do toho všeho dále vstupují další orgány státní správy, jako jsou orgány ochrany 

životního prostředí (orgán ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu, 

vodoprávního úřadu apod.), stavební úřad místně příslušný a obce. 
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Dále musí společnost každý rok odvádět peníze do fondu ministerstva životního 

prostředí České republiky na likvidaci vrtu po vytěžení nerostných surovin a navrácení 

tohoto vrtu do původního stavu. 

Technologické faktory 

Technologické faktory jsou pro každou firmu velmi důležité, neboť můžou firmě šetřit 

peníze i čas a v neposledním zjednodušovat práci. Pro těžbu ropy je zapotřebí vytvořit 

hustou síť cest, po kterých se k vhodným místům dostanou nejprve vrtné soupravy a po 

úspěšném otevření ložiska i těžební technika. K místům těžby je zapotřebí přivést 

elektrický proud k pohonu strojů (čerpadel) a současně vybudovat síť potrubí, jež 

odvádí vytěženou ropu do místních zásobníků. Odtud se ropa dostává do sběrných 

stanic, kde je předběžně očištěna a pak je vháněna do dálkových potrubí – ropovodů, 

jimiž proudí často až tisíce kilometrů daleko do zpracovatelských závodů 

petrochemického průmyslu. Vzhledem k tomu, že ropa se vyskytuje společně se 

zemním plynem, je tento rovněž sbírán, skladován a postupně odváděn plynovody ke 

spotřebě opět na velké vzdálenosti (Blažek, Rábl, 2006). 

V současné době se ropa těží pomocí vrtů. Razící hrot je zpravidla osazen diamanty, 

nebo ocelovými hroty a koná rotační pohyb. Rychlost ražení kolísá podle tvrdosti 

horniny od 30 cm/hod. až po 60 m/hod. Na první razící tyč se postupně nasazují další 

tyče a pod hrot se vhání tzv. vrtná kaše, která chladí hlavici při vrtání. Aby ropa 

nekontrolovatelně nevystříkla na povrch, je v horní části vrtu speciální tlakový ventil. 

Po okrajích vrtu jsou vsazovány ocelové zárubně, které jsou zality na okrajích 

betonovou směsí a od povrchu se postupně zužují (nahoře např. 76 cm a 18 cm u dna 

vrtu). Po úspěšném nalezení ropného ložiska je ropa zpravidla těžena postupně třemi 

způsoby, označovanými jako primární, sekundární a terciární: 

• Primární způsob - Zemní plyn, který se pod tlakem nachází nad ropou, ji 

vytlačuje z vrtu ven. Tak se vytěží maximálně 20 % ropy v nalezišti. Tlak plynu 

postupně klesá, takže je třeba přejít k dalšímu způsobu. 

• Sekundární způsob - Klasické vahadlové pumpy. Do vrtu je vháněna voda, 

zemní plyn, vzduch, nebo CO2. Tak se dá vytěžit dalších 5–15 % z celkového 

množství ropy. Poté nastupuje závěrečná metoda. 
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• Terciární způsob – Těžba je podporována vtláčením oxidu uhličitého, vtláčením 

horké vodní páry nebo zapálením ložiska, kdy je snížena viskozita ropy a lze tak 

získat opět 5–15 % z celkového množství ropy (Blažek, Rábl, 2006). 

Je zřejmé, že těžba ropy patří mezi velmi obtížné disciplíny, tudíž i technologie jsou 

velmi náročné na financování a do nových technologií se musí investovat miliardy 

korun. Jedním z předních světových poskytovatelů čerpacích technologií využívaných 

právě při těžbě ropy či zemního plynu je společnost Lufkin Industries, která přinesla 

novou technologii označující se jako mechanizovaná těžba, která umožňuje těžbu na 

ropných polích, kde by těžba samotokem již nebyla realizovatelná a souvisí také 

s možností těžby břidlicového plynu. Jedná se o přístroje k těžbě ropy proudem plynu, 

či nejmodernější technologie hydraulického štěpení pro těžbu z břidlicových písků. Do 

budoucna by se mohlo jednat o další přístroje na principu elektromagnetických vln. 

Analyzovaná firma LAMA GAS & OIL si tyto vrtné soupravy, pomocí kterých se ropa 

těží, pronajímá a tím pádem nemusí platit náklady, které jsou v nemalých částkách. 

Ropné soupravy si pronajímá jak ze zahraničí – Německo, Rakousko, Polsko, USA, tak 

ale i právě od jednoho z českých konkurentů a to od MND a.s. 

Ekologické faktory 

V současné době je ekologie a dopady podnikání a chování lidí na životní prostředí 

velmi ožhavým tématem. Zavádějí se nová opatření, limity a normy, které zavazují 

firmy k jejich dodržování. Tím dopadá na podniky určitý tlak, aby se zabývaly svými 

dopady na životní prostředí a dodržovali určitou environmentální politiku.  

Společnost LAMA GAS & OIL podniká ve velmi rizikovém oboru z pohledu ekologie. 

Těžba ropy patří mezi jedno z nejvíce diskutovaných témat, co se dopadu na životní 

prostředí týče. A proto, jak bylo již zmíněno výše, společnost musí každý rok odvádět 

peníze do fondu ministerstva životního prostředí na likvidaci vrtu po vytěžení 

nerostných surovin a navrácení tohoto vrtu do původního stavu. V průběhu těžby však 

hrozí mnoho komplikací, které by mohly danou lokalitu poškodit i nenávratně. Mezi 

vlivy, které mají dopad na životní prostředí po dobu těžby, můžeme zařadit: 

• Ohrožení půdy technologií – při přípravě vrtu se zabere kvalitní půda ze 

zemědělského půdního fondu a proto se musí provádět skrývka ornice. Dále 
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materiál, který se používá na podsyp plošin, mnohdy prokázal negativní 

výluhové vlastnosti, které mohou ovlivnit kvalitu půdy a podzemní vody. 

• Narušení chráněných území – zásahy do Evropské ptačí oblasti, oblasti 

NATURA. 

• Ohrožená spodních a povrchových vod – vliv na kvalitu vody se může projevit 

při vrtání vrtů, při těžbě, tak při dopravě ropných látek. Většinou se tento vliv 

jeví jako málo významný, ovšem v případě havárie na vrtu může být již velmi 

významný, protože i nepatrné množství ropy dokáže znehodnotit velké množství 

vody. 

• Nebezpečí při povodních – vrty se nacházejí i v záplavových územích. 

• Vliv na faunu a flóru – provoz vrtu spočívající zejména ve zvýšené frekvenci 

dopravy a práci může narušit migraci živočichů. Také může docházet ke kácení 

lesních porostů pro přípravu vrtu. Tyto vlivy jsou ovšem obvykle nevýznamné a 

vratné. 

• Znečišťování ovzduší – dochází k němu při zkouškách kvantitativního ložiska 

plynu. Při spalování fosilních paliv vzniká mimo jiné oxid uhličitý, který není 

přirozenou součástí biologického cyklu a setrvává v atmosféře až 100 let, což 

napomáhá globálnímu oteplování. Při spalování se mohou uvolňovat další látky 

jako síra a těžké kovy. Vliv na ovzduší spočívá také v emisích při výstavě a při 

dopravě ropy. 

• Vznik odpadu – jak při přípravě vrtu, tak i při samotné těžbě. 

Jedná se o poměrně dlouhý výčet vlivů, které musí společnost neustále kontrolovat a 

předcházet jim jak jen je to možné. Stěžejní jsou opatření proti kontaminaci povrchové 

a podzemní vody, kontaminaci půdy a eliminace hluku. Po dokončení těžby je důležité, 

aby se území navrátilo do původní podoby. 

3.2 Porterova analýza 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

Odběratelem ropy je výhradně česká rafinerie pod nynějším názvem Unipetrol RPA, s. 

r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný závod, který je největším zpracovatelem ropy a výrobcem 

ropných produktů v ČR. Významnou roli hraje kvalita produktu, kdy společnost LAMA 

GAS & OIL dodává kvalitnější ropu, než která přichází z Ruska, proto má česká 
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rafinerie o tuto ropu velký zájem a jejich poptávka je mnohem vyšší, než co dokáže 

firma LAMA GAS & OIL nabídnout.  

V tomto případě vyjednávací sílu zákazníků můžeme hodnotit spíše jako slabou. 

Společnost prodává ropu dle cen na světovém trhu ropy, takže je cena ropy stejná jako u 

jiných dodavatelů. Navíc jak bylo již zmíněno má společnost tu výhodu, že ropu kterou 

na území ČR sama vytěží, je ropa kvalitnější, než ta která k nám putuje z Ruska od 

společnosti Transněfť, protože ta obsahuje zvýšený obsah síry a pro Evropské rafinerie 

je mnohem náročnější na zpracování. 

Co se odběratelů plynu týče, tento prodej zprostředkovává další dceřiná společnost 

LAMA ENERGY GROUP  a to s názvem LAMA energy a.s. Tato firma působí na trhu 

od roku 2007 a na rozdíl od jednoúčelových firem, které energetické komodity pouze 

přeprodávají, má tu výhodu, že je součástí firemní skupiny LAMA ENERGY GROUP 

(LEG), která plyn těží na jižní Moravě. Plyn, který analyzovaná společnost LAMA 

GAS & OIL vytěží, pokrývá potřebu zákazníků z jedné pětiny. Díky tomu je LAMA 

energy do značné míry nezávislá na výkyvech trhu např. v případě havárie a může stále 

část potřeb zákazníků pokrývat. Mezi odběratele LAMA energy patří významné 

průmyslové podniky, teplárny, nemocnice i úřady a celkem má přes 50 tisíc zákazníků 

včetně fyzických osob i malých firem. Zákaznický servis se nachází nedaleko Opavy. 

Vyjednávací sílu zákazníků můžeme v tomto případě hodnotit jako velkou. Na českém 

trhu působí několik firem, které dodávají plyn, a proto zákazníci hodnotí nejen cenovou 

nabídku, ale také délku výpovědní lhůty smlouvy, kvalitu zákaznického servisu a také 

pověst firmy. Výhodou firmy oproti jiným je v tomto případě to, že se jedná o ryze 

českého dodavatele, který díky vlastní těžbě nabízí plyn až o jednu pětinu levnější. 

V případě tedy jakéhokoliv pochybení ze strany dodavatele může nastat ukončení 

spolupráce a zákazník si může vybrat dodavatele jiného. Tohle je ovšem riziko, které se 

týká hlavně firmy LAMA energy a nepřímo, jelikož je součástí holdingu, analyzované 

firmy LAMA GAS & OIL. 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů 

Společnost realizuje nákup materiálu, kdy např. trubní materiál dodává firma 

z Rakouska. Firma využívá další společnosti na geologický průzkum, pro pronájem 

vrtných soustav a také pro laboratorní služby, kdy jsou potřeba chemické rozbory. Jak 

https://www.lamaenergy.cz/domacnosti/plyn-domacnosti
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bylo již zmíněno, jedná se o firmy z Německa, Polska, Slovenska, Anglie, USA a 

českého konkurenta MND a.s. 

