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Abstrakt 

 
Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví společnosti 

NanoTrade s.r.o. pomocí finanční analýzy. Teoretická část se skládá z vymezení 

interního a externího prostředí podniku a metod finanční analýzy. Budou použity 

analýzy soustav ukazatelů, dále pak analýzy stavových, rozdílových a poměrových 

ukazatelů. Získané výsledky budou použity jako základ pro stanovení návrhu možných 

řešení, která by zlepšila současnou situaci ve společnosti. 

 

Abstract 
 

This diploma thesis is focused on evaluation of financial health of company NanoTrade 

s.r.o. using methods of financial analysis. Theoretical part consists of defining the 

internal and external business environment and methods of financial analysis. There 

will be used analysis of systems of indicators, as well as state analysis, and differential 

ratios. Obtained results will be used as a basis for determining proposal of possible 

solutions that would improve the current situation in this company. 
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Úvod 

 Jsou to již čtyři roky, kdy Českou republiku postihla světová ekonomická krize. 

V té době bylo na trhu velké množství firem, které díky tomu, že nebyly stabilní, měly 

dluhy a nedostatečné finanční prostředky, zkrachovaly. Ekonomická krize je a bude 

vždy postrachem nejenom všech firem, ale i jejich zaměstnanců. Nespočet jich, 

v důsledku celosvětové ekonomické krize, přišlo o svá zaměstnání. Začala tak růst 

nezaměstnanost a to ve všech krajích České republiky a došlo k poklesu celkové životní 

úrovně.  

 S postupem času se situace začala zlepšovat a firmy, které ekonomickou krizi 

přečkaly, začaly přijímat nové zaměstnance. V současné době existuje na trhu mnoho 

firem. Aby byla každá konkurenceschopná, musí mít dobře vymyšlenou strategii, jak 

zaujmout své místo na trhu a získat si tak své zákazníky. Aby byla firma 

konkurenceschopná, musí být finančně stabilní, mít výkonné a schopné pracovníky, 

kvalitní portfolio poskytovaných produktů a služeb a perfektně propracovanou strategii, 

díky níž bude dosahovat dobrých ekonomických výsledků. Jedině tak může být úspěšná. 

Zájmem každé firmy by tak mělo být pravidelné analyzování finanční situace, díky níž 

může firma odhalit případné problémy.  

 Na základě zjištěných výsledků soustav ukazatelů, stavových, rozdílových, 

poměrových nebo provozních ukazatelů v předem stanoveném časovém období se může 

firma zaměřit na problémovou oblast a díky tomu zavést nápravná opatření. Jedině tak 

se může společnost stát stabilní a udržet se na trhu. Aby byly ukazatele správně 

vyhodnoceny, je zapotřebí účetních výkazů společnosti, tedy rozvahy, výkazu zisku  

a ztráty a cash flow. Aby bylo správně posouzeno finanční zdraví podniku, je potřeba  

i sestavení analýzy vnitřního a vnějšího okolí. Na základě těchto analýz je třeba zjistit 

silné, slabé stránky společnosti, dále pak její příležitosti a hrozby. 

 Účelem finanční analýzy tedy je, správně posoudit finanční zdraví podniku  

za pomoci výše uvedených analýz a ukazatelů. Umožní tak zjistit informace  

o společnosti, z jakých položek se skládají aktiva a pasiva společnosti, jaké má firma 

výnosy, náklady, finanční prostředky, zda má dostatečnou likviditu, rentabilitu, 

případně zda není zadlužená, nebo nemá až příliš mnoho pohledávek. Výše uvedené 

skutečnosti tak poodhalí finanční situaci podniku, zda se jedná o stabilní společnost,  



12 

 

či společnost, která spěje k bankrotu. Společnost má tak možnost zavést opatření 

v případě špatných výsledků, aby v budoucnu dosahovala opět zisků. 

 Je tedy velmi důležité, aby každá společnost prováděla finanční analýzu podniku 

a průběžně tak monitorovala svoji finanční situaci. Jedině díky dobrým výsledkům 

může být firma konkurenceschopná a nemusí se obávat bankrotu v případě příchodu 

další ekonomické krize. Je to tedy velmi dobrý nástroj, jak průběžně sledovat vývoj 

společnosti na trhu a v případě problémů zavést nutná opatření. 
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1 Vymezení problému a cíl práce 

 Finanční analýza slouží k celkovému zhodnocení stávající finanční situace 

společnosti. Pomáhá tak odhalit, zda je společnost dostatečně zisková nebo jestli má 

vhodnou kapitálovou strukturu. Dále zjišťuje, zda efektivně využívá svých aktiv nebo 

zda je schopna včas splácet své závazky. Podává informace také o řadě jiných 

skutečností. (18) 

 Aby jakákoli společnost dobře fungovala, je nutné provádět finanční analýzu 

podniku. Na základě výsledků se může společnost zaměřit na ty ukazatele, které značí, 

že společnost se nevyvíjí správným směrem a včas tak odhalit případné problémy  

a vyvarovat se jim. 

 Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti 

NanoTrade s.r.o. Bude provedena finanční analýza společnosti za posledních pět let,  

od roku 2006 – 2010.
1
 Hlavního cíle v této práce bude dosaženo za pomoci dílčích cílů. 

 Prvním dílčím cílem bude zpracování teoretické části práce, kde bude podrobně 

vysvětlena jak analýza interního, tak externího okolí. Druhá část teoretické práce bude 

věnována důkladnému vymezení podstaty a způsobu zpracování finanční analýzy. 

Všechny teoretické poznatky budou shrnuty a uvedeny v kapitole Teoretická 

východiska práce. 

 Dalším dílčím cílem bude seznámení se se společností NanoTrade s.r.o., její 

historií, vedením společnosti, charakteristikou a nabízenými produkty. 

 Jako další dílčí cíl bude zpracována analýza vnitřního a vnějšího okolí 

společnosti, která bude vycházet ze získaných teoretických poznatků. Vyhodnocením 

těchto analýz je sestavení SWOT analýzy společnosti. 

 Hlavním a zároveň stěžejním cílem této práce pak bude vypracování finanční 

analýzy společnosti, tedy zjištění jednotlivých výsledků ukazatelů analýzy za pomocí 

jak teoretické části práce, tak získaných účetních výkazů společnosti.  

                                                 
1
 Výroční zpráva společnosti NanoTrade s.r.o. za rok 2011 nebyla doposud zveřejněna, proto je v práci 

posouzeno pouze finanční zdraví podniku v letech 2006 – 2010. 
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 Posledním dílčím cílem diplomové práce je vyhodnocení jednotlivých výsledků, 

kterých bylo dosaženo za pomocí provedení finanční analýzy. Dále pak bude navrženo 

řešení zjištěných problémů, které poslouží k zlepšení finančního zdraví společnosti. 
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2 Teoretická východiska práce 

 Teoretická část práce popíše jednotlivé analýzy, uvede jejich význam a podstatu. 

Mezi tyto analýzy se řadí SLEPTE analýza, Porterův pěti faktorový model, dále je to 

pak analýza vnitřního okolí podniku, tedy McKinseyho analýza 7S a v neposlední řadě  

i SWOT analýza. Dále budou popsány teoretické poznatky z oblasti finanční analýzy. 

Poznatky, získané v teoretické části práce, poslouží ke zpracování praktické části 

diplomové práce.  

2.1  Analýza okolí podniku 

  Mezi analýzu podnikového okolí se řadí SLEPTE analýza, Porterův pěti 

faktorový model a McKinsey analýza 7S. Tyto analýzy se rozlišují dle okolí, na které se 

zaměřují a to a na analýzy vnějšího okolí a vnitřního okolí podniku. 

2.1.1 Analýza vnějšího okolí podniku 

 Do analýzy vnějšího okolí, které odhalují příležitosti a hrozby podniku, patří 

SLEPTE analýza a Porterův pěti faktorový model.  

SLEPTE analýza 

 SLEPTE analýza obsahuje rozsáhlý soubor vlivů, které působí na společnost. 

Analýza se skládá z 6-ti různých faktorů, které jsou vymezeny dle počátečních písmen 

názvu analýzy. Jedná se o faktory Sociální, Legislativní, Ekonomické, dále pak 

Politické, Technologické nebo Ekologické. (10) 

Sociální faktory 

 Vzhledem k tomu, že sociální faktory výrazně ovlivňují nejen poptávku po zboží 

a službách, ale i nabídku, je třeba brát v úvahu např. pohled obyvatelstva na svět, sebe 

samé, spoluobčany nebo na organizace či životní prostředí.  Dále je nezbytné brát 

v úvahu i stav vzdělání a dostatek pracovních sil, nebo změnu rodinných vztahů, jelikož 

v dnešní době uzavírá sňatek mnoho mladých lidí později, než bylo dříve zvykem. 

V neposlední řadě je třeba brát v úvahu i roli mužů a žen ve společnosti, kolik hodin 
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mají lidé volného času nebo demografické změny, které jsou způsobeny trendem 

populace nebo stárnoucí populací. (10) 

Legislativní faktory 

 Mallya ve své knize z roku 2007 popisuje legislativní faktory následovně:  

„Při analýze legislativních faktorů jednotlivých zemí nabývá velkého významu role 

státu. Existuje řada zákonů, právní normy a vyhlášky, které nejen vymezují prostor pro 

podnikání, ale upravují i samo podnikání. Mohou výrazně ovlivnit rozhodování  

o budoucnosti podniku. Je to např.:  

 státní regulace hospodářství,  

 daňové zákony,  

 antimonopolní zákony,  

 regulace exportu a importu, tarify a obchodní bariéry platné v zahraničí,  

 zákony o ochraně životního prostředí,  

 zákony o vládních investičních pobídkách,  

 občanský zákoník,  

 ochrana osobního vlastnictví,  

 zdravotní a bezpečnostní zákon,  

 obchodní zákoník.“
2
 

Ekonomické faktory 

 Při analýze ekonomických trendů, je třeba brát v potaz, že je podnik při svém 

rozhodování do značné míry ovlivněn makroekonomickým vývojem trendů. Míra 

ekonomického růstu značně ovlivňuje, jak bude podnik na trhu úspěšný. Je tedy důležité 

analyzovat, zda existují překážky ať už v exportu, tak i v importu, jak vypadá cenová 

politika, jaká je nezaměstnanost, úroková míra, HDP nebo inflace a jak se vyvíjí mzdy. 

Důležité je také analyzovat jak vypadá bankovní stav tzn. jaká bude míra dostupnosti 

úvěrů, jak bude vypadat charakter úspor nebo půjčování. (10) 

  

                                                 
2
 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 2007. s. 43. 
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Politické faktory 

 „Politické a právní prostředí je tvořeno mnoha faktory, které vytyčují směry 

rozvoje společnosti, vytvářejí politický a právní rámec pro její vývoj. Rozhodují o tom, 

zda ve společnosti bude spíše příkazová či tržní nebo smíšená ekonomika. Politické 

prostředí vytváří především vláda, která vymezuje pravidla hry (pravidla hospodářské 

soutěže, mezinárodní spolupráce a zahraničního obchodu, ochrany trhu a spotřebitelů 

aj.), navrhuje zákony a vynucuje jejich dodržování.„
3
 

Technologické faktory 

 Technologické faktory jsou velmi důležité, jelikož jejich změny mohou náhle 

ovlivnit okolí podniku. Aby byl podnik úspěšný, měl by předvídat vývoj směru 

technologického rozvoje. Musí tedy brát v úvahu: 

 rychlé tempo vývoje technologie v daném prostředí, 

 finanční prostředky poskytnuté na vývoj, výzkum a vědu, 

 podporu ze strany vlády na výzkum, 

 jak jsou vysoké výdaje na výzkum průmyslu, v kterém podniká firma, 

 nové metody a pracovní techniky, distribuční mechanismy, 

 náklady, které jsou vynaloženy na přírodní zdroje, 

 zda je možné pomocí technologie vyrábět jak levné, tak kvalitní produkty  

a služby, 

 výhody zákazníků díky provedení inovace, např. internetové bankovnictví.(10) 

Ekologické faktory 

 Každá země má odlišné názory na životní prostředí. Proto je velmi důležité,  

aby podnik, předtím než začne podnikat ve svém oboru, analyzoval, jaké ekologické 

podmínky existují v daném prostředí. Je důležité provést analyzovat tyto podmínky,  

aby se podnik nedostal do rozporu s místními zvyky nebo regulacemi. Mezi ekologické 

faktory lze zařadit: 

 ochrana životního prostředí, 

 odpady a recyklace, 

                                                 
3
 POŠVÁŘ, Z., ERBES, J. Management I. 2006. s. 28. 
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 vodní zdroje a jejich využití, 

 změny klimatických podmínek, 

 zdroje energie. (10) 

Porterův pěti faktorový model 

 Model pěti sil se často využívá jako nástroj analýzy vnějšího (oborového) okolí 

firmy. Oborové okolí firmy je nejvíce ovlivňováno jejími konkurenty, dodavateli  

ale i zákazníky. Porterův model pěti sil se zabývá působením pěti základních činitelů  

na podnik. Vychází tak z předpokladu, že strategická pozice firmy je určována 

působením těchto činitelů: 

1. Vyjednávací síla dodavatelů. 

2. Vyjednávací síla zákazníků 

3. Hrozba nových konkurentů. 

4. Hrozba substitučních produktů. 

5. Rivalita mezi existujícími firmami. (4) 

Faktory působící na podnik jsou znázorněný na níže uvedeném obrázku. 

 

 

 

Obrázek 1: Porterův 5-ti faktorový model (Zdroj: (27)) 
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Vyjednávací síla dodavatelů    

 Síla dodavatelů může být podle Porterova modelu vysoká, pokud je dodavatel  

na trhu velkým a významným dodavatelem, který má například dlouholetou tradici. 

Vyjednávací síla dodavatele může být vysoká tehdy, kdy nakupující podnik není pro 

dodavatele důležitým zákazníkem, nebo když zboží, po kterém je poptávka, je vysoce 

diferencováno a zákazník tak nemůže snadno přejít ke konkurenci. Mezi další sílu,  

která může být v tomto pojetí vysoká lze uvést situaci, kdy zákazník nemá tržní 

informace, nebo když nejsou zákazníci příliš citliví na cenové změny. (3) 

Vyjednávací síla zákazníků 

 Zákazník má silnou pozici vůči svému dodavateli tehdy, když je jeho velkým  

a významným zákazníkem, může kdykoli přejí ke konkurenci, nebo v případě,  

kdy na trhu existují snadno dostupné substituty. Dále má zákazník silnou pozici, pokud 

je dobře informován o tržní ceně, nabídce nebo poptávce. (3) 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

 Hrozba vstupu nových konkurentů je snižována v případě, kdy jsou výrobky 

vysoce diferenciované, náklady na přestup zákazníků nebo dodavatelů firem příliš 

vysoké, pokud jsou fixní náklady vstupu do odvětví vysoké nebo pokud má odvětví 

strukturu přirozených monopolů. Jsou to monopoly jako např. distribuce plynu, 

elektřiny, vody nebo železniční doprava, atd. (3) 

Hrozba substitutů 

 Hrozba substitučních produktů je snižována tehdy, když neexistují substituty 

k danému výrobku, cena výrobku, který by mohl být nahrazen substitutem,  

je pro zákazníky zajímavá nebo v situaci, kdy jiná firma, která nabízí substituty, vyrábí 

své produkty s vyššími náklady. (3) 

Rivalita mezi existujícími firmami 

 Rivalita firem působících na trhu je vysoká, když se jedná o pomalu rostoucí trh, 

nebo pokud jde o nové lákavé odvětví či v odvětví působí vysoký počet konkurenčních 

firem. Rivalita firem je dále vysoká, když ziskovost v daném odvětví je velmi malá, 



20 

 

konkurenční firmy nabízí málo diferenciované produkty nebo v případě, kdy jsou 

bariéry odchodu firem z odvětví příliš vysoké. (3) 

2.1.2 Analýza interního okolí 

 Pomocí interní analýzy zjišťujeme silné a slabé stránky podniku. Mezi tuto interní 

analýzu zahrnujeme analýzu 7S, neboli McKinseyho analýzu. 

McKinsey 7S analýza 

  Mallaya ve své knize z roku 2007 popisuje model 7S následovně: „ Pracovníci 

konzultační firmy McKinsey vytvořili model 7S v sedmdesátých letech, aby pomohli 

manažerům porozumět složitostem, které jsou spojeny s organizačními změnami. Tento 

model ukazuje, že imunitní systém organizace a ostatní související proměnné způsobily, 

že bylo složité změny implementovat, a vyžaduje, aby při snaze provést efektivní 

změny byly brány v úvahu všechny faktory najednou.“
4
 

 Model analýzy 7S je pojmenován podle toho, že je v něm obsaženo sedm faktorů, 

jejichž názvy začínají v anglickém jazyce písmenkem S. Jsou to strategie, struktura, 

systémy, styl práce vedení, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty. (10) 

 Uvedené faktory mohou bát ještě dále rozděleny na „tvrdá 3S“ a „měkká 4S“. 

Mezi první skupinu, tedy tvrdé 3S, se řadí faktory, které může firma ovlivnit,  

a jsou snadněji definována. Jsou to strategie, struktura a systémy. Do skupiny měkká 

4S, kde jsou faktory méně hmatatelné a mají kulturní povahu, se řadí styl práce vedení, 

spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty. (10) 

Mezi faktory 7S se řadí: 

 strategie (strategy) – popisuje, jakým způsobem dosahuje organizace své vize, 

reaguje na hrozby a příležitosti v odvětví, 

 struktura (structure) – vyjadřuje organizační strukturu a uspořádání podniku  

ve smyslu nadřízenosti, podřízenosti, spolupráce, nebo kontrolních mechanismů 

či sdílení informací, 

                                                 
4
 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 2007. s. 73-75.  
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 systémy (systems) – jsou to prostředky, systémy nebo procedury, které řídí 

aktivity organizace a zahrnují nejrůznější systémy, jako jsou např. informační, 

kontrolní, inovační, nebo komunikační, 

 styl práce vedení (style) – vyjadřuje, přístup managementu k řízení a řešení 

problémů, 

 spolupracovníci (staff) – lidské zdroje organizace, řadí se sem i školení 

zaměstnanců, vztahy mezi nimi nebo motivace, 

 schopnosti (skills) – zahrnuje kompetence organizace její profesní znalost, 

 sdílené hodnoty (Sharp values) – základní skutečnosti, ideje a principy, které 

jsou respektované pracovníky podílejících se na úspěchu firmy. (10) 

  

 

 

 

 Aby bylo jisté, že strategie firmy bude úspěšná, musí brát vedení v úvahu všech 

sedm faktorů. Výše uvedené faktory jsou navzájem propojené a v případě, že by vedení 

nedávalo dobrý pozor u jednoho z těchto faktorů, pak může dojít ke zhroucení ostatních 

faktorů. (10) 

  

Obrázek 2 McKinsey model 7S (Zdroj: (41)) 
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2.2  SWOT analýza 

 Jakubíková (2008) uvádí: „Hlavním cílem SWOT analýzy je identifikovat to,  

do jaké míry jsou současná strategie firmy a její specifická silná a slabá místa relevantní 

a schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají v prostředí.“
5
 

 SWOT analýza je tedy analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

podniku, které jsou spojené buď s určitým projektem, typem podnikání nebo politikou 

aj. SWOT analýzu sestavíme na základě hodnocení a rozboru současného stavu 

podniku, tedy jeho vnitřního prostředí a současného stavu okolí podniku, jeho vnějšího 

prostředí.  Ve vnitřním prostředí analyzuje silné a slabé stránky podniku, ve vnějším 

zase příležitosti a hrozby. SWOT analýza se používá jako nástroj pro stanovení  

a optimalizace firemní strategie, projektu, procesů nebo také vylepšování stávajícího 

stavu podniku. Při výběru strategie je možné vybrat si jednu z níže uvedených variant. 

1. MAX – MAX strategie – maximalizace silných stránek – maximalizace 

příležitosti. 

2. MIN – MAX strategie – minimalizace slabých stránek – maximalizace 

příležitostí. 

3. MAX – MIN strategie – maximalizace silných stránek – minimalizace 

hrozeb. 

4. MIN – MIN strategie – minimalizace slabých stránek – minimalizace 

hrozeb. (40) 

2.3  Finanční analýza 

  Existuje řada definic, které popisují, co je to finanční analýza. Palaut (1999)  

ve své knize popisuje: „Pod pojmem finanční analýza chápeme ekonomické hodnocení 

vycházející z účetních podkladů. Lze tak pro hodnocený subjekt získat cenné poznatky, 

pokud budou výsledky správně interpretovaný a bude-li správně chápána finanční 

analýza v ekonomickém chodu firmy.“ 
6
  

  

                                                 
5
 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2008. s. 103. 

6
 PALAUT, V. Finanční analýza v rukou manažera, podnikatele a investora. 1999. s. 9. 
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2.3.1 Účel finanční analýzy 

 „Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou 

strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky  

a celou řadu dalších významných skutečností.“
7
 

 Finanční analýza je tak nedílnou součástí finančního řízení podniku. Funguje totiž 

jako zpětná informace o tom, jak daleko podnik došel v jednotlivých oblastech,  

zda se mu podařilo split jeho předpoklady. Dále informuje o situacích, ke kterým došlo,  

a kterým chtěl předejít, nebo naopak k situacím, které neočekával.  Výsledky finanční 

analýzy mohou posloužit jak pro vlastní potřebu podniku, tak i pro lidi, kteří nejsou 

součástí podniku. (7) 

2.3.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

  Pro zpracování finanční analýzy je důležité získávání dat, která tvoří hlavní 

východisko pro zpracování analýzy a dosažení tak kvalitních a relevantních výsledků. 

Mezi základní zdroje dat patří účetní výkazy podniku, jako jsou např. rozvaha, výkaz 

zisku a ztrát, výkaz cash flow a příloha k účetní závěrce. Další, velmi důležité 

informace, obsahuje výroční zpráva podniku. Mezi další informace, ze kterých lze 

čerpat, patří zprávy vedení podniku, vedoucích pracovníků, auditorů, dále pak  

ze statistik nebo z nezávislých hodnocení a prognóz. (7) 

Rozvaha 

  Rozvaha je základním účetním výkazem každého podniku. Informuje, jaký 

majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů je tento majetek financován. Rozvaha  

se sestavuje k určitému datu a vždy musí platit pravidlo, že aktiva se rovnají pasivům.  

Aktiva neboli majetková struktura podniku, se v rozvaze rozlišují na pohledávky  

za upsaný kapitál, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a časová rozlišení. Pasiva,  

která obsahují zdroje financování podnikového majetku, lze rozlišit na vlastní kapitál, 

cizí zdroje a časová rozlišení. (7) 

  

                                                 
7
 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza – Komplexní průvodce s příklady. 2010. s 15 
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Výkaz zisku a ztrát 

 Výkaz zisku a ztrát se řadí mezi další důležité účetní dokumenty, které jsou 

vyžadovány při sestavování finanční analýzy. Výnosy podniku jsou peněžní částky, 

které podnik získal za dané účetní období ze svých činností bez ohledu na to,  

jestli v tomto období došlo k jejich inkasu. Náklady představují takové peněžní částky, 

které podnik vynaložil v daném období na získání svých budoucích výnosů i přesto,  

že nemuselo v daném období dojít platbě. Výsledek hospodaření podniku, označován 

jako VH, je tedy rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady.  Výsledek 

hospodaření může být kladný nebo záporný. Jedná se tedy buďto o zisk nebo ztrátu. (7) 

Příloha k účetní závěrce 

 Příloha doplňuje, rozpracovává a objasňuje informace získané z rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát. Informuje uživatele o obecných účetnických metodách a metodách 

oceňovacích, které jsou použity v účetním systému podniku. Příloha se skládá ze čtyř 

částí a to: obecných údajů, údajů o použitých metodách, dále obsahuje údaje k rozvaze  

a výkazu zisku a ztrát a poslední částí je výkaz o peněžních tocích. (7) 

Výkaz cash flow 

 Výkaz cash flow je účetním výkazem, který srovnává bilanční formu zdroje 

tvorby peněžních prostředků, tedy příjmů, s jejich užíváním, výdaji, za určité účetní 

období. Slouží tak k posouzení finanční situace podniku a odpovídá na otázku, kolik 

finančních toků podnik vytvořil a k jakým účelům je následně použil. Přehled  

o peněžních tocích tak dává informace o těchto tocích v průběhu daného účetního 

období. Peněžními toky se rozumí přírůstky – příjmy a úbytky – výdaje peněžních 

prostředků (peníze v hotovosti, ceniny, peníze na účtech, peníze na cestě) a peněžních 

ekvivalentů (krátkodobý likvidní majetek). (14) 

2.4  Metody finanční analýzy 

 Při sestavování finanční analýzy je třeba si uvědomit, že je důležité, aby byla 

vybrána správná volba metody analýzy. Tato volba musí být zvolena s ohledem na 

účelnost, tedy že musí odpovídat předem stanovenému cíli a je třeba si uvědomit, 

k čemu výsledná analýza slouží. Interpretace výsledků analýzy musí být provedena 
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citlivě, s ohledem na možná rizika, která by mohla vzejít z mylného použití analýzy. 

Dalším ohledem, při kterém se volí vhodná metoda, je nákladnost. Zde je třeba  

si uvědomit, že analýza potřebuje čas a kvalifikovanou práci a tyto skutečnosti s sebou 

nesou určité náklady. Hloubka a rozsah analýzy by měly odpovídat očekávanému 

hodnocení rizik, která jsou spojena s rozhodováním. Posledním ohledem, podle kterého 

by měla být vybrána volba metody finanční analýzy, je spolehlivost. Tu lze zvýšit 

pomocí kvalitnějšího využití všech dostupných dat. Čím více budou data kvalitnější  

a spolehlivější, tím spolehlivější budou i výsledky, které plynou z analýzy. (14) 

 Jakákoli metoda by měla mít vždy zpětnou vazbu na cíl, který musí splnit a vždy 

by měla u analytika či analytické společnosti fungovat zpětná vazba na to, zda byla 

analýza provedena správnou metodou, která odpovídá vytyčenému cíli. Je důležití  

si tedy uvědomit, pro koho jsou výsledky plynoucí z finanční analýzy a tím přizpůsobit 

nejenom volbu vhodné metody analýzy ale také prezentaci výsledků. (14) 

 Existují dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů. 

1. Fundamentální analýza tzv. kvalitativní - založena na značných  

a širokých znalostech vzájemných souvislostí mezi ekonomickými  

a mikroekonomickými jevy. Dále jsou velmi důležité zkušenosti odborníků  

a jejich subjektivní odhady. Zaměřuje se tedy na širokém zpracovávání 

kvalitativních dat a zpravidla nevyužívá k odvozování svých závěrů 

algoritmizované postupy. Hlavním východiskem fundamentální analýzy  

je identifikace prostředí, ve kterém se firma nachází. Patří sem analýzy jako 

např. SWOT analýza, BCG matice, metoda balanced scorecard (BSG), aj. (15) 

2. Technická analýza tzv. kvantitativní – používá matematické, 

matematicko-statistické a algoritmizované metody ke kvantitativnímu 

zpracování ekonomických dat a následnému ekonomickému interpretování 

výsledků. Podle účelu, ke kterému slouží a také podle dat, která analýza používá, 

se rozlišují analýza absolutních dat, rozdílových ukazatelů, poměrových 

ukazatelů a analýza soustav ukazatelů. (15) 

 Protože jsou si oba přístupy velmi blízké a hodnocení technických výsledků  

by nešlo bez fundamentálních znalostí, je v praxi proto nutné, aby se oba typy analýz 

společně kombinovaly. (14) 
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 Finanční analýzu lze tedy zařadit do kategorie technické analýzy, protože pracuje 

s matematickými postupy. Tyto postupy vyústí do výkladu výpočetních hodnot. 

Finanční analýza využívá dvou skupin metod, a to metody (základní) elementární  

a metody vyšší. (1) 

Finanční ukazatele 

 Základem metod finančních analýz jsou finanční ukazatele. Jde o ukazatele, které 

jsou buď položky účetních výkazů nebo údaje z jiných zdrojů, nebo čísla, která jsou 

z nich následně odvozena. Aby bylo správně zacházeno s ukazateli, je důležité 

rozlišovat extenzivní a intenzivní ukazatele. 