Vyjednávací sílu dodavatelů lze hodnotit jako poměrně silnou. Těchto odborných firem 

není na světě mnoho a velkou roli hraje čas, protože je přesně naplánován časový 

harmonogram, zejména kvůli pronájmu vrtných soustav, kdy v případě zpoždění, firmy 

již řeší jiné zakázky. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh v odvětví těžby ropy a zemního plynu moc 

nehrozí, dalo by se říci, že riziko je velmi minimální. Je to dáno geologickou stavbou 

České republiky, která není na ropu a zemní plyn tak bohatá, v porovnání se světovou 

těžbou je to pouhá třetina procenta. Tyto zásoby uhlovodíků se nachází v oblasti jižní a 

severní Moravy. Navíc technologie jsou velmi drahé a počáteční náklady velmi vysoké. 

Na českém trhu se nacházejí celkem tři společnosti, které těží ropu a plyn na území 

České republiky a dalo by se tedy říci, že vzhledem k omezeným lokalitám těžby není 

pro další společnost již na trhu ani volné místo. Navíc je nezbytné zmínit, že tržby 

v daném odvětví mají po celé sledované období klesající tendenci, takže trh není 

momentálně ani příliš atraktivním. Tento pokles je dán především neustálým 

snižováním ceny ropy a zemního plynu od roku 2012 až do roku 2016. K opětovnému 

růstu cen by mělo dojít v roce 2017 a 2018, tudíž i tržby podniků na tomto trhu by se 

měly opět zvýšit. 

Hrozba substitutů 

Jedno z velmi diskutovaných témat je, čím by se dala ropa nahradit. Ropu, ale také 

zemní plyn zařazujeme mezi neobnovitelné zdroje. Stále se provádějí odhady, kdy bude 

všechna ropa spotřebována a jaké jsou její zásoby. Mezi hlavní výrobky rafinérií patří 

automobilové benziny, nafty, letecká paliva, plynná paliva, mazací oleje, topné oleje a 

asfalty. Některé ropné suroviny se používají i v petrochemickém průmyslu na výrobu 

alkenů, benzenu a dalších chemikálií. Zemní plyn se zase využívá jako zdroj energie, 

ale také jako surovina pro chemický a palivový průmysl. 

Ať se nám to líbí nebo ne, lidstvo je na ropě, ale i zemním plynu prozatím značně 

závislé. Proto by se dalo konstatovat, že hrozba substitutů v brzké době nehrozí. Každý 

den lidé používají tisíce produktů pocházejících z ropy. Světová spotřeba ropných 
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produktů až na výjimky roste. Ropa a výrobky z ní jsou palivem pro dopravu a 

surovinou pro výrobu plastů a léků. 95% vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu 

ropu. Bez ropy by byl problém i s obživou lidstva. V zemědělství se používají umělá 

hnojiva, pesticidy, energie na pohon zemědělských strojů, na zavlažování a chov 

dobytka.  

V dnešní době jsou již jisté alternativy ropy a to například pro automobilový průmysl, 

kde se začínají více a více vyrábět auta na elektřinu, vodík nebo zemní plyn. Co se 

plynu týče, je v dnešní době již z velké části nahraditelný elektřinou, kterou je ale také 

potřeba jistým způsobem vyrábět a mezi nejčastější patří výroba pomocí fosilních paliv, 

mezi které tedy opět patří ropa, zemní plyn a uhlí. Pro výrobu elektřiny je ale možné 

využít v dnešní době i dalších možností a to jadernou energii nebo existují i tzv. 

obnovitelné zdroje energie, mezi které řadíme: 

• Energie vody, 

• geotermální energie, 

• spalování biomasy, 

• energie větru, 

• energie slunečního záření a další. 

Konkrétně v České republice v roce 2010 byl podíl obnovitelných zdrojů na celkové 

spotřebě energie 8%, což bylo také jednou z podmínek vstupu do Evropské unie. 

Dalším cílem pro rok 2020 je zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě 

elektřiny na 13,5%. Pro výrobu elektřiny v České republice se využívají tyto možnosti – 

energie vody, spalování biomasy, energie slunečního záření a větru. 

Hrozba rivality v odvětví 

Jak bylo zmíněno již výše, v daném oboru se nacházejí přesně tři společnosti, které těží 

ropu a zemní plyn na území České republiky. Mezi nejvýznamnější konkurenty patří 

hlavně společnosti zahraniční, například z Ruska, které dodávají velké množství ropy do 

ČR. Ale kvalita této ropy je jiná, než kterou máme na našem území, navíc se jedná o 

neobnovitelné zdroje, kterých není nikdy příliš. Mezi české konkurenty tedy řadíme: 

• MND a.s. 

• Unigeo a.s. 
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Společnost MND a.s. má na trhu dominantní postavení a na českém trhu nejdelší 

historii. Stejně tak jako analyzovaná společnost těží ropu a zemní plyn na území jižní 

Moravy, dále provádí geologické práce a vrtné práce. Jedná se o firmu velkou, která má 

zhruba 400 zaměstnanců a v roce 2016 dosáhla zisku téměř 19 miliard korun. 

Podnik Unigeo a.s. je středně velkou společností, která zaměstnává přibližně 150 osob. 

V roce 2016 dosáhla zisku téměř 225 milionů korun. Velikostně je tedy větší než 

analyzovaná společnost, ovšem při porovnání zisku ve všech sledovaných letech 

dosahuje zisku nižšího. Zabývá se hlavně geologickými pracemi, v případě těžby ropy a 

zemního plynu se soustřeďuje na území severní Moravy, kdežto společnosti MND a.s. a 

LAMA GAS & OIL s.r.o. se soustřeďují hlavně na území jižní Moravy. 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 

Tato část práce je zaměřena na analýzu jednotlivých finančních ukazatelů firmy. 

Konkrétně byla provedena analýza absolutních, poměrových a souhrnných ukazatelů. 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

V rámci analýzy absolutních ukazatelů byly provedeny analýzy horizontální a vertikální 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti LAMA GAS & OIL s.r.o. za roky 2012 – 

2016. Pro účely diplomové práce byly vybrány pouze základní položky výkazů. 

Horizontální analýza aktiv 

Pomocí této analýzy jsou zachycovány jednotlivé roční změny jednotlivých položek 

aktiv v absolutním i procentuálním vyjádření. 

Tabulka 7: Horizontální analýza aktiv  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Celková aktiva po celé sledované období kolísala, v první polovině sledovaného 

obchodí docházelo k růstu a v druhé polovině k poklesu. Tento vývoj byl zapříčiněn 

zejména položkou dlouhodobý majetek. 

Dlouhodobý majetek dosáhl největšího poklesu v posledním sledovaném roce, tedy 

v roce o 2016 a to o 27 %, což činilo -145 000 tisíc Kč. Tento pokles zapříčinila 

především položka dlouhodobého hmotného majetku, kde nastala změna o -125 000 

tisíc Kč. Tato změna v dlouhodobém hmotném majetku byla vyvolána změnou 

(poklesem) položky hmotné movité věci a jejich soubory. Položka dlouhodobý hmotný 

majetek má klesající charakter po celé sledované období. K nejmenší změně došlo 
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v roce 2014, kdy došlo k poklesu o pouhé 1 %. Společnost má možnost, pokud se 

nějaký vrt nepovede a dochází k jeho likvidaci odepsat tento majetek postupně nebo 

celou částku v jednom roce. Z tohoto důvodu jsou u položky dlouhodobého hmotného 

majetku odčítány velmi vysoké odpisy v podstatě každý rok. U dlouhodobého 

nehmotného majetku evidujeme největší pokles opět v posledním sledovaném roce, kdy 

společnost vyřadila z nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku velkou část, 

jedná se o majetek, který na společnost přešel při fúzi sloučením v roce 2012.  

Ve vývoji oběžných aktiv dochází po celé sledované období k růstu. K největšímu 

nárůstu došlo v roce 2013 o téměř 77 %, tedy o 91 640 tisíc Kč. Tento růst byl 

způsobem hlavně nárůstem oběžných aktiv a to konkrétně položkou krátkodobé 

pohledávky, které vzrostly o 300 %, nejvíce položky pohledávky – ovládaná nebo 

ovládající osoba a peníze. V roce 2014 došlo oproti roku 2013 jen k velmi nepatrné 

změně a to růstu o 1,5 %. Mezi položky, kde došlo k největšímu růstu, patří pohledávky 

z obchodních vztahů, peníze a krátkodobé poskytnuté zálohy, kde došlo k růstu o téměř 

500 %. Naopak u zásob a pohledávek – ovládaná nebo ovládající osoba došlo k poklesu 

o více než 50 %. Rok 2015 zaznamenal růst o dalších 32 %. Tento růst byl zapříčiněn 

nárůstem položky zásoby a to o více než 7 000 %, které tvoří náhradní díly k vrtným 

soustavám a uskladněnou ropu. V posledním sledovaném roce došlo opět k nárůstu o  

40 %. Došlo opět k růstu položky pohledávky z obchodních vztahů, díky platební kázni 

odběratele v rámci holdingu.  

Časové rozlišení má ve všech sledovaných letech klesající tendenci. Největší pokles 

byl zaznamenán v roce 2013, ale pokles je ve všech letech v rozmezí 4 – 6 %. Jedinou 

položkou, která se v časovém rozlišení objevuje, jsou náklady příštích období, jde tedy 

o snižování této položky. 

Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýze aktiv zobrazuje procentuální podíl jednotlivých složek aktiv 

vyjádřených k celkovým aktivům. 
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Tabulka 8: Vertikální analýza aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Z tabulky je patrné, že jsou celková aktiva z větší části, kromě posledního roku, tvořena 

dlouhodobým majetkem. Lze tedy konstatovat, že se jedná o kapitálově těžkou 

společnost. Dlouhodobý majetek se po první čtyři sledové roky pohyboval v rozmezí  

79 % až 65 %. V posledním roce, tedy v roce 2016 se dlouhodobý majetek snížil na 

hodnotu 49 %. Drtivá většina dlouhodobého majetku je tvořena dlouhodobým hmotným 

majetkem, což deklaruje mimo jiné nákladné strojní vybavení, pozemky a nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek, pod kterým se skrývá soubor důlních děl a příslušenství, u 

nichž doposud nezačala těžba. Dlouhodobý nehmotný majetek vykazoval klesající 

vývoj, kdy z 11,45 % v roce 2012 klesl až na 4,4 % v roce 2016. Dlouhodobý finanční 

majetek byl až do roku 2014 nulový. V roce 2014 došlo ke koupi menšinového podílu 

ve společnosti LAMA POWER a.s., čímž se dlouhodobý finanční majetek dostal na 

hodnotu blížící se 17 % celkových aktiv. Přírůstek dalších téměř 2 % představuje podíl 

společnosti na navýšení základního kapitálu LAMA POWER a.s. 

Oběžná aktiva v letech 2012 až 2015 kolísala mezi hodnotami 20 % až 35 %. Hlavní 

položkou oběžných aktiv jsou krátkodobé pohledávky, jejichž podíl značně rostl, 

pohyboval se v rozmezí 7,82 % až 48,02 %. Krátkodobé pohledávky jsou převážně 

tvořeny pohledávkami – ovládaná nebo ovládající osoba a poté pohledávkami 

z obchodních vztahů. Finanční majetek se pohyboval v rozmezí 1 % až 12 %, přičemž 

nejvyšší hodnoty dosahoval právě v prvním sledovaném roce a byl tvořen převážně 

položkou účty v bankách. 
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Horizontální analýza pasiv 

Úkolem horizontální analýzy pasiv je určit, k jakým meziročním změnám došlo u 

jednotlivých položek pasiv. Tyto změny jsou zachyceny jak absolutně, tak i 

procentuálně. 

Tabulka 9: Horizontální analýza pasiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

V prvních čtyřech letech mají celková pasiva rostoucí tendenci a v posledním roce 

klesající. Stejně tedy jako celková aktiva mají kolísavý charakter. 

Vlastní kapitál má stejnou tendenci jako celková pasiva. V letech 2013 a 2014 je 

viditelný značný růst, v roce 2015 je růst už jen velmi nepatrný a v roce 2016 došlo 

k poklesu o 5,3 %. Tuto změnu způsobil především výsledek hospodaření, který měl od 

roku 2013 klesající tendenci a k největšímu poklesu došlo v roce 2016 o téměř 115 %. 

Roli hraje cena ropy a zemního plynu, která právě v těchto letech klesala a minima 

dosáhla v roce 2016. Další příčinou jak bylo již zmíněno výše, jsou velmi vysoké 

odpisy, které v případě neúspěšného vrtu, který se celý odepíše ještě tentýž rok, ovlivní 

celý výsledek hospodaření. Co se výsledku hospodaření minulých let týče, ten má po 

celé sledované období rostoucí průběh. Ve výsledku hospodaření minulých let se 

nachází pouze položka nerozdělený zisk minulých let, který tedy přesně kopíruje 

hodnoty výsledku hospodaření minulých let.  

Oproti vlastnímu kapitálu mají na vývoj celkových pasiv vliv také cizí zdroje, které má 

společnost v mnohem menší míře než vlastní kapitál. Cizí zdroje mají velmi kolísavý 

průběh. K nárůstu došlo v roce 2013 a to o téměř 50 % oproti předchozímu roku. 

Největší růst vykázaly krátkodobé závazky, kde se jiné závazky zvýšily o 1 667 tisíc 
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Kč. V roce 2014 došlo k poklesu cizích zdrojů o více než 50 %. Tento pokles zapříčinil 

především pokles závazků z obchodních vztahů o 80 % tedy -20 735 tisíc Kč, kdy firma 

inkasovala peníze od odběratelů a tím pádem mohla splatit své dluhy dodavatelům. 

Další položkou jsou jiné závazky, které o 100 % poklesly, a dluh byl poté roven nule. 

Rok 2015 měl opět klesající charakter, jak můžeme vidět, snížily se opět krátkodobé 

závazky nejvíce a to až o téměř 50 %, pokles byl v tomto případě kvůli snížení položky 

stát – daňové závazky a dotace, které se se snížily o 95 % tedy o -5 milionů Kč. V roce 

2016 došlo k vysokému skoku a nárůstu cizích zdrojů o téměř 86 % tedy o 12 378 tisíc 

Kč. Tento růst byl opět způsoben položkou krátkodobé závazky, kdy došlo opět k růstu 

závazků z obchodních vztahů a to o 260 % tedy 13 267 tisíc Kč. Opět tak jako 

v předchozím případě souvisí s růstem krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů, 

kdy se společnost opět potýkala s platební kázní v rámci holdingu. Jak můžeme vidět 

z tabulky výše, společnost nevyužívá žádných bankovních úvěrů, proto jsou hodnoty po 

celé sledované období nulové. 

U časového rozlišení můžeme vidět kolísavý charakter, jedná se pouze o výdaje 

příštích období, avšak ve velmi nízkých částkách. 

Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv nám udává procentuální zastoupení jednotlivých položek pasiv 

na celkových pasivech. 

Tabulka 10: Vertikální analýza pasiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 
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Z procentního rozboru pasiv je zřejmé, že celková pasiva jsou ve všech sledovaných 

letech tvořena z větší části vlastním kapitálem. Z toho vyplývá, že společnost využívá 

především vlastní kapitál k financování své podnikatelské činnosti.  

Vlastní kapitál ve sledovaném období dosahoval podílu na celkových pasivech kolem 

95 %. Největší položkou vlastního kapitálu je výsledek hospodaření minulých let, který 

od roku 2012 stoupal z 62,01 % až na 93,73 %. Nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2016 a 

to konkrétně hodny 93,73 % na celkových pasivech. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období po celé sledované období klesal a jeho podíl dosahoval hodnot mezi     

-0,73 % až 28,64 %, přičemž nejnižší hodnoty dosahoval v posledním roce a nejvyšší 

hodnoty v roce prvním. Základním kapitál tvořil podíl na pasivech vždy pod 4,5 %. 

Cizí zdroje tvořili méně něž 5 % celkových pasiv. Jejich hodnoty se pohybovaly 

v rozmezí 1,75 % až 5,45 %. Nejvyšší položkou byly krátkodobé závazky, které měly 

kolísavý charakter. Nejvyšší hodnoty dosáhly v roce 2013 a to 4,58 % a nejnižší 

hodnoty v roce 2015 kdy dosahovaly hodnoty pouhých 0,85 %. Rezervy a dlouhodobé 

závazky vykazovaly po celé sledované období zanedbatelný podíl, který byl vždy nižší 

než 1 %. Bankovní úvěr a výpomoci, jak bylo již výše zmíněno, společnost nevyužívá. 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty informuje o absolutních a procentuálních 

změnách jednotlivých položek výsledovky ve sledovaném období. 

Tabulka 11: Horizontální analýza VZZ 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Výkony a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb měly rostoucí průběh pouze v roce 

2013. Poté docházelo k poklesu tržeb. Společnost má výnosy pouze z těžby ropy a 
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zemního plynu a jejich následného prodeje. Výnosy jsou tedy velmi ovlivněny 

úspěšností těžby z daného vrtu a také dle ceny na světových trzích, které byly mnohem 

nižší právě v těchto sledovaných letech. Negativně lze také hodnotit, že výkonová 

spotřeba kromě roku 2013 roste rychlejším tempem než výkony. Přidané hodnota má ve 

sledovaném období také klesající charakter. Osobní náklady byly v první polovině 

rostoucí, v druhé polovině období naopak došlo k poklesu. Vývoj osobních nákladů se 

většinou pohyboval v rozmezí změny 1 – 2 %, takže se nejedná o příliš velké změny. 

Počet zaměstnanců se ve firmě mění hlavně v počtu dělníků, jejichž počet závisí na 

množství vrtů, z kterých se zrovna těží. Tržby za prodej zboží společnost nemá, tudíž 

nejsou ani ve výše uvedené tabulce zmíněny. S tím souvisí i nulová obchodní marže po 

celé období. 

Provozní výsledek hospodaření kopíruje stejný vývoj jako v případě tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb. K růstu došlo pouze v roce 2013, v dalších letech poté 

k jeho snížení, kdy v roce 2016 došlo ke snížení až o 116 % tedy o více než -60 milionů 

korun. Finanční výsledek hospodaření má kromě roku 2013 rostoucí vývoj.  V roce 

2013 došlo k poklesu o více než 300 %. K největšímu růstu došlo hned v roce 

následujícím a to o 81 %. Výsledek hospodaření má obdobný vývoj jako provozní 

výsledek hospodaření, to znamená v prvním roce růst a poté klesající tendenci. 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza výsledovky informuje o procentuálním zastoupení jednotlivých 

položek tohoto výkazu na celkových výnosech společnosti. 

Tabulka 12: Vertikální analýza VZZ 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 
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Z procentního rozboru výkazu zisku a ztráty je patrné, že na celkových výnosech se 

nejvíce podílejí výkony a tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. Tržby za prodej 

zboží má společnost nulové. Výkony, stejně tak jako tržby z prodeje vlastních výrobků 

a služeb dosahují vždy hodnoty více než 90 % celkových výnosů. Nejvyšších hodnot 

obě položky dosahují v roce 2012 a to 99,78 %, resp. 99,95 %. Přidaná hodnota 

v prvních čtyřech sledovaných letech vykazovala hodnoty mezi 85 % a 95 %. 

V posledním roce je tato položka nulová, jelikož se kvůli změně formy výkazu zisku a 

ztráty tato položka od roku 2016 již nevykazuje. Osobní náklady nevykazují žádné 

velké výkyvy, hodnoty se pohybují od 6 % do 10 %. Největšího podílu dosahoval 

provozní výsledek hospodaření v roce 2012 a to 63,30 %. Nejnižšího podílu pak 

v posledním sledovaném roce – rok 2016 a to -6,32 %. Finanční výsledek hospodaření 

má rostoucí tendenci, což je zapříčiněno položkou výnosové úroky, která v čase roste. 

Nejvyšší hodnoty tedy finanční výsledek hospodaření dosáhl v roce 2016 v hodnotě 

2,98 %. Výsledek hospodaření za běžnou činnost a výsledek hospodaření za účetní 

období má ve všech letech stejný procentuální podíl na celkových výnosech. Tyto 

výsledky hospodaření mají klesající charakter, nejvyšší hodnoty tedy dosáhly v roce 

2012, a to 51,60 %. Nejnižší hodnoty dosáhly v roce 2016, konkrétně -2,43 %. 

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Z poměrových ukazatelů byly vybrány ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity a 

rentability. 

Ukazatele likvidity 

Pod pojmem likvidita se rozumí schopnost podniku dostát svými závazkům. Schopnost 

hradit své dluhy je jednou ze základních podmínek existence podniku. 

Dva ze tří ukazatelů likvidity společnosti LAMA GAS & OIL s.r.o. prodělaly během 

sledovaného období stejný vývoj, a to rostly v průběhu všech sledovaných let, kromě 

roku posledního. Ukazatel okamžitá likvidita měl jako jediný průběh jiný. 
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Tabulka 13: Ukazatele likvidity – běžná likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Ukazatel běžné likvidity by se měl pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. Z tabulky je patrné, 

že analyzovaná firma tuto hodnotu ve všech sledovaných letech převyšovala. Běžná 

likvidita analyzované společnosti dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2015 a to 40,45; což 

bylo způsobeno příliš vysokou rezervou zásob v podniku, ve kterých se neefektivně 

vážou peníze, která mohla společnost využít např. pro investici či nákup majetku. 

Nejnižší hodnota byla zaznamenána v roce 2012 ve výši 5,57. Stejně tak můžeme vidět, 

že ani konkurence po většinu sledovaného času se nepohybovala v doporučeném 

rozmezí, ale jejich hodnoty byly tomuto doporučenému rozmezí mnohem blíže. 