A) Extenzivní ukazatele - informují o rozsahu (objemu) a vyjadřují úroveň 

proměnné v objemových jednotkách, tzn. u analýzy základních účetních výkazů jde  

o peněžní jednotky. Extenzivní ukazatele se člení na: 

 stavové ukazatele - jsou položky rozvahy, tedy aktiva a pasiva, které mají za úkol 

vykazovat stav majetku a jeho zdrojů k určitému období. Ze stavových 

ukazatelů se následně odvozují rozdílové a poměrové ukazatele, 

 tokové ukazatele - podávají informaci např. o změně cash flow, tedy rozdíl 

peněžních prostředků za určitá období, nebo o změně položky výkazu zisku  

a ztrát, tedy změny položek nákladů a výnosů za určitou dobu, 

 rozdílové ukazatele – ukazují rozdíl mezi stavem skupiny aktiv a pasiv v určitém 

období. Patří sem např. čistý pracovní kapitál, který ukazuje rozdíl mezi 

celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky, 

 nefinanční ukazatele – nejedná se o ukazatele získaných ze základních účetních 

výkazů, jedná se o údaje z vnitropodnikového účetnictví. Patří sem např. počet 

zaměstnanců, spotřeba energie, produktivita práce, aj. (1) 

B) Intenzivní ukazatele – informují o míře, v jaké jsou podnikem využívány 

extenzivní ukazatele a jak rychle se mění. Zpravidla se jedná o podíly dvou 

extenzivních ukazatelů a mají povahu hodnotících ukazatelů. Dělí se na: 

 stejnorodé ukazatele – jde o poměry extenzivních ukazatelů ve stejných 

jednotkách. Dále se dělí na procentní ukazatele a vztahové ukazatele.  

Procentní ukazatele vyjadřují v procentech poměrnou změnu extenzivního 
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ukazatele mezi dvěma určitými období, nebo okamžiky, nebo hodnotou jednoho 

extenzivního ukazatele poměřovanou jiným). Vztahové ukazatele vyjadřují 

poměry dvou stavových ukazatelů k danému okamžiku, nebo tokových 

ukazatelů za stejné období, 

 nestejnorodé ukazatele – vyjadřují podíly dvou různých ukazatelů vyjádřených 

v různých jednotkách. Mohou také vyjadřovat poměry stavového nebo tokového 

ukazatele. Mezi nestejnorodé ukazatele se řadí doba obratu, rychlostní ukazatele, 

nebo ty, které jsou nefinančními ukazateli např. produktivita práce. (1) 

Vyšší metody finanční analýzy 

 K použití těchto metod a jejich interpretaci je zapotřebí mít hlubší znalosti 

z oblasti obecné a matematické statistiky, dále pak také hlubší ekonomické znalosti. 

K aplikaci těchto metod jsou zapotřebí další speciální nástroje např. kvalitní softwarové 

vybavení. Vyšší metody se běžně nepoužívají, měli by se ale používat například 

v oblasti profesionalizace kapitálových a úvěrových obchodů v bankovnictví. (1) 

Elementární metody 

 Elementární metody se rozčleňují do několika skupin, které jako celek znamenají 

komplexní finanční rozbor hospodaření daného podniku. Členění je následující:  

 analýza soustav ukazatelů, 

 analýza stavových (absolutních) ukazatelů, 

 analýza tokových ukazatelů, 

 analýza rozdílových ukazatelů, 

 analýza poměrových ukazatelů. (13) 

2.4.1 Analýza soustav ukazatelů 

 Finančně – ekonomickou situaci podniku lze analyzovat díky relativně velkému 

počtu rozdílových a poměrových ukazatelů. Nevýhodou této analýzy je, že uvedené 

ukazatele mají samy o sobě malou vypovídací schopnost, jelikož charakterizují pouze 

určitý úsek činnosti podniku. K posouzení jeho finanční situace se vytváří soustava 

ukazatelů, které jsou často označovány jako analytické systémy nebo modely finanční 
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analýzy. Rostoucí počet ukazatelů tak umožňuje detailnější přehled o finančně – eko-

nomické situaci podniku. (15) 

Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují následovně. 

a) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – např. pyramidové soustavy. 

Ty slouží jako identifikace logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli 

jejich rozkladem. 

b) Účelové výběry ukazatelů – jsou sestavované na základě komparativně – 

analytických nebo matematicko-statistických metod. Hlavním cílem  

je sestavení dobrého výběru ukazatelů, které budou kvalitně diagnostikovat 

finanční situaci podniku. Podle účelu jejich použití se výběr člení na: 

 bonitní (diagnostické) modely – snaží se pomocí jednoho syntetického 

ukazatele vyjádřit finanční situaci podniku, resp. jeho pozici, 

 bankrotní (predikční) modely – jsou systémy včasného varování. Díky 

chování ukazatelů odhalují případné ohrožení z hlediska finančního 

zdraví podniku. (15) 

2.4.1.1  Altmanův index finančního zdraví podniku (Z – skóre) 

 Altmanův index finančního zdraví vychází z propočtu globálních indexů neboli 

indexů celkového hodnocení. Záměrem profesora Altmana bylo zjistit u jeho modelu, 

jak by šlo jednoduše odlišit ty firmy, které bankrotují od firem, u kterých  

je pravděpodobnost bankrotu minimální. Použil tak k předpovědi podnikatelského rizika 

diskriminační metodu, tedy přímou statickou metodu, která spočívá v třídění 

pozorovaných firem do dvou nebo více skupin, definovaných dle určitých 

charakteristik. (13) 

 Růčková (2010) ve své knize popisuje Altmanův index následovně. „Tento index 

je stanoven jako součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena 

různá váha, z nichž každý největší váhu má rentabilita celkového kapitálu.“
8
  

Výsledkem je stanovení tzv. Z- skóre. 

                                                 
8
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2010. s. 73. 
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 Z – skóre pro společnosti, které nespadají do skupiny firem s veřejně 

obchodovatelnými akciemi, je možné vyjádřit jako: 

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

                        Zdroj: (15) 

kde:   X1…. čistý pracovní kapitál / celková aktiva, 

 X2…. nerozdělený zisk /celková aktiva, 

 X3…. zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva, 

 X4…. tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkových dluhů, 

 X5…. celkový obrat / celková aktiva. (15) 

 Z – skóre vyjadřuje finanční situaci firmy.  

 Je – li hodnota ukazatele vyšší než 2,99, jedná se o firmu, která má uspokojivou 

finanční situaci.  

 Vypočítaná hodnota od 1,81 – 2,99 značí, že se jedná o tzv. šedou zónu, což 

znamená, že firmu nelze označit ani jako jednoznačně úspěšnou, ani jako firmu 

s problémy. 

  Hodnoty Z – skóre menší jak 1,81 signalizují velmi silné finanční problémy firmy 

a tedy i možný bankrot. (15) 

2.4.1.2  Index IN 

 Model důvěryhodnosti IN byl zpracován manžely Neumaierovými a je původním 

českým pokusem najít postup, který by umožnil vyhodnocení finančního zdraví českých 

firem v českém prostředí, tedy jejich finančních rizik. (13) 

 Index důvěryhodnosti IN95 je vyjádřen rovnicí, kde jsou poměrové ukazatele 

zadluženosti, rentability, likvidity a i aktivity. Ke každému z ukazatelů je přiřazena 

určitá váha, která je váženým průměrem hodnot tohoto ukazatele v oborovém odvětví. 

Tento model tedy bere v potaz spíše specifika jednotlivých odvětví. (13) 

 Výsledkem analýzy ukazatelových systémů je významnost jednotlivých 

ukazatelů. Významnost je určena podle četnosti výskytu ukazatele (váhy Vn). Kriteriální 

hodnoty jsou dány jako vážený aritmetický průměr za daná období, jednotlivě. (13) 
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 Kromě modelu indexu IN95, který respektoval nejenom nároky věřitelů 

z hlediska likvidity ale i samotný obor podnikání, ve kterém firma působila, vznikl  

o několik let později nový model IN99. Tento model naopak respektuje, že zde není 

primární obor podnikání ale schopnost nakládání s finančními prostředky. V tomto 

modelu jsou váhy stejné pro všechny firmy v oboru podnikání. (13) 

 Spojením obou výše uvedených indexů IN95 a IN99 je index IN01. Popis vzniku 

modelu popisuje Sedláček (2011) následovně: „Tento model vznikl diskriminační 

analýzou vzorku 1915 podniků z průmyslu, rozdělených na skupinu 583 podniků 

tvořících hodnotu, skupinu 503 podniků v bankrotu nebo těsně před bankrotem a 829 

ostatních podniků.“
9
 

  Jako poslední v řadě byl vytvořen index IN05, který je aktualizací indexu IN01 

dle testů prováděných na datech průmyslových podniků v roce 2004. Model je dán 

rovnicí: 

 IN05 = 0,13 . 
 

  
 + 0,04 . 

    

 
 + 3,97 . 

    

 
 + 0,21 . 

 

 
  + 0,09 . 

  

        
  

              Zdroj: (15) 

kde: A aktiva 

 CZ cizí zdroje 

 U nákladové úroky 

 T tržby 

 OA oběžná aktiva 

 KZ krátkodobé závazky 

 KBU krátkodobé bankovní úvěry 

 ZPL závazky po lhůtě splatnosti 

 Vn váhy, vyjadřující podíl významnosti ukazatele ke kriteriální hodnotě 

ukazatele (13) 

 Index IN05 je vyhodnocován následovně: 

 Pokud je IN větší jak 1,6, jedná se o firmu, která má uspokojivou finanční situaci. 

 Pokud je IN v intervalu od 0,09 – 1,6, jedná se o tzv. šedou zónu, tedy firmu 

s nevyhraněnými výsledky. 

                                                 
9
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2011. s. 112. 
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 Jedná-li se o hodnotu nižší než 0,09, jde o firmu, která je ohrožena vážnými 

finančními problémy. (15) 

2.4.1.3  Kralickův Quicktest 

 Quicktest, neboli rychlý test, byl navržen v roce 1990 P. Kralickem. Tento test 

poskytuje rychlou možnost oklasifikování analyzované firmy a skládá se ze soustavy 

čtyř rovnic. Na základě těchto rovnic se hodnotí situace v podniku. (13) 

  První ukazatel, kvóta vlastního kapitálu, vypovídá o finanční síle firmy, tedy 

dlouhodobé finanční stabilitě a samostatnosti, která je měřena podílem vlastního 

kapitálu na celkové bilanční sumě. Informuje tak o tom, zda existuje hodně dluhů 

v peněžních jednotkách nebo v procentech celkových aktiv nebo do jaké míry je firma 

schopna pokrýt potřeby vlastními zdroji. (15) 

Kvóta vlastního kapitálu =  
vlastní kapitál

  lková aktiva
 

                   Zdroj: (15) 

  Dalším ukazatelem je doba splácení dluhu z cash flow. Ukazuje tedy,  

za jak dlouho by byl podnik schopen splatit všechny své dluhy, krátkodobé  

i dlouhodobé, pokud by každý rok měl podnik stejné cash flow jako v analyzovaném 

období. (5) 

Doba splá  ní dluhů z CF =  
 izí kapitál-k átkodob   inan ní  a  t k

bilan ní  ash  lo 
 

                   Zdroj: (15) 

 Třetím ukazatelem je ukazatel rentability tržeb, který není měřen ziskem, ale cash 

flow. (5) 

Cash flo  v % t ž b = 
 ash  lo 

t žb 
 

                   Zdroj: (15) 

 Posledním ukazatelem je ukazatel rentability aktiv odrážející celkovou 

výdělečnou schopnost podniku. (5) 

R ntabilita   lkového kapitálu  ROA  = 
   po zdan ní     ok     – da ová sazba 

  lková aktiva
 

                   Zdroj: (15) 
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 Na základě dosažených hodnot z jednotlivých ukazatelů se firmě přidělí body,  

dle níže uvedené tabulky. Výsledná známka se stanoví jako prostý aritmetický průměr 

bodů jednotlivých ukazatelů. 

 

Tabulka 1: Kralickuv Quicktest - Stupnice hodnocení (Zdroj: (5)) 

Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení

1 2 3 4 5

Kvóta vlastního kapitálu  > 30%  > 20%  > 10%  > 0%  negativní

Doba splácení dluhu z CF  < 3 roky  < 5 let  < 12 let  > 12 let  > 30 let 

Cash-flow v tržbách  > 10%  > 8%  > 5%  > 0%  negativní

ROA  > 15%  > 12%  > 8%  > 0%  negativní

Ukazatel

 

2.4.2 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

 Výchozím bodem při sestavování finanční analýzy je vertikální a horizontální 

rozbor finančních výkazů. Tyto postupy umožňují vidět původní absolutní údaje 

zobrazené v účetních výkazech jak v určitých relacích, tak v určitých souvislostech.  

U horizontální analýzy se sleduje vývoj dané veličiny v čase, ve vztahu k určitému 

minulému účetnímu období. Sledováním struktury finančního výkazu vztažené k nějaké 

smysluplné veličině, jako je např. celková bilanční suma, se zabývá vertikální 

analýza.(5) 

2.4.2.1  Horizontální analýza 

 Dle Landy (2008) se pod pojmem horizontální analýza rozumí: „Meziroční 

porovnání jednotlivých hodnot (např. zisku, přidané hodnoty, vlastní kapitálu). Tento 

typ analýzy umožňuje odhalit změny, ke kterým dochází v hodnoceném podniku  

a hlavní trendy v jeho hospodaření.“
10

 

 Horizontální analýza se zaměřuje na sledování změn absolutní hodnoty 

vykazovaných dat v čase, kde se zjišťují také jejich relativní procentuální změny.  

Tyto změny se sledují po řádcích, horizontálně. (15) 

  

                                                 
10

 LANDA, M. Jak číst finanční výkazy. s. 71. 
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P o  ntuální z  na = 
 i  t  -  i  t -   

 i  t -  
 . 100 

                   Zdroj: (5) 

Kde Bi (t)………bilanční položka i v čase t 

 Bi (t-1)…….vývoj bilanční položky i v relaci k minulému časovému období 

2.4.2.2  Vertikální analýza 

 Pomocí vertikální analýzy se vyjadřuje vztah určité hodnoty k celku. Zobrazuje 

tak strukturu významných položek v rozvaze (např. složení dlouhodobého a oběžného 

majetku). (9) 

 Při vertikální analýze se posuzuje struktura majetku a kapitálu, tedy aktiv a pasiv 

podniku. Z této struktury je zřejmé, jak vypadá složení hospodářských prostředků, které 

jsou třeba pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých zdrojů byly pořízeny. (15) 

 Při sestavování vertikální analýzy se postupuje při procentuálním vyjádření 

jednotlivých komponent v jednotlivých letech odshora dolů, ve sloupcích. Základem 

pro procentuální vyjádření se bere ve výkazu zisku a ztrát obvykle velikost tržeb  

nebo velikost celkových nákladů (= 100 %) a v rozvaze zase hodnota celkových aktiv 

nebo pasiv podniku. Velkou výhodou vertikální analýzy je, že není závislá na meziroční 

inflaci, a proto tedy umožňuje srovnatelnost výsledků analýzy z různých let. Používá  

se tak ke srovnávání v čase, nebo v prostoru. Vertikální analýza je velmi efektní  

a podává četné informace o ekonomice podniku. (15) 

Procentuální rozbor je výhodný pro porovnání: 

 výkazů podniku,  

 výsledů podniku v rámci oboru jako celku, 

 výkazů, které jsou v rámci vnitropodnikových útvarů, 

 výsledků podniku, které jsou srovnatelné s ostatními podniky v oboru. (17) 

Procentuální rozbor je nevýhodný: 

 nezobrazuje příčiny změn, 

 mění se absolutní základna pro výpočet hodnot, 
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 údaje, které jsou vykazovány, se mohou obsahově lišit z důvodu různých obsahů 

účtu, nebo různých metod odpisování či oceňování zásob. (17) 

2.4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

 Rozdílové ukazatele souží k analýze a řízení stávající finanční situace firmy, 

zejména pak likvidity. Rozdílovými ukazateli jsou především rozdíly mezi souhrnem 

určitých položek krátkodobých aktiv a souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv. 

Pro výpočty se používají zpravidla tzv. čisté finanční fondy, mezi které patří čisté 

peněžně pohledávkové fondy, dále pak čistý pracovní kapitál a čisté pohotové 

prostředky (čistý peněžní finanční fond). Rozdílové ukazatele dále vycházejí 

z předpokladu, že část oběžných aktiv financuje podnik dlouhodobými cizími zdroji. 

Zbývající část oběžných aktiv se pak financuje pomocí krátkodobých cizích zdrojů. (8)  

2.4.3.1  Čistý pracovní kapitál 

  Čistý pracovní kapitál je nejčastěji používaným ukazatelem, který se vypočítá 

jako rozdíl celkových oběžných aktiv a celkových krátkodobých závazků. Čistý 

pracovní kapitál je odrazem financování oběžného majetku. (8)  

ČPK = Celková oběžná aktiva – Celkové krátkodobé závazky 

                   Zdroj: (8) 

 Rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky má 

výrazný vliv na solventnost firmy, tedy na schopnost firmy, splácet své závazky včas. 

Pokud je zaznamenán přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými závazky, značí  

to o dobré finanční situaci firmy, tedy že je forma likvidní. Čistý pracovní kapitál  

by se tak měl rovnat v nejlepším případě hodnotě zásob. (8) 

 „Dle Sedláčka (2001) představuje ČPK finanční polštář, který firmě umožní 

pokračovat ve svých aktivitách i v případě, že by ji potkala nějaké nepříznivá událost, 

jež by vyžadovala vysoký výdej peněžních prostředků. Velikost tohoto polštáře závisí 

na obratovosti krátkodobých aktiv firmy, ale i na vnějších okolnostech, jako jsou např. 

konkurence, stabilita trhu, daňová legislativa nebo celní předpisy aj.“ 
11

 

                                                 
11

 SEDLÁČEK. J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 36. 
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 Mezi základní vlivy, které snižují vypovídající schopnost ČPK patří 

nevymáhatelné, nebo špatně vymáhatelné pohledávky, dále pak neprodejné  

nebo prodejné za velmi malou cenu zásoby hotových výrobků a v poslední řadě také 

zbytečně vysoké zásoby materiálu. Z toho důvodu je třeba před hodnocením úrovně 

ČPK provést rozbor struktury oběžných aktiv a jejich likvidity, tedy jejich možnosti 

přeměny na hotové peníze. (8)  

2.4.3.2  Čisté pohotové prostředky 

 Pro sledování okamžité likvidity se využívá čistý peněžní fond, který představuje 

rozdíl mezi pohotovými finančními prostředky a okamžitě splatnými závazky. (16) 

 Čisté pohotové prostředky nám ukazují, zda je podnik schopen okamžitě splatit 

své závazky. Pokud je hodnota záporná, poukazuje to na problém okamžitě splatit své 

závazky. (16) 

ČPP = pohotové finanční prostředky- okamžitě splatné závazky 

                     Zdroj: (8) 

Mezi pohotové peněžní prostředky se zahrnuje: 

a)  hotovost a peníze na běžných účtech,  

b) hotovost, peníze na běžných účtech a peněžní ekvivalenty jako jsou např. šeky, 

směnky, krátkodobé cenné papíry, krátkodobé vklady rychle přeměnitelné  

na peníze a zůstatky nevyčerpaných neúčelových úvěrů. (8) 

 V případě varianty a) vypovídají čisté pohotové prostředky o schopnosti firmy 

likvidovat veškeré své dluhy, které mají okamžitou splatnosti penězi v hotovosti  

a na běžných účtech. (8) 

 V případě varianty b) vypovídají čisté pohotové prostředky o schopnosti firmy 

likvidovat veškeré své dluhy, které mají okamžitou splatnost za pomoci všech 

pohotových peněžních prostředků. (8) 

2.4.3.3  Čisté peněžně pohledávkové finanční fondy (čistý peněžní 

majetek) 

 Čistý peněžně pohledávkový fond představuje střední cestu mezi výše uvedenými 

rozdílovými ukazateli likvidity, tedy mezi ČPK a ČPP. Při výpočtu je tedy třeba 
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vyloučit z oběžných aktiv zásoby nebo i nelikvidní pohledávky. Od takto upravených 

aktiv se poté odečtou krátkodobé závazky. (8) 

ČPM = (oběžná aktiva – zásoby - nelikvidní pohledávky) – krátkodobé závazky 

                     Zdroj: (8)  

2.4.4 Analýza poměrových ukazatelů 

 Poměrové ukazatele patří mezi nejrozšířenější, ale také nejoblíbenější metodu 

finanční analýzy. Tyto ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo i více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Vycházejí z účetních dat, tedy z rozvahy  

a výkazu zisku a ztrát. Údaje, které vycházejí z rozvahy, mají charakter stavových 

veličin. To znamená, že zachycují veličiny k určitému datu, nebo okamžitý stav. Údaje 

zjištěné z výkazu zisku a ztrát mají charakter tokových ukazatelů a charakterizují 

výsledky činnosti za určité období. Poměrové ukazatele lze chápat také jako určité 

„síto“, které zachytí oblasti, jež vyžadují hlubší analýzu. (16) 

 V následující části této práce budou rozebrány nejčastěji používané poměrové 

ukazatele, které se člení do skupin: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele aktiv, 

 provozní ukazatele. (9) 

2.4.4.1  Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability bývají často označovány i jako ukazatele výnosnosti  

nebo návratnosti. Jsou definovány jako měřítko schopnosti podniku vytvářet nové 

zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Ukazatele rentability jsou 

takové ukazatele, u kterých se v čitateli vyskytuje položka, která odpovídá výsledku 

hospodaření a ve jmenovateli zase položka, která odpovídá nějakému druhu kapitálu, 

respektive tržby. Udávají tedy, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. Jedná se 

především o ukazatele, které nejvíce zajímají akcionáře a potenciální investory. (13) 
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Rentabilita je obecně vyjadřována následujícím vzorcem: 

Rentabilita = 
zisk

   ž         á 
 

Zdroj: (8) 

 Existují tři kategorie zisku, které jsou nejdůležitější pro finanční analýzu  

a je možno je vyčíst přímo z výkazu zisku a ztráty. Jedná se o kategorie: 

 EBIT (zisk před odečtením úroků a daní), 

 EAT (zisk po zdanění, tzv. čistý zisk), 

 EBT (zisk před zdaněním). (13) 

 EBIT odpovídá provoznímu výsledku hospodaření. Využívá se v případech,  

kde je nutnost mezifiremního porovnání a vychází z faktu, kdy i přestože mají všechny 

firmy stejné daňové zatížení, mají jinou bonitu z věřitelského hlediska. Proto by mohla 

výše úroků ovlivnit pohled na tvorbu výsledku hospodaření. (13) 

 U kategorie EAT jde o tu část zisku, kterou můžeme dělit buďto na rozdělený zisk 

na nebo na zisk nerozdělený. Ve výkazu zisku a ztráty bývá označován jako výsledek 

hospodaření za běžné účetní období. Čistý zisk se používá u všech ukazatelů hodnotící 

výkonnost daného podniku. (13) 

 EBT představuje provozní zisk snížený nebo zvýšený o finanční a mimořádný 

výsledek hospodaření, od kterého ale ještě nebyly odečteny daně. Používá  

se v případech, kde je třeba porovnání výkonnosti firem, které mají rozdílné daňové 

zatížení. (13) 

Rentabilita celkových vložených aktiv 

 „Odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly 

podnikatelské činnosti financovány. Ukazatel hodnotí výnosnost celkového vloženého 

kapitálu a je použitelný pro měření souhrnné efektivnosti. Lze o něm také hovořit jako 

 o ukazateli hodnocení minulé výkonnosti řídících pracovníků. Finanční struktura  

je v tomto případě irelevantní. Vstupují zde přirozeně také všechny oblasti 

podnikatelské činnosti, tj. běžná činnost, finanční činnost a činnost investiční“
12

 

                                                 
12

RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 52-53. 
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 Pokud má ukazatel hodnotu, která je větší než 15 %, je v zahraničí považována  

za velmi dobrou. V rozmezí od 12 % - 15 % je pak považována za dobrou. (8) 

ROA = 
    

      
  

                    Zdroj: (8) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

 Na ukazatel rentability vlastního kapitálu se nejvíce soustřeďují akcionáři, 

společníci a ostatní investoři. Ti pomocí ukazatele zjišťují, zda jim jejich kapitál přináší 

dostatečný výnos. Pro investory je tedy důležité, aby byl ROE větší než úroky, které  

by mohli získat z jiné formy investování. (16) 

ROE = 
   

      í      á 
 

                   Zdroj: (13) 

 Podnik usiluje o maximalizaci tohoto ukazatele, u kterého by velikost měla být 

větší, než ziskovost aktiv na bázi zisku před zdaněním (EBT). Hodnota ukazatele pak 

bývá porovnávána s oborovým průměrem. (13) 

Rentabilita tržeb 

 Ukazatel rentability tržeb charakterizuje zisk, který má vztah tržbám.  

Ve jmenovateli jsou takové tržby, které představují tržní ohodnocení výkonů firmy  

za určité období, tj. za den, týden, měsíc nebo rok. Čitatel pak zahrnuje výsledek 

hospodaření v různých podobách, dle účelu finanční analýzy. (16) 

 Ukazatel tedy určuje, kolik Kč čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb.  Poměřuje  

se tedy zisk s tržbami. (6) 

ROS = 
   

  ž  
 

                    Zdroj: (6) 

2.4.4.2  Ukazatele likvidity 

 Landa (2008) ve své knize uvádí: „Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit 

své splatné závazky, tj. platební schopnost. Podstatou likvidity je vzájemný vztah mezi 

složkami oběžného majetku a krátkodobými závazky a ve finančním pojetí jde tedy  
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o řešení následující otázky: Má podnik k určitému okamžiku dostatek peněžních 

prostředků k úhradě svých závazků?“
13

 

 Podmínkou solventnosti je, aby každá firma měla určitou část majetku vázaných 

v peněžních prostředcích, nebo alespoň ve formě pohotově přeměnitelné v peníze. 

Podmínkou solventnosti je tedy likvidnost. (16) 

 Vysvětlení pojmu likvidnost a solventnost, s nimiž bude popsána následující 

problematika, je uvedena níže. 

 Likvidnost – vyjadřuje souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má 

firma připraveny k dispozici, aby mohla uhradit své splatné závazky. 

 Solventnost – je připravenost podniku hradit své závazky v době, kdy jsou 

splatné. (16) 

 Rozlišují se tři základní ukazatele: 

 okamžitá likvidita, 

 pohotová likvidita, 

 běžná likvidita. (13) 

Okamžitá likvidita 

 Okamžitá likvidita je označována jako likvidita 1. stupně. Představuje tak tedy 

nejužší vymezení likvidity a vstupují do ní pouze ty nejlikvidnější položky z rozvahy 

podniku. Tato likvidita měří schopnost podniku hradit dluhy, které jsou splatné.  

Do čitatele se dosazují peníze buďto v hotovosti nebo na běžném účtě  

a také ekvivalenty, mezi které patří volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, 

směnečné a splatné dluhy a šeky.  Likvidita bývá zajištěna, pokud má ukazatel hodnotu 

alespoň 0,2. (13) 

 Likvidita 1. stupně se doporučuje vyšší než 0,2 – 0,5. Žádoucí je však velikost 

větší než 1. Tato velikost značí, že je podnik schopen okamžitě splatit všechny své 

krátkodobé závazky. (8) 

Oka žitá likvidita = 
       é     ž í           

  á      é      
 

                       Zdroj: (8) 

                                                 
13

 LANDA. M. Jak číst finanční výkazy. 2008. s. 82. 
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Pohotová likvidita 

 Pohotová likvidita je označována jako likvidita 2. stupně. Pro tuto likviditu platí, 

že se snaží odstranit nedostatky běžné likvidity. Vylučuje tedy z oběžných aktiv zásoby 

a v čitateli tak ponechává pouze peněžní prostředky, jak v hotovosti, tak na bankovních 

účtech, krátkodobé cenné papíry a pohledávky. Je tedy užitečné zkoumat v analýze 

poměr ukazatele běžné a pohotové likvidity. Velký rozdíl těchto ukazatelů je typický 

pro obchodní firmy, kde se předpokládá rychlá obměna zásob a jsou tedy velmi likvidní. 

(16) 

 Aby byla zachována likvidita, neměla by hodnota ukazatele klesnout  

pod 1. Doporučuje se však, aby hodnota byla 1 - 1,5. Významné je také zkoumat vývoj 

tohoto ukazatele v čase. (8) 

Pohotová likvidita = 
   ž á         á    

  á      é  á     
 

                   Zdroj: (16) 

Běžná likvidita 

 Běžná likvidita bývá označována jako likvidita 3. stupně. Ukazuje, kolikrát 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Běžná likvidita podává 

informace o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, pokud by v daný 

okamžik přeměnil všechna svá oběžná aktiva v peněžní prostředky. (13) 

 Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je platební schopnost podniku. 