Společnost MND a.s. dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2013, a to 5,42, nejnižší hodnoty 

v roce posledním 1,39, která je naopak zase pod doporučeným rozmezím. Firma Unigeo 

se ve sledovaném období pohybuje v rozmezí hodnot 2,5 až 3,7, takže se nejvíce 

přibližuje doporučeným hodnotám. 

Tabulka 14: Ukazatele likvidity – pohotová likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Pro pohotovou likviditu jsou doporučené hodnoty mezi 1,0 – 1,5. Ani v tomto případě 

se analyzovaná firma nepohybuje v doporučeném rozmezí. I při porovnání s oborem lze 

vidět, že doporučené hodnoty bylo dosaženo pouze v roce 2014. Vývoj pohotové 

likvidity je LAMA GAS & OIL velmi podobný průběhu vývoje běžné likvidity. 

Nejvyšší hodnoty tedy opět dosahuje v roce 2015, a to 19,63, kdy konkurence v tomto 

konkrétním roce dosahuje v případě společnosti MND a.s. 1,02 a Unigeo a.s. 3,55. 

Nejnižší hodnoty dosáhla v roce 2012, a to 5,54, ovšem při porovnání s konkurencí opět 

můžeme vidět, že dosahuje hodnoty nejvyšší, firma MND a.s. dosáhla hodnoty 3,01 a 

Unigeo a.s. 2,49. Konkurenční firma MND a.s. doporučených hodnot dosáhla až 
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v posledních dvou sledovaných letech. Společnost Unigeo a.s. se ve všech letech 

pohybuje nad hranicí hodnot. 

Tabulka 15: Ukazatele likvidity – okamžitá likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

V případě okamžité likvidity se má pohybovat hodnota v intervalu 0,2 – 0,5. Čím je 

tato hodnota vyšší, tím by to pro podnik mělo být příznivější. Jak je vidno, v rámci 

doporučených hodnot (až na jeden rok) se společnost nenalézala ani v případě okamžité 

likvidity. Hodnoty byly po většinu sledovaného období vyšší. Nejvyšší hodnoty bylo 

dosaženo v roce 2012, a to 3,34. Naopak nejnižší hodnoty v roce posledním, a to 0,68. 

Společnost MND a.s. také doporučených hodnot nedosahovala a nalézala se většinu 

času pod doporučenou hladinou. Nejlepší hodnoty dosáhla v roce 2012 ve výši 0,25. 

Unigeo a.s. se tak jako ostatní firmy nepohybovala v doporučeném intervalu, hodnoty 

byly ve všech letech vyšší. Nejvyšších hodnot dosáhla v letech 2014 a 2015 ve výši 1,35 

a nejnižší v roce 2013, a to 0,56. Jak můžeme vidět, ani hodnoty oborového průměru se 

nepohybují v doporučeném intervalu v tomto sledovaném období. 

Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele hodnotí strukturu podniku a znázorňují poměr mezi cizími a vlastními 

zdroji. 

Tabulka 16: Ukazatele zadluženosti – koef. samofinancování a celková zadluženost 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Koeficient samofinancování se u firmy LAMA GAS & OIL s.r.o. pohyboval vždy nad 

90 %, u hodnot docházelo po celé období pouze k malým změnám. Nejvyšší hodnoty 

bylo dosaženo v roce 2015 a to 98,25 %. Nejnižší hodnota byla ve výši 94,55 % v roce 



70 

 

2013. Hodnoty jsou po celé období velmi podobné a při porovnání s oborem můžeme 

vidět, že společnost má koeficient samofinancování mnohem vyšší ve všech 

sledovaných letech. Jak bylo zmíněno již výše při analýze rozvahy, společnost 

nevyužívá žádných úvěrů, takže využívá pro své financování vlastní zdroje. 

Konkurenční společnosti využívají ke svému financování i cizí zdroje, v prvních třech 

letech je poměr cizích a vlastních zdrojů velmi příznivý, kdy má společnost MND a.s. 

koeficient samofinancování ve výši 53% až 65% a Unigeo a.s. ve výši 55% až 58 %. 

V posledních dvou letech by mohlo dojít ke zlepšení, obzvláště u společnosti Unigeo, 

která se pohybuje v rozpětí 12% až 34%, firma MND a.s. se pohybuje v rozmezí 39% 

až 42%. 

Tabulka 17: Ukazatele zadluženosti – úrokové krytí 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Úrokové krytí znázorňuje, kolikrát je zisk větší než nákladové úroky. Dle odborné 

literatury by to měl být alespoň trojnásobek. Ukazatel je u společnosti LAMA GAS & 

OIL s.r.o. pouze v prvním roce, jelikož má nákladové úroky pouze v roce 2012 a jak 

můžeme vidět, hodnota je velmi vysoká, a to 2978,73. U konkurence byly hodnoty 

úrokového krytí v menších hodnotách a měly klesající tendenci. Obzvláště v posledních 

dvou letech dosahuje firma Unigeo a.s. velmi malých hodnot blížících se 1. 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nám poskytují informace o tom, jak efektivně firma hospodaří se 

svými aktivy, neboli jak dlouho v nich máme vázány finanční prostředky. 

Tabulka 18: Ukazatele aktivity – obrat aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Obrat aktiv je u analyzované firmy menší než jedna, což znamená, že se celková aktiva 

neobrátila minimálně jednou za rok. Navíc má tento ukazatel klesající charakter. 
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Největší hodnoty bylo dosaženo v roce 2012, a to 0,55. Nejnižší hodnota byla v roce 

posledním ve výši 0,28. Společnost LAMA GAS & OIL s.r.o. dosahovala menších 

hodnot než konkurence i oborový průměr. Unigeo a.s. měla ve všech letech hodnoty 

vyšší než jedna, ale měly kolísavý charakter, nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 

posledním. Firma MND a.s. měla hodnoty menší než jedna v prvních dvou letech, poté 

hodnoty vyšší. Tyto ukazatele měla navíc rostoucí po celé sledované období. 

Tabulka 19: Ukazatele aktivity – doba obratu zásob 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Doba obratu zásob nám udává, jak dlouho jsou zásoby v podniku uskladněny, než 

dojde k jejich spotřebování. Cílem společnosti by mělo být tuto dobu co nejvíce 

minimalizovat. Nejvyšších hodnot po celé období dosahovala konkurenční firma MND 

a.s., jejíž hodnoty jsou velmi vysoké oproti dalším firmám. Analyzované společnost má 

kromě roku 2015 hodnoty poměrně nízké, nejlepší jsou první tři roky, kdy se hodnoty 

nachází pod jedničkou. Společnost Unigeo a.s. má hodnoty podobné v prvních třech 

letech, poté je na tom lépe. 

Tabulka 20: Ukazatele aktivity – doba splatnosti pohledávek 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Doba splatnosti pohledávek znázorňuje, za jak dlouho uhradí v průměru odběratel 

pohledávku. U firmy LAMA GAS & OIL s.r.o. se doba obratu pohybovala v rozmezí 

50,75 až 609,38 dní. V roce 2012 byly pohledávky hrazeny za 51 dní. Poté jejich 

hodnota v čase rostla, až na 609 dní v roce 2016. Společnost MND a.s. měla hodnoty ze 

všech nejnižší a nikdy počet nepřesáhl 73 dní. Unigeo a.s. měla dobu splatnosti 

pohledávek po celou dobu od 126 do 206 dní. 
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Tabulka 21: Ukazatele aktivity – doba splatnosti krátkodobých závazků 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Doba splatnosti závazků vyjadřuje, za jak dlouho uhradí společnost své závazky. U 

firmy LAMA GAS & OIL s.r.o. byla nejnižší doba v roce 2015, a to 8,79 dní. Nejvyšší 

naopak v roce 2013, tedy 33,39 dní. Ze všech firem je na tom analyzovaná firma 

nejlépe, počet dnů je vždy alespoň o polovinu nižší než u konkurence. Po celé 

sledované období byla doba splatnosti závazků mnohonásobně nižší než doba splatnosti 

pohledávek. Na základě toho můžeme říci, že společnost své závazky platila mnohem 

rychleji než odběratelé své pohledávky. 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability nám udávají, jak úspěšně společnost dosahuje svých cílů při 

zohlednění vložených prostředků. 

Nejvyšších hodnot dosahovala v prvním roce a poté všechny hodnoty klesaly až do 

mínusu. 

Tabulka 22: Ukazatele rentability – ROA 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Ukazatel rentability aktiv vykazoval hodnoty od -1 % v roce 2016 po 34,96 % v roce 

2012. Mínusové hodnoty v posledním roce dosahuje kvůli zápornému výsledku 

hospodaření. V prvních třech letech byl překonán oborový průměr i hodnoty dalších 

dvou konkurenčních firem. V ro e 2015 a 2016 vykazoval hodnoty menší než oborový 

průměr i konkurence. 
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Tabulka 23: Ukazatele rentability – ROS 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

V případě rentability tržeb dosahuje analyzovaná společnost v prvních čtyřech letech 

mnohem vyšších hodnot než je oborový průměr a také než další dvě konkurenční firmy. 

Rok poslední vykazuje opět zápornou hodnotu, jak bylo již zmíněno z důvodu 

záporného výsledku hospodaření. Všechny společnosti mají jeden společný znak a to 

klesající rentabilitu tržeb po celé sledované období. Společnost MND a.s. je na tom lépe 

oproti Unigeo a.s. pouze v prvních třech sledovaných letech. 

Tabulka 24: Ukazatele rentability – ROCE 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Rentabilita investovaného kapitálu se vyvíjela opět stejně jako předchozí rentability, 

tedy klesala po celé období. V roce 2012 bylo dosaženo nejvyšší hodnoty a to 36,25 %, 

nejnižší hodnota byla -1,02 % v roce 2016. V prvních dvou letech dosahovala firmy 

vyšších hodnot než konkurence, poté dosahovala v letech 2014 a 2016 nejvyšších 

hodnot společnost MND a.s. Ve zbývajícím roce 2015 dosahovala nejvyšší hodnoty 

Unigeo a.s, kdy byla tato hodnota lehce nad oborovým průměrem. 

Tabulka 25: Ukazatele rentability – ROE 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu měl stejný průběh jako předchozí ukazatele. 

Minimální hodnota byla v roce 2016, a to -0,75 %, nejvyšší hodnota byla opět v roce 

prvním ve výši 30,01 %. Tak i jako v případě předchozího ukazatele dosahuje 

analyzovaná společnost v prvních dvou letech vyšších hodnot než je oborový průměr i 
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konkurence. V roce 2014 a 2015 dosahovala nejvyšších hodnot společnost Unigeo a.s. 

A opět měla rentability vlastního kapitálu ve všech sledovaných letech klesající průběh. 

4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Do analýzy rozdílových ukazatelů byl zařazen čistý pracovní kapitál a pro srovnání 

s konkurencí byl použit poměr čistého pracovního kapitálu a celkových aktiv. 