V literatuře se udává standardní hodnota ukazatele likvidity 2,5. Pokud je hodnota  

2,5 znamená to tedy, že 40 % oběžných aktiv se musí přeměnit na peníze, které uhradí 

krátkodobé závazky. Finančně zdravé firmy mají většinou hodnotu 2 - 3, dostačující 

 je však i hodnota 1,5 - 2,5. (8, 13)  

  žná likvidita = 
   ž á       

  á      é  á     
 

                     Zdroj: (16) 

2.4.4.3  Ukazatele zadluženosti 

 Pod pojmem zadluženost se rozumí, že podnik využívá k financování aktiv cizí 

zdroje. Růst zadluženosti může však podniku přispět k celkové výnosnosti neboli 
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rentabilitě a tím tedy i k vyšší tržní hodnotě firmy. Zároveň ale dochází i ke zvyšování 

rizika finanční nestability podniku. (16) 

 Hlavním důvodem pro financování aktiv ve své činnosti pomocí cizích zdrojů je, 

že jsou dostupné za mnohem nižší cenu v porovnání s vlastními zdroji. Zapojením 

cizích zdrojů do financování činností podniku umožňuje hlavně snížení nákladů  

na použití vlastního kapitálu v podniku. Použití vlastního kapitálu v podniku 

označujeme pomocí WACC. (6) 

 Při analýze se používá řada různých ukazatelů zadluženosti. Analýza zadluženosti 

tedy porovnává rozvahové položky. Na základě jejich výsledků zjistí, v jakém rozsahu 

jsou financována aktiva podniku pomocí cizích zdrojů. (13) 

Celková zadluženost (Debt ratio) 

 Celková zadluženost, tedy poměr celkových cizích závazků a celkových aktiv 

bývá často označována také jako ukazatel věřitelského rizika, koeficient napjatosti,  

dluh na aktiva nebo také debt ratio. (13) 

 Platí tedy, že čím větší je hodnota ukazatele, tím větší je riziko věřitelů. Z toho 

důvodu preferují věřitelé nižší hodnotu tohoto ukazatele. Na druhé straně vlastníci zase 

preferují větší hodnotu finanční páky
14

, aby mohli znásobit své zisky. V současné době 

preferuje mnoho firem využívání krátkodobých cizích zdrojů k financování podniku, 

která představují z věřitelského pohledu menší riziko jako zdroj financování. (13) 

 V odborné literatuře se považuje hodnota ukazatele zadluženosti do 30 %  

za nízkou. V rozmezí hodnoty ukazatele od 30 %-50 % za průměrnou, od 50 % - 70 %  

za vysokou a nad 70 % za rizikovou. Pokud je cizí kapitál větší než aktiva, jedná se 

o podnik, který je zadlužený. (8) 

C lková zadluž nost  D bt  atio  = 
   í      á 

      á       
 

                     Zdroj: (13) 

 

                                                 
14

 Finanční páka: Je to efekt zvyšování rentability vlastních zdrojů za použití vlastního kapitálu. Je to tedy 

poměr aktiv k vlastnímu kapitálu. Doporučené hodnoty pro finanční páku jsou větší než 1. Pokud je 

podmínka splněna, znamená to, že cizí kapitál zvyšuje rentabilitu kapitálu vlastního.(7) 
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Kvóta vlastního kapitálu (Equity ratio) 

 Ukazatel kvóty vlastního kapitálu je jeden z nejdůležitějších ukazatelů 

zadluženosti, který je používán k hodnocení finanční situace podniku. (13) 

 Sedláček (2001) ve své knize popisuje kvótu vlastního kapitálu následovně: 

 „Equity ratio je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Vyjadřuje finanční 

nezávislost firmy. Oba ukazatele (jejich součet je roven 1) informují o finanční struktuře 

firmy (o skladbě kapitálu). Převrácená hodnota kvóty vlastního kapitálu vyjadřuje 

finanční páku, která vede k finančnímu zadlužení firmy.“
15

 

Kvóta vlastního kapitálu   quity ratio) = 
      í      á 

      á       
 

                   Zdroj: (16) 

Koeficient zadluženosti (Debt to equity ratio) 

 Koeficient zadluženosti neboli míra zadlužení má stejnou strukturu jako celková 

zadluženost. To znamená, že oba ukazatele rostou s tím, jak rostou dluhy ve finanční 

struktuře podniku. Rozdílem je, že celková zadluženost roste lineárně, až do 100 %‚ 

a koeficient zadluženosti roste exponenciálně, tedy do nekonečna.  Převrácená hodnota 

tohoto ukazatele je označována jako míra samostatnosti firmy, jelikož převažuje vlastní 

kapitál na financování činnosti podniku.  Pokud využívá více leasingové financování, 

měl by se tento objem leasingových splátek přičíst k cizím závazkům, jelikož nejsou 

v rozvaze zobrazeny budoucí splátky. Jde o stejný dluh jako v případě splátek 

úvěru.(16) 

 Obecně platí, že čím je hodnota cizího kapitálu větší, je zde i vyšší riziko pro 

věřitele, že podnik nebude moci splácet své dluhy. Čím větší je riziko, tím větší je 

 i úroková míra, kterou stanovuje banka a jiní věřitelé, aby tak kompenzovali ztrátu při 

případném neplnění ze strany podniku. Proto by měl tento ukazatel mít hodnotu menší 

jak 70 %. (8) 

Ko fi i nt zadluž nosti  D bt to  quity ratio) = 
   í      á 

      í      á 
 

                     Zdroj: (8) 

                                                 
15

 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 70. 
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Běžná a dlouhodobá zadluženost 

 Tyto ukazatele vyjadřují, jaká část aktiv je financována buďto krátkodobými nebo 

dlouhodobými dluhy. Mezi krátkodobé cizí zdroje se řadí krátkodobé závazky, běžné 

bankovní úvěry, pasivní přechodné a dohadné položky a do dlouhodobých cizích zdrojů 

se řadí dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy. (16) 

  žná zadluž nost = 
  á           í      á 

      á       
 

Dlouhodobá zadluž nost = 
              í      á 

      á       
 

                  Zdroj: (16) 

2.4.4.4  Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity jsou využívány hlavně pro řízení aktiv. Měří tedy schopnost 

podniku, jak využívá investované finanční prostředky a vázanost jednotlivých složek 

kapitálu v jednotlivých aktivech a pasivech. Ukazatele aktivity vyjadřují, jaký je počet 

obrátek jednotlivých složek zdrojů, aktiv nebo dobu obratu. Používají se především 

proto, že díky rozboru těchto ukazatelů lze zjistit, jak podnik hospodaří s aktivy a jaký 

má vliv hospodaření na rentabilitu a likviditu. (6, 16) 

Obrat celkových aktiv 

 Udává, kolikrát se obrátí aktiva, tedy počet obrátek, za určitý časový interval např. 

jeden rok. Pokud bude zjištěno, že intenzita využívání aktiv je nižší než počet obrátek, 

měly by být zvýšeny tržby nebo by se měla odprodat některá aktiva. (16) 

 Tento ukazatel má spolu s rentabilitou tržeb významný vliv na rentabilitu aktiv. 

Průměrné hodnoty tohoto ukazatele jsou v rozmezí od 1,6 – 2,9. Pokud by se zjistilo,  

že doba obrátek aktiv je menší jak 1,5, měl by se začít, jak již bylo zmíněno, redukovat 

vložený majetek. (8) 

Ob at   lkov  h aktiv = 
    í   ž  

      
 

                                                Zdroj : (8) 
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Obrat stálých aktiv 

 Obrat stálých aktiv má význam při rozhodování o pořízení dalšího produkčního 

investičního majetku. Pokud je hodnota ukazatele nižší, je to signál pro výrobu,  

aby se zvýšilo využití výrobní kapacity. Zároveň je to ale i signál pro manažery, aby 

dočasně omezili investice firmy. (16) 

Ob at stál  h aktiv =  
    í   ž  

  á á       
 

                                      Zdroj: (16) 

Obrat zásob 

 Obrat zásob udává, kolikrát v průběhu roku je každá položka zásob prodána  

a následně opět naskladněna. (16) 

 Pokud má ukazatel vyšší hodnotu než oborový průměr, znamená to, že firma 

nemá zbytečné zásoby, které vyžadují nadbytečné financování. Přebytečné zásoby jsou 

neproduktivní, vyvolávají vyšší náklady na samotné skladování a představují tak nižší 

nebo nulovou výnosnost. Na druhou stranu, čím nižší je hodnota ukazatele v porovnání 

s oborovým průměrem, znamená to, že podnik má více zastaralých zásob a jejich reálná 

hodnota je nižší než cena uvedena v účetním výkaze. (8) 

Ob at zásob = 
    í   ž  

 á    
 

                                         Zdroj: (16) 

Doba obratu pohledávek 

 „Doba obratu pohledávek neboli průměrná doba splatnosti pohledávek  

dle Kislingerové (2004) měří, kolik uplyne dní, během nichž je inkaso peněz za tržby 

zadrženo v pohledávkách. Po tuto dobu musí firma čekat na inkaso plateb za své  

již provedené tržby za vyrobené výrobky a poskytnuté služby.“
16

 

 Dobu obratu pohledávek lze vypočítat jako poměr průměrného stavu pohledávek 

k průměrným denním tržbám na obchodní úvěr. Velmi užitečné je srovnání doby obratu 

pohledávek s běžnou platební podmínkou, za které podnik fakturuje své zboží.  

Tak může podnik zjistit, jak partneři platí své účty. Pokud je delší než běžná doba 

                                                 
16

 KISLINGEROVÁ. E. a kol. Manažerské finance. 2004. s. 83. 
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splatnosti, značí to, že obchodní partneři neplatí včas své účty. Ukazatel by měl mít tedy 

co nejmenší hodnotu. (8, 16) 

Doba ob atu pohl dáv k = 
       í       á   

    í   ž             
 

                            Zdroj : (16) 

Doba obratu závazků 

 Pomocí doby obratu závazků lze zjistit, v souvislosti s dobou splatnosti 

vystavených faktur, jaká je platební morálka podniku vůči jeho dodavatelům. Ukazatel 

tedy udává dobu, jak dlouho podnik odkládá platbu vůči svým dodavatelům. Na rozdíl 

od doby obratu pohledávek, kde se používal účet odběratelé, se zde pracuje s účtem 

dodavatelé. (16) 

 Dobu obratu závazků lze vypočítat jako poměr průměrného stavu závazků 

z obchodního styku k průměrným denním tržbám na obchodní úvěr. Doba obratu 

závazků by obecně měla být vyšší, než doba obratu (splatnosti) pohledávek. (8, 16)  

Doba ob atu závazků = 
 á       ů            ů 

    í   ž             
 

                                Zdroj : (16) 

2.4.4.5  Provozní ukazatele 

 „Dle Sedláčka (2001) jsou provozní ukazatele zaměřeny dovnitř firmy a uplatňují 

se tedy ve vnitřním řízení. Napomáhají managementu sledovat a analyzovat vývoj 

základní aktivity firmy. Provozní ukazatele se opírají o tokové veličiny, především  

o náklady, jejichž řízení má za následek hospodárné vynakládání jednotlivých druhů 

nákladů a tím i dosažení vyššího konečného efektu.“
17

  

Mzdová produktivita 

 Mzdová produktivita udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. 

Tento ukazatel by tak měl vykazovat rostoucí trend, v případě trendové analýzy. 

V čitateli se objevují buďto výnosy, nebo přidaná hodnota. Ta se dosazuje v případě,  

že se chce vyloučit vliv nakupovaných surovin, energií nebo služeb. Mzdová 

                                                 
17

 SEDLAČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 78. 
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produktivita obecně klesá, pokud klesá přidaná hodnota a narůstají mzdové náklady. 

(16) 

Mzdová p oduktivita = 
                á      

    
 nebo 

      á        

    
 

                   Zdroj: (16) 

Nákladovost výnosů 

 Ukazuje, jak celkové náklady zatěžují výnosy firmy. Hodnota ukazatele 

nákladovosti výnosů by měla být klesající. (16) 

Nákladovost v nosů = 
 á     

                 á      
 

                   Zdroj: (16) 

Materiálová náročnost výnosů 

 Ukazuje, jak spotřebovávaný materiál a energie zatěžují výnosy firmy. (16) 

Mat  iálová ná o nost = 
               á            

                 á      
 

                                                Zdroj: (16) 
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3 Analýza současného stavu 

 V této kapitole bude detailněji popsán současný stav společnosti NanoTrade s.r.o., 

dále pak hlavní předmět podnikání, produkty firmy nebo její historie a současnost.  

Pro přesnější představu o společnosti NanoTrade s.r.o. budou v podkapitolách detailně 

rozebrány analýzy vnějšího okolí a následně i analýza vnitřního okolí podniku. Tyto 

analýzy poslouží jako východisko pro sestavení SWOT analýzy, která zahrnuje silné  

a slabé stránky společnosti, poukazuje však i na její budoucnost, tedy na příležitosti 

nebo naopak hrozby, které by mohly být pro společnost NanoTrade s.r.o. nebezpečné.  

Dále pak bude provedena finanční analýza společnosti. 

3.1  Představení společnosti18 

Obchodní firma:  NanoTrade s.r.o. 

Sídlo:    Olomouc, Nová ulice, Mozartova 178/12, PSČ 779 00 

Identifikační číslo:  453 07 971 

Právní forma:   Společnost s ručením omezením 

Základní kapitál:  1 000 000 Kč 

Obrat společnosti:  do 10 000 000 Kč v roce 2011 

Počet zaměstnanců:  5 

 V práci bude posouzeno finanční zdraví společnosti NanoTrade s.r.o. se sídlem 

v Olomouci. Firma zaměřuje své podnikání především na transfer špičkových 

technologií a nanotechnologií. Jednou z oblastí je také aplikace stříbra ve funkčním 

oblečení. Díky zázemí a úzké spolupráci s univerzitami a výzkumnými pracovišti nejen 

v České republice, ale i v Polsku, Rakousku, Německu nebo ve Velké Británii provádí 

také aplikační výzkum a vývoj vzorků nových technologií, aplikačních postupů, 

materiálů. Společnost má také zahraniční zastoupení a to v Německu, Polsku, 

Slovensku, Maďarsku, Makedonii, Austrálii a v USA. (34) 

 

 

                                                 
18

 Obchodní rejstřík a Sbírka listin, Obchodní rejstřík podle firem.[online]. 2012. [cit. 2012-03-07]. 

Dostupné z: <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=nanotrade>. Poslední aktualizace 

07.03.2012. 
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3.2  Předmět činnosti 

 NanoTrade s.r.o. je česká firma, která má za cíl zavádět na trh nové materiály, 

technologie a výrobky v oboru textilií. Ty jsou vyráběny s použitím moderní 

technologie – nanotechnologie. Jsou to tzv. multifunkční textilie. (34) 

 Mezi další činnosti podnikání společnosti NanoTrade s.r.o. patří
19

: 

 nákup materiálu za účelem dalšího zpracování a prodeje, 

 výroba funkčního oblečení, 

 testování, 

 vývoj vzorků nových materiálů, technologií a aplikačních postupů, 

 vyřízení atestů na certifikačních pracovištích, 

 zajištění nových nanomateriálů, jejich analýza, definování a příprava projektů, 

definování výrobního programu, marketing, 

 poradenství, konzultace a marketing v oblasti nanotechnologií, 

 popularizace a propagace nanotechnologií. 

Produkty s antibakteriálními účinky 

 Hlavním produktem společnosti, jak již bylo uvedeno, je funkční prádlo 

s polyesterovým vláknem, které obsahuje stříbro. Prodej funkčního prádla tvoří  

cca 60 % z celkových tržeb za rok. Firma se zaměřila na nanotechnologie z jednoho 

hlavního důvodu. A to, že v České republice není mnoho firem, které by se zabývaly 

výrobou a testováním funkčního prádla, obsahující polyesterové vlákno se stříbrem. 

Tento fakt odlišuje společnost od ostatních na trhu. (34) 

                                                 
19

 Nanotrade s.r.o., Produkty. .[online].[cit. 2012-03-16]. Dostupné z: <http://nanotrade.cz/produkty/ >. 

Poslední aktualizace 2012. 

Obrázek 3: Logo společnosti NanoTrade s.r.o. (Zdroj: (33)) 
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 Další složkou, která se významně podílí na tržbách firmy, je prodej produktů 

s antibakteriálními účinky, jako jsou např. ubrousky, roztok Nanosilver nebo 

antibakteriální sprej do obuvi. (34) 

 Výše uvedené produkty jsou vyráběny pomocí nanotechnologie. Stříbro  

je používáno především z důvodu  jeho antibakteriálních účinků, které jsou známy  

po tisíciletí. Všechny produkty společnosti jsou zdravotně nezávadné a mohou  

je používat i lidé, kteří trpí kožními nemocemi. (34) 

 Hlavní osobou, která zaštiťuje vývoj a výzkum v oblasti nanotechnologií  

je RNDr. Jiří Oborný, jednatel společnosti. (34) 

Produkty s ochrannými účinky 

 Produkty s ochrannými účinky tvoří poslední složku, která se podílí na celkových 

tržbách společnosti. Tyto produkty dodávají nejrůznějším povrchům celou řadu nových 

vlastností, např. odolnost vůči UV záření, nebo nesmáčivost. Povrchy jsou buďto 

smáčivé nebo nesmáčivé. Mezi smáčivé povrchy patří omítka, betonové povrchy, dřevo, 

papír nebo textil, mezi nesmáčivé povrchy patří sklo, keramika, kov nebo plast. (34) 

Produkty chránící životní prostředí 

 Mezi tyto produkty se řadí aditivum do paliva. Tento produkt je vytvořen tak,  

aby byl neškodný životnímu prostředí. (34) 

3.3  Historie a současnost společnosti 

 Společnost NanoTrade s.r.o. byla založena v roce 2004 v Olomouci,  

kde se i do dnešní doby nachází její sídlo. Společnost byla založena společníky  

RNDr. Jiřím Oborným a Ing. Ladislavem Torčíkem. Základní kapitál firmy činí  

1 000 000 Kč. (39) 

 Během 7 let činnosti došlo k velkému rozvoji firmy. Tato společnost se zpočátku 

zabývala prodejem ponožek.  S postupem času se firma rozrostla a rozšířila svůj 

sortiment a obor působnosti. Aby udržela stejný krok s konkurencí, snaží se rok co rok 

inovovat své výrobky a služby tak, aby byly pro zákazníky co nejzajímavější. 

Společnost v posledních letech rozšířila své pole působnosti nejenom na výrobu 
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funkčního prádla, rozšířila své portfolio o produkty s ochrannými účinky pomocí 

využívání moderní nanotechnologie. 

 Ve společnosti Nanotrade s.r.o. je v současné době po nedávných organizačních 

změnách zaměstnáno 5 zaměstnanců. V oblasti vývoje a výzkumu se firma zaměřuje  

na výběr zaměstnanců dle odborného vzdělání v daném oboru. Ostatní pracovní pozice 

ve firmě jsou obsazeny pracovníky i bez odborného vzdělání. Podmínkou je však 

minimální středoškolské vzdělání. 

3.4  Analýza vnějšího okolí podniku 

 Následující kapitola bude zaměřena na vnější prostředí podniku, které zahrnuje 

SLEPTE analýzu a Porterovu analýzu. 

3.4.1 SLEPTE analýza 

 Jak již bylo uvedeno v teoretické části této práce, SLEPTE analýza zahrnuje 

analýzu sociálních faktorů, dále legislativních, ekonomických, politických, 

technologických a ekologických faktorů, které firmu ovlivňují. 

Sociální faktory 

 Vzhledem k poloze, kde firma sídlí, tedy v Olomouckém kraji, musí důkladně 

sledovat působení těchto faktorů. V současné době jsou pro firmu důležité především 

ukazatele nezaměstnanosti, vývoj populace, informace o životním stylu a v neposlední 

řadě i o životní úrovni obyvatelstva. To vše se odráží na tržbách společnosti. 

V Olomouckém kraji lze sledovat relativně velký důsledek ekonomické krize, která byla 

v roce 2008. V té době zkrachovalo hodně podniků, ostatním, které krizi přečkaly, 

klesla poptávka a firmy tak byly nuceny snižovat i platy svých zaměstnanců. Lidé začali 

více šetřit, méně utrácet nejen za služby, ale i výrobky a nakupovali pouze  

ty produkty, které byly nejvíce nutné.  

 Dle Českého statistického úřadu byla k 1. březnu roku 2012 nezaměstnanost 

v České republice 9,2 %. V Olomouckém kraji je evidována nezaměstnanost  

k 29. únoru roku 2012 12,13 %.  V roce 2011 klesl v Olomouckém kraji počet obyvatel, 
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jak v důsledku migračního úbytku, tak i vyšším počtem zemřelých lidí. Dle statistik  

je tedy registrováno nejméně narozených dětí od roku 2006. (23) 

 Vzhledem k rostoucí nezaměstnanosti se tak snížila i životní úroveň lidí, žijících 

v Olomouckém kraji. Společnost tato skutečnost příliš neovlivnila, jelikož se snaží mít 

takové produkty, o které bude stále zájem. V roce 2008, tedy v době ekonomické krize 

měla společnost jedny z nejvyšších tržeb ve sledovaném období. V ostatních letech, jak 

lze vidět ve výkazu zisku a ztráty, mají tržby také vzrůstající tendenci (viz Příloha 2).  

To značí, že krize ani menší kupní síla zákazníků neovlivnily významně tržby podniku. 

 Průměrný počet zaměstnanců v posledních 3 letech mírně rostl a to především 

z důvodu rozšíření výroby o nové produkty. Firma se snažila i v době krize neustále 

vytvářet nové produkty, které by svoji kvalitou zaujaly zákazníky. Výše platů 

zaměstnanců se v poslední době razantně neměnila. Ve firmě je zaměstnáno v současné 

době 5 zaměstnanců, kteří bez problémů zvládají své úkoly. Vedení společnosti proto 

neuvažuje o tom, že by v dohledné době probíhal nábor nových zaměstnanců. 

 Při zaměření se na produkty společnosti, především na funkční oblečení 

s obsahem stříbra, lze sledovat, že největší klientelu tvoří zákazníci ve věkové kategorii 

od 25 - 55 let. V poslední době je velkým trendem klást důraz na zdravý životní styl, 

uspokojovat své potřeby nebo nakupovat kvalitní produkty. Tyto trendy mají kladný 

vliv na firmu, protože produkty jsou často využívány pro sportovní aktivity. 

 Výše uvedené sociální faktory mají vliv na nákupní chování spotřebitelů  

a v důsledku i na firmu samotnou.  Proto by neměla společnost podceňovat tyto faktory 

a měla by se zaměřit na sledování jejich vývoje. 

Legislativní faktory  

 Každá firma, která chce podnikat na území České republiky, musí dodržovat 

zákony a vyhlášky stanovené státem, které se vztahují k činnosti podniku. Jedná  

se především o obchodní zákoník, zákoník práce, živnostenský zákon, zákon  

o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH a ostatních daních, občanské právo, 

dále pak vyhlášky, předpisy nebo legislativy apod. Vzhledem k tomu, že firma 

obchoduje i se zahraniční klientelou, musí znát i zákony, týkajících se zahraničního 

obchodu. 
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 V oblasti legislativních faktorů lze tedy hovořit o změnách, které stanovil stát,  

a mohou podnik významně ovlivnit. Mezi aktuální změny, které se podniku  

od 1. 1. 2012 dotkly, patří zákon o DPH, novela zákoníku práce a změny 

v nemocenském pojištění. Za další změnu, která se podniku v budoucnu dotkne, bude 

jistě také důchodová reforma. 

 Nový zákon o DPH, platný k 1. 1. 2012, upravuje změnu v sazbě DPH  

a to u snížené sazby daně z 10 % na 14 %.  V loňském roce 2011 byla také u snížené 

sazby daně upravena sazba z tehdejších 9 % na 10 %. Základní sazba DPH, která  

se v roce 2011 zvýšila z 19 % na 20 % i v letošním roce, 2012, zůstává stejná. (19) 

 Podle aktuálních informací premiéra Petra Nečase z března 2012, vzroste nejspíše 

v roce 2013 DPH u snížené sazby daně z 14 % na 15 % a u základní sazby DPH z 20 % 

na 21 %. 

 I přes skutečnost zvýšení snížené sazby DPH na 14 % v roce 2012, společnost  

na svých webových stránkách informovala o tom, že nedojde ke zdražení produktů, 

kterých se to týká, a to ponožek, spodního prádla a triček, které jsou zařazeny  

ve skupině zdravotnických prostředků. Společnost se tak rozhoda přenést tuto finanční 

zátěž na sebe. (33)  

 Novela zákoníku práce, platná od 1. 1. 2012 s sebou přinesla rozsáhlé změny 

týkajících se pracovněprávních vztahů.  Největší změny lze vidět např. v úpravách 

výpovědí, kde přibude nový důvod k výpovědi. Zaměstnanec může dostat výpověď 

v případě, že se v době pracovní neschopnosti nebude nacházet v místě trvalého pobytu. 

Další změnu lze sledovat ve zkušební době, která lze nově sjednat až na dobu 6 měsíců, 

nebo v odstupném. Pokud byl zaměstnanec v pracovním poměru méně než jeden rok, 

má nárok na odstupné jednoho průměrného výdělku. Pokud pracovní poměr trval  

od jednoho do dvou let, lze nárokovat odstupné minimálně dvouměsíčního průměrného 

výdělku a v případě pracovního poměru, delšího než dva roky, má zaměstnanec právo 

na trojnásobek průměrného výdělku. Mezi hlavní změnu v novele zákoníku práce patří 

dohoda o provedení práce. V současné době lze u jednoho zaměstnavatele odpracovat 

až 300 hodin za jeden kalendářní rok. Při výdělku nad 10 000 Kč platí zaměstnanec 

sociální a zdravotní pojištění. (19) 
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 Výše uvedené nové změny, které se týkají například odstupného, se v současné 

době firmy dotýkají, jelikož v únoru 2012 dostal výpověď jeden zaměstnanec, kterému 

bylo vyplaceno dvouměsíční odstupné. V dohledné době firma předpokládá, že by 

neměla být žádná fluktuace. Zaměstnanci společnosti mají uzavřenou smlouvu  

se zaměstnavatelem v podobě hlavního pracovního poměru s  výpovědní lhůtou dle 

délky pracovního poměru. Dohodu o provedení práce firma uzavírá výjimečně, je to 

například v době Vánočních trhů v Brně, kdy poskytuje brigádu studentům.  

 Poslední novinkou, která se týká všech firem, je čerpání dovolené. 

“Zaměstnavatel je nově povinen určit dovolenou tak, aby ji zaměstnanec vyčerpal  

v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo, ledaže by mu v tom 

bránily provozní důvody nebo překážky na straně zaměstnance.“
20

 

 Pro společnosti jsou aktuální také změny v nemocenském pojištění. „Od 1. ledna 

2012 zůstávají v platnosti změny v nemocenském pojištění, které byly provedeny  

už k 1. lednu 2011. Nadále tedy platí, že nemocenské se bude vyplácet  

až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) a denní výše 

nemocenského činí 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ)  

po celou dobu DPN nebo nařízené karantény. Tato opatření by měla platit  

do 31. 12. 2013.“ 
21

 

 I v roce 2012 tedy platí, že nemocenská bude vyplácena až od 22. dne pracovní 

neschopnosti. Na náhradu mzdy má zaměstnanec právo až od 4. pracovního dne. (30)  

 Tato skutečnost firmu výrazně neovlivní, jelikož nemocnost ve společnosti je 

velmi nízká. 

 Důležité je také zmínit také důchodovou reformu, které po několika odkladech 

vstoupí v platnost v roce 2013. Tato reforma nebude mít na podnik velký vliv, jelikož 

společnost má málo zaměstnanců, a proto by firmu výrazně nezatěžovala. 

                                                 
20

 Business Info, Zákoník práce od ledna 2012 [online]. [2012] [cit. 2012-3-9]. Dostupné z: <  

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pracovni-pravo/zakonik-prace-od-ledna-2012/1000873/62424/> 

Poslední aktualizace 8.12.2011 

21
 Businessinfo, Nemocenské pojištění v roce 2012 [online]. [2012] [cit. 2012-3-10]. Dostupné z: 

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zakonne-pojisteni/cssz-nemocenske-pojisteni-v-roce-

2012/1001911/62888/> Poslední aktualizace 2.1.2012 
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Ekonomické faktory 

 Pro Českou republiku je velmi důležité ekonomická úroveň. Ta však byla 

v minulých letech postižena ekonomickou krizí, která, jak již bylo uvedeno, postihla 

Českou republiku v roce 2008. Česká ekonomika v té době byla velmi postižena 

 a zaznamenala tak řadu změn. Vysoce vzrostla nezaměstnanost ve všech krajích a firmy 

přicházeli o poptávky po svém zboží.  

 V současné době je na tom česká ekonomika lépe, než v době ekonomické krize, 

ale neustále lze sledovat velké rozdíly ve vývoji ekonomiky v jednotlivých krajích ČR. 

Jako příkladem jde uvést rozdíl mezi průměrnou hrubou měsíční mzdou celkově v ČR  

a v Olomouckém kraji, kde sídlí společnost NanoTrade s.r.o.  

 Dle ČSÚ je průměrná měsíční mzda v České republice, zaznamenána k březnu 

2012   26 067 Kč.  Průměrná mzda tak od roku 2007, kdy byla 20 957 Kč, vzrostla. 

V Olomouckém kraji se oproti loňskému roku sice průměrná měsíční mzda zvýšila‚  

o 2,8 %, přesto ale dosahuje výše 21 643 Kč.  Průměrná mzda od roku 2007, kdy byla 

20 957 Kč, roste. V loňském roce, tedy v roce 2011, byla zaznamenána částka  

24 321 Kč. (24) 

 Průměrný plat zaměstnanců ve společnosti se pohybuje okolo 20 000 Kč. Jako 

každá jiná firma i společnost NanoTrade s.r.o. řeší důkladně platy svých zaměstnanců. 

Zvolila tak způsob pevné mzdy, ke které jsou dále připočítány odměny v podobě 

procent z obratu tržeb firmy z činnosti E-shopu. Výše platů ve společnosti je zhruba  

o 5 000 Kč menší, než výše uvedený průměrný plat dle Českého statistického úřadu. 

Zaměstnanci jsou však s platem relativně spokojeni, protože nezaměstnanost v kraji  

je velmi vysoká, a tudíž, pokud by chtěli na základě nedostatečného ohodnocení z firmy 

odejít, ví, že by bylo velmi těžké najít práci a pokud ano, předpokládají, že by plat nebyl 

vyšší.  

 Klíčovým ukazatelem ekonomiky v každém státě, který měří výkonnost politiky, 

je hrubý domácí produkt (déle jen HDP).  HDP představuje celkovou peněžní hodnotu 

statků služeb, které jsou vytvořené za dané období na určitém území. Časovým období 

pro měření HDP bývá jeden kalendářní rok. HDP v roce 2011 vrostl o 1,7 %. Největší 

pokles HDP byl zaznamenán v období krize, v roce 2009, kdy klesl o 4,2 % vzhledem 
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k roku 2008. V roce 2010 vzrostl HDP o 2,2 %. V této době už rostla poptávka po zboží 

a firmy tak mohly produkovat své výrobky. (22) 

 I přes nepříznivý vývoj ekonomiky, společnost NanoTrade s.r.o. zaznamenala 

relativně velký růst tržeb (největší v roce 2010) za prodej zboží od roku 2006. V roce 

2007 byly tržby z prodeje zboží 3 952 000 Kč. V roce 2008, kdy byla ekonomická krize, 

zaznamenala firma pokles tržeb, a to o zhruba 600 000 Kč oproti roku 2007. 

V následujících letech je již zaznamenán opět nárůst tržeb z prodeje zboží, v roce 2009 

o 1 400 000 Kč oproti roku 2008. Rok 2010 vykazuje tržby z prodeje zboží přes  

6 800 000 Kč. Z výše uvedeného je patrné, že ekonomická krize firmu nepostihla  

ve velké míře a tržby z prodeje jsou v posledních letech vzestupné. (39) 

 Firma se snaží vyvarovat nepříznivým důsledkům krize tím, že tržby netvoří 

pouze prodej textilií, ale je zaměřena i na jiné odvětví. Firma produkuje pouze to, co 

dokáže reálně prodat, proto nebyl zaznamenán ani výkyv v oblasti poptávky.  

 Politické faktory 

 Česká republika, v čele s prezidentem Václavem Klausem, je demokratická země. 

Současný prezident má před sebou poslední rok v čele státu, a proto se dají očekávat 

v příštím roce zásadní změny v politické sféře. Na začátku února 2012 senát odsouhlasil 

změnu ústavy a tak nového prezidenta nebudou volit politici, ale všichni občané České 

republiky. Tato změna je velmi vítána širokou společností. 

  V očekávání je také spuštění penzijní reformy v roce 2013, které s sebou přinese 

velké změny, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. 

 V současnosti se vláda potýká s korupčními aférami, kdy byli podpláceni 

poslanci, nebo jiní byli zase odposloucháváni. Tato situace nepřidává důvěryhodnosti 

obyvatelům České republiky a vytváří tak velmi nepříznivé klima. Mnozí tak považují 

vládu za nestabilní, nejsou s ní spokojeni a přivítali by změnu.  

Technologické faktory 

 Technologie jsou důležitým faktorem pro rozvoj každé firmy. I z toho důvodu  

se společnost rozhodla již na počátku vzniku firmy v roce 2004 investovat do webových 

stránek a zavedení E-shopu. Díky internetovému prodeji, kde firma nabízí sortiment  
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od funkčního oblečení, přes sportovní doplňky po ostatní nanoprodukty, zaznamenala 

nárůst tržeb. Na svých internetových stránkách informuje zákazníky o novinkách  

a činností společnosti. Důležitou složkou, které webové stránky obsahují, jsou také 

recenze přímo od zákazníků. Tato technologie se firmě velmi osvědčila a to především 

z důvodu, že zatím nemá na území České republiky vlastní kamenný obchod.  

 Společnost se snaží držet krok s moderní technologií, a proto se zaměřuje  

na nanotechnologie, které jsou v současné době velmi populární. Společnost bohužel 

nemá vlastní laboratoř, kde by mohli pracovníci provádět výzkumy. Má tak tzv. externí 

dodavatele. Výzkumy jsou prováděny v pronajatých laboratořích na univerzitách. Dále 

využívají pronájmu laboratoří ve Státním zdravotním ústavu v Ostravě nebo Státního 

veterinárního ústavu v Olomouci. (34) 

 Finanční prostředky na výzkum získává společnost pomocí grantů,  

nebo z vlastních zdrojů. Dle jednatele společnosti pana RNDr. Jiřího Oborného byly 

aktuální výdaje na vědu a výzkum v roce 2011 2 750 000Kč. 

 Možnosti aplikace nanotechnologií jsou velmi široké, a proto se firma orientuje  

na jejich aplikační vývoj a výzkum. 

 Ekologické faktory 

  Jednou z novinek, kterou společnost uvedla na trh, je nanoaditivum do motorové 

nafty. Nejen že tento produkt snižuje spotřebu nafty o 5-12 %, čistí spalovací motory, 

snižuje emise a nemá negativní vliv na motor a životní prostředí. Firma si zakládá  

na tom, aby byly její produkty testovány. O významu aditiv svědčí test, který byl 

proveden na Rallye Dakar. To, že je tento produkt úspěšný přispívá fakt, že společnost 

uzavřela kontrakt na odběr nanoaditiv Envirox v únoru 2012 s britskou společností 

Energenics a stala se tak zástupcem pro střední Evropu. (33) 

 Společnost získává i dotace na svůj výzkum. Jsou to dotace do stříbra  

ve zdravotnických prostředcích od Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2010 

dostala společnost dotace na projekt Ústavu chemie Univerzity Palackého v Olomouci. 

Tento projekt bude trvat 4 roky a zabývá se výzkumem zdravotnických prostředků 

s nanotechnologií. Dále společnost uspěla, když byla vybrána mezi dalšími 14-20ti 



57 

 

firmami do dotačního programu 7FP. Účastní se tak 7. rámcového projektu EU ohledne 

komercializace nanotechnologií Natofate a rizika nanotechnologií Nanocom. (34)  

3.4.2 Porterův pětifaktorový model 

 Porterův pětifaktorový model je další analýzou podnikového okolí, která  

se zabývá jednotlivými konkurenčními silami, které na podnik působí. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

  Firma spolupracuje již několik let s kvalitními dodavateli, kteří jsou pro ni velmi 

důležití. Mezi hlavní dodavatele patří firma Sintex, a.s. se sídlem v České Třebové. Tato 

společnost je hlavním dodavatelem materiálu např. úpletu, který firma používá  

pro výrobu funkčního oblečení. Mezi další dodavatele patří firma Antonín Bartoněk 

ABTEX, která sídli v Brně. Tato firma se zabývá výrobou různých druhů úpletů 

s obsahem stříbra. Dodavatelem ponožek je firma Northman Outdoor s.r.o. se sídlem 

v Bruntálu. Firma je spokojená se současnými dodavateli, jelikož spolupráce s nimi 

 je vedena na velmi dobré úrovni a pěstují dobré vztahy. Jejich vyjednávací síla je 

relativně nízká, jelikož mohou přejít v případě problémů k jinému dodavateli. 

 Společnost spolupracuje i se zahraničními dodavateli, od kterých odebírá přízi 

s obsahem stříbra. Jedná se především o spolupráci s dovozcem z Číny. Vyjednávací 

síla dodavatele z Číny by mohla být relativně velká, jelikož příze je pro společnost 

důležitým materiálem k výrobě textilií. Mohla by tak nastat situace,  

kdy nedojde objednaná dodávka materiálu, která by mohla brzdit výrobě. Společnost 

právě pro tento případ sleduje stav zásob a dostatečně dlouhé době dopředu objedná 

nový materiál tak, aby nedocházelo k problémům ve výrobě. Bere tak v ohled i dodací 

lhůtu materiálů z Číny, která je 3 měsíce. 

 Nejvýznamnějším dodavatelem, který firmě na zakázku zhotovuje funkční prádlo, 

je společnost DOWERA s.r.o, se sídlem ve Znojmě. Jeho vyjednávací síla je opět 

relativně nízká, jelikož existují i jiné firmy zabývající se stejnou činností podnikání. 

 Spolupráce mezi s dodavatelskými firmami je na dobré úrovni, firmy si navzájem 

nekonkurují a zakládají si na kvalitní spolupráci. Společnost NanoTrade s.r.o.  

je s výběrem svých dodavatelů velmi spokojena. I přesto společnost neustále sleduje 
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nabídku konkurenčních firem a v současné době jedná o další možné spolupráci  

a to s firmou JITEX Comfort s.r.o., se sídlem v Písku. Aby nebyli závislí na jednom 

dodavateli. Tato společnost by v případě potíží mohla nahradit společnost DOWERA 

s.r.o. 

Vyjednávací síla zákazníků 

  Mezi nejčastější vyjednávací sílu zákazníků patří jednotliví odběratelé, kteří 

nakupují funkční oblečení nebo ostatní nanoprodukty přes E-shop. Maloodběratelé  

tak tvoří řádově 70 – 80 % tržeb společnosti. Každý zákazník je pro firmu velmi 

důležitý, a proto se snaží maximálně vyhovět jeho požadavkům.  Pro spokojenost a 

udržení klientů se firma rozhodla nenavyšovat ceny svých produktů a v co nejkratší 

době zasílá zákazníkům objednávky, nejčastěji do 48 hodin. Vyjednávací síla těchto 

zákazníků je relativně malá. 

 Mezi další odběratele můžeme uvést lékárny, které odebírají ponožky se stříbrem 

a jsou antibakteriální. Dalšími odběrateli jsou například firma Prabos plus a.s.  

ze Slavičína, kteří odebírají antibakteriální spreje do obuvi nebo HARTMAN – RICO 

a.s., kteří odebírají ponožky jako reklamní materiál. Vyjednávací síla odběratelů je  

tak o něco větší než u maloodběratelů, ale také je relativně malá. 

 Společnost se snaží uspokojit své zákazníky prostřednictvím poskytování slev. 

Stálí zákazníci tak mohou dostat slevu na jedno čtvrtletí až 7 %, pokud byl jejich nákup 

nad 10 000 Kč. Dále pak slevu 5 %, při nákupu od 5 000 – 10 000 Kč a 3 % slevu při 

nákupu nad 3 000 Kč.  

 Společnost má však nedostatečné webové stránky, které neprezentují firmu tak, 

aby si získala co největší počet zákazníků. Mohlo by se lehce stát, že zákazníci přejdou 

k jiným podnikům, které nabízí velmi blízké produkty. Nespokojenost zákazníků může 

být nejenom v postrádání kamenné prodejny, ale i v postrádání více střihů a barevných 

kombinací nabízených produktů. Jejich vyjednávací síla by v budoucnu mohla být 

relativně velká. 
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

  Díky dlouholetým zkušenostem je firma připravena na potenciální příchod 

nových konkurenčních firem na trh. Vzhledem k tomu, že možnosti vstupu do odvětví 

nejsou složitá (nový konkurent by musel vlastnit pouze dostatečně vysoký kapitál na 

základní zdroje a dobré kontakty), může se na trhu objevit nový konkurent prakticky 

kdykoli. Firma má ale dostatečné množství stálých zákazníků, kteří si cení jejich služeb 

a kvalit, proto by nová firma musela dojít s ještě kvalitnějšími materiály. Firma si 

zakládá především na tom, že do svých produktů přidává obsah stříbra. Tím jsou 

produkty antibakteriálnější a šetrnější jak pro zákazníky, tak i pro životní prostředí. Na 

druhou stranu si je ale firma dobře vědoma toho, že jakmile by se na trhu objevil nový 

konkurent, musela by vymyslet novou strategii, aby se udržela stále na trhu. 

 V současné době není zaznamenána žádná nová konkurence na trhu, která  

by produkovala tytéž výrobky a mohla tak ohrozit vývoj společnosti. 

 Hrozba substitutů 

 Mezi substituty společnosti patří klasické prádlo a oblečení, které koupíme 

v jakémkoli obchodě. Ať už jsou to obchody ve velkých nákupních centrech, nebo malí 

prodejci ve městech, mezi které patří i asijští prodejci oblečení. Ti v posledních letech 

zaznamenali velký rozvoj, jelikož lidé nakupují v jejich obchodech. Těmto lidem nejde 

tak o kvalitu, jako spíš o cenu dostupného zboží. Funkce oblečení není nijak významná, 

materiál je spíše z bavlny nebo bavlny a polyesteru. Protože je ale společnost rozdělena 

na lidi, kteří dbají na kvalitu, cenu, značku, nebo materiál, je substitutů na trhu několik 

 i v podobě jiného funkčního oblečení, ale bez obsahu stříbra. Lidé mají možnost 

vybírat si oblečení a výrobky dle svých požadavků. Z toho důvodu je firma zaměřena  

na speciální produkty a funkční prádlo a i přes výše uvedené substituty má svoji 

skupinu zákazníků, kteří se nespokojí s obyčejnými substituty a chtějí kvalitní produkty. 

Rivalita firem působících na daném trhu 

 V České republice působí řada firem, které nabízejí podobné výrobky, jako je 

funkční oblečení buďto s obsahem stříbra nebo bez obsahu stříbra. Mezi největší 

konkurenty společnosti NanoTrade s.r.o. patří firmy: KLIMATEX a.s., MOIRA CZ, a.s. 

nebo RUDOLF SKŘIVAN – LITEX. 
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KLIMATEX a.s.
22

 

Obchodní firma:  KLIMATEX a.s. 

Sídlo:  Brno, Šujanovo nám. 3, PSČ 602 00 

Identifikační číslo:  277 34 528 

Právní forma:  Akciová společnost  

 

 Společnost se značkou KLIMATEX a.s., která má sídlo v Brně, vznikla v roce 

2007, avšak historie společnosti sahá do roku 1949. Do 70. let působila firma  

jako Výzkumný ústav pletařský v Brně a od roku 1977 začala průmyslová výroba 

funkčních výrobků. To znamená, že tato firma patří mezi velmi stabilní společnost 

s dlouholetou tradicí.(25) 

 Hlavním předmětem podnikání je prodej funkčního oblečení pro sport a volný čas. 

Tržby společnosti za rok 2010 jsou 56 mil. Kč. Průměrný počet zaměstnanců v roce 

2010 je 46. (35) 

MOIRA CZ, a.s.
23

 

Obchodní firma: MOIRA CZ, a.s. 

Sídlo: Praha 4, Antala Staška 114/20 

Identifikační číslo: 264 79 761 

Právní forma: Akciová společnost 

  

  Další konkurentem je společnost MOIRA CZ, a.s., se sídlem v Praze, která byla 

pod jmenovanou značkou založena v roce 2001. Historie společnosti, dříve Alae Lupuli, 

sahá do roku 1990. V téže roce zahájila tehdejší firma výrobu oblečení do extrémních 

podmínek a o dva roky později uvedla na trh funkční prádlo. (31) 

 Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba textilních vláken a tkanin, 

výroba oděvů a dále pak oděvních doplňků. Tržby za rok 2009 jsou 115 mil. Kč. 

Průměrný počet zaměstnanců v téže roce byl 118.(37) 

                                                 
22

 Obchodní rejstřík a Sbírka listin, Obchodní rejstřík podle firem.[online]. 2012. [cit. 2012-04-12]. 

Dostupné z:< https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=klimatex>. Poslední aktualizace 12.04.2012. 

23
 Obchodní rejstřík a Sbírka listin, Obchodní rejstřík podle firem.[online]. 2012. [cit. 2012-04-12]. 

Dostupné z:< https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-

vypis?subjektId=isor%3a469193&typ=actual&klic=wQS%2fDV9hDJZABgr5Diyseg%3d%3d> Poslední 

aktualizace 12.04.2012. 
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LITEX
24

 

Obchodní firma:  RUDOLF SKŘIVAN - LITEX 

Identifikační číslo:  162 11 871 

Podnikatel:  Rudolf Skřivan 

 

 Firma LITEX byla založena v roce 1991 a její sídlo je v Litomyšli. Hlavním 

předmětem podnikání firmy LITEX  je výroba plavek, spodního prádla a sportovního 

oblečení. Ve výroční zprávě z roku 2003, které je jako poslední vystaven, lze zjistit 

tržby za prodej zboří, které činily necelých 17 mil. Kč. Informace o počtu zaměstnanců 

zde nebyla uvedena.(36) 

 Uvedené společnosti KLIMATEX a.s., MOIRA CZ a.s. a RUDOLF SKŘIVAN – 

LITEX lze považovat v České republice za stabilní s mnohaletou zkušeností. Všechny 

společnosti nabízí nejrůznější funkční prádlo a sportovní oblečení. Společnost 

NanoTrade s.r.o. se snaží od této konkurence odlišit právě jiným sortimentem,  

a to produkty s obsahem stříbra. 

 Všechny výše uvedené firmy v oblasti konkurence mají zaměření především na 

výrobu klasického funkčního prádla. Jejich výrobky neobsahují antibakteriální 

vlastnosti. Proto se firma zaměřila na tuto specializaci, aby se od ostatních prodejců 

prádla odlišila. Firmy tak jsou pro společnost konkurencí ale ne však velkou, jelikož 

nabízí prádlo s jinými vlastnostmi. 

  Mezi největší konkurenty společnosti NanoTrade s.r.o. ve výrobě  

a použití nanotechnologií se řadí společnosti SYNPO, akciová společnost nebo 

NANOFUTURE s.r.o.  

  

                                                 
24

 Obchodní rejstřík a Sbírka listin, Obchodní rejstřík podle firem.[online]. 2012. [cit. 2012-04-12]. 

Dostupné z:< https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-

vypis?subjektId=isor%3a559092&typ=actual&klic=1q651Opz8vqbzYYOh1SofA%3d%3d> Poslední 

aktualizace 12.04.2012. 
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SYNPO, akciová společnost
25

 

Obchodní firma:  SYNPO, akciová společnost 

Sídlo:  Pardubice, Zelené Předměstí, S. K. Neumanna 1316, 

PSČ 532 07 

Identifikační číslo:  465 04 711 

Právní forma:  Akciová společnost 

 

 Společnost se prezentuje na svých stránkách následovně: „SYNPO, akciová 

společnost založená v roce 1952 jako Výzkumný ústav syntetických pryskyřic a laků, 

byla vždy čelním představitelem aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti polymerů. 

Od roku 1992 je SYNPO zisková akciová společnost, která se zabývá smluvním 

výzkumem a vývojem a formulacemi v oblasti syntetických polymerů, nátěrových 

hmot, kompozitů a lepidel, výrobou nátěrových hmot (AKRYLMETAL, VEROMIX, 

ZIRAFINOL), zakázkovou výrobou specialit v oblasti polymerní chemie, vývojem 

procesů na poloprovozním a výrobním zařízení a analýzou polymerních 

materiálů a zkušebnictvím v akreditovaných laboratořích.“
26

 

 Dle výroční zprávy jsou tržby společnosti za rok 2010 cca. 83 mil. Kč a průměrný 

počet zaměstnanců je 127. (40) 

 NANOFUTURE s.r.o.
27

 

Obchodní firma:   NANOFUTURE s.r.o.  

Sídlo:     Praha 9 - Újezd nad Lesy, Hořejšího 1911, PSČ 190 16  

Identifikační číslo:  284 79 289  

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

 

 Společnost NANOFUTURE s.r.o. vznikla v roce 2008 a byla jedna z prvních 

společností, která se zabývala profesionálním využitím nanotechnologií v praxi.  Podílí 

                                                 
25

 Obchodní rejstřík a Sbírka listin, Obchodní rejstřík podle firem [online]. 2012 [cit. 2012-4-20]. 

Dostupné z :< https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=synpo> Poslední aktualizace 20.04.2012 

26
 Synpo, Profil společnosti [online]. [2012] [cit. 2012-4-20]. Dostupné z :< http://www.synpo.cz/profil-

spolecnosti.htm> Poslední aktualizace 2012 

27
 Obchodní rejstřík a Sbírka listin, Obchodní rejstřík podle firem [online]. 2012 [cit. 2012-4-20]. 

Dostupné z :< https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?nazev=nanofuture&ic=& 

obec=&ulice=&forma=&oddil=&vlozka=&soud=&polozek=50&typHledani=prefix&jenPlatne=true > 

Poslední aktualizace 20.04.2012 
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se tak na zavádění nanotechnologií nejenom do výroby, ale i koncovým zákazníkům 

prostřednictvím distribuce. (38)  

 SYNPO, akciová společnost a společnost NANOFUTURE s.r.o. se dají považovat 

za jedny z největších konkurentů v oblasti aplikačního vývoje a výzkumu na území 

České republiky. Vzhledem k tomu, že obě výše uvedené společnosti sídlí v Čechách  

je zde pravděpodobnost velkého soupeření malá. Každá firma se snaží zabrat si spíše 

své vlastní území a zde provozovat svoji činnost. 

3.5  Analýza interního okolí  

Analýza interního okolí firmy se zabývá faktory působící ve vnitřním prostředí 

firmy. 

3.5.1 Analýza 7S 

 Analýza 7S, které pochází od americké poradenské firmy McKinsey, hodnotí  

7 základních bodů, které ovlivňuje sám podnik. 

Strategie 

 Společnost NanoTrade s.r.o. si ostatně jako každá jiná firma pečlivě hlídá svoji 

strategii. Ale i přesto lze říci, že hlavní strategií firmy je orientování se na aplikaci 

nanotechnologie při výrobě multifunkčních výrobků. Firma nemá v nabídce produkt, 

který by neobsahoval právě tuto přidanou hodnotu firmy. V současné době existuje 

mnoho firem, které se snaží vytvářet produkty s obsahem stříbra. Společnost se od nich 

ale odlišuje přístupem k aplikacím a zapojuje vlastní vývoj a výzkum v této oblasti. 

 Společnost se snaží zviditelnit svoji značku díky sponzorování. Mezi 

nejvýznamnější klienty, které sponzorovala, patří například Loprais tým na Rallye 

Dakar, kde zároveň testovali nadprodukty. Na základě tohoto sponzoringu bude 

v nejbližší době podepsán kontrakt na odběr nanoaditiv do nafty od Loprais týmu. 

 Společnost se snaží svými aktivitami a výrobky získat více zákazníků a nové 

zakázky. Proto neustále inovuje a vytváří nové produkty. NanoTrade s.r.o. by měla  

i nadále upevňovat vztahy se svými zákazníky, aby tak posílila svoji 

konkurenceschopnost vůči trhu. 
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Struktura 

 Vzhledem k velikosti společnosti není organizační struktura tak velká jako  

u jiných firem. I přesto zde funguje řízení společnosti podle funkční organizační 

struktury.  

 Firmu vlastní dva společníci, RNDr. Jiří Oborný a Ing. Ladislav Torčík, kteří mají 

obchodní podíl firmy rozdělen na 50 % a 50 %. V době vzniku byl základní kapitál 

1 000 000 Kč. Tento základní kapitál je již splacen. Jednatelé společnosti jednají 

jménem společnosti samostatně. (38) 

 Jednatel společnosti Ing. Ladislav Torčík působí zároveň ve funkci ředitele 

společnosti. Druhý jednatel RNDr. Jiří Oborný, zastává funkci ředitele Výzkumu  

a vývoje. Funkci ředitelky pro obchod a marketing zastává Mgr. Eva Torčíková. 

V marketingovém a obchodním oddělení firmy dále působí Jitka Filípková-Chudobová, 

která má funkci manažerky prodeje a logistiky. Mezi další externí zaměstnance 

společnosti patří obchodní zástupce pro Brněnský kraj pan Miloš Lemon a dále je zde 

v oblasti environmentální aplikace činný pan Jaroslav Konečný. (33) 

 Fluktuace zaměstnanců zde není velká, jak již bylo uvedeno ve SLEPTE analýze, 

v únoru 2011 se snížil počet zaměstnanců pouze o jednoho. 

Systémy 

 Vzhledem k velikosti společnosti nejsou využívány rozsáhlé vnitřní informační 

systémy. Nejdůležitějším systémem, který firma využívá je účetnický program Pohoda. 

Dále pak je využíván systém České pošty „Podání online“ na posílání zásilek klientům.  

Za zmínku jistě slouží i využívaný systém k provozování E-shopu, přes který firma 

prodává své produkty. Společnost je s využívanými systémy spokojena a v současné 

době neuvažuje o jejich změně.  

Styl řízení 

 Ve firmě se nachází dvě hlavní oddělení. Prvním je oddělení Vývoje a výzkumu 

pod vedením RNDr. Jiřího Oborného. Ten dohlíží na chod činností spojených 

s vývojem a získáváním dotací na další výzkumy. Dalším oddělením je obchodní 

 a marketingové, které řídí Mgr. Eva Torčíková. Ta dohlíží na správný chod výroby, 
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objednávání materiálů a zadávání zakázek do výroby. Z marketingové oblasti se snaží 

získávat kontakty na firmy, které by měly zájem o nadprodukty a zajišťuje  

tak zviditelnění se firmy na trhu. Výsledkem je například sponzoring Loprais týmu  

na Rallye Dakar, kde testovali oblečení a nanoprodukty společnosti. Důležitým 

zaměstnancem je paní Jitka Filípková – Chudobová, která dohlíží na správný chod 

webových stránek a E-shopu. Dále vyřizuje objednávky a zajišťuje jejich dopravu.  

 Oddělení ve firmě jsou velmi malá a čítají tak většinou kromě nadřízeného, který 

zadává úkoly, jednoho zaměstnance.  

Schopnosti 

  Společnost NanoTrade s.r.o. je jednou z mála firem na českém trhu, které  

se zabývá použitím nanotechnologie a aplikačním výzkumem moderních výrobků. 

Většina ostatních firem používá stříbro pouze v jednoduché formě – pouze namáčí své 

materiály do stříbra. Jako příkladem lze uvést firmu LOANA ROŽNOV a.s. Proto  

se rozhodla společnost zaměřit jiným směrem a používá materiály, které mají stříbro 

pevně uchycené ve struktuře. Tím se významně odlišují od ostatních firem. 

 Společnost se snaží neustále vymýšlet nové produkty, případně staré inovovat, 

aby měla stále svým klientům co nabídnout. Je to důležité pro rozvoj firmy.  

Vše se snaží aplikovat vždy s ohledem na životní prostředí a samozřejmě usiluje o to, 

aby produkty byly zdravotně nezávadné. Velkou výhodou je, že samotný jednatel, pan 

RNDr. Jiří Oborný, má vzdělání v oblasti vědy, takže na vývoj a výzkum dohlíží 

odborný člověk. 

 Pro společnost je důležité, aby měla své pracovníky dobře proškolené, proto  

se snaží dodržovat pravidelná školení. 

 NanoTrade s.r.o. během své dlouholeté působnosti na českém trhu získala řadu 

certifikátů. Mezi nejvýznamnější patří registrace výrobků se stříbrem u Ministerstva 

zdravotnictví. Tento certifikát získali díky tomu, že jsou jejich produkty zdravotně 

nezávadné.  

 Společnost získala i označení „Českého výrobku“. Společnost toto označení 

popisuje následovně: „Český výrobek je zákonem chráněný znak, který máme právo   
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s hrdostí užívat. Hlavní podmínkou k získání trvalého práva označovat výrobky tímto 

znakem je vlastnictví podniku, které musí pozůstávat z českého kapitálu.“
28

 

 Dále společnost získala osvědčení od Textilního zkušebního ústavu. Prokázala tak 

u svých ponožek antibakteriální vlastnosti na bakteriální kmen kožní lidské mikroflóry. 

NanoTrade s.r.o. se stala také členem Asociace výrobců zdravotnických materiálů  

a techniky. Díky tomuto osvědčení se firma zařadila mezi ostatní elitní firmy v České 

republice, zabývající se touto problematikou.(33) 

Sdílené hodnoty 

  Mezi sdílené hodnoty společnosti lze jmenovat péči o ekologii. Firma usiluje o 

to, aby její nanoprodukty nebyly škodlivé životnímu prostředí. Další hodnotou 

společnosti jsou jistě antibakteriální účinky jejich produktů.   