Tabulka 26: Čistý pracovní kapitál 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Čistý pracovní kapitál společnosti LAMA GAS & OIL s.r.o. se ve všech letech 

pohybuje v kladných číslech, navíc s rostoucí tendencí, což znamená, že část oběžných 

aktiv je financována dlouhodobými zdroji. Jeho hodnota v roce 2016 dosahovala 

379 859 tis. Kč. Čistý pracovní kapitál slouží jako finanční polštář a tato skutečnost 

dokazuje, že v případě jakýchkoliv problémů je firma připravena pokračovat ve své 

podnikatelské činnosti. 

Pro lepší porovnání s konkurencí je použit poměr čistého pracovního kapitálu a 

celkových aktiv. V prvních třech sledovaných letech je poměr u analyzované 

společnosti oproti konkurenci nižší, avšak dalo by se konstatovat, že všechny 

společnosti přistupují k čistému pracovnímu kapitálu spíše konzervativně. 

4.4 Analýza soustav ukazatelů 

V této diplomové práci byl pro analýzu soustav ukazatelů využit Altmanův model a 

Kralickův Quick-test. Výsledky můžeme vidět v níže uvedených tabulkách. 
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Tabulka 27: Altmanův model 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Z výše uvedeného souhrnného hodnocení vyplývá, že podniku v žádném roce nehrozil 

bankrot. Hodnota Z-score se vždy pohybovala nad hodnotou 2,90. 

Tabulka 28: Kralickův Quick-test 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Z tabulky vyplývá, že v prvních čtyřech letech byl podnik hodnocen jako výborný. 

Nejlepších výsledků dle tohoto testu dosahoval v prvních dvou letech. V roce 2016 se 

podnik nalézal na spodní hranici pro šedou zónu, kdy dosahoval hodnoty 2. Avšak dle 

odborné literatury je podnik stále hodnocen jako velmi dobrý.  

4.5 SWOT matice 

Tato analýza zobrazuje kromě silných a slabých stránek společnosti také příležitosti a 

hrozby. Silné a slabé stránky vychází z vnitřních faktorů firmy. Příležitosti a hrozby se 

vztahují k vnějšímu prostředí. 

Silné stránky: 

• Nízké riziko vstupu nových konkurentů, 

• menší společnost a tudíž větší flexibilita a produktivita, 

• dlouhodobé zkušenosti v oboru, 

• velmi nízká zadluženost, 

• kvalifikace zaměstnanců a provázanost jejich profesí, 

• vysoké hodnoty likvidity, 
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• dobré dodavatelské vztahy, 

• velmi dobrá platební schopnost, 

• minimální hrozba bankrotu společnosti. 

Slabé stránky: 

• Zahájení průzkumu znamená investici na 3-5 let, dopředu přičemž není jistý 

pozitivní výsledek, zda bude vrt opravdu otevřen a zda se podaří něco vytěžit, 

• vysoká vyjednávací síla dodavatelů, 

• neefektivní využívání financí – v posledních dvou sledovaných letech společnost 

váže peníze ve vysokých zásobách 

• v chladném počasí plyn zamrzá, takže musí být těžba nepřetržitá, 

• při nedodržení časového plánu těžby ropy a zemního plynu může dojít ke 

ztrátám (vytěží se méně, musí se platit další náklady za pronájem strojů atd.), 

• dlouhá doba splatnosti pohledávek. 

Příležitosti: 

• Objevení nových ložisek na území ČR, 

• nové způsoby těžby ropy a zemního plynu, které umožní těžit tam, kde to 

předtím nebylo možné, 

• investice do moderních technologií. 

Hrozby: 

• Omezený potenciál – v případě že dojde ropa a zemní plyn, 

• pohyby měnových kurzů – společnost prodává za světovou cenu, která je 

uváděna v dolarech a v případě nepříznivého vývoje kurzu USD/CZK může 

prodělat, 

• legislativní změny - zejména pokud by nastaly změny v horním zákonu, který je 

pro společnost stěžejní a řídí celý postup pro těžbu a kolik peněž musí každý rok 

odvádět do fondu na revitalizaci vrtu po dokončení prací, 

• odvíjení cen dle světového trhu ropy a zemního plynu. 
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5 NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU PODNIKU 

V této části práce bude sestaven návrh finančního plánu podniku pro období 2017 – 

2020. Tento plán vychází z analýz, které byly provedeny v předchozí části práci. 

Konkrétně to byla strategická analýza a finanční analýza podniku. Na základě analýzy 

minulosti a předpokladů ohledně budoucnosti stanovujeme finanční plán, jehož 

analýzou chceme zjistit, zdali při zachování vývoje nehrozí podniku rizika 

v hospodaření. 

5.1 Prognóza tržeb 

Základním východiskem pro sestavení finančního plánu je prognóza tržeb. V této práci 

budou pro prognózu tržeb využity tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, jelikož 

tržby za prodej zboží jsou po celé sledované období nulové. 

Základem pro sestavení prognózy tržeb je sestavení prognózy tržeb, které odpovídá 

danému odvětví. Analyzovaná společnost spadá dle klasifikace CZ-NACE do B06 – 

Těžba ropy a zemního plynu. Prognóza tržeb je sestavována na základě závislosti 

dosavadního vývoje a vybrané makroekonomické proměnné, kdy pomocí Pearsonova 

korelačního koeficientu byla zjištěna největší závislost s průměrnou mírou inflace 

(meziroční růst), a to 0,788. 

Tabulka 29: Výsledek korelační analýzy 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat MFČR) 

 

Na základě vybrané proměnné byl proveden predikční test, ze kterého vyplynulo, že 

exponenciální trend nejlépe vystihuje prognózu tržeb. Z exponenciálního trendu byla 

odvozena funkce y = 90000000-0,059x, kde x = počet let a byly dopočítány budoucí 

hodnoty trhu. 
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Graf 1: Exponenciální trend 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat společnosti a MFČR) 

 
Výpočet průměrného růstu tržního podílu byl dle průměru 1,226, tj. 22,6 %. Toto 

průměrné tempo je ale příliš vysoké kvůli roku 2010, kdy tržní podíl vzrostl o 19 % a 

tržby by rostly příliš rychle. Proto je hodnota upravena a to tak, že hodnota v prvním 

predikovaném roce bude 5 % a tato hodnota bude postupně růst až do 13 %.  

Tabulka 30: Vývoj tržeb v odvětví 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat společnosti a MFČR) 

 
 
Na základě těchto předpokladů byla sestavena optimistická varianta prognózy tržeb, jak 

můžeme vidět v tabulce níže. 

Tabulka 31: Optimistická varianta tržeb 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat společnosti a MFČR) 
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Optimistická varianta prognózy tržeb počítá, že tržby podniku budou v letech 2017 až 

2020 růst. Tržní podíl podniku každým rokem vzroste a tedy i tempo růstu tržeb bude 

růst. Tempo růstu tržeb se pohybuje v rozmezí od 3,7 % do 6,53 %. 

Pesimistická varianta vychází z předpokladu, že za posledních 5 let tržby klesaly, kdy 

tedy tempo růstu tržeb bylo každým rokem nižší. Průměr hodnot za těch pět let je -3,37 

% a predikce tržeb bude plánována dle tohoto předpokladu, že i v budoucnu budou 

tržby každým rokem klesat tímto tempem. 

Tabulka 32: Pesimistická varianta tržeb 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle dat společnosti a MFČR)

 
 

5.2 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Jakou funkci mají generátory hodnoty pro tvorbu finančního plánu, bylo již uvedeno 

v teoretické části práce. Nejdříve je potřeba stanovit tržby jak v optimistické, tak 

pesimistické variantě a poté můžeme analyzovat generátory hodnoty pro další položky. 

Konkrétně se jedná o ziskovou marži, investice do dlouhodobého majetku a pracovního 

kapitálu. Jednotlivé položky jsou vždy vyčísleny pro návrh jak pozitivního, tak 

pesimistického finančního plánu. 

5.2.1 Tržby za prodej výrobků a služeb 

Jak bylo již zmíněno výše, tržby byly plánovány pro optimistickou variantu pomocí 

analýzy časových řad, konkrétně exponenciálního trendu. Pesimistická varianta byla 

plánovaná na základě vývoje tržeb posledních pěti let, tedy jejich klesajícího 

meziročního růstu. Obě tabulky jsou znázorněny v předchozí kapitole. 

5.2.2 Zisková marže 

Na základě výše uvedených tržeb bude následně vypočítána zisková marže a plánovány 

tak vybrané položky účetních výkazů pomocí metody procentuálního podílu na tržbách. 
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Při analýze byla sestavena jak prognóza ziskové marže shora, tak prognóza ziskové 

marže zdola pro detailnější rozpis vybraných položek. Nejdříve budou uvedeny tabulky 

pro optimistickou a následně pro pesimistickou variantu plánu. 

Tabulka 33: Analýza a prognóza ziskové marže shora – optimistická verze 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Provozní zisk před odpisy dosahoval za analyzované období 2012 – 2016 průměrného 

poklesu ve výši 23,39 %. Následující optimistický plán počítá s budoucím průměrným 

tempem provozního zisku ve výši 9,902 %. Zisková marže dosahovala za minulé 

období průměru 68,39 %. Největším skokem byl rok 2016. Zisková marže pro budoucí 

roky by mělo být mezi 50 % a 60 %, průměrná hodnota je 56,32 %. 

V obou variantách, jak tedy prognóza ziskové marže shora, tak i zdola, bylo dosaženo 

stejné výše ziskové marže na provozním zisku před odpisy. 

Tabulka 34: Analýza a prognóza ziskové marže zdola – optimistická verze 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 
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Z výše uvedeného přehledu vypočtené ziskové marže zdola lze vyčíst jednotlivé 

položky dle podílu na tržbách v analyzovaných i prognózovaných letech. Prognózované 

položky jsou vypočteny dle vývoje ve sledovaných letech a předpokládá se budoucí 

konstantní vývoj na základě průměru. Rozdílné hodnoty jsou pak tvořeny rozdílným 

vývojem tržeb a také např. ostatní provozní položky nemají vývoj konstantní, ale v čase 

klesající. Protože, jak můžeme vidět, mezi roky 2016 a těmi předchozími je velký skok. 

Na základě takto vyjádřených hodnot lze poté dopočítat jednotlivé položky provozního 

zisku před odpisy. 

Tabulka 35: Prognóza ziskové marže shora – pesimistická verze 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Pro pesimistickou verzi můžeme vidět, že je plánováno průměrné tempo růstu 

provozního zisku ve výši -8,539 %. Zisková marže se pohybuje v rozmezí od 46,61 % 

v roce 2017 a postupně klesá až na hodnotu 39,52 % v roce 2020. Opět byl dosaženo 

stejné hodnoty ziskové marže při provedení prognózy ziskové marže shora i zdola.  

Tabulka 36: Prognóza ziskové marže shora – pesimistická verze 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 
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Zde se opět předpokládá konstantní vývoj na základě průměru předchozích let kromě 

ostatních provozních položek, kde v rámci pesimistické varianty uvažujeme nadále 

rostoucí vývoj v čase. 