 Jak již bylo uvedeno dříve, společnost dbá na dobré vztahy se svými klienty, 

a proto se stala jedním ze sponzorů výpravy Loprais týmu na Rallye Dakar,  

kdy poskytla soutěžnímu týmu jak funkční oblečení, tak nanoaditiva do nafty.  

Společnost se stala také partnerem známého cestovatele Jiřího Kolbaby, nebo sportovců 

např. hokejisty Tomáše Duby.  

Spolupracovníci 

  Zaměstnanci jsou důležitým článkem společnosti. Proto se firma snaží budovat 

příjemné pracovní klima pro své pracovníky, aby tak mohli podávat dobré pracovní 

výkony. V poslední době proběhla také rekonstrukce kanceláří společnosti, na které  

se podíleli sami zaměstnanci. 

  

                                                 
28

Nanosilver, Certifikace, označení, testy a zkoušky [online]. 2012 [cit. 2012-3-10]. Dostupné z :< 

http://www.nanosilver.cz/Tema/Proc-nanosilver/Certifikace-osvedceni-testy-a-zkousky>. Poslední 

aktualizace 2012 
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3.6  SWOT analýza 

  Na základě provedených analýz, tedy SLEPTE, Porterovy analýzy a analýzy 

McKinseyho 7S, bude provedena analýza SWOT, zahrnují silné a slabé stránky 

podniku, dále pak její příležitosti a hrozby. 

Silné stránky 

 Aplikace moderní technologie - nanotechnologií při výrobě multifunkčních 

výrobků. 

 Aplikační vývoj a výzkum vzorků nových technologií, aplikačních postupů a 

materiálů v zahraničí. 

 Sponzoring - Loprais tým na Rallye Dakar. 

 Neustálá inovace svých produktů. 

 Nízká fluktuace zaměstnanců. 

 E-shop. 

 Speciální aplikace stříbra. 

 Produkty s ohledem na životní prostředí, péče o ekologii. 

 Certifikáty – Český výrobek, registrace u Ministerstva zdravotnictví. 

 Člen Asociace výrobců zdravotnických materiálů a techniky. 

 Odborné znalosti v oblasti vývoje a výzkumu. 

 Dotace z evropských fondů a ministerstev na vývoj a výzkum. 

 Testování vlastních produktů. 

 Spolupráce se slavnými osobnostmi. 

 Kvalitní reference. 

Slabé stránky 

 Málo zaměstnanců. 

 Absence vlastních laboratoří na vědu a výzkum. 

 Malá propagace. 

 Prodej produktů pouze přes internet – žádná kamenná prodejna. 

 Webové stránky. 
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Příležitosti 

 Trend v nakupování kvalitních výrobků. 

 Důraz na zdravý životní styl. 

 Dotace z grantů na vývoj a výzkum v oblasti nanotechnologie. 

 Vlastní laboratoře na vědu a výzkum. 

 Zavádění produktů, které mají pozitivní vliv na životní prostředí. 

 Získávání dotací. 

 Rozšíření spolupráce s jinými dodavateli a odběrateli. 

 Zavedení kamenného obchodu. 

 Nabídka slevových akcí pro své stále zákazníky. 

Hrozby 

 Ekonomická krize. 

 Nezaměstnanost. 

 Pokles životní úrovně lidí. 

 Změny v legislativě. 

 Růst DPH. 

 Nízké mzdy. 

 Závislost na dodavateli příze z Asie. 

 Nová konkurence. 

 Orientace lidí na substituční produkty v důsledky poklesu životní úrovně. 

 Stávající konkurenční firmy. 

 Ztráta zakázek. 

 Nižší dotace na výzkum a vývoj v důsledku šetření státu. 
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4 Finanční analýza 

  V následující části diplomové práce bude provedena finanční analýza podniku, 

která vychází z metod finanční analýzy, jež byly popsány v teoretické části práce. Tato 

kapitola se tedy bude zabývat analýzou soustavy ukazatelů, absolutních, rozdílových  

a poměrových ukazatelů. Hlavním podkladem pro provedení analýzy je rozvaha 

podniku a výkaz zisku a ztrát za roky 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010.  

 Jako první bude provedena analýza soustav ukazatelů, do které spadá Altmanův 

index finančního zdraví podniku, Index IN a Kralickův Quicktest. Jako další bude 

následovat analýza absolutních ukazatelů, která provede horizontální a vertikální 

analýzu aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztrát. Jako poslední bude provedena analýza 

rozdílových, poměrových a provozních ukazatelů. 

4.1  Analýza soustav ukazatelů 

 Pomocí analýzy soustav ukazatelů lze zjistit finanční zdraví podniku. V práci 

bude použita analýza Altmanova indexu finančního zdraví podniku, Index IN  

a Kralickův Quicktest. 

4.1.1 Altmanův index finančního zdraví podniku 

 Jako první je v této práci použit model Altmanova indexu finančního zdraví 

podniku, jehož výsledkem bude tzv. Z-skóre. 

 V tabulce č. 2 jsou zobrazeny výsledné hodnoty Z-skóre.  

Tabulka 2: Altmanův index v letech 2006 - 2010, (Zdroj: vlastní zpracování) 

Altmanův index 2006 2007 2008 2009 2010

X1 -0,21 -0,05 0,30 0,48 0,38

X2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

X3 1,23 0,97 1,45 1,13 0,67

X4 -0,07 -0,01 0,31 0,87 0,48

X5 1,86 2,15 3,11 2,25 1,65

Z - skóre 2,81 3,05 5,17 4,72 3,24  
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Graf 1: Z-skóre v letech 2006 - 2010, (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Altmanův model, tzv. Z- skóre, vyjadřuje, jak vypadá finanční situace dané 

firmy.  Dle výsledků byla nejhorší situace společnosti NanoTrade s.r.o v roce 2006,  

kdy se nacházela v „šedé zóně“ a hodnota ukazatele byla 2,81. V následujících letech 

lze sledovat dobrou finanční situaci společnosti, jelikož se ve všech sledovaných 

obdobích nachází v rozmezí od 3,24 - 4,72. Nejvyšší hodnoty pak společnost dosáhla 

v roce 2008.  Vzhledem k tomu, že se společnost na trhu pohybuje již od roku 2004, 

jedná se tedy o stabilní společnost, což dokazuje i výše uvedené výsledky Z- skóre. 

 I přestože se společnost nenacházela ve sledovaných letech v situaci,  

kdy by se potýkala s finančními problémy, měla by i nadále do budoucna neustále 

sledovat svůj vývoj finanční situace. 

4.1.2 Index IN 

 Pro výpočet důvěryhodnosti podniku byl použit čtvrtý z řady a nejnovější Index 

IN05, který vyhodnocuje finanční zdraví podniku. 

 V tabulce č. 3 jsou zobrazeny výsledné hodnoty v letech 2006 – 2010. 

Aby byl podnik považován za úspěšný a měl tak uspokojivou finanční situaci,  

měl by mít IN větší hodnotu jak 1,6. (15) 

 Vzhledem k tomu, že společnost v celém sledovaném období nečerpala žádný 

bankovní úvěr, neměla tak nákladové úroky a proto bylo za ukazatele x2 dosazena 

hodnota 9, která byla následně vynásobena příslušnou vahou, tedy číslem 0,04. 
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Tabulka 3: Index IN05 v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Index IN05 2006 2007 2008 2009 2010

X1 0,11 0,13 0,23 0,40 0,28

X2 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

X3 1,57 1,23 1,85 1,44 0,86

X4 0,39 0,45 0,65 0,47 0,35

X5 0,07 0,08 0,16 0,27 0,19

Index IN05 2,50 2,26 3,25 2,95 2,03  

 Z výše uvedené tabulky plyne, že společnost ve všech sledovaných období 

dosahuje výsledné hodnoty více jak 2,03, což značí, že se jedná o společnost 

s uspokojivou finanční situací.  

 Celé sledované období se výsledné hodnoty pohybují v rozmezí od 2,03 – 3,25. 

Není zde zaznamenán tedy žádný velký výkyv hodnot ukazatele.  Nejnižší hodnoty bylo 

dosaženo v roce 2010 a to 2,03 což bylo způsobeno poklesem všech jednotlivých 

ukazatelů, největší vliv pak měl ukazatel x3 , kde byl zaznamenán markantní nárůst 

celkových aktiv a ukazatel tak dosahoval nejmenší hodnoty. Aktiva v tomto roce byla 

největší za celé sledované období, což bylo způsobeno nárůstem zásob. Nejvyšší 

hodnoty indexu bylo dosaženo v roce 2008. V tomto roce měl Index IN05 hodnotu 3,25. 

Výše Indexu je způsobena ukazatelem x3, jehož hodnota dosahuje 1,85. Vysoká 

hodnota, nejvyšší za celé období, je způsobena díky poměru provozního zisku  

a celkových aktiv. 

4.1.3 Kralickův Quicktest 

 Ve sledovaném období se pohybují výsledné známky od 1,75 po 3,75. Minimum 

je přiřazena známka 5, která vypovídá o špatné situaci firmy, jež může být ohrožena 

insolvencí. Maximální známka je pak 1. Nejhorší známky bylo dosaženo v roce 2006, 

kdy byla výsledná hodnota 3,75. Ukazatele snižující výslednou známku jsou kvóta 

vlastního kapitálu a doba splácení dluhů z cash flow, které mají známku  5. Doba 

splácení dluhů z cash flow značí problémy s likviditou podniku. Velký vliv na výsledné 

hodnocení má i cash flow v tržbách se známkou 4. V následujícím roce 2007  

se výsledné hodnocení zlepšilo na 2,75. Kvóta vlastního kapitálu má stále výslednou 

známku 5, kdežto cash flow v tržbách zlepšilo svoji hodnotu na známku 3 a doba 

splácení dluhů z cash flow dokonce na známku 2. Jako nejlepší ukazatel se v roce 2007 
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stejně jako v předchozím roce jeví ROA. V obou případech je ohodnocena známkou 1, 

tedy maximem. V roce 2008 a 2009 dosáhla společnost výsledných známek 2 a jako 

problémový ukazatel se v obou letech jevilo cash flow v tržbách, v roce 2009 i doba 

splácení dluhů z cash flow.  V posledním roce sledovaného období bylo dosaženo 

nejlepší známky 1,75, kdy se jako problémový ukazatel jeví opět cash flow v tržbách. 

Výsledné hodnocení sledovaných období má stoupající tendenci, což značí zlepšující  

se situaci společnosti. 

Tabulka 4: Quicktest společnosti v letech 2006 – 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Quicktest

Kvóta vlastního kapitálu -19,67% 5 -2,61% 5 42,28% 1 67,44% 1 53,17% 1

Doba splácení dluhu z CF 134,14 5 6,00 2 -4,10 1 8,09 2 4,22 1

Cash flow v tržbách 0,39% 4 5,55% 3 -2,24% 5 0,46% 4 4,03% 4

ROA 39,49% 1 31,09% 1 46,56% 1 36,39% 1 21,55% 1

Hodnocení

2009 2010

3,75 2,75 2 2 1,75

2006 2007 2008

 

 Záporná hodnota u kvóty vlastního kapitálu v roce 2006 a 2007 je způsobena 

tím, že výše vlastního kapitálu je nižší než hodnota celkových aktiv a pohybuje se 

v minusových položkách. Je to z toho důvodu, že vlastní kapitál byl ovlivněn 

neuhrazenou ztrátou z minulých období. Záporná hodnota u doby splácení dluhů  

z cash flow v roce 2008 je dána tím, že cash flow podniku se pohybuje v záporné 

hodnotě, proto i výsledný podíl hodnot je záporný. Záporná hodnota v téže roce  

u cash flow v tržbách je dána stejnou situací, kdy je cash flow podniku vykazováno 

v záporných hodnotách. 

4.2  Analýza absolutních ukazatelů 

 Výchozím zdrojem informací sloužící k hodnocení finanční situace podniku jsou 

údaje obsaženy v účetních výkazech. Při analýze absolutních ukazatelů se používá 

horizontální a vertikální analýza. (11) 

4.2.1 Horizontální analýza aktiv a pasiv 

 Jako první byla zpracována horizontální analýza aktiv. Tabulka č. 5 uvádí 

výsledné hodnoty horizontální analýzy. 
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Tabulka 5: Horizontální analýza aktiv v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

AKTIVA CELKEM 156 8,16 -294 -14,22 419 23,62 2206 100,59

B. Dlouhodobý majetek -100 -48,08 -98 -90,74 0 0,00 0 0,00

B.III. Dlouhodobý finanční majetek -100 -48,08 -98 -90,74 0 0,00 0 0,00

          2.

   Podíly v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem 0 0,00 -98 -100,00 0 0,00 0 0,00

          3.

  Ostatní dlouhodobé cenné 

papíry a podíly -100 -90,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00

C. Oběžná aktiva 258 15,16 -205 -10,46 417 23,76 2191 100,87

C.I. Zásoby 25 2,99 -227 -26,33 97 15,28 1404 191,80

          5.    Zboží 25 2,99 -227 -26,33 97 15,28 1404 191,80

C.III. Krátkodobé pohledávky -16 -3,33 148 31,83 295 48,12 497 54,74

          1.

   Krátkodobé pohledávky z 

obchodních vztahů -64 -13,31 24 5,76 428 97,05 237 27,27

          6.    Stát - daňové pohledávky 0 0,00 133 0,00 -133 -100,00 122 0,00

          7.    Krátkodobé poskytnuté zálohy 49 0,00 -10 -20,41 0 0,00 138 353,85

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 248 64,58 -125 -19,78 25 4,93 291 54,70

          1.    Peníze 46 95,83 -49 -52,13 141 313,33 -72 -38,71

          2.    Účty v bankách 204 60,90 -77 -14,29 -115 -24,89 363 104,61

D.I. Časové rozlišení -2 -100,00 9 0,00 3 33,33 14 116,67

          1.    Náklady příštích období -2 -100,00 9 0,00 3 33,33 14 116,67

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA - ROZVAHA AKTIV PODNIKU V LETECH 2006 - 2010 (v Kč i v % )

07/06    

(v tis. Kč) %

 08/07    

(v tis. Kč) %

 09/08            

(v tis. Kč) %

10/09             

(v tis. Kč) %

 

 V období 2006 – 2007 vzrostla celková aktiva o 156 000 Kč. Tato částka 

odpovídá nárůstu aktiv přibližně o 8 %. Dlouhodobý finanční majetek zaznamenal 

pokles o 100 000 Kč v důsledku prodeje dlouhodobých cenných papírů, které firma 

získala při zakládání společnosti v roce 2004, kdy odkoupila část jiné obchodní 

společnosti, která měla cenné papíry v majetku. Tato částka odpovídá poklesu přibližně 

o 91 %. Oběžný majetek zaznamenal nárůst o 258 000 Kč, což odpovídá nárůstu zhruba 

o 15 %.  Tento nárůst byl zaznamenán především v důsledku nárůstu položky účty 

v bankách, která oproti předchozímu roku vzrostla o 204 000 Kč, tedy o necelých 61 %. 

Pokles zaznamenala položka krátkodobých pohledávek a to o 16 000 Kč, z čehož 

největší podíl na tomto poklesu mají krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů, které 

klesly o 64 000 Kč. Tato částka odpovídá poklesu o zhruba 13 %. Časové rozlišení 

v roce 2007 kleslo o celých 100 %.  Časové období, tedy náklady příštích období, jsou 

náklady na webové stránky společnosti. 

 V období 2007 – 2008 dochází k poklesu celkových aktiv a to o 294 000 Kč, což 

odpovídá poklesu přibližně o 14 %. Největší podíl na tomto poklesu má dlouhodobý 

finanční majetek (pokles o zhruba 91 %), respektive položka podíly v účetních 
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jednotkách s podstatným vlivem, která klesla o 98 000 Kč, což odpovídá poklesu  

100 %. Důsledkem tohoto poklesu je fakt, že společnost NanoTrade s.r.o. měla do roku 

2007 49 % podíl v již zaniklé společnosti Sinco Zlín. Po zbytek sledovaných období 

zůstává tak jedinou složkou dlouhodobého finančního majetku ostatní dlouhodobé 

cenné papíry ve výši 10 000 Kč. Jedná se o vklad družstvu Českého 

nanotechnologického klastru. Oběžný majetek zaznamenal pokles o 205 00 Kč, tedy 

přibližně o 10 %.  Pokles byl způsoben jak zásobami a to položkou zboží (pokles  

o 26 %) tak krátkodobým finančním majetkem (pokles o 20 %).  Největší podíl na 

poklesu krátkodobého finančního majetku má položka peníze, která klesla o 50 % a dále 

pak účty v bankách, kde byl zaznamenán pokles o 77 000 Kč, což odpovídá 14 %. 

Jedinou položkou, která zaznamenala nárůst, byly krátkodobé pohledávky, které 

vzrostly o 148 000 Kč, což odpovídá vzrůstu přibližně o 32 %.  To vypovídá o stavu,  

že odběratelé zhoršili platební morálku. 

 Mezi lety 2008 – 2009 narůstají opět celková aktiva a to o 419 000 Kč. Tato 

částka odpovídá nárůstu o necelých 24%. Oproti předešlému roku tak dochází k růstu 

oběžného majetku o 417 000 Kč, tedy přibližně o 24 %.  Z toho pohledávky 

z obchodních vztahů narostly o 428 000 Kč, což odpovídá 97 %. To naznačuje zhoršení 

platební morálky odběratelů. Položka zboží narostla přibližně o 15 % a krátkodobý 

finanční majetek pak zhruba o 5 %.  U položky peníze pak lze sledovat velký nárůst 

oproti loňskému roku a to o 313 %, což odpovídá částce 141 000 Kč, a pokles u položky 

účty v bankách o necelých 25 %. Časové rozlišení vzrostlo o zhruba 33 %. Důvodem  

je úprava webových stránek. 

 V období 2010 – 2009 dochází k velkému nárůstu celkových aktiv o 2 206 000 

Kč. Tato částka odpovídá hodnotě nárůstu přibližně o 101 %. Velký podíl na nárůstu 

celkových aktiv mají oběžná aktiva, která vzrostla o 2 191 000 Kč, tedy také o přibližně 

101 %. Velkou částí se na vzrůstu oběžných aktiv podílí zásoby, kde zboží vzrostlo  

o 1 404 000 Kč, přibližně o 192 %. Tento nárůst byl způsoben zásobou většího 

množství skladových zásob společnosti, z velké části pro společnost v Polsku. Nárůst 

zaznamenaly také pohledávky z obchodních vztahů, které odpovídají růstu o 237 000 

Kč, což je přibližně 27 %. Opět lze sledovat zhoršenou platební morálku jak tomu 

v předchozím období. Velký podíl na špatné platební morálce v tomto období má 

odběratelská společnost v Polsku, která včas neplatila své závazky vůči společnosti. 
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Vzrostla také položka krátkodobé poskytnuté zálohy o 138 000 Kč (nárůst o 353 %), 

kam se řadí zálohy na materiál nebo za zboží. Krátkodobý finanční majetek zaznamenal 

nárůst o 291 000 Kč, přibližně o necelých 55 %, z čehož největší nárůst zaznamenala 

položka účty v bankách (nárůst o 104 %) a pokles položka peníze (pokles o necelých  

39 %). Časové rozlišení pak vzrostlo o 116 %. Zde se řadí opět webové stránky. 

 Následně byla zpracována horizontální analýza vybraných položek pasiv. 

Tabulka č. 6 zobrazuje výsledné hodnoty horizontální analýzy. 

Tabulka 6: Horizontální analýza vybraných položek pasiv v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

PASIVA CELKEM 156 8,16 -294 -14,22 419 23,62 2206 100,59

A. Vlastní kapitál 322 -85,64 804 -1488,89 729 97,20 860 58,15

A.I. Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

       1.      Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

A.III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

       1.

     Zákonný rezervní fond / nedělitelný 

fond 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

       2.      Statutární a ostatní fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 749 -33,01 322 -21,18 803 -67,03 730 184,81

       1.      Nerozdělený zisk z minulých let 0 0,00 0 0,00 0 0,00 335 0,00

       2.      Neuhrazená ztráta z minulých let 749 -33,01 322 -21,18 803 -67,03 395 100,00

A.V.

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období -427 -57,01 481 149,38 -74 -9,22 131 17,97

B. Cizí zdroje -149 -6,59 -1098 -51,96 -297 -29,26 1340 186,63

B.III. Krátkodobé závazky -149 -6,59 -1098 -51,96 -297 -29,26 1340 186,63

       1.      Závazky z obchodních vztahů -574 -27,85 -675 -45,39 -317 -39,04 1399 282,63

       4.

     Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 0 0,00 0 0,00 -49 -100,00 0 0,00

       5.      Závazky k zaměstnancům 30 130,43 30 56,60 20 24,10 20 19,42

       6.

     Závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění 13 108,33 3 12,00 -1 -3,57 2 7,41

       7.      Stát - daňové závazky a dotace 380 322,03 -460 -92,37 53 139,47 -80 -87,91

      10.      Dohadné účty pasivní 0 0,00 6 0,00 -4 -66,67 -2 -100,00

C.I. Časové rozlišení -16 -64,00 0 0,00 -13 -144,44 7 175,00

       1. Výdaje příštích období -16 -64,00 0 0,00 -13 -144,44 7 175,00

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA - ROZVAHA PASIV PODNIKU V LETECH 2006 - 2010 (v Kč i v % )

 07/06        

(v tis. Kč) %

 08/07    

(v tis. Kč)  

 09/08     

(v tis. Kč)

10/09       

(v tis. Kč) %% %

 

  V období 2006 – 2007 došlo k nárůstu celkových pasiv a to o 156 000 Kč, tedy 

přibližně o 8%.  Velký podíl na tomto růstu má pokles výsledku hospodaření minulých 

let, přesněji položka neuhrazená ztráta z minulých let, která oproti předchozímu období 

klesla o 749 000 Kč, což odpovídá poklesu o 33%.  Společnost se potýkala se ztrátou 

z minulých let kvůli tomu, že při zakládání společnosti odkoupila jinou společnost, 

která měla ztrátu. Společnost tak v následujících letech pomocí hospodářského výsledku 
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snižovala tuto ztrátu. Výsledek hospodaření běžného účetního období poklesl  

o 427 000 Kč. Tato částka odpovídá poklesu přibližně o 57 %.  Pokles je způsoben 

snížením ostatních provozních výnosů, kam patří dotace společnosti poskytnuté  

od státu. Došlo také k poklesu cizích zdrojů a to o 149 000 Kč, tedy o necelých 7 %. 

Relativně velký pokles zaznamenaly závazky z obchodních vztahů, přesněji o 574 000 

Kč, cože je způsobeno snížením závazků v podobě nezaplacených faktur nebo záloh. 

Znamená to tedy, že společnost dostávala svým závazkům vůči dodavatelům. Oproti 

minulému období došlo k nárůstu závazků vůči zaměstnancům a to o 130%, což bylo 

v důsledku přijetí nových zaměstnanců. Položka stát – daňové závazky a dotace vzrostly 

o 380 000 Kč, což odpovídá hodnotě nárůstu o 322%, což je způsobeno vyšším DPH. 

 Mezi lety 2007 - 2008 došlo k poklesu celkových pasiv o 14 %, tedy o 294 000 

Kč. Neuhrazená ztráta z minulých let klesla o 322 000 Kč, což odpovídá hodnotě 

necelých 22 %. Společnost svým ziskem snižuje hodnotu neuhrazené ztráty z minulých 

let. Došlo také k nárůstu výsledku hospodaření běžného účetního období o 481 000 Kč, 

přibližně o 149 %. Dále došlo k pozitivnímu poklesu závazků z obchodních vztahů  

o 45 %. Tento klesající trend lze sledovat u společnosti od roku 2006. Poklesla také 

položka stát – daňové závazky s porovnáním s předešlým rokem o 460 000 Kč, 

přibližně o 92%. 

 V období 2009 – 2008 byl zaznamenán nárůst celkových pasiv o 419 000 Kč, tedy 

hodnotě nárůstu o necelých 24 %. Vlastní kapitál vzrostl o 97 %. Největší podíl na 

tomto vzrůstu měl pokles neuhrazené ztráty minulých let o 67 %, což odpovídá částce 

803 000 Kč. Oproti předešlému roku došlo k mírnému poklesu výsledku hospodaření 

běžného účetního období o 9 %. Cizí zdroje mají tak jako v předešlém období klesající 

tendenci a jejich hodnota tak klesla o 29 %, přibližně tedy 297 000 Kč. Velký pokles tak 

opět zaznamenala položka závazky z obchodních vztahů, která klesla o 317 000 Kč, 

tedy o 39 %. Došlo také k poklesu závazků ke společníkům, členům družstva  

a k účastníkům sdružení o 100 %, kdy byly vyrovnány závazky vůči společníkovi, panu 

RNDr. Jiřímu Obornému. Jednalo se o půjčku na nákup přejaté společnosti. Pokles byl 

také zaznamenán o položky výdaje příštích období, které klesly o 144 %. Společnost tak 

včas hradila poplatky za nájem a telefony. 
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 Mezi lety 2009 – 2010 celková pasiva stále narůstají a to přibližně o 101 %, 

respektive o 2 206 000 Kč. Velký podíl na tomto růstu má nárůst výsledku hospodaření 

z minulých let má položka nerozděleného zisku, která vzrostla o 335 000 Kč. 

Neuhrazená ztráta z minulých let klesla o 100%. Znamená to tedy, že ztráta z minulých 

let byla celá uhrazena. Výsledek hospodaření běžného účetního období vzrostl  

o 131 000 Kč, což odpovídá hodnotě necelých 18 %.  Oproti předešlému období 

výrazně vzrostly závazky z obchodních vztahů a to o 1 399 000 Kč, tedy o 283 %. 

Nárůst závazků z obchodních vztahů souvisí s nárůstem skladových zásob, jelikož firma 

měla větší počet zakázek a proto objednávala více zboží od svých dodavatelů. Dále je 

zaznamenán nárůst položky závazky vůči zaměstnancům v důsledku přijetí nových 

pracovníků a to o 19%.  

4.2.2 Vertikální analýza aktiv a pasiv 

 Jako první byla provedena vertikální analýza aktiv. Tabulka č. 7 uvádí výsledné 

hodnoty získané pomocí vertikální analýzy: Jako poměrová základna zde byla 

stanovena celková aktiva. 

Tabulka 7: Vertikální analýza aktiv v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2006 2007 2008 2009 2010

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

AKTIVA CELKEM 1912 100,00 2068 100,00 1774 100,00 2193 100,00 4399 100,00

B. Dlouhodobý majetek 208 10,88 108 5,22 10 0,56 10 0,46 10 0,23

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 208 10,88 108 5,22 10 0,56 10 0,46 10 0,23

    2.

 Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 98 5,13 98 4,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00

    3.

 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 110 5,75 10 0,48 10 0,56 10 0,46 10 0,23

C. Oběžná aktiva 1702 89,02 1960 94,78 1755 98,93 2172 99,04 4363 99,18

C.I. Zásoby 837 43,78 862 41,68 635 35,79 732 33,38 2136 48,56

    5.  Zboží 837 43,78 862 41,68 635 35,79 732 33,38 2136 48,56

C.III. Krátkodobé pohledávky 481 25,16 465 22,49 613 34,55 908 41,40 1405 31,94

    1.

 Krátkodobé pohledávky z 

obchodních vztahů 481 25,16 417 20,16 441 24,86 869 39,63 1106 25,14

    6.  Stát - daňové pohledávky 0 0,00 0 0,00 133 7,50 0 0,00 122 2,77

    7.  Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0,00 49 2,37 39 2,20 39 1,78 177 4,02

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 384 20,08 632 30,56 507 28,58 532 24,26 823 18,71

    1.  Peníze 48 2,51 94 4,55 45 2,54 186 8,48 114 2,59

    2.  Účty v bankách 335 17,52 539 26,06 462 26,04 347 15,82 710 16,14

D.I. Časové rozlišení 2 0,10 0 0,00 9 0,51 12 0,55 26 0,59

    1.  Náklady příštích období 2 0,10 0 0,00 9 0,51 12 0,55 26 0,59

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA -ROZVAHA AKTIV V LETECH 2006 - 2010
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 V grafu č. 2 je znázorněno složení celkových aktiv ve sledovaném období let    

2006 – 2010. Z grafu jde jasně vidět, že ve všech obdobích tvoří hlavní složku majetku 

oběžná aktiva.  

 

Graf 2: Složení celkových aktiv v letech 2006 - 2010 ( Zdroj: Vlastní zpracování) 

  V roce  2006 jsou celková aktiva tvořena z 89,02 % oběžnými aktivy, z 10,88 % 

dlouhodobým majetkem a z 0,10% časovým rozlišením. Do dlouhodobého majetku 

firmy se řadí cenné papíry a podíl v přejatém podniku.  Nejvyšší položku oběžných 

aktiv tvoří zásoby, respektive položka zboží a to 43,78 %. Krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů tvoří 25,16 % z oběžných aktiv a další významnou položkou jsou, 

které se podílí na tvorbě oběžných aktiv je krátkodobý finanční majetek (20,08 %).  

Ten tvoří z velké části (17,52 %) účty v bankách a dále pak položka peníze (2,51 %). 

 V roce 2007 došlo k poklesu dlouhodobého majetku na 5,22%, což je o pokles  

o více jak pět procent v porovnání s rokem 2006. Hlavním důvodem poklesu 

dlouhodobého majetku je prodej ostatních dlouhodobých cenných papírů, jak již bylo 

uvedeno u horizontální analýzy a došlo tak k poklesu této položky na 0,48 %. Oběžná 

aktiva oproti předešlému roku zaznamenala nárůst o necelých 6% a dosáhla tak 94,78 % 

podílu na celkových aktivech. Tak jako v předešlém roce i zde lze vidět, že největší 

položkou oběžných aktiv je zboží (41,68 %), která zaznamenala oproti předešlému orku 

dvouprocentní pokles. Druhou nejvýznamnější položkou je krátkodobý finanční 

majetek, který oproti předešlému roku vzrostl na 30,56 %, v důsledku růstu položky 

účty v bankách, která tvoří 26,06 % podíl na celkových aktivech. Pokles zaznamenaly 

krátkodobé pohledávky, respektive krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů, které 

se snížily z 25,16 % na 20,16 %, což značí zlepšení platební morálky odběratelů.  
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 V roce 2008 opět klesá podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech. 

Dochází tak k poklesu dlouhodobého finančního majetku z 5,22 % na 0,56 % a to 

z důvodu, že firma již není 49 % vlastníkem jiné společnosti. Oproti předešlému roku je 

zaznamenán nárůstu oběžných aktiv na 98,93 %. To je rozdíl o skoro 4 %. Pokles byl 

zaznamenán u položky zboží, která klesla o necelých 6 %. Nárůst naopak zaznamenaly 

pohledávky z obchodních vztahů a to o 4,5 % oproti roku 2007. Nárůst zaznamenala  

i položka stát – daňové pohledávky, která tvoří 7,5 % podíl na celkových aktivech. 

Další pokles byl zaznamenán u položky krátkodobého finančního majetku, přesněji  

u položky peníze, která klesla o 2 %. Krátkodobý finanční majetek se tak podílí  

na celkových aktivech z 28,58 %. 

 V roce 2009 dochází k opětovnému poklesu podílu dlouhodobého majetku  

na celkových aktivech na 0,46 %. Oběžný majetek ale opět zaznamenává nárůst 

a to z 98,93 % na 99,04 %. Vzrůstající tendenci mají i krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů, které vzrostly o necelých 15 % na současných 39,63 %. To značí 

o zhoršené platební morálce odběratelů. Pokles byl naopak zaznamenán u zboží, které 

pokleslo z 35,79 % na 33,38 %. Další pokles lze sledovat u krátkodobého finančního 

majetku, který oproti roku 2008 klesl o 4,32 % na 24,26 %. Nejvyšší podíl na poklesu 

krátkodobého finančního majetku má položka účty v bankách (pokles o 10,22 %), 

naopak položka peníze vrostla oproti předešlému roku z 2,54 % na 8,48 %. Časové 

rozlišení pak tvoří 0,55 % na celkových aktivech. 

 V roce 2010 dochází k dalšímu poklesu dlouhodobého majetku. Jeho podíl na 

celkových aktivech je tak pouhých 0,23 %. Opět dochází k nárůstu podílu oběžných 

aktiv, která se na celkových aktivech nyní podílí z 99,18 %. Tento nárůst je způsoben 

především nárůstem položky zboží, které vzrostlo z 33, 38% na 48,56 %, což je nárůst  

o více jak 15 % a za sledované období od roku 2006 tedy i největší. Jak již bylo 

uvedeno v horizontální analýze, je to způsobeno většími skladovými zásobami z důvodu 

předzásobení. Pozitivní je naopak pokles krátkodobých pohledávek z obchodních 

vztahů, které klesly o necelých 14,5 % na 25,14 %. Což značí, že se firmě daří o něco 

lépe získávat finanční prostředky, které jim dluží jejich odběratelé. Přesto ale velkou 

část pohledávek z obchodních vztahů tvoří pohledávky u polské společnosti, která 

odebírala zboží od společnosti NanoTrade s.r.o. Vzrostly ale krátkodobé poskytnuté 

zálohy, které nyní tvoří 4,02 % podíl na celkových aktivech. Největší pokles za celé 
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sledované období byl zaznamenán u krátkodobého finančního majetku. Ten oproti 

předešlému roku klesl z 24,26 % na 18,71 %. Za posledních 5 let tak tvoří nejmenší 

podíl na celkových aktivech. Tento pokles byl způsoben poklesem položky peníze  

o 5,89 % na 2,59 %. Položka účty v bankách, která se také podílí na krátkodobém 

finančním majetku, vzrostla z 15,82 % na 16,14 %. Časové rozlišení vzrostlo nepatrně 

na 0,59 %. 

 Jako další byla zpracována vertikální analýza vybraných položek pasiv podniku. 

Tabulka č. 8 zobrazuje výsledné hodnoty vertikální analýzy. Jako poměrová základna 

zde byla stanovena celková pasiva. 

Tabulka 8: Vertikální analýza vybraných položek pasiv v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2006 2007 2008 2009 2010

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

PASIVA CELKEM 1912 100,00 2068 100,00 1774 100,00 2193 100,00 4399 100,00

A. Vlastní kapitál -376 -19,67 -54 -2,61 750 42,28 1479 67,44 2339 53,17

A.I. Základní kapitál 1000 52,30 1000 48,36 1000 56,37 1000 45,60 1000 22,73

    1.   Základní kapitál 1000 52,30 1000 48,36 1000 56,37 1000 45,60 1000 22,73

A.III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 145 7,58 145 7,01 145 8,17 145 6,61 145 3,30

    1.

  Zákonný rezervní fond / nedělitelný 

fond 100 5,23 100 4,84 100 5,64 100 4,56 100 2,27

    2.   Statutární a ostatní fondy 45 2,35 45 2,18 45 2,54 45 2,05 45 1,02

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -2269 -118,67 -1520 -73,50 -1198 -67,53 -395 -18,01 335 7,62

    1.   Nerozdělený zisk z minulých let 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 335 7,62

    2.   Neuhrazená ztráta z minulých let -2269 -118,67 -1520 -73,50 -1198 -67,53 -395 -18,01 0 0,00

A.V.

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 749 39,17 322 15,57 803 45,26 729 33,24 860 19,55

B. Cizí zdroje 2262 118,31 2113 102,18 1015 57,22 718 32,74 2058 46,78

B.III. Krátkodobé závazky 2262 118,31 2113 102,18 1015 57,22 718 32,74 2058 46,78

    1.   Závazky z obchodních vztahů 2061 107,79 1487 71,91 812 45,77 495 22,57 1894 43,06

    4.

  Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 49 2,56 49 2,37 49 2,76 0 0,00 0 0,00

    5.   Závazky k zaměstnancům 23 1,20 53 2,56 83 4,68 103 4,70 123 2,80

    6.

  Závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění 12 0,63 25 1,21 28 1,58 27 1,23 29 0,66

    7.   Stát - daňové závazky a dotace 118 6,17 498 24,08 38 2,14 91 4,15 11 0,25

  10.   Dohadné účty pasivní 0 0,00 0 0,00 6 0,34 2 0,09 0 0,00

C.I. Časové rozlišení 25 1,31 9 0,44 9 0,51 -4 -0,18 3 0,07

   1. Výdaje příštích období 25 1,31 9 0,44 9 0,51 -4 -0,18 3 0,07

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA -ROZVAHA PASIV V LETECH 2006 - 2010

  

 V grafu č. 3 je znázorněna struktura celkových pasiv v období let 2006 – 2010. 

Jak lze vidět vlastní kapitál má vzrůstající tendenci, až na rok 2010. V prvních třech 

letech je podíl vlastního kapitálu velmi malý, z čehož plyne, že společnost využívá 
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především pro financování své činnosti cizí kapitál. Cizí zdroje zaznamenávají pokles 

až do roku 2009, od kdy začínají opět vzrůstat, ale neustále tvoří velký podíl celkových 

pasiv.  Nárůst v posledním roce 2010 je způsoben větším objemem zakázek. 

 

Graf 3: Složení celkových pasiv v % v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  V roce 2006 tvoří cizí zdroje z 118,31 % hlavní složku celkových pasiv. Tato 

hodnota je regulována zápornou hodnotou vlastní kapitálu, který tvoří -19,67 % 

celkových pasiv. Je to z důvodu neuhrazené ztráty z minulých let, jak již bylo uvedeno 

u vertikální analýzy, kde neuhrazená ztráta byla způsobena tím, že při zakládání 

společnost odkoupila jinou společnost, která měla ztrátu. Neuhrazená ztráta  

se na pasivech podílí z -118,67 %. Výsledek hospodaření běžného účetního období tvoří 

39,17 % vlastního kapitálu a snižuje tak jeho zápornou hodnotu. Další, velký podíl  

na snižování záporné hodnoty vlastního kapitálu má i položka základního kapitálu, která 

se podílí z 52,30 % na celkových pasivech. Zákonný rezervní fond tvoří 7,58 % pasiv. 

Významnou součástí cizích zdrojů jsou závazky z obchodních vztahů s podílem  

107,79 % na pasivech. To poukazuje na fakt, že se společnost i díky špatné platební 

morálce odběratelů a nedostatku vlastních finančních prostředků dostává do druhotné 

platební neschopnosti. Další složkou, která zvyšuje hodnotu cizích zdrojů jsou položky 

závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení (2,56 %), závazky 

k zaměstnancům (1,20 %) nebo položka stát – daňové závazky a dotace, které mají  

6,17 % podíl na pasivech. Mezi tuto položku lze zařadit daň z příjmu nebo DPH. 

Časové rozlišení pak tvoří 1,31 % pasiv, kam se řadí nájem, nebo poplatky za telefon. 

 V roce 2007 tvoří stále cizí zdroje hlavní složku pasiv a podílí se tak 102,18 %  

na celkových pasivech. Dobrou známkou je fakt, že hodnota vlastního kapitálu stoupá 

-19,67 -2,61 

42,28 

67,44 

53,17 

118,31 

102,18 

57,22 

32,74 

46,78 

1,31 0,44 0,51 -0,18 0,07 

-20,00 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

2006 2007 2008 2009 2010 

Vlastní kapitál 

Cizí zdroje 

Časové rozlišení 



82 

 

a podílí se tak na pasivech již z -2,61 %. Klesá také podíl položky neuhrazené ztráty 

z minulých období, která tvoří – 73,50 % pasiv. Oproti předešlému roku došlo  

tak k nárůstu této položky o 45 %. Podíl hospodářského výsledku běžného účetního 

období poklesl o 23,6 % na 15,57 %, stejně tak poklesl i podíl základního kapitálu  

a to na 48,36 %. Je to z důvodu převedení zisku na uhrazení položky neuhrazené ztráty 

z minulého období. Zákonný rezervní fond tvořil 7,01 % celkových pasiv. Krátkodobé 

závazky klesly a podílely se tak na celkových pasivech ze 102,18 % a dochází k poklesu 

položky závazky z obchodních vztahů, které klesla o necelých 36 % na 71,91 %. 

To značí, že společnost zlepšuje svoji platební morálku vůči dodavatelům díky splácení 

pohledávek svých odběratelů. Naopak dochází ke zvýšení položky stát – daňové 

závazky a dotace o 17,91 %, což bylo způsobeno získáním dotace na vědu a výzkum. 

 V roce 2008 dochází k nárůstu vlastního kapitálu, který se na celkových pasivech 

podílí z 42,28 %, cizí zdroje pak z 57,22 %. Byla zaznamenána vzrůstající tendence 

neuhrazené ztráty z minulých let, který oproti roku 2007 vzrostl o necelých 6% na -

67,53 % pasiv. Vrostl také základní kapitál na 56,37 % a zákonný rezervní fond tvoří 

8,17 % celkových pasiv. Velký nárůst a to o necelých 30% zaznamenal hospodářský 

výsledek běžného účetního období, který se na celkových pasivech podílí z 45,26 %. 

Oproti roku 2007 došlo k poklesu krátkodobých závazků ze 102,18 % na 57,22 %,  

což je pokles o necelých 45 %. Klesající trend závazků z obchodních vztahů lze 

sledovat i v tomto roce, kdy oproti předešlému období klesly o 26,14 % na 45,77 %, což 

značí o stále zlepšující se platební morálce společnosti. V tomto roce byly také 

vyrovnány závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení,  

o kterých bylo zmíněno ve vertikální analýze. Nárůst lze opět sledovat u položky  

Stát - daňové závazky a dotace, které se podílí z 4,15 % na pasivech. 

 V roce 2009 tvoří převážnou část pasiv vlastní kapitál a to 67,44 %, cizí zdroje 

poklesly z 57,22 % na 32,74 %. Podíl základního kapitálu poklesl na 45,60 %, výsledek 

hospodaření minulých let – respektive neuhrazená ztráta z minulých let klesla  

z – 67,53 % na -18,01 %, tedy o 49,52 %. Podíl výsledku hospodaření běžného účetního 

období také poklesl a to 12,02 % na 33,24 % celkových pasiv. Podíl zákonného 

rezervního fondu poklesl také na 6,61 %, ale to pouze v důsledku nárůstu celkových 

pasiv. Další pokles byl zaznamenán u krátkodobých závazků, které nyní tvoří pouze 

32,74 %  a závazky z obchodních vztahů 22,57 % celkových pasiv. 
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 V roce 2010 dochází k poklesu podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech. 

Oproti předešlému roku klesl tento podíl o 14,27 %. Přesto však pořád tvoří více jak  

50 % podíl celkových pasiv, přesněji 53,17 % podíl. Pozitivní změna je zaznamenána  

u výsledku hospodaření minulých let, kdy byla vyrovnána ztráta z minulých let a nyní 

tak 7,62 % podíl na pasivech tvoří nerozdělený zisk z minulých let. Výsledek 

hospodaření běžného účetního období poklesl o 13,69 % na 19,55 % podíl celkových 

pasiv. Zákonný rezervní fond tvoří 3,30 % podíl na pasivech. Oproti roku 2009  

je zaznamenán nárůst krátkodobých závazků na 46,78 %, což je způsobeno vyšší 

skladovou zásobou, o které bylo informováno ve vertikální analýze a došlo tak 

 ke zvýšení závazků z obchodních vztahů z 22,57 % na 43,06 %. Časové rozlišení 

vzrostlo na 0,07 % podílu celkových pasiv. 

 Zákonný rezervní fond, který firma tvoří po celou dobu činnosti podniku a jsou 

stanoveny zákonem, má firmy vytvořené na budoucí neočekávané výdaje. 

4.2.3 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

 Jako první byla provedena vertikální analýza výkazu zisku a ztrát. U výnosových 

položek byla stanovena poměrová základna celkové výnosy (tržby celkem)  

a u nákladových položek byla poměrová základna celkové náklady (náklady celkem). 

 Tabulka č. 9 zobrazuje výsledné hodnoty vybraných výnosových položek.  

V tabulce lze vidět, že největší podíl na celkových výnosech mají tržby za prodej zboží 

(41,07 %) a výkony (30,40 %)v roce 2006.  Je to z toho důvodu, že firma se zabývá 

výrobou vlastních produktů a prodejem zboží. Vývoj tržeb ve sledovaném období není 

stabilně rostoucí, má kolísavou tendenci a dochází k poklesům a následovným růstům. 

Nejvyššího podílu pak dosahuje položka tržeb za prodej zboží v roce 2009, kdy tvoří 

87,53 % celkových tržeb. Výkony pak dosáhly největšího podílu v roce 2008. Jejich 

podíl byl 39,84 % na celkových tržbách. Vývoj tržeb a výkonů se odvíjí od toho, jak  

se společnosti dařilo ve sledovaném období získávat zakázky a především jaká byla 

poptávka po produktech společnosti. 
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Tabulka 9: Vertikální analýza vybraných položek výnosů a nákladů v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

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

Výnosy celkem v tis. Kč 4996 100,00 4640 100,00 5540 100,00 5387 100,00 9412 100,00

I. Tržby za prodej zboží 2052 41,07 3952 85,17 3321 59,95 4715 87,53 6884 73,14

II. Výkony 1519 30,40 497 10,71 2207 39,84 233 4,33 384 4,08

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majtetku a materiálu 2 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

IV. Ostatní provozní výnosy 1397 27,96 186 4,01 0 0,00 432 8,02 2134 22,67

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů 

a podílů 0 0,00 1 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00

XI. Ostatní finanční výnosy 26 0,52 4 0,09 12 0,22 7 0,13 10 0,11

Náklady celkem v tis. Kč 4247 100,00 4319 100,00 4738 100,00 4657 100,00 8551 100,00

A.

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 1031 24,28 1564 36,21 1274 26,89 1975 42,41 3047 35,63

B. Výkonová spotřeba 1851 43,58 1458 33,76 2137 45,10 1431 30,73 2285 26,72

C. Osobní náklady 444 10,45 827 19,15 1132 23,89 1077 23,13 3081 36,03

D. Daně a poplatky 0 0,00 5 0,12 5 0,11 3 0,06 3 0,04

H. Ostatní provozní náklady 889 20,93 138 3,20 155 3,27 95 2,04 38 0,44

N. Nákladové úroky 2 0,05 0 0,00 6 0,13 0 0,00 0 0,00

O. Ostatní finanční náklady 12 0,28 136 3,15 19 0,40 31 0,67 95 1,11

Q. Daň z příjmu zaběžnou činnost 18 0,42 191 4,42 10 0,21 45 0,97 2 0,02

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ- VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V LETECH 2006 - 2010

2006 2007 2008 2009 2010

  

 V grafu č. 4 lze vidět, že výnosy ve všech období převyšují náklady. Jak lze  

i vidět ve výkazu zisku a ztráty, podnik se v žádném období nenachází v záporných 

položkách u výsledku hospodaření za běžnou činnost. Výsledek hospodaření má tak 

kolísavý trend, stejně jako výnosy. 

 

Graf 4: Vývoj výnosů, nákladů a výsledku hospodaření v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Největší podíl na celkových nákladech mají náklady vynaložené na prodané 

zboží a výkonová spotřeba, která souvisí s vývojem výkonů a má stejnou kolísavou 
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tendenci. Náklady vynaložené na prodané zboží dosáhly největšího podílu v roce 2009 

stejně jako tržby za prodané zboží, kdy byl jejich podíl 42,41 % na celkových 

nákladech. Výkonová spotřeba naopak dosáhla největšího podílu v roce 2008, přesněji 

45,10 % celkových nákladů. Výkonová spotřeba podniku je tvořena především 

největším podílem služeb, kam společnost řadí náklady za poštu, přepravné nebo 

reklamu. Další složkou, která má významný podíl na celkových nákladech jsou osobní 

náklady. I ty mají kolísavou tendenci a to převážně z důvodu, že společnost odměňuje 

své zaměstnance formou fixního platu a dále flexibilní složkou, která je závislá  

na obratu tržeb z E-shopu. Osobní náklady dosahují největšího podílu 36,03 % v roce 

2010 a to z toho důvodu, že v tomto roce byl zvýšen prodej zboží a tím souvisí i tedy 

navýšení obratu společnosti z E-shopu. 

 V grafu č. 5 je znázorněn vývoj výkonů, výkonové spotřeby a přidané hodnoty 

 ve sledovaném období. Z grafu jde vidět, že jak výkony, taky výkonová spotřeba mají 

kolísavou tendenci. Přidaná hodnota také kolísá. Je to dáno především tím, že přidaná 

hodnota se spočítá jako rozdíl výkonů a výkonové spotřeby. Nevyšších hodnot 

dosahovaly všechny tři ukazatele v roce 2008. 

 

 

Graf 5:Vývoj výkonů, výkonové spotřeby a přidané hodnoty v letech 2006 - 2007 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Druhou analýzou, která byla provedena je horizontální analýza výkazu zisku  

a ztrát. V následující tabulce č. 10 jsou uvedeny výsledné hodnoty vybraných položek 

výnosů a nákladů. 
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Tabulka 10: Horizontální analýza vybraných položek výnosů a nákladů v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Tržby celkem v tis. Kč -356 -7,13 900 19,40 -153 -2,76 4025 74,72

I. Tržby za prodej zboží 1900 92,59 -631 -15,97 1394 41,98 2169 46,00

II. Výkony -1022 -67,28 1710 344,06 -1974 -89,44 151 64,81

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majtetku a materiálu -2 -100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

IV. Ostatní provozní výnosy -1211 -86,69 -186 -100,00 432 0,00 1702 393,98

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a 

podílů 1,00 0,00 -1,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

XI. Ostatní finanční výnosy -22 -84,62 8 200,00 -5 -41,67 3 42,86

Náklady celkem v tis. Kč 72 1,70 419 9,70 -81 -1,71 3894 83,62

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 533 51,70 -290 -18,54 701 55,02 1072 54,28

B. Výkonová spotřeba -393 -21,23 679 46,57 -706 -33,04 854 59,68

C. Osobní náklady 383 86,26 305 36,88 -55 -4,86 2004 186,07

D. Daně a poplatky 5 0,00 0 0,00 -2 -40,00 0 0,00

H. Ostatní provozní náklady -751 -84,48 17 12,32 -60 -38,71 -57 -60,00

N. Nákladové úroky -2 -100,00 6 0,00 -6 -100,00 0 0,00

O. Ostatní finanční náklady 124 1033,33 -117 -86,03 12 63,16 64 206,45

Q. Daň z příjmu zaběžnou činnost 173 961,11 -181 -94,76 35 350,00 -43 -95,56

 + Přidaná hodnota 738 107,27 691 48,46 -575 -27,16 394 25,55

*** Výsledek hospodaření za účetní období -427 -57,01 481 149,38 -74 -9,22 131 17,97

*** Výsledek hospodaření před zdaněním -254 -33,12 300 58,48 -38 -4,67 87 11,23

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ- VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V LETECH 2006 - 2010

 07/06         

(v tis. Kč) %
08/07           

(v tis. Kč) %
 09/08            

(v tis. Kč) %
 10/09           

(v tis. Kč) %

 

 V období 2006 – 2007 klesly celkové výnosy o 356 000 Kč, což odpovídá 

hodnotě 7,03 %, oproti tomu vzrostly náklady o 24,51 %, což značí, že se společnosti  

ve sledovaném období příliš nedařilo. Největší podíl na poklesu celkových výnosů měly 

ostatní provozní výnosy, které klesly o necelých 87 %, tedy 1 211 000 Kč. Znamená  

to tedy, že společnost dostala v roce 2008 méně dotací – grantů, než v roce 2007. 

Poklesly také ostatní finanční výnosy (pokles o 84,62 %), výkony (pokles o 67,28 %) 

nebo tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (pokles o 100 %). Nejvyšší 

nárůst výnosů byl zaznamenán u položky tržby za prodej zboží a to o 92,59 %. Největší 

nárůst pak zaznamenaly ostatní finanční náklady o 124 000 Kč, tedy o 1033,33 %,  

což bylo z největší míry způsobeno kurzovými rozdíly. A to z toho důvodu,  

že společnost má i odběratele ze zahraničí. Dle toho, jaký je vývoj koruny, mění  

se i kurzové rozdíly. V tomto případě došlo k situaci, že ve sledovaném období došlo 

k poklesu síly koruny. Mezi ostatní finanční náklady společnosti patří kurzové rozdíly, 

jelikož odběrateli jsou i zahraniční zákazníci.  Největší pokles lze sledovat u ostatních 

provozních nákladů, kam se řadí pojištění (-84,48 %), výkonové spotřeby (-21,23 %)  
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a nákladových úroků (-100 %), které jsou především z dočasného čerpání 

 kontokorentního úvěru. Dochází však k nárůstu přidané hodnoty, a to přibližně o 107 

%. Výsledek hospodaření za účetní období zaznamenal pokles o 427 000 Kč. Tato 

částka odpovídá hodnotě 57,01 %. 

 Mezi lety 2007 – 2008 dochází jak k nárůstu celkových tržeb o více jak 19 %, 

tak celkových nákladů o necelých 10 %. Pozitivní je, že celkové výnosy rostou rychleji 

než celkové náklady. Značí to tedy, že se společnosti v tomto období velmi dařilo. 

Největší růst zaznamenaly výkony, které vzrostly o 1 710 000 Kč, což znamená,  

že tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, kam patří posudky a studie společnosti, 

vzrostly o 344,06 %. Největší podíl na růstu nákladů má výkonová spotřeba, která 

vzrostla o 46,57 % a osobní náklady s nárůstem o 36,88 %. Ostatní provozní náklady 

také vzrostly a to o 12,32 %.  Stejně jako v minulém období, roste i přidaná hodnota, 

nyní o 48,46 %, což odpovídá 691 000 Kč. Vzrůstající tendenci má i hospodářský 

výsledek, zde byl zaznamenán vrůst o 149,38 %. Tento růst je způsoben větším zájmem 

o produkty společnosti a jejich prodejem, jelikož je stále více populárním trendem 

sportovat a mít sportovní věci. 

 V období 2008 – 2009 dochází jak k poklesu celkových výnosů, tak celkových 

nákladů. Výnosy klesaly více než náklady, což značí, že se společnosti v tomto období 

moc nedařilo. Celkové výnosy klesly o 2,76 % z toho výkony, tedy tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb (posudky a studie), o 89,44 %, a ostatní finanční výnosy  

o 41,67 %. Naopak tržby za prodej zboží vzrostly o 41,98 %, tedy o 1 394 000 Kč. 

Celkové náklady zaznamenaly pokles o 0,46 %, výkonová spotřeba o 33,04 %, ostatní 

provozní náklady o 38,71 %  a osobní náklady o 4,86 %. Nárůst byl zaznamenán  

u nákladů vynaložené na prodané zboží o 55,02 %, což odpovídá částce 701 000 Kč 

nebo u ostatních finančních nákladů a to o 63,16 %. V tomto období lze poprvé sledovat 

pokles jak přidané hodnoty o 27,16 % tak i výsledku hospodaření za účetní období  

o 9,22%. 

 Mezi lety 2009 – 2010 lze sledovat markantní nárůst jak celkových výnosů, tak 

celkových nákladů. Výnosy vzrostly oproti předešlému roku o 74,72%. Největší nárůst 

z výnosů zaznamenaly ostatní provozní výnosy o 393,98% kam se řadí dotace 

společnosti, dále pak výkony o 64,81 % nebo tržby za prodej zboží o 46 %,  
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což odpovídá částce nárůstu o 2 169 000 Kč. Náklady pak vzrostly o 86,61%. Z toho 

osobní náklady, největší podíl mají mzdové náklady, o 186,07 % tedy asi  

o 2 004 000 Kč a výkonová spotřeba o 59,68%, která je způsobena opět nárůstem 

služeb, především pak přepravného. Pokles zaznamenala položka ostatních provozních 

nákladů a to o 60 %. Dochází ovšem k nárůstu přidané hodnoty, oproti předešlému 

období a to o 25,55 % a také výsledku hospodaření za účetní období o 17,97 %, tedy  

asi o 131 000 Kč. Tento nárůst je způsoben větším prodejem a poptávkou po produktech 

společnosti, proto v roce 2010 měla firma i velké skladové zásoby, největší  

za sledované období. 

4.2.4 Horizontální analýza cash flow 

 Na základě údajů z výkaz o peněžních tocích (cash flow) byla sestavena 

horizontální analýza meziročních změn vybraných položek. V tabulce č. 11 jsou 

zobrazeny výsledné hodnoty. 

Tabulka 11: Horizontální analýza cash flow v letech 2006 – 2010 

 07/06           

(v tis. Kč)

08/07                

(v tis. Kč)

09/08                  

(v tis. Kč)

10/09                 

(v tis. Kč)

P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 

účetního období 11 248 -125 25

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním -255 300 -39 90

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 127 -371 248 266

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 110 -2 -98 0

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 237 -373 150 266

R.
Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního 

období 248 -125 25 291

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA CASH - FLOW V LETECH 2006 - 2010

 

 V období 2006 – 2007 došlo k mírnému nárůstu peněžních prostředků  

na začátku období o 11 000 Kč. To bylo způsobeno mírným nárůstem peněžních 

prostředků jak na účtech, tak v pokladně. Většina peněžních prostředků je ale uložena 

v pohledávkách z obchodních vztahů a to ve všech sledovaných obdobích. Naopak klesl 

účetní zisk a to o 255 000 Kč a to v důsledku nárůstu výkonové spotřeby a nákladů 

vynaložené za prodané zboží. Čistý peněžní tok z provozní činnosti vzrostl  

o 127 000 Kč, což je především způsobeno nárůstem zásob. Krátkodobé pohledávky 

naopak poklesly, což značí zlepšenou platební morálku odběratelů. Peněžní tok 
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vztahující se k investiční činnosti vzrostl o 110 000 Kč což, bylo způsobeno prodejem 

dlouhodobého majetku, respektive prodejem dlouhodobých cenných papírů, které 

společnost získala z přejaté společnosti. V tomto roce došlo především díky nárůstu 

peněžního toku z provozní činnosti k nárůstu peněžních prostředků a to o 237 000 Kč. 