5.2.3 Analýza a prognóza položek pracovního kapitálu 

Tyto položky nelze určit podílem na tržbách, proto jsou prognózovány dle metody doby 

obratu. Tato metoda se vztahuje na jednotlivé položky pracovního kapitálu. Principem 

je nejdříve poměřit jednotlivé položky s denními tržbami za minulé období, poté 

vytvoříme průměr těchto hodnot a použijeme je pro období prognózované.  

Tabulka 37: Analýza a prognóza pracovního kapitálu – optimistická verze 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti) 

 

Jak bylo zmíněno výše, zásoby a krátkodobé závazky jsou plánovány na základě 

průměrných hodnot za minulost. Jelikož byly pohledávky v roce 2016 extrémně vysoké, 

není možné je okamžitě snížit na průměrnou hodnotu. Pohledávky jsou snižovány 

postupně každým rokem o sto dní, až se dostaneme v roce 2020 na průměrnou hodnotu. 

Pohledávky, které jsou velmi vysoké a jejich doba obratu roste, jsou krátkodobé 

pohledávky za ovládanou nebo ovládající osobou. Jedná se o mateřskou společnost, 

které analyzovaná společnost poskytuje revolvingový úvěr a očekává se tedy pokles 

těchto pohledávek (splácení úvěru) v následujících letech a snížení celkových 

pohledávek. 

5.2.4 Investiční náročnost vybrané společnosti 

Poslední položkou generátoru hodnoty je investiční náročnost. Jelikož nebyl k dispozici 

plán skutečných investic, bylo nutné k plánování dlouhodobého majetku a odpisů 

přistoupit pomocí koeficientu náročnosti růstu tržeb jednotlivých odhadovaných 

položek. Analyzované období pro tyto položky bylo prodlouženo na rok 2009 až 2016 

z důvodu záporného přírůstku tržeb. 
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Investiční koeficient bude zjišťován pro dlouhodobý nehmotný majetek a samostatný 

movitý majetek, stavby společnost žádné nevykazuje. Investiční náročnost pro 

nehmotný majetek je ve výši 4,1 %.  

Tabulka 38: Koeficient investiční náročnosti nehmotného majetku v letech 2009 – 2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Investiční náročnost pro samostatný movitý majetek je velmi vysoká, a to 93,86 %, 

jelikož v roce 2010 a 2014 došlo k velkým investicím do majetku pomáhající při těžbě 

ropy a zemního plynu. Tabulka je znázorněna níže. 

Tabulka 39: Koeficient investiční náročnosti samostatného movitého majetku v letech 2009 – 2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Na základě zjištěných koeficientů investiční náročnosti můžeme predikovat investiční 

náročnost pro budoucí roky. V následujících tabulkách jsou uvedeny varianty pro 

optimistický i pesimistický návrh finančního plánu. Jelikož jsou obě varianty založeny 

na různém vývoji tržního podílu a tržeb, v rámci pesimistické varianty dochází 

k záporným hodnotám, které znamenají nemožnost investic analyzované společnosti. 
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Tabulka 40: Odhad investic pro období 2017 – 2020 – optimistická verze 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Přírůstek tržeb společnosti v letech 2017 – 2020 byl stanoven dle prognózu ve výši 

39 608 000 Kč. Z této hodnoty je dle minulé náročnosti vypočítána hodnota 

očekávaných budoucích investic ve výši 38 810 000 Kč.  

Tabulka 41: Odhad investic pro období 2017 – 2020 – pesimistická verze 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Přírůstek tržeb analyzované společnosti v letech 2017 – 2020 pro variantu 

pesimistického plánu dosahuje záporné hodnoty ve výši - 21 366 000 Kč. Z tohoto 

důvodu dosahují záporných hodnot také plánované investice, podnik by za této situace 

investovat neměl.  

Do finančního plánu rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash flor vstupují celkové odpisy, 

které jsou tvořeny odpisy současnými, než se odepíše majetek, který firma momentálně 

vlastní5 a také novými odpisy z plánovaných investic. Jelikož vývoj hodnot pro 

optimistickou verzi a pesimistickou verzi je rozdílný, budou také odpisy odlišné. 

Podrobný rozpis jednotlivých odpisů a zůstatkových hodnot bude v příloze této práce. 

Tabulka 42: Prognóza dlouhodobého majetku – optimistická verze 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 
 
 
 
 

                                                 

5 U stávajícího majetku se obtížně predikuje přesná doba odpisování, jelikož součástí 
samostatného movitého majetku jsou vrty, u kterých je doba odpisování závislá na době 
užívání (dle §30 odst. 4 zákona o daních z přijmů). 
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Tabulka 43: Prognóza dlouhodobého majetku – pesimistická verze 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

5.3 Návrh optimistické varianty finančního plánu 

Optimistické tržby za prodej vlastních výrobků a služeb pro období 2017 – 2020 byly 

plánovány pomocí analýzy časové řady, jak bylo již zmíněno výše, a ve všech čtyřech 

letech dojde k růstu tržeb. V roce 2017 jsou předpokládány tržby ve výši 238 138 tisíc 

Kč, v roce 2018 jsou stanoveny na 246 944 tisíc Kč, v roce 2019 ve výši 260 731 tisíc 

Kč a v roce 2020 v částce 277 746 tisíc Kč. Při sestavování finančního plánu byly 

nejvíce užívány metody procentuálního podílu na tržbách a dobu obratu. Tyto metody 

ale není možné využít u všech položek finančního plánu a vyžadují individuální přístup. 

Tyto položky a jejich způsob výpočtu bude okomentován v následujících podkapitolách 

pojednávajících o plánovaných výkazech zisku a ztráty, rozvahy a cash flow. 

5.3.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

V této části se budeme věnovat jednotlivým položkám plánovaného výkazu zisku a 

ztráty a způsobu jejich stanovení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 

Tabulka 44: Plánovaný výkaz zisku a ztráty – optimistická varianta 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Výkony 

Výkony6 se skládají z tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, změny stavu zásob 

vlastní činností a aktivace. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly stanoveny 

pomocí analýzy časové řady, jak je popsáno výše. Aktivace je nulová a rozdíl mezi 

výkony a tržbami tedy tvoří změna stavu zásob vlastní činností. Výše výkonů byla 

plánována pomocí procentuálního podílu na tržbách, kdy procenta byla stanovena ve 

výši posledního známého roku. 

 

 
                                                 

6 Položka Výkony ve výkazech zisku a ztráty od roku 2016 již není, avšak plán slouží 
pouze pro interní účely společnosti a položka je tedy plánována. 
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Výkonová spotřeba 

Výkonová spotřeba je tvořena dvěmi nákladovými položkami, jedná se o spotřebu 

materiálu a energie a služby. Z dosavadního vývoje je zřetelné, že u společnosti 

převažují náklady za služby zhruba z 90 %. Výkonová spotřeba je plánována 

v závislosti na tržbách, tedy metodou procentuálního podílu. Výše procent byla 

stanovena na základě průměru minulých let. 

Osobní náklady a daně a poplatky 

Osobní náklady byly stanoveny na základě metody procentuálního podílu na tržbách a 

stejně tak tomu bylo v případě daní a poplatků. 

Odpisy 

Odpisy není možné stanovit pomocí metody procentuálního podílu na tržbách a 

společnost nedisponuje žádným konkrétním plánem investic. Odpisy byly tedy 

stanoveny podle počtu let odpisování a zůstatkové hodnoty majetku. Podrobnější popis 

byl zmíněn již výše v kapitole Analýza a prognóza generátorů hodnoty a podrobný 

rozpis odpisů se nachází v příloze práce. 

Ostatní provozní náklady 

Položky ostatních provozních nákladů byly opět stanoveny metodou procentuálního 

podílu na tržbách. Procenta tentokrát nebyly na základě průměru za minulost, jelikož 

poslední známý rok byl velmi vysoký oproti rokům předchozím. Procenta se tedy v čase 

postupně snižují a jejich hodnota je vyšší než průměr. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

Výše těchto položek byla v minulých letech velmi nestabilní a každým rokem úplně 

jiná. Proto pro predikci nebyla metoda procentuálního podílu na tržbách vzhledem 

k minulosti úplně vhodná. Jedná se tedy o odhad hodnot na základě minulého vývoje. 

Výnosové úroky a nákladové úroky 

Nákladové úroky jsou nulové, jelikož společnost nevyužívá žádných úvěrů, proto i pro 

budoucnost je jejich hodnota plánována na nule. Co se výnosových úroků týče, ty byly 

plánovány pomocí úrokové sazby v poslední známé výši 2,5 %, které se násobí částí 

krátkodobých pohledávek, které zahrnují revolvingový úvěr mateřské společnosti 
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v maximální možné výši 400 000 tisíc Kč. V posledním roce byl úvěr ve výši 332 696 

tisíc Kč a předpokládá se jeho pokles, proto i výše výnosových úroků klesá. 

Ostatní finanční výnosy a náklady 

Tyto položky se plánují ve stejné výši, jako byl poslední známý rok. Ostatní finanční 

výnosy ve výši 8 tisíc Kč a ostatní finanční náklady ve výši 629 tisíc Kč. Oba tyto 

ukazatele v letech 2012 až 2016 postupně klesají. 

Daň z příjmu za běžnou činnost 

Jelikož předpokládáme, že společnost bude opět vytvářet zisk, bude také odvádět daň 

z příjmu, která je momentálně ve výši 19 %. Není známo, že by se výše daně měla 

změnit, proto je ponechána v této hodnotě pro všechny predikované roky. 

5.3.2 Plánovaná rozvaha 

Tato část práce je zaměřena na položky rozvahy. Bude zde uveden jak plán aktiv, tak 

pasiv a také metody jejich stanovení. 

Tabulka 45: Plánovaná aktiva – optimistická verze  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek se skládá z dlouhodobého majetku nehmotného, dlouhodobého 

majetku hmotného a dlouhodobého majetku finančního. Jak bylo již zmíněno, nebyl 
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k dispozici plán investic firmy, proto jsou tyto položky plánovány pomocí koeficientu 

náročnosti. Plán odpisů je v příloze práce.  

Dlouhodobý nehmotný majetek byl sestaven tedy pomocí koeficientu náročnosti. 

Součástí nehmotného majetku jsou zejména zpracovaná data a projekce geologického 

průzkumu přiděleného průzkumného území, která jsou pořizována před zahájením 

těžby. 

Dlouhodobý hmotný majetek je tvořen pozemky, samostatnými movitými věcmi, 

nedokončeným dlouhodobým hmotným majetkem a poskytnutými zálohami. Jelikož se 

nepředpokládá žádná změna, výše pozemku zůstává konstantní. V případě samostatných 

movitých věcí hodnota vychází z koeficientu náročnosti. Nedokončený majetek a 

zálohy se nechávají ve stejné výši posledního známého roku. 

Dlouhodobý finanční majetek byl ponechán ve stejné výši posledního známého roku. 

Tato položka je tvořena cennými papíry a podíly a nepředpokládá se žádná změna. 