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů se tak na konci účetního období zvýšil  

o 248 000 Kč. 

 Mezi lety 2007 - 2008 dochází opět k nárůstu peněžních prostředků  

a ekvivalentů na začátku období, jak tomu bylo v předešlém roce, a to o 248 000 Kč. 

Oproti minulému období dochází k nárůstu účetního zisku a to o 300 000 Kč. Velký 

podíl na tomto nárůstu mají zvýšené výkony. Peněžní tok z provozní činnosti pokles  

o 371 000 K v důsledku poklesu zásob. Pokles zaznamenal o zisk z investiční činnosti  

a to o 2 000 Kč. Dále dochází ke snížení peněžních prostředků v důsledku poklesu 

peněžních toků o 373 000 Kč. Stav peněžních prostředků na konci účetního období  

se snížil o 125 000 Kč.  

 V období 2008 – 2009 dochází k poklesu stavu peněžních prostředků na začátku 

období v důsledku poklesu peněz jak na bankovních účtech, tak v pokladně. Pokles 

účetního zisku o 39 000 Kč byl způsoben poklesem výkonů. Naopak narostl peněžní tok 

z provozní činnosti o 248 000 Kč. Peněžní tok z investiční činnosti klesl v důsledku 

výdajů na prodej 98 % podílu v jiné společnosti. Dochází ovšem k nárůstu čistých 

peněžních prostředků o 150 000 Kč a to především z důvodu velkého nárůstu peněžního 

toku z provozní činnosti. Stav peněžních prostředků na konci účetního období tak mírně 

vzrostl a to o 25 000 Kč. 

 Mezi lety 2009 – 2010 narost stav peněžních prostředků a ekvivalentů na 

začátku období oproti předchozímu období o 25 000 Kč., jelikož rostou peněžní 

prostředky na bankovních účtech. Narůstá také účetní zisk o 90 000 Kč a peněžní tok 

z provozní činnosti. Zde je zaznamenán nárůst o 266 000 Kč, jelikož v tomto roce došlo 

k nejmarkantnějšímu nárůstu zásob a pohledávky byly nižší než v předchozím roce. 

Peněžní tok z investiční činnosti se nezměnil, jelikož firma má stále dlouhodobé cenné 

papíry v podobě vkladu družstvu Českého nanotechnologického klastru.  Dále narůstají 

peněžní prostředky a to opět především v důsledku nárůstu peněžního toku z provozní 

činnosti. Stav peněžních prostředků na konci účetního období vzrostl o 291 000 Kč. 
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4.3   Analýza rozdílových ukazatelů 

  Tabulka č. 12 ukazuje výsledné hodnoty rozdílových ukazatelů. Vypočítány byly 

čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžní majetek. 

Tabulka 12: Rozdílové ukazatele v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010

ČPK (v tis. Kč) -560 -153 740 1454 2305

ČPP (v tis. Kč) -1878 -1481 -508 -186 -1235

ČPM (v tis. Kč) -1397 -1015 105 722 169

Rozdíl ČPK a ČPP (v tis. Kč) 1318 1328 1248 1640 3540  

 Rozdíl ukazatelů ČPK (čistého pracovního kapitálu) a ČPP (čistých peněžních 

prostředků) udává, kolik peněz společnosti je uloženo v pohledávkách. Jak lze vidět, 

společnost má ve všech sledovaných období uložen velký počet peněz v pohledávkách. 

Nejnižší hodnota rozdílu byla v roce 2008 a to 1 248 000 Kč a nejvyšší v roce 2010 

s hodnotou 3 540 000 Kč.  Výše rozdílu je tedy vysoká, viz. graf č. 6. 

  V grafu č. 6 lze vidět vývoj ukazatelů ČPK (čistého pracovního kapitálu) a ČPP 

(čistých pohotových prostředků) ve sledovaném období. 

 

Graf 6: Vývoj ČPK a ČPP v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.3.1 Čistý pracovní kapitál 

  Jak lze vidět v grafu č. 6 čistý pracovní kapitál dosahoval v prvních dvou letech 

záporných hodnot. Znamená to tedy, že firma neměla dostatečné finanční prostředky. 
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Tato situace byla způsobena tím, že firma neměla dostatek krátkodobého finančního 

majetku, především pak peněz v pokladně. Jejich hodnota v roce 2006 byla 48 000 Kč, 

v roce 2007 94 000 Kč. V dalších letech se situace zlepšuje, nejvyšší hodnoty bylo 

dosaženo v roce 2010 a firma tak tvoří dostatečný pracovní kapitál, který by měl zajistit 

hladký chod firmy a bude krýt nenadálé výdaje firmy. ČPP v roce 2010 značí dostatek 

volných peněžních prostředků, aby pokryl např. alespoň ¼ zásob v téže roce ( ¼ zásob 

= 534 000 Kč). 

4.3.2 Čisté pohotové prostředky 

 Čisté pohotové prostředky představují schopnost firmy likvidovat veškeré své 

dluhy, které mají okamžitou splatnost jak penězi na běžných účtech, tak hotovostí. (10) 

 Hodnoty ukazatele ČPP se pohybují po celou dobu v záporných číslech.  Od roku 

2006 do roku 2009 se hodnoty neustále zvyšují, v roce 2009 pak dosahují nejvyšších 

hodnot za celé sledované období. V roce 2010 opět klesají. Z grafu č.6 vyplývá, že 

společnost nemá dostatečné množství pohotových prostředků, které jsou dostatečně 

likvidní, tak aby mohla splatit krátkodobé závazky, které mají okamžitou splatnost. 

4.3.3 Čistý peněžní majetek 

  Hodnoty ukazatele, jak lze vidět v tabulce č. 12, mají v prvních dvou letech 

zápornou hodnotu. Je to z toho důvodu, že společnost měla nízké zásoby a mnohem 

větší krátkodobé závazky, které postupně narůstají a poté se snižují.  Na základě 

předešlých ukazatelů ČPK a ČPP je zřejmé, že společnost má relativně velké množství 

finančních prostředků v pohledávkách. 

4.4  Analýza poměrových ukazatelů 

 Analýza poměrových ukazatelů bývá nejrozšířenější metodou finanční analýzy. 

Vychází z účetních dat, tedy z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. (15) 
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4.4.1 Ukazatele rentability 

Tabulka 13: Rentabilita v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rentabilita 2006 2007 2008 2009 2010

ROA (%) 39,49 31,09 46,56 36,39 21,55

ROE (%) -199,20 -596,30 107,07 49,29 36,77

ROS (%) 20,96 7,24 14,53 14,73 11,83  

Tabulka 14: Oborové průměry rentability v letech 2007-2010 (Zdroj: Upraveno dle (29)) 

Oborové průměry 2007 2008 2009 2010

ROA (%) 5,29 4,97 1,89 5,47

ROE (%) 12,64 10,89 2,65 9,12

ROS (%) 2,16 1,80 0,51 1,81  

 

Graf 7: ROA v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Pro výpočet byl použit zisk před odečtením úroků a daní (EBIT). ROA 

společnosti se ve všech sledovaných obdobích pohybuje nad 15 %. V roce 2008 bylo 

oproti oborovému průměru 4,97 % dle MPO dosaženo maxima rentability a to 46,56 %. 

Je to dáno tím, že v tomto roce bylo dosaženo maximální přidané hodnoty a tedy  

i zisku. Od roku 2009 dochází k poklesu rentability. V roce 2010 dokonce dosahuje 

rentabilit nejnižší hodnoty a to 21,55 %.  Pokles je způsoben poklesem přidané hodnoty 

a růstem osobních nákladů, které vzrostly oproti předešlému roku 1,5x. Důležité je ale 

podotknout, přestože firma dosahuje nejnižší rentability, je tato hodnota stále vyšší než 

doporučená a zároveň je vyšší než oborový průměr, který dle MPO činil 5,47 %. 

Společnost je tak schopna efektivně využívat svůj majetek.  
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Graf 8: Vývoj ROE v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Pro výpočet ROE byl použit čistý zisk (EAT). Podmínka, že by měl být ROE větší 

než ROA je splněna pouze v letech 2008 – 2010. V prvních dvou letech se ROE 

pohybuje v záporných hodnotách. Je to z toho důvodu, že vlastní kapitál má zápornou 

hodnotu, což bylo způsobeno velkým podílem neuhrazené ztráty z minulých období 

z přejaté společnosti, která se pohybovala v záporných číslech. V období 2008 vlastní 

kapitál roste, ale je neustále ovlivňován nárůstem nákladů, proto dochází v dalších 

letech 2009 – 2010 k poklesu ukazatele. I přesto, že dochází v posledních dvou letech 

k poklesu vzhledem k oborovým průměrům, které jsou pro rok 2009 2,65 % a pro rok 

2010 9,12 %, je hodnota ROE nadprůměrná. 

 

Graf 9: Vývoj ROS v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Pro výpočet ROS byl použit čistý zisk (EAT). Rentabilita tržeb ROS dosahuje 

největší hodnoty v roce 2006, kdy na 1 Kč tržeb připadá 0,21 Kč zisku. V roce 2007 je 

zaznamenán nevětší pokles a lze říci, že na 1 Kč tržeb připadá pouze 0,07 Kč zisku. 
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V letech 2008 – 2009 jsou hodnoty na relativně stejné úrovni a pohybují se nad 

oborovými průměry, které jsou v roce 2008 1,8 % a v roce 2009 0,51 %. V roce 2010 

dochází opět k poklesu na 11,83 %, přesto je ale hodnota stále větší než oborový 

průměr, který dosahoval 1,81 %. 

4.4.2 Ukazatele likvidity 

 Likvidita vyjadřuje schopnost podniku dostát svým závazkům, tedy platební 

schopnost. (8)  

 Jednotlivé ukazatele likvidity jsou zpracovány níže v tabulce č. 15. 

Tabulka 15: Likvidita v letech 2006 - 2010 ( Zdroj: Vlastní zpracování) 

Likvidita 2006 2007 2008 2009 2010

Okamžitá likvidita 0,17 0,30 0,50 0,74 0,40

Pohotová likvidita 0,38 0,52 1,10 2,01 1,08

Běžná likvidita 0,75 0,93 1,73 3,03 2,12  

 

Graf 10: Vývoj okamžité likvidity v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Společnost nedosáhla v roce 2006 doporučených hodnot. Hodnota okamžité 

likvidity byla 0,17, což je i nejméně za celé sledované období. Společnost neměla 

dostatek finančních prostředků, které byly zároveň nejnižší za celé sledované období, 

naopak krátkodobé závazky dosahovaly maxima za sledované období. V ostatních 

letech 2007 - 2010 se společnost pohybuje v doporučených hodnotách, což znamená,  

že nedrží zbytečně mnoho volných finančních prostředků a ani jich nemá nedostatek.  

U nejvyšší hodnoty v roce 2009 tak na 1 Kč krátkodobých závazků připadne 0,7 Kč 

pohotových prostředků. 
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Graf 11: Vývoj pohotové likvidity v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Společnost nedosáhla hodnot v roce 2006 – 2007, což značí, že společnost není 

schopna okamžitě hradit své závazky. Vzhledem k tomu, že zásoby tvoří v obou letech 

více než 40% podíl oběžných aktiv, musela by společnost nejdříve prodat část zásob, 

aby získala dostatečné finanční prostředky. Pohotové likvidity dle doporučených hodnot 

bylo dosaženo pouze v letech 2008 a 2010. V roce 2009 byla likvidita 2,01, což 

ukazuje, že společnost by byla schopna dostát svým závazkům, a mohla by tak 

z oběžných aktiv uhradit závazky více než 2,01 krát. V tomto roce tak má společnost 

přebytek nevyužitých peněžních prostředků. Vzhledem k tomu, že hodnoty ukazatele 

pohotové likvidity jsou menší než hodnoty u běžné likvidity, značí to, že ve společnosti 

hrají významnou roli zásoby, což je pro ni typické. Společnost prodává zásoby ve formě 

zboží. 

 

Graf 12:Vývoj běžné likvidity v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Doporučených hodnot nebylo dosaženo v roce 2006 a v 2007. Oběžná aktiva jsou 

menší než krátkodobé závazky. Znamená to tedy, že v těchto letech by společnost 

nepokryla oběžnými aktivy své krátkodobé závazky. V letech 2008 – 2010 společnost 

dosahuje doporučených hodnot a v roce 2009 by byla společnost své věřitele schopna 

uspokojit 3,03 krát. Je to z toho důvodu, že oběžná aktiva narůstají a jsou větší jak 

krátkodobé závazky. U hodnoty v roce 2009 by se dalo říci, že společnost je sice 

likvidní, ale oběžná aktiva jsou uložena v méně likvidních oblastech, jako jsou 

pohledávky z obchodních vztahů, které jsou o 300 000 Kč vyšší než v roce 2008. 

 

 

Graf 13: Vývoj likvidity v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Společnost dosahuje v roce 2006 minimálních hodnot a to u všech ukazatelů 

likvidity.  V roce 2007 dochází k mírnému nárůst, doporučených hodnot dosahuje pouze 

okamžitá likvidita. V roce 2009 pak dochází k maximálnímu nárůstu všech ukazatelů, 

kdy jsou doporučené hodnoty u všech ukazatelů překročeny. V roce 2008 a v roce 2010 

odpovídají hodnoty všech ukazatelů doporučeným hodnotám.   

4.4.3 Ukazatele zadluženosti 

  V tabulce č. 16 jsou zobrazeny výsledné hodnoty ukazatelů zadluženosti. 

Tabulka 16: Ukazatele zadluženosti v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zadluženost 2006 2007 2008 2009 2010

Celková zadluženost (%) 118,31% 102,18% 57,22% 32,74% 46,78%

Kvóta vlastního kapitálu (%) -19,67% -2,61% 42,28% 67,44% 53,17%

Koeficient zadluženosti -6,02 -39,13 1,35 0,49 0,88

Běžná zadluženost (%) 118,31% 102,18% 57,22% 32,74% 46,78%  
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Graf 14: Vývoj ukazatelů zadluženosti - celková zadluženost, kvóta vlastního kapitálu v letech 2006 - 2010 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Jak lze vidět z grafu, u společnosti v prvních třech letech převažuje poměr cizích 

zdrojů. Znamená to tedy, že společnost využívá více cizích zdrojů pro své financování. 

Tyto zdroje ale nezvyšují rentabilitu, jelikož ROA je větší než ROE a to z toho důvodu, 

že společnost měla nedostatek peněz. V posledních dvou letech, tedy v roce 2009  

a 2010, již poměr vlastního kapitálu převažuje nad cizími zdroji.  Největší podíl 

vlastního kapitálu je pak v roce 2009, kdy i poměr cizího kapitálu je nejmenší, jelikož 

ve sledovaném období právě v roce 2009 dosáhl cizí kapitál nejmenších hodnot. Součet 

výsledných hodnot ukazatelů musí dávat hodnotu 1 (100%). Vzhledem k odchylkám 

v grafu č. 14 je třeba připočítat (odpočítat) časové rozlišení, aby byla hodnota rovna 

100%. 

 Vzhledem k tomu, že společnost ani v jednom roce nečerpala jak krátkodobý, tak 

dlouhodobý bankovní úvěr, jsou cizí zdroje složeny pouze převážně závazků 

z obchodních vztahů, tedy obchodních úvěrů. Je tedy patrné, že společnost využívá 

dobrých vztahů s dodavateli. U společnosti se pohybuje celková zadluženost v intervalu 

od 32,74 – 118,31 %. Nejvyšší hodnoty dosáhla společnost v roce 2006, kdy cizí kapitál 

převažoval nad celkovými aktivy, což značí, že společnost byla velmi zadlužená.  

Od roku 2006 dochází ke snižování celkové zadluženosti. Nejnižší hodnoty dosáhla 

v roce 2009 a to z důvodu velmi nízké hodnoty cizích zdrojů. Hodnota celkové 

zadluženosti tak dosáhla 32,74 % což je považováno za průměrnou hodnotu. (10) 

V roce 2010 zadluženost vzrostla na 46,78%. 
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 Doporučená hodnota kvóty vlastního kapitálu se v České republice pohybuje 

okolo 20 %.(14) Společnost doporučených hodnot nedosáhla ani v jednom ze 

sledovaných období. Tuto skutečnost velmi ovlivnila struktura vlastního kapitálu, na 

které se podílela převážně neuhrazená ztráta z minulých let z přejaté společnosti 

v období 2006 – 2007. V roce 2008- 2010 dochází ke zlepšení situace a společnost se ve 

všech letech pohybuje nad doporučenou hodnotou, všechny ukazatele mají více jak 

42,28 %, což značí, že si společnost nerozděluje zisk a všechen jej použili na úhradu 

předešlých ztrát z minulých období a dále pak pro rozvoj podniku. Společnost tedy 

financuje provoz podnikání především vlastními zdroji.  

 Koeficient zadluženosti společnosti ukazuje, že společnost je relativně zadlužená. 

Musíme však brát ohled na to, že tento koeficient je v prvních dvou letech výrazně 

ovlivněn neuhrazenou ztrátou z minulých let za přejatou společnost. Proto vychází 

koeficient zadluženosti v záporných hodnotách. V ostatních letech se společnost 

pohybuje v hodnotách v rozmezí 0,49 – 1,35. 

 Vzhledem k tomu, že společnost nečerpá ani v jednom ze sledovaných období 

bankovní úvěr, jak již bylo zmíněno, řadí se mezi krátkodobé zdroje především 

krátkodobé závazky, z nich největší podíl ve všech sledovaných obdobích mají závazky 

z obchodních vztahů – tzv. obchodní úvěry. Krátkodobá, neboli běžná zadluženost byla 

nejvyšší v roce 2006, kdy závazky z obchodních vztahů v hodnotě 2 061 000 Kč tvořili 

největší podíl z krátkodobých závazků, což bylo způsobeno i nedostatkem peněz. 

Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2009, kdy běžná zadluženost byla 32,74 %, kdy 

byl zaznamenán největší pokles oproti ostatním rokům u položky závazky z obchodních 

vztahů. Díky běžné zadluženosti lze vidět, která část majetku je kryta krátkodobými 

cizími zdroji.  

4.4.4 Ukazatele aktivity 

  Ukazatele aktivity jsou využívány především pro řízení aktiv.  Pomocí těchto 

ukazatelů lze zjistit, jak podnik hospodaří se svými aktivy. 
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Tabulka 17: Ukazatele aktivity v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Aktivita 2006 2007 2008 2009 2010

Obrat celkových aktiv 1,87 2,15 3,12 2,26 1,65

Obrat stálých aktiv 17,18 41,20 552,80 494,80 726,80

Obrat zásob 4,27 5,16 8,71 6,76 3,40

Doba obratu pohledávek (dny) 48,46 33,73 28,72 63,23 54,78

Doba obratu závazků (dny) 207,66 120,30 52,88 36,01 93,81  

Tabulka 18: Oborové průměry v letech 2007-2010 (Zdroj: Upraveno dle (29)) 

Oborové průměry 2007 2008 2009 2010

Obrat celkových aktiv 2,25 2,34 2,06 2,11

Obrat stálých aktiv 4,30 4,18 3,78 3,66

Obrat zásob 12,00 13,05 11,22 11,88  

 

Graf 15: Obrat celkových aktiv v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Doporučených hodnot dosáhla společnost v letech 2006-2007 a v 2009-2010. 

V roce 2008 byly doporučené hodnoty mírně překročeny, jelikož společnost 

zaznamenala druhé největší tržby za sledované období, které činily 5 540 000 Kč. 

 Ve srovnání s oborovým průměrem se společnost pohybuje v letech 2007,2009 a 

2010 pod oborovými hodnotami. To značí, že by se měla zamyslet nad zvýšením tržeb, 

protože nevlastní žádná významná aktiva, která by mohl odprodat. V roce 2008 

dosahuje obrat celkových aktiv nejvyšší hodnoty 3,12, která je vyšší než i oborový 

průměr, který byl pro tento rok 2,34. 
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Graf 16: Obrat stálých aktiv v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Vzhledem k tomu, že společnost dlouhodobě nevlastní žádný dlouhodobý 

majetek v podobě budov nebo strojů, tvoří tuto položku pouze dlouhodobý finanční 

majetek, který má vyšší hodnotu pouze v letech 2006 – 2007, kdy firma vlastnila 49 % 

podíl v jiné společnosti. V roce 2008 došlo k úbytku finančního dlouhodobého majetku, 

protože firma prodala jak cenné papíry tak přestala vlastnit podíl v jiné společnosti. 

Dlouhodobý majetek tak tvoří ve zbylých letech pouze vklad družstvu Český 

nanotechnologický klastr. 

 Společnost tak dosáhla vysokých hodnot obratu stálých aktiv a to z důvodu,  

že tržby několikanásobně převyšují hodnotu stálých aktiv. Hodnoty ve všech 

sledovaných období jsou v porovnání s oborovými průměry vyšší, což značí,  

že výsledek je ovlivněn především tím, že společnost nemá dlouhodobý majetek a proto 

jsou výsledné hodnoty vysoké. Platí zde i obecná podmínka, že hodnota obratu stálých 

aktiv by měla převyšovat hodnotu celkových aktiv. 

 

Graf 17: Obrat zásob v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 V grafu č. 17 lze vidět, že nejlepší hodnoty bylo dosaženo v roce 2008, kdy byla 

společnost schopna 8 krát za rok proměnit veškeré své zásoby na tržby. Je to z toho 

důvodu, že společnost v tomto roce nevlastnila mnoho zásob. Zásoby tak nebyly 

přebytečné a nevyvolávaly zbytečně mnoho nákladů. V roce 2010 dosahuje společnost 

hodnot 3,40, což je dáno poklesem tržeb. V porovnání s oborovým průměrem se 

společnost ve všech letech nacházela pod oborovými hodnotami. Výsledky hodnot 

společnosti jsou stejně jako u obratu stálých aktiv ovlivněny tím, že společnost nevlastní 

žádný majetek. 

 

Graf 18: Doba obratu pohledávek v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Jak lze vidět v grafu č. 18 společnost má hodnoty ukazatele v rozmezí od 28 – 63 

dní. Mezi hlavní odběratele společnosti patří především koncoví zákazníci, dále potom 

maloobchody, lékárny a jiné menší firmy, proto je splatnost nastavena u každého 

odběratele jinak. Například pro koncové zákazníky, kteří nakupují pomocí E-shopu, je 

tak splatnost co nejmenší, maximálně však do 14 dní a u ostatní odběratelů je to dle 

individuální domluvy, ne však více jak 60 dní. V roce 2008 byla dosažena nejnižší 

hodnota obratu pohledávek, kdy firma čekala na splatnost odběratelů pouze 28 dní. 

V roce 2009 společnost musela čekat 63 dní, což bylo způsobeno horší platební 

morálkou odběratelů. 
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Graf 19: Doba obratu závazků v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Dle výsledků lze říci, že doba obratu závazků je v letech 2006 – 2008 a v roce 

2010 vyšší, což značí, že firma používá finanční prostředky, které obdržela od svých 

odběratelů ke splácení svých závazků vůči dodavatelům.  Nejnižší doby obratu bylo 

dosaženo v roce 200, kdy firma platila svým dodavatelům za 36 dní, jelikož v tomto 

roce měla firma nejméně závazků z obchodních vztahů za celé sledované období. Ve 

společnosti jsou nastaveny doby splatnosti od 60 do 90 dnů, někdy i o několik dní déle, 

dle dodavatele. Dle grafu tak vyplívá, že společnost neměla problém se splácením svých 

závazků v posledních třech letech od roku 2008 – 2010. V letech 2006 – 2007 se 

společnost potýkala s opožděnými platbami svým dodavatelům. 

4.4.5 Provozní ukazatele 

 Mezi provozní ukazatele, které budou vypočítány v následující části této práce se 

řadí mzdová produktivita, nákladovost výnosů a materiálová náročnost výnosů. Tabulka 

č. 19 ukazuje výsledné hodnoty ukazatelů. 

Tabulka 19: Provozní ukazatele v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Provozní ukazatele 2006 2007 2008 2009 2010

Mzdová produktivita 2,02 2,39 2,43 1,93 0,84

Nákladovost výnosů 0,85 0,93 0,86 0,86 0,91

Materiálová náročnost výnosů 0,07 0,13 0,16 0,15 0,25  
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Graf 20: Mzdová produktivita v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Mzdová produktivita byla vypočítána dle poměru přidané hodnoty a mzdových 

nákladu. Přidaná hodnota byla zvolena z toho důvodu, aby se vyloučil vliv 

nakupovaných surovin, energií a služeb. (11) 

 V prvních třech letech má tento ukazatel rostoucí charakter. V roce 2009 dochází 

k poklesu ukazatele a to na 1,93, v roce 2010 na 0,84.  Důsledkem toho bylo, že nárůst 

mzdových nákladů byl vyšší než nárůst přidané hodnoty. K poklesu zaměstnanců 

nedošlo, naopak v roce 2010 byl počet zaměstnanců navýšen. V roce 2008 dosahuje 

ukazatel nejvyšších hodnot, jelikož prudce vzrostla přidaná hodnota a je tak nejvyšší  

za celé sledované období (oproti roku 2007 vzrostla o 691 000 Kč), oproti tomu nárůst 

mzdových nákladů byl o necelých 70 % (274 000 Kč). Společnost by tak měla věnovat 

zvýšenou pozornost klesajícímu trendu a snažit se o zvyšování hodnoty tohoto 

ukazatele. 

 

Graf 21: Nákladovost výnosů v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Hodnota ukazatele v roce 2006 je nejmenší, dosahuje hodnoty 0,85. 

V následujícím roce se hodnota rapidně zvyšuje a to na 0,93 což je i nejvyšší hodnota  

za celé sledované období. Na 1 Kč výnosu tak připadne 0,93 Kč nákladů. V roce 2008 

dochází k velkému poklesu hodnoty a od roku 2009 – 2010 je zaznamenán opět mírný 

nárůst. Znamená to tedy, že celkové náklady jsou větší než výnosy, což není pro firmu 

dobré.  

 Na základě zjištění nákladovosti výnosů, kdy ukazatel v čase roste, byla 

provedena analýza jednotlivých nákladů, které jsou nejvíce obsaženy ve výkazu zisku  

a ztrát a zjištěna jejich jednotlivá nákladovost výnosů. Na grafu č. 22 jsou zobrazeny 

výsledné hodnoty. 

 

Graf 22: Vývoj jednotlivých nákladovostí výnosů v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Vzhledem ke skutečnosti, že by nákladovost výnosů měla v čase klesat, lze 

usoudit, že tuto podmínku ve sledovaném období splňuje pouze výkonová spotřeba, 

která v letech 2008-2010 klesá. Náklady vynaložené na prodané zboží a osobní náklady 

mají nepříznivý vývoj a v čase rostou, případně kolísají, což není pro společnost dobré  

a její vývoj by tak v budoucnu mohl být ohrožen. Společnost by se tak měla zaměřit 

především na redukování nákladů vynaložených na výkonovou spotřebu, kde 

významnou položku tvoří služby a osobní náklady, především pak mzdové náklady. 
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Graf 23: Materiálová náročnost v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Ukazatele materiálové náročnosti výnosů by měl v čase klesat. V prvních třech 

letech ba naopak tento ukazatel mírně rostl, což bylo dáno nárůstem spotřeby materiálu 

a energie a nárůstem nebo poklesem celkových výnosů. V roce 2009 je dosaženo 

nejnižší hodnoty 0,15. V tomto roce klesla jak spotřeba materiálu a energie, tak celkové 

výnosy. V roce 2010 je zaznamenán relativně velký nárůst, což je dáno nárůstem 

spotřeby materiálu a energie a také markantním nárůstem výnosů. Společnost by se také 

měla zaměřit na tento ukazatel a snažit se o jeho zlepšení tak, aby v čase klesal. 
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4.5  Shrnutí finanční analýzy společnosti 

 Soustavy ukazatelů zahrnují Altmanův index finančního zdraví, Index IN05  

a Kralickův Quicktest. Altmanův index finančního zdraví neboli výsledné Z-skóre  

se v roce 2006 pohybovalo v tzv. „šedé zóně“, v letech 2007 – 2010 byla již situace 

společnosti lepší a výsledné Z-skóre tak dosahovalo u všech ostatních období hodnotu 

vyšší, jak 3,05 což značí velmi uspokojivou finanční situaci podniku. U Indexu IN05, 

který byl sestaven pro České prostředí dosáhla společnost hodnot 2,03 - 3,25, což značí 

uspokojivou finanční situaci podniku. Kralickův Quicktest poukazuje na zlepšující  

se situaci v celém sledovaném období. Jako problémový ukazatel zde vystupuje jak 

likvidita, tak zadluženost, které se sice v letech 2008-2010 zlepšují a cash flow 

v tržbách. Rentabilita je však ve všech letech ohodnocena známkou 1 (výborně).  