Oběžná aktiva 

Oběžná aktiva se skládají ze zásob, dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a 

krátkodobého finančního majetku. 

Zásoby byly stanoveny na základě doby obratu a jejich hodnota, vzhledem k rostoucím 

tržbám, v průběhu predikovaných let roste. 

Dlouhodobé pohledávky měla společnost pouze v roce posledním, proto pro 

analyzovanou společnost jsou primární pohledávky krátkodobé. Nejvyšší hodnotu mají 

pohledávky za ovládanou nebo ovládající osobou, které byly velmi vysoké obzvlášť 

v posledním roce. Jak bylo zmíněno již výše, jedná se o revolvingový úvěr, který 

analyzovaná společnost poskytuje společnosti mateřské. A doba obratu nebyla 

stanovena ihned průměrnou hodnotou, ale postupným poklesem na hodnotu průměrnou. 

Krátkodobý finanční majetek byl převzat z plánovaného výkazu cash flow. Jedná se o 

hodnotu, která odpovídá položce stavu peněžních prostředků na konci období. Tato 

položka zahrnuje jak peníze v pokladně, tak na bankovním účtu, přičemž z výše 

uvedené hodnoty se jedná z 90 % o peníze na bankovním účtu. 
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Časové rozlišení 

Výše této položky byla ponechána na hodnotě posledního známého roku, tedy roku 

2016. 

Tabulka 46: Plánovaná pasiva – optimistická verze 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vlastní kapitál 

Skládá se ze základního kapitálu, kapitálového fondu, výsledku hospodaření minulých 

let a běžného účetního období. 

Základní kapitál společnosti LAMA GAS & OIL s.r.o. je ve výši 26 278 tisíc Kč a jeho 

výše je v letech 2012 – 2016 konstantní. Nepředpokládá se tudíž žádná změna a jeho 

výše zůstává stejná i pro predikované roky. 

Fondy ze zisku jsou tvořeny ze zákonného rezervního fondu, které není již povinné 

tvořit, avšak společnost jej tvoří v konstantní výši 2 628 tisíc Kč. 

Výsledek hospodaření minulých let je každoročně navýšen o hodnotu výsledku 

hospodaření běžného účetního období a snížen o příděl do rezervního fondu, popřípadě 

o vyplácenou dividendu. Zákonný rezervní fond společnost tvoří v konstantní výši 

každý rok a o vyplácení dividend rozhoduje vedení společnosti každý rok individuálně 

po skončení účetního období. Do výsledku hospodaření minulých let se tedy převádí 
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částka výsledku hospodaření běžného období snížená o příděl do zákonného rezervního 

fondu. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období byl převzat z plánovaného výkazu 

zisku a ztráty. 

Cizí zdroje 

Cizí zdroje se skládají z rezerv, dlouhodobých a krátkodobých závazků a bankovních 

úvěrů. 

Rezervy jsou stanoveny v hodnotě posledního známého roku a to ve výši 6 593 tisíc Kč. 

Dlouhodobé závazky společnost nemá, proto jsou i pro predikci plánovány v nulové 

hodnotě. Majoritní jsou opět pro společnost stejně jako pohledávky krátkodobé 

závazky. Nejvyšší podíl krátkodobých závazků tvoří závazky z obchodních vztahů. 

Krátkodobé závazky jsou plánovány metodou doby obratu, kdy byla využita průměrná 

doba obratu za období 2012 až 2016. Závazky tedy rostou souměrně s rostoucím 

ziskem. 

Bankovní úvěry a výpomoci společnost nevyužívá, proto se předpokládá, že tomu 

nebude jinak ani v budoucnosti a jsou stanoveny v nulové výši. 

Časové rozlišení 

Stejně jako tomu bylo v případě aktiv, tak i zde je ponechána hodnota z posledního 

známého roku. 

5.3.3 Plánovaný přehled o peněžních tocích 

Tato část se zaměřuje na plánovaný přehled o peněžních tocích, kde v tabulce níže 

můžeme vidět rozdělení na jednotlivé oblasti cash flow a to z provozní činnosti, 

investiční činnosti a finanční činnosti. 
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Tabulka 47: Plánovaný přehled o peněžních tocích – optimistická verze 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jak můžeme vyčíst z výše uvedené tabulky, celkové cash flow je ve všech letech 

pozitivní, neboli dosahuje kladných hodnot. Podíl na tomto výsledku má cash flow 

z provozní činnosti. Kladně se projevuje provozní výsledek hospodaření, odpisy a 

změna stavu pohledávek. Provozní cash flow poté snižují ostatní finanční náklady a 

změna stavu zásob v posledních třech letech. Cash flow z investiční činnosti je záporné 

z důvodu investic do dlouhodobého majetku. Cash flow z finanční činnosti se plánuje 

v nulové výši, jelikož o výši dividend společnost rozhoduje na konci každého roku 

individuálně po skončení účetního období a není tedy možné predikovat předem. 

5.4 Návrh pesimistické varianty finančního plánu 

Pesimistická varianta vychází z pesimisticky stanovených tržeb. Tato varianta 

předpokládá, že tržby firmy se budou odvíjet od průměrného tempa růstu tržeb za 

posledních pět let a jehož hodnota je -3,37 %. Na základě toho tržby každým rokem 

klesají. Rok 2017 předpokládá tržby ve výši 218 616 tisíc Kč, v roce 2018 ve výši 
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211 248 tisíc Kč, pro rok 2019 jsou tržby plánovány ve výši 204 129 tisíc Kč a v roce 

2020 na úrovni 197 250 tisíc Kč. 

5.4.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Pesimistickou variantu plánovaného zisku a ztráty můžeme vidět v tabulce níže. Ke 

stanovení položek byla využita stejná metodika jako u optimistické varianty tohoto 

plánu. 

Tabulka 48: Plánovaný výkaz zisku a ztráty – pesimistická varianta 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Kvůli nižším a klesajícím tržbám v čase pesimistického plánu způsobily také nižší 

hodnoty plánovaných položek závislých na tržbách. Výjimkou jsou ostatní provozní 

náklady, které jsou plánovány ne na základě průměru za minulé roky, ale procenta mají 

rostoucí charakter jako v posledních dvou letech a tedy i hodnota nákladů roste. 

Pesimistická varianta předpokládá výnosové úroky a ostatní finanční výnosy a náklady 
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ve stejné výši jako ve variantě optimistické. Veškeré tyto skutečnosti měly vliv na 

výsledek hospodaření, který jak můžeme vidět, je v prvním predikovaném roce stále 

záporný a kladných hodnot dosahuje až v dalších letech. Ve variantě optimistické je 

výsledek hospodaření ve všech letech kladný. 

5.4.2 Plánovaná rozvaha 

Také položky aktiv jsou plánovány stejnou metodou, která byla zvolena u optimistické 

varianty. Tato varianta také počítá s tím, že firma nebude investovat do dlouhodobého 

majetku jako v případě optimistické varianty a dlouhodobý majetek má klesající 

tendenci v čase. 

Tabulka 49: Plánovaná aktiva – pesimistická verze 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V případě pasiv byla opět zvolena stejná metoda jako u plánování pasiv v optimistické 

variantě. Základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, rezervy a dlouhodobé 

závazky zůstaly ve stejné výši jako u optimistické verze. Ani pesimistická varianta 

nepočítá s tou možností, že by firma v budoucnu využila bankovní úvěry a výpomoci. 
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Tabulka 50: Plánovaná pasiva – pesimistická verze 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Bilanční suma v roce 2017 poklesla zhruba o 2,6 %, hodnota aktiv a pasiv je 787 859 

tisíc Kč. V roce 2018 je suma ve srovnání s optimistickou variantou nižší o 6,6 % a 

hodnota aktiv a pasiv je ve výši 793 290 tisíc Kč. V roce předposledním při srovnání 

s optimistickým plánem rozvahy je pokles o 11,8 % a hodnota je 800 767 tisíc Kč. Rok 

2020 je nižší o 17,5 % v porovnání s optimistickou verzí a hodnota aktiv a pasiv činí 

811 586 tisíc Kč. 

5.4.3 Plánovaný přehled o peněžních tocích 

Stejně jako u optimistické varianty i zde je ve všech letech plánované cash flow kladné. 

Došlo ke snížení cash flow z provozní činnosti, které má v čase klesající tendenci oproti 

optimistické verzi. Také se počítá s nižšími investice v pesimistické variantě, proto také 

cash flow z investiční činnosti má nižší zápornou hodnotu než v optimistické variantě. 

Investiční činnost je opět nulová, jak bylo zmíněno již výše, dividendy se neplánují, a 

proto není možné stanovit určitou částku pro prognózu.  
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Tabulka 51: Plánovaný přehled o peněžních tocích – pesimistická varianta 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

5.5 Zhodnocení variant finančního plánu 

V této kapitole se budeme věnovat hodnocení obou variant finančního plánu 

prostřednictvím finanční analýzy, finanční plán bude zhodnocen také v závislosti 

k vytyčeným cílům. 

5.5.1 Finanční analýza finančního plánu 

V této části bude provedena finanční analýza obou variant plánu, jak tedy varianty 

optimistické, tak pesimistické. Pro finanční analýzy plánu byly využity poměrové 

ukazatele a analýza rozdílových ukazatelů. 
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Ukazatele rentability 

Tabulka 52: Ukazatele rentability finančního plánu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

U optimistické varianty lze konstatovat, že oproti předchozímu roku minulého období 

rentability vzrostly. U všech ukazatelů došlo ke zlepšení alespoň o 3 %. Nejvíce 

vzrostla za celé období rentabilita tržeb. Hodnoty pesimistické varianty rentability se 

také zlepšily, ale velmi nepatrně, hodnoty jsou blízké těm z roku 2016.  

Ukazatele aktivity 

Tabulka 53: Ukazatele aktivity finančního plánu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obrat aktiv u optimistické varianty nepatrně vzrostl oproti roku 2016, u varianty 

pesimistické je hodnota roku 2017 stejná jako v roce 2016 a poté dochází k poklesu 

ukazatele. Obrat zásob oproti roku 2016 v případě obou verzí značně poklesl a 

přibližuje se k hodnotám z roku 2011, 2012 a 2013. Doba splatnosti pohledávek je 

v případě analyzované společnosti velmi vysoké, ale očekáváme splácení úvěru, který 

byl poskytnut mateřské společnosti a tedy i pokles pohledávek v čase, takže by měly být 

pohledávky ve všech letech nižší než v roce 2016 a navrátit se k hodnotám roku 2014. 

Doba splatnosti závazků je u obou variant 19,72 dne, což je nižší než v roce 2016, kdy 

byla doba splatnosti závazků 32,14 dne. Což se odráží i od toho, že se očekává snížení 

pohledávek. 

Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 54: Ukazatele zadluženosti finančního plánu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Koeficient samofinancování je v případě obou verzí vyšší než 97 %, což je hodnota 

nepatrně vyšší než v roce 2016, kdy byl koeficient samofinancování ve výši 96,63 %. 