Na základě výše uvedených skutečností, lze společnost považovat za finančně stabilní. 

 Pro společnost je typické, že oběžná aktiva převyšují dlouhodobý majetek, 

jelikož společnost nevlastní žádný majetek, kromě roku 2006, kdy měla cenné papíry 

v důsledku odkupu jiné společnosti. Právě díky aktivům je zaznamenán nárůst 

celkových aktiv ve všech letech, kromě roku 2008.  Oběžná aktiva jsou tvořena 

z největší částí zásob, krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. 

Celková aktiva se proto mění v závislostech na těchto složkách. Dlouhodobá aktiva 

tvoří pouze dlouhodobý finanční majetek.  

 Pasiva jsou charakteristická tím, že jej tvoří především cizí kapitál  

a to především v prvních třech letech, což je způsobeno vysokým podílem krátkodobých 

závazků a zápornou hodnotou vlastního kapitálu. Záporná hodnota vlastního kapitálu je 

v důsledku neuhrazené ztráty z minulých let. Společnost se potýkala se ztrátou 

z minulých let kvůli tomu, že při zakládání společnosti odkoupila jinou společnost, 

která měla ztrátu. V roce 2009 a 2010 dochází k nárůstu vlastního kapitálu a ten tak 

převažuje cizí zdroje. V roce 2009 je vlastní kapitál dokonce 2 krát větší jak cizí zdroje, 

což je pro společnost pozitivní, jelikož není zadlužena a je schopna dostát svým 

závazkům. Důležité je také zmínit, že společnost nečerpala v celém sledovaném období 

jak krátkodobý tak dlouhodobý úvěr. Pro cizí kapitál jsou tak typické především 

závazky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobé závazky. Výsledek hospodaření 
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běžného období dosahuje nejvyššího nárůstu v roce 2010, což je způsobeno vyššími 

skladovými zásobami a s nimi spojeným vyššími tržbami za prodej. 

 Rozdíl ČPK a ČPP udává, kolik peněz společnosti je uloženo v pohledávkách. 

Jak lze vidět, společnost má ve všech sledovaných období uložen velký počet peněz 

v pohledávkách. Vyskytuje se tak problém s vymáháním finančních prostředků od 

svých odběratelů. Nejnižší hodnota rozdílu byla v roce 2008 a to 1 248 000 Kč  

a nejvyšší v roce 2010 s hodnotou 3 540 000 Kč. 

 ROA se ve všech sledovaných období pohybovala nad doporučenými hodnotami 

a i nad oborovými průměry. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2008 a to 46,56 % 

nejnižší pak v roce 2010 s hodnotou 21,55 %. Z výsledků tedy plyne, že společnost je 

schopna efektivně využívat svůj majetek. Ukazatel ROE vyjadřuje, kolik Kč čistého 

zisku připadá na 1 Kč investovanou vlastníkem. ROE se v prvních dvou letech 

pohybuje v záporné hodnotě, což je dáno hodnotou vlastního kapitálu, v letech 2008-

2010 jsou hodnoty ROE dostatečně uspokojivé a převyšují tak hodnoty ROA. Hodnoty 

jsou opět větší, než jaké jsou zjištěny dle oborových průměrů. ROS ukazuje, kolik 

čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb.  Největší hodnoty a to 0,21 Kč zisku na 1 Kč tržeb 

vykazuje rok 2006. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2007 a to 7,24 %, přesto ale 

je hodnota stále větší než oborový průměr. To platí i pro ostatní sledované období. 

 Ukazatel okamžité likvidity se pohybuje kromě roku 2006 v doporučených 

hodnotách, které jsou od 0,2 – 0,5. To znamená, že společnost nedrží zbytečně mnoho 

volných finančních prostředků V roce 2006 byl ukazatel okamžité likvidity 0,17, což 

značí, že společnost mohla mít drobný problém s nedostatkem finančních prostředků na 

splácení svých závazků. Pohotová likvidita by se měla pohybovat v rozmezí od 1 – 1,5. 

Společnost doporučených hodnot dosáhla pouze v roce 2008 a 2010. V letech 2006 – 

2007 tvořily zásoby více než 40% podíl na oběžných aktivech, znamená to tedy, aby 

měla společnost dostatek finančních prostředků, musela by nejdříve prodat část svých 

zásob. Doporučených hodnot u běžné likvidity nebylo dosaženo pouze v roce 2006 – 

2007, kdy byla oběžná aktiva menší jak krátkodobé závazky. V ostatních letech 

společnost dosahuje doporučených hodnot a byla by tak schopna uspokojit své věřitele. 

Z ukazatelů likvidit vyplívá, že společnost má velké množství finančních prostředků 

uloženy v krátkodobých pohledávkách, které tvoří velkou část aktiv. 
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 Ukazatele zadluženosti, tedy celková zadluženost a kvóta vlastního kapitálu 

poukazují na to, že společnost je financována především cizím kapitálem.  Vlastním 

kapitálem je společnost financována až v letech 2009 – 2010. Celková zadluženost se 

tak v letech 2006-2008 nejeví jako dobrá a věřitelé by tak váhali na poskytováním 

úvěru. Kvóta vlastního kapitálu pak poukazuje na to, že společnost v posledních třech 

letech zbytečně financuje podnik především svými zdroji a nedosáhla tak doporučených 

hodnot pro Českou republiku – 20 %. Jako další problémovým ukazatelem se jeví 

koeficient zadlužení, který v prvních dvou letech dosahuje záporných hodnot, což je 

dáno neuhrazenou ztrátou z minulého období. Po zbylé sledované období od roku 2008 

se pohybuje ve středně vyšších hodnotách, což značí, že by mohl mít podnik problémy 

se splácením svých dluhů. Obecně lze tedy říci, že společnost u ukazatelů zadluženosti 

vykazuje relativně nepříznivé výsledky. 

 Obrat celkových aktiv dosahuje ve všech sledovaných období doporučených 

hodnot, které jsou stanoveny na 1,6 – 2,9. V roce 2008 byla tato hodnota mírně 

překročena, což bylo v důsledku nárůstu tržeb, které tak byly druhé nejvyšší za 

sledované období. Oborové hodnoty byly překročeny pouze v roce 2008 a 2009, kdy 

hodnoty pro obor byly 2,34 % a 2,11 %. U obratu stálých aktiv byly oborové průměry 

překročeny ve všech sledovaných období a to několikanásobně, což značí, že výsledek 

je ovlivněn především tím, že společnost nemá dlouhodobý majetek a proto jsou 

výsledné hodnoty vysoké. Společnost naopak nedosáhla na oborové průměry  

u ukazatele obratu zásob ve všech sledovaných obdobích. Výsledky hodnot jsou stejně 

jako u obratu stálých aktiv ovlivněny tím, že společnost nevlastní žádný majetek. Doba 

obratu pohledávek by neměla být delší jak doba obratu závazků. Tato obecná podmínka 

je splněna ve všech sledovaných období kromě roku 2009 a společnost tak využívá pro 

splácení svých závazků finanční prostředky získané od svých odběratelů. 

 Provozní ukazatele se uplatňují ve vnitřním řízení firmy a slouží především pro 

jejich management. Mzdová produktivita má rostoucí charakter v letech 2006 – 2008. 

Od roku 2009 má klesající charakter, což není pro společnost dobré. Důsledkem toho 

bylo, že mzdové náklady narůstaly rychleji, než přidaná hodnota. Z výsledných hodnot 

se jako dalšími problémovými provozními ukazateli jeví nákladovost výnosů  

a materiálová náročnost výnosů. Společnost by se měla zaměřit také na tyto ukazatele, 

jelikož by oba měly, stejně jako mzdová produktivita, v čase klesat.  
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 Účetní výkazy za rok 2011 nebyly společností dosud zveřejněny, proto nebylo 

možné provést finanční analýzu společnosti i za rok 2011. 

  



110 

 

5 Návrh řešení 

Na základě provedení finanční analýzy byly zjištěny následující problémy: 

1. Společnost má velkou část peněžních prostředků uloženy v pohledávkách 

z obchodních vztahů. 

2. Společnost má nedostatečnou nabídku produktů a nemá kamenný obchod. 

3. Společnost je závislá na jednom dodavateli. 

4. Společnost má nepříznivý vývoj provozních ukazatelů. 

5. Optimalizace majetkové struktury. 

5.1  Problém s finančními prostředky 

 V práci byla zjištěna problematika finančních prostředků. Společnost nemá 

žádné pohotové peněžní prostředky, jelikož se všechny výsledné hodnoty ukazatele ČPP 

pohybovaly ve sledovaných období v záporné hodnotě. Zjistilo se, že společnost má 

mnoho finančních prostředků uloženo v pohledávkách z obchodních vztahů. Řešením 

této situace můžou být níže uvedené návrhy. 

 Změna obchodních podmínek pro odběratele. 

 Faktoring. 

 Kombinace výše uvedených možností. 

 Změna obchodních podmínek 

 Změna obchodních podmínek by se týkalo spíše větších odběratelů společnosti. 

Tato změna, např. zpřísnění obchodních podmínek, by neměla význam pro 

maloodběratele, kterými jsou koncoví zákazníci, jelikož ti nakupují přes E-shop a zboží 

se jim posílá na dobírku. To znamená, že od těchto zákazníků peníze chodí včas, 

v případě nezaplacení (nevyzvednutí si dobírky) se zboží vrací a společnosti se tak 

nemůže stát, že by ji některý z koncových zákazníků nezaplatil. 

 Toto zpřísnění by se tety týkalo větších odběratelů, jako jsou lékárny, nebo jiné 

společnosti. Vzhledem k tomu, že splatnosti faktur jsou domlouvány individuálně, na 

základě tzv. dobrých vztahů, stává se, že někteří odběratelé neplatí včas a společnosti 

pak narůstají pohledávky. Splatnosti jsou tak mnohdy delší jak 30 dní. Společnost by 



111 

 

tak měla zavést tvrdší podmínky např. v podobě platby zálohy předem nebo  

ve splatnosti faktur, případně zavedení penálů, které by plynuly z opožděného zaplacení 

faktur. V případě platby zálohy předem by tak společnost měla jistotu částečné úhrady 

za zakázku. Pokud by se jednalo o zakázky v hodnotě do 100 000 Kč, měla by záloha 

činit 40% z celkové částky, v případě zakázky nad 100 000 Kč 50 - 60 %. V případě 

upravení splatnosti faktur by společnost mohla stanovit slevový program pro včas 

splacené faktury a penálový program v případě nesplacení faktur včas. Návrhy skonta  

a penálů jsou uvedeny v tabulkách č. 20 a č. 21. 

 

Tabulka 20: Podmínky skonta 

20 dní 8%

15 dní 4%

10 dní 2,50%

Počet dnů před 

splatností
Skonto

 

 

Tabulka 21: Penále za pozdní platbu 

do 7 dnů 5%

nad 7 dnů 0,05 % za každý den

Počet dnů po 

splatnosti
Penále

 

 

Factoring 

 Společnost má velmi dobré výsledné hodnoty u okamžité likvidity. Ukazatel 

čistých pohotových prostředků se ale ve všech letech pohybuje v záporných hodnotách, 

což značí, že společnost nemá dostatečné množství pohotových prostředků, kterými by 

mohla splatit okamžitě splatné krátkodobé závazky. Proto by společnost mohla využít 

služeb faktoringové společnosti. 

 „Podstatou faktoringu je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu 

vůči původnímu věřiteli. Základem pro vztah je faktoringová smlouva, která stanoví 

práva a povinnosti obou stran. Cenou faktoringu je faktoringová provize (0,8 – 3 %  

z pohledávky), která je tvořena rizikovou složkou a náklady souvisejícími se zpracování 

faktoringu. Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost (banka) buď bez 

možnosti zpětného regresu na dodavatele, tzn. že riziko nezaplacení pohledávky 
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přechází na faktoringovou společnost, nebo s možností zpětného regresu (riziko 

nezaplacení zůstává na dodavateli).“
29

 

 V České republice nabízí mnoho bank služby faktoringu. Jednotlivé nabídky se 

však liší dle procent poplatků za poskytované služby. Mezi neznámější banky, 

poskytující faktoringové služby, patří Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s.  

a ČSOB Factoring, a.s.. 

Česká spořitelna a.s.  

Mezi hlavní produkty společnosti patří tuzemský, exportní a importní faktoring. 

Nabízené služby Českou spořitelnou, která zabezpečí: 

 plynulé profinancování faktur (pohledávek) vystavených na tuzemské odběratele 

v rámci schváleného limitu, v případě exportního faktoringu na schválené 

odběratele, 

 zálohovou platu až do výše 90 % hodnoty postoupených pohledávek, pokud 

vlastní společnost bankovní účet u České spořitelny a.s. dostane finance ihned  

k dispozici, jinak do 48 hodin, 

 převzetí rizik z nezaplacení, které vyplívají z platební neschopnosti či nevůle 

dlužníka v případě bezregresní formy faktoringu, 

 inkaso a správu faktur, vedení detailní statistiky prodeje. (20) 

Náklady za faktoringové služby, jsou odlišné, u každé banky jiné a závisí na rozsahu 

služeb, které společnost požaduje, jsou tedy individuální. Poplatky se skládají: 

 faktoringový poplatek – pohybuje se od 0,3 % - 1,5 % z nominální hodnoty 

pohledávek, dále zahrnuje náklady na administrativu zpracování prodejů  

a náklady za záruku před platební neschopností, 

 úroková sazba – dle úrovně bankovních sazeb, které jsou aplikovány 

komerčními bankami za poskytování krátkodobých úvěrů. (20) 

Postup při využití faktoringové služby: 

 dodání faktur spolu s průvodními doklady faktoringové společnosti, 

                                                 
29

 Wikipedie, Factoring. [online][cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Faktoring 

Poslední aktualizace:8.3.2012. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Faktoring
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 proti řádně postoupeným pohledávkám banka proplácí do 48 hodin 80% 

hodnoty pohledávky 

 jakmile banka obdrží platbu od odběratele, proplatí zbylých 20% hodnoty 

pohledávky (20) 

Komerční banka a.s. 

Mezi hlavní produkty společnosti patří stejně jako u České spořitelny a.s. tuzemský  

a exportní faktoring. 

Nabízené služby a postup faktoringu Komerční bankou jsou: 

 okamžité čerpání finančních prostředků pomocí kontokorentního způsobu 

v měně dané pohledávky, standardně 70 – 90 % nominální hodnoty pohledávky, 

 předfinancování, zpravidla do 24 hodin od obdržení, podkladu pohledávky, 

případně, pokud společnost vlastní účet u KB dostane finance ihned k dispozici. 

 factoring KB uzavírá s dodavatelem smlouvu o tuzemském faktoringu 

s pojištěním, 

 dodavatel jako klient faktoringu dodává svému odběrateli zboží, 

 dodavatel postoupí pohledávku (faktura s postupní doložkou) s požadovanými 

dokumenty na faktora, 

 faktor následně poskytuje klientovi předfinancování pohledávky podle smluvně 

stanovené výše a nahlásí pohledávku pojišťovně, 

 odběratel zaplatí částku, která je fakturována, na účet faktora, 

 faktor následně zaplatí dodavateli doplatek, který je snížený o sjednané poplatky 

a úroky, 

 pokud není pohledávka uhrazena maximálně do 90 dní po splatnosti, faktor 

nahlásí pojistnou událost pojišťovně 

 faktor přebírá správu pohledávek. (26) 

Náklady na poskytované služby: 

 faktoringový poplatek - pohybuje se od 0,3 % - 1,0 % z nominální hodnoty 

pohledávek, dále zahrnuje náklady na administrativu zpracování postoupených 

pohledávek, náklady za správu, inkaso a pojištění pohledávek, 
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 cena může být navýšena o pojistné v případě bezregresivního faktoringu  

 úrok - dle úrovně bankovních sazeb, které jsou aplikovány komerčními bankami 

za poskytování krátkodobých úvěrů. (26) 

ČSOB faktoring 

 Mezi hlavní produkty společnosti, stejně jako u KB a ČS, patří tuzemský, 

exportní a importní faktoring. 

Nabízené služby ČSOB tuzemského faktoringu zabezpečují: 

 získání flexibilního financování kontokorentního charakteru, které umožní 

zlepšit finanční plánování, 

 dnem postoupení pohledávky vzniká klientovi nárok na předfinancování – tedy 

čerpání zálohy až do výše 80 % nominální hodnoty pohledávky včetně DPH, 

 finanční prostředky může klient začít čerpat ještě týž den, kdy společnosti 

ČSOB Factoring postoupí svoji pohledávku,  

 převzetí rizika faktoringovou společnosti z případné platební neschopnosti nebo 

nevůle jeho odběratelů, 

 pokud nastane situace, kdy nedojde k uhrazení pohledávky do 90. dne po 

splatnosti, klient ztrácí nárok na čerpání zálohy, pohledávka ovšem nadále 

zůstává postoupena společnosti ČSOB Factoring, 

 správa postoupených pohledávek, tedy, že se ČSOB aktivně stará jak  

o upomínání, vymáhání tak i inkaso postoupených pohledávek. (21) 

Náklady za faktoringové služby jsou individuální, dle bank. Poplatky ČSOB faktoringu 

se skládají: 

 faktoringový poplatek – pohybuje se do 1,4 % z nominální hodnoty 

postoupených pohledávek, dále zahrnuje náklady na administrativu zpracování 

prodejů a náklady za záruku před platební neschopností, 

 úroky - účtuje se z denních zůstatků skutečně čerpaných záloh, 

 úroková sazba – dle úrovně bankovních sazeb, které jsou aplikovány 

komerčními bankami za poskytování krátkodobých úvěrů. (21) 
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Postup při využití faktoringové služby: 

 podpis faktoringové smlouvy 

 Dodavatel vystaví fakturu s cesní klauzulí, tedy oznámení o postoupení 

pohledávky ČSOB faktoringu, dále pak odešle originál svému odběrateli, 

 dodání faktur spolu s průvodními doklady faktoringové společnosti, 

 klient získává právo čerpat zálohu až do výše 80 % z nominální hodnoty 

postoupené pohledávky 

 jakmile banka obdrží platbu od odběratele, proplatí zbylých 20% hodnoty 

pohledávky klientovi ještě týž den. (21) 

 

Tabulka 22: Nabídka faktoringových společností (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Faktoringový poplatek 1,5% 16 590 Kč 1% 11 060 Kč 1,4% 15 484 Kč

Okamžitě vyplacená hodnota pohledávky 80% 884 800 Kč 90% 995 400 Kč 80% 884 800 Kč

Celkem vyplacená částka (očištěna od poplatků)

ČSOB factoring, a.s.

Výše pohledávek společnosti v roce 2010 - 1 106 000 Kč 

1 090 516 Kč

Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s.

1 089 410 Kč 1 094 940 Kč  

 

 Česká spořitelna by společnosti vyplatila nejpozději do 48 hodin 80 % hodnotu 

pohledávky, tedy 884 800 Kč. Faktoringový poplatek by pak činil 1,5 % z nominální 

hodnoty pohledávky, což odpovídá částce 16 590 Kč. Jakmile by byla pohledávka 

faktoringové společnosti uhrazena, banka by vyplatila zbylých 20 %. Celkově by tak 

společnosti bylo na účet připsáno 1 089 410 Kč. 

 U Komerční banky by společnosti dostala nejpozději do 24 hodin 90 % hodnoty 

pohledávky – 995 4000 Kč. Faktoringový poplatek je stanoven na 1 % z nominální 

hodnoty pohledávky a činí 11 060 Kč. Po uhrazení celé pohledávky by společnost  

od banky dostala 1 094 940 Kč. 

 Společnost ČSOB faktoring by nabídla dnem postoupení pohledávky 80 % 

hodnoty z její hodnoty, tedy 884 800 Kč. Faktoringový poplatek, který si banka účtuje, 

by odpovídala 15 484 Kč. Jakmile by byla faktoringové společnosti pohledávka 

uhrazena, ještě týž den by společnost dostala zbylých 20 %. Celkově by tak společnost 

získala na svůj účet 1 090 516 Kč. 
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  Z výše uvedeného vyplývá, že pro společnost by byla nejpřijatelnější varianta 

odkupu pohledávek od Komerční banky a.s., jelikož nabízí lepší a výhodnější služby 

než Česká spořitelna a.s. nebo ČSOB faktoring, a.s. 

 Výsledné hodnoty změn ČPP a okamžité likvidity při využití nabídky Komerční 

banky a.s. jsou uvedeny v tabulce č. 23. 

 Pokud by se společnost rozhodla využít lepší nabídky služeb od Komerční banky 

a.s. zlepšil by se tak ukazatel ČPP z -1 235 000 Kč na -140 000 Kč. Společnost by tak 

byla schopna pokrýt část okamžitě splatných závazků, ale i přesto by neměla dostatečné 

finanční prostředky na splacení všech okamžitě splatných závazků. Znamená to tedy,  

že by společnost musela v případě nutného splacení závazků využít buď služeb 

Kontokorentního úvěru, který má u svého účtu v bance nebo by společnosti mohla 

prodat část svých zásob, jelikož v roce 2010 tvořily zásoby více jak 48% celkových 

aktiv, tedy je i v nich uloženo poměrně mnoho finančních prostředků.  

 Okamžitá likvidita dosahovala i bez služeb faktoringové společnosti velmi 

dobrých hodnot. V roce 2010 byla hodnota okamžité likvidity 0,4. To značí,  

že společnost se nacházela v dobré situaci, kdy byla schopna splatit dluhy, které byly 

okamžitě splatné. Pokud by společnost využila služeb faktoringové společnosti, vzrostla 

by tak její likvidita na 0,93.  

 

Tabulka 23: Změna ČPP a okamžití likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Česká spořitelna a.s. Komerční banka a.s. ČSOB factoring, a.s.

ČPP -146 -140 -144

Okamžitá likvidita 0,92 0,93 0,93

 

 Z finanční analýzy vyplývá, že společnost má v krátkodobých pohledávkách 

ukryté větší množství finančních prostředků. Pokud by tento zvyšující se trend 

v následujících letech pokračoval, měla by se společnost zamyslet nad volbou využití 

faktoringových služeb. Platební morálka odběratelů není příliš dobrá, proto by bylo 

vhodné zavést i tvrdší podmínky pro odběratele, které jsou uvedeny v podkapitole 5.1. 

Zpřísnění obchodních podmínek. 

 

 



117 

 

5.2  Zvýšení tržeb prostřednictvím zlepšení obchodní činnosti 

 Na základě informací z Porterova pěti faktorového modelu bylo zjištěno, že 

zákazníci nejsou dostatečně spokojeni v níže uvedených oblastech: 

 společnost nemá kamenný obchod, 

 nedostatečné webové stránky, 

 nedostatečná nabídka produktů. 

Kamenný obchod 

 Jak již bylo uvedeno v Porterově pěti faktorovém modelu viz kapitola 3.4.2, 

zákazníci postrádají kamennou prodejnu. Proto by se společnost měla zaměřit na tuto 

oblast a zřídit kamenné prodejny. Pokud by však společnost nechtěla zřídit samostatnou 

prodejnu s oblečením a jinými produkty NanoTrade s.r.o., bylo by dobré tyto výrobky 

alespoň umístit do sportovních prodejen, kde budou více dostupné zákazníkům. I přesto, 

že je v dnešní době velmi populární koupě online, přes internetový obchod, existuje 

ještě mnoho lidí, kteří si danou věc, předtím, než ji zakoupí, rádi prohlédnou a osobně 

vyzkouší. Doporučuji tedy, aby společnost využila jednu z výše uvedených možností 

rozšíření svých produktů za účelem nejenom zviditelnění se, ale i navýšení tržeb.  

Pro společnost by tak tato změna mohla přinést pozitivní výsledky, jelikož její produkty 

jsou velmi kvalitní. 

Webové stránky 

 Za nedostatečné považují zákazníci i webové stránky, kde při otevření stránky 

www.nanotrade.cz je pro ně nepřehledně zobrazena možnost „prokliku“ na internetový 

obchod s oblečením a ostatními antibakteriálními produkty. Co se týče samotné webové 

stránky www.nanosilver.cz, je pro ně také méně zajímavá a pokud zákazník neví, co 

společnost nabízí a nezná jejich produkty, mohl by je právě vzhled stránky odradit 

v dalším prozkoumávání nabízených produktů. Doporučením tedy je, aby se společnost 

zaměřila na zdokonalení webových stránek, které budou pro zákazníky více 

přehlednější a atraktivnější. Vzhledem k tomu, že společnost se prezentuje především 

díky internetovým stránkám, měla by se tak na tento problém zaměřit co nejvíce. 
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Produkty 

 Další slabší stránkou, které byla zjištěna, je nedostatečná nabídka produktů, 

především oblečení. Zákazníci postrádají barevnost materiálů a nedostatečné kombinace 

a střihy. Při prohlédnutí webových stránek se společnost zaměřuje pouze na pár barev, 

nejvíce pak bílou, černou, šedou a křiklavě zelenou. Pokud by společnost rozšířila 

nabídku svých produktů, například o barvu červenou, nebo modrou, které jsou velmi 

žádané, mohla by tak zvýšit i svoji prodejnost. Dále by se společnost měla zaměřit na 

střihy triček, kde chybí zajímavější kombinace. Doporučením tedy je, zkvalitnit 

nabízené produkty v podobě nových střihů a barev, které by v kombinaci s kvalitní 

funkčností materiálu více zaujaly zákazníky.  

 Společnosti celkově chybí větší propagace. Produkty nejsou dostatečně rozšířeny 

a společnost tak přichází o možné tržby. Proto by se měla zaměřit na rozšíření produktů 

výše uvedenými způsoby. Společnosti by pomohlo, kdyby zaměstnala obchodního 

zástupce, který by daný sortiment propagoval a rozšiřoval do prodejen. 

5.3  Závislost na jenom dodavateli 

 

 Relativně velkým problémem společnosti je závislost na jednom dodavateli. 

Jedná se o dodávku příze z Asie. Společnost by se tak měla snažit nalézt nové 

dodavatele tohoto materiálu. Současná situace je taková, že firma objednává jednou  

za rok od dodavatele ve větším množství materiál tak, aby byly pokryty potřebné 

zásoby přibližně na rok dopředu. Dodací lhůta materiálu je 3 měsíce. Pokud by však 

došlo k neočekávané situaci, dodávka by nedošla, nebo by se výrazně zpozdila, mohlo 

by se stát, že nastanou komplikace s výrobou, což by mohlo společnost výrazně ovlivnit 

v jejich tržbách. 

 Bylo zjištěno, že společnost již uvažovala o potenciální náhradě dodavatele 

v případě, kdyby došlo k problémům s dodávkou. Zaměřila se však pouze na dodavatele 

z Evropy, kteří byli pro společnost drazí a neměli dostatečně kvalitní materiál.  

 Společnost by tak měla udělat hlubší průzkum a nalézt vhodné dodavatele,  

dle jejich kritérií na materiál – tedy přízi, ceny, dodacích podmínek a lhůty.  
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5.4  Společnost má nepříznivý vývoj provozních ukazatelů 

 V podkapitole 4.3.8 Provozní ukazatele bylo zjištěno, že společnost má 

problémy s náklady. Z grafu č. 22 plyne, že se jedná především o výkonovou spotřebu  

a osobní náklady. Společnost by se měla zaměřit na snižování především nákladů na 

služby, kam patří například náklady na poštu, reklamu, nebo přepravné. Zde by se 

společnost měla zaměřit na promyšlení využívání služeb např. České pošty a zjistit, zda 

jiné přepravní společnost nabízí levnější služby. To platí i pro mezinárodní přepravu 

zboží.  Další problémovou oblastní se jeví osobní náklady. Zde by měla společnost 

věnovat větší pozornost nákladům na mzdy, jelikož v čase rostou, rychleji než výnosy, 

což není pro společnost dobré.  

 Pokud by došlo k poklesu nákladů v těchto oblastech, výrazně by to společnosti 

prospělo. Pokles nákladů by měl i pozitivní vliv na rentabilitu společnosti.  Nákladovost 

výnosů by měla v čase klesat, proto by mělo docházet k redukci nákladů. 

 

5.5  Optimalizace majetkové struktury 

 Při sestavování finanční analýzy bylo zjištěno, že společnost nedisponuje 

žádným dlouhodobým majetkem. Měla by se tak zaměřit na investování finančních 

prostředků do majetku. Jednou z možností by byla například investice do kamenné 

prodejny. Tím by společnost zvýšila svůj dlouhodobý majetek, který je v současné době 

tvořen pouze v podobě ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů, přesněji 

vkladem v družstvu Českého nanotechnologickího klastru.  

 V budoucnu by mohla nastat situace, kdy by podnik mohl dostat méně 

finančních prostředků z dotací v důsledku šetření státu a společnost by tak potřebovala 

vložení kapitálu od investora. Tím, že by měl podnik dlouhodobý majetek, působil by 

pak pro investory věrohodněji a ti by se nezdráhali s vložením