Společnost měla od roku 2012 koeficient samofinancování vždy vyšší než 94 %. 

Ukazatele likvidity 

Tabulka 55: Ukazatele likvidity finančního plánu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Společnost se ani v jednom roce nepohybuje v optimálním rozmezí, ve všech letech 

dosahuje hodnot výrazně vyšších. Běžná likvidita je oproti roku 2016 v případě obou 

variant 1,5 násobně vyšší a v obou variantách má rostoucí tendenci. U pohotové 

likvidity je tomu úplně stejně, opět 1,5 násobně vyšší než v roce 2016 a opět v čase 

roste. Okamžitá likvidita je dokonce 5ti násobně vyšší než v roce 2016 a u obou 

variant roste. To by se dalo označit za kladné, jelikož čím je okamžitá likvidita vyšší, 

tím by to mělo být pro společnost lepší a neměla by být vystavena žádným platebním 

potížím. 

Čistý pracovní kapitál 

Tabulka 56: Čistý pracovní kapitál finančního plánu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Čistý pracovní kapitál má v obou variantách rostoucí tendenci, což je pro společnost 

pozitivní jev. V obou variantách je v roce 2017 dosaženo vyšší hodnoty než v roce 

2016, kdy čistý pracovní kapitál činil 379 859 tisíc Kč. 

5.5.2 Závěrečné hodnocení sestavených návrhů 

Na základě analýzy okolí podniku, vlivů na něj působících, historie společnosti a 

v souladu s výše uvedenými návrhy finančních plánů, lze plánovaný vývoj společnosti 

pokládat za velmi pravděpodobný.  

Cílem společnosti je udržení platební schopnosti při pokračování současného vývoje, 

což se pomocí finanční analýzy finančního plánu jak optimistické, tak pesimistické 
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varianty potvrdilo. Jednou z věcí, na které si společnost zákládá je její nízká 

zadluženost, kterou by si ráda udržela. Společnost nikdy nevyužívala žádných úvěrů a 

její zadluženost byla v posledních pěti letech vždy ve výši maximálně 10 %. Jak 

můžeme z finanční analýzy finančního plánu vidět, v případě obou variant se koeficient 

samofinancování pohybuje nad úrovní 95 %, obě varianty plánu tedy tento cíl splňují a 

společnost by si měla udržet nízkou zadluženost i v budoucnu. 

Dále bych se chtěla zaměřit na položky aktivity a likvidity společnosti, které se díky 

finanční analýze minulosti ukazály jako slabé stránky a jestli dojde v budoucnu k jejich 

zlepšení. Co se ukazatelů aktivity týče, v této oblasti by mělo být cílem společnosti 

snížit dobu splatnosti pohledávek, která byla obzvláště v posledním známém roce 

enormně vysoká. Jak bylo zmíněno již několikrát výše, počítá se, se snížením 

pohledávek za ovládanou / ovládající osobou a postupně by tedy mělo dojít ke snižování 

celkových pohledávek. Další je obrat aktiv, který měl nízkou hodnotu a klesající 

tendenci. Na základě analýzy finančního plánu můžeme vidět, že obrat aktiv je 

v případě optimistické varianty vyšší než v roce 2016, ale v čase neroste, jeho hodnota 

je konstantní. Co se pesimistické varianty týká, v roce 2017 by hodnota měl být stejná 

jako v roce 2016 a poté postupně klesat.  

U ukazatelů likvidity by bylo vhodné snížit hodnotu běžné a pohotové likvidity. Avšak 

z finanční analýzy plánu můžeme vidět, že i přes plánované snížení má společnost stále 

velmi vysoké krátkodobé pohledávky, které pokud by se jí podařilo snížit rychleji, 

mohla by místo toho investovat například do nového majetku. Výše zásob je plánována 

v menší míře než v posledních dvou letech, takže alespoň zde společnost nebude vázat 

zbytečně moc peněz. Také peníze na účtu jsou v roce 2019 a 2020 velmi vysoké, které 

zvyšují všechny ukazatele likvidity. 

Z výše uvedeného můžeme konstatovat, že optimistická i pesimistická varianta 

nenaznačuje ohrožení platební schopnosti, tedy existence podniku v budoucnosti. Jsou 

však jisté nedostatky, na kterých je potřeba zapracovat a díky plánu má vedení 

společnosti možnost se na ně zaměřit a připravit vhodná opatření. 
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ZÁVĚR 

Tato práce byla zaměřena na sestavení finančního plánu podniku. V první části 

diplomové práce byla za pomoci odborné literatury popsána teoretická východiska 

finančního plánování podniku. Jednalo se konkrétně o popsání samotného pojmu 

finanční plánování, jeho zásady a principy, typy finančních plánů a také postup 

sestavení finančního plánu. Dále je v teoretické části popsán proces strategické analýzy 

a metody finanční analýzy, které byly v práci využity. 

Další kapitolou práce je představení samotné společnosti, která zahrnuje informace o 

podniku LAMA GAS & OIL s.r.o., jeho historii a čím se společnost zabývá. Na 

představení společnosti navazuje kapitola strategická analýza okolí podniku za pomocí 

PESTLE analýzy a Porterova modelu pěti sil. Následně byla zpracována finanční 

analýza společnosti LAMA GAS & OIL s.r.o. Konkrétně se jednalo o analýzu 

absolutních ukazatelů, analýzu poměrových ukazatelů, analýzu rozdílových ukazatelů a 

analýzu soustav ukazatelů. Pro lepší vypovídající hodnotu byly zmíněné ukazatele 

vypočítány také pro dva vybrané konkurenty (MND a.s., Unigeo a.s.) a všechny 

společnosti byly porovnány také s oborovým průměrem. Poté bylo provedeno formou 

SWOT matice závěrečné shrnutí, na základě kterého byly definovány silné a slabé 

stránky podniku, příležitosti a hrozby. 

Poslední kapitola této diplomové práce je věnována samotnému návrhu finančního 

plánu pro období 2017 – 2020 ve variantě optimistické a pesimistické. Nejprve byla 

provedena prognóza tržeb, která je klíčovou součástí pro stanovení finančního plánu. 

Prognóza tržeb pro optimistickou variantu byla zjištěna pomocí analýzy časových řad a 

tržby, pro pesimistickou variantu pomocí minulého vývoje tržeb za posledních pět let. 

Dále byla provedena analýza a prognóza generátorů hodnoty, které pomocí podílu na 

tržbách, doby obratu a koeficientu náročnosti dlouhodobého majetku, umožnily 

prognózu dalších položek finančního plánu. Některé položky byly však plánovány 

individuálně na základě minulého vývoje. Na jednotlivé varianty plánuje navazuje jejich 

zhodnocení, kde jsou obě varianty podrobeny finanční analýze. Z výsledků vyplývá, že 

optimistická i pesimistická varianta splňuje vytyčené cíle, tedy, aby společnosti 

nehrozily problémy s budoucí existencí na trhu, její platební schopností či extrémní 
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zadlužení. Byly však zjistěny jisté nedostatky v rámci ukazatelů aktivity a likvidity, na 

které by se vedení společnosti mělo zaměřit a díky informacím z plánu vymyslet 

vhodnou strategii, jak tyto nedostatky do budoucna zlepšit. 

 

 



102 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

BLAHA, Zdenek Sid a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 
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DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, 

oceňování, riziko, flexibilita. 3., rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010.                            

ISBN 978-80-8692-968-2. 

 

GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza v rukou manažera: 

33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 
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podniku. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-26-2.  

 

KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 

978-80-7400-194-9. 

 

KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2001. ISBN 8071795291. 

 

KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Petr NOVÁK. Finanční strategie: krok za krokem. Praha: 
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LANDA, Martin. Finanční plánování a likvidita. Brno: Computer Press, 2007.        

ISBN 978-80-251-1492-6. 

 

MAREK, Petr. Studijní průvodce financemi podniku. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 

2009. ISBN 978-80-86929-49-1. 

 

MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a 

postupy. 3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5. 



104 

 

MINISTERSTVO FINANCÍ. Makroekonomická predikce – leden 2018. [online]. 2018. 

[cit. 2018-01-31]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-

sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2018/makroekonomicka-predikce-

leden-2018-30908 

 

RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada, 
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PŘÍLOHA Č. 3: PROGNÓZA DLOUHODOBÉHO MAJETKU 

Optimistická varianta plánu 

 

 

 

Pesimistická varianta plánu 

 

 

Nehmotný majetek 2016 2017 2018 2019 2020
Původní  - odpisy 19,995 19,995 15,070 0 0
             - zůstatková hodnota 35,065 15,070 0 0 0
Nový     - investice netto 406 406 406 406
             - investice brutto 20,401 22,276 14,632 19,509
             - pořizovací hodnota k 31. 12. 20,401 42,677 57,309 76,818
             - odpisy (1/3 z pořizovací hodnoty k 1.1.) 0 6,800 14,226 19,103
Celkem  - odpisy 19,995 21,870 14,226 19,103
             - zůstatková hodnota 35,065 35,471 35,877 36,283 36,689

Samostatné movité věci 2016 2017 2018 2019 2020
Původní - odpisy 86,453 86,453 54,455 40,841 13,614
             - zůstatková hodnota 195,363 108,910 54,455 13,614 0
Nový      - investice netto 9,296 9,296 9,296 9,296
             - investice brutto 95,750 79,710 79,381 65,384
             - pořizovací hodnota k 31. 12. 95,750 175,459 254,840 320,224
              - odpisy (1/5 z pořizovací hodnoty k 1.1.) 0 15,958 29,243 42,473
Celkem  - odpisy 86,453 70,413 70,084 56,087
             - zůstatková hodnota 195,363 204,659 213,956 223,252 232,549

Nehmotný majetek 2016 2017 2018 2019 2020
Původní  - odpisy 19,995 19,995 15,070 0 0
             - zůstatková hodnota 35,065 15,070 0 0 0
Nový     - investice netto -219 -219 -219 -219
             - investice brutto 19,776 21,443 13,521 18,028
             - pořizovací hodnota k 31. 12. 19,776 41,219 54,740 72,767
             - odpisy (1/3 z pořizovací hodnoty k 1.1.) 0 6,592 13,740 18,247
Celkem  - odpisy 19,995 21,662 13,740 18,247
             - zůstatková hodnota 35,065 34,846 34,627 34,408 34,189

Samostatné movité věci 2016 2017 2018 2019 2020
Původní - odpisy 86,453 86,453 54,455 40,841 13,614
             - zůstatková hodnota 195,363 108,910 54,455 13,614 0
Nový      - investice netto -5,015 -5,015 -5,015 -5,015
             - investice brutto 81,438 63,013 59,901 42,658
             - pořizovací hodnota k 31. 12. 81,438 144,452 204,353 247,011
              - odpisy (1/5 z pořizovací hodnoty k 1.1.) 0 13,573 24,075 34,059
Celkem  - odpisy 86,453 68,028 64,916 47,673
             - zůstatková hodnota 195,363 190,348 185,333 180,319 175,304
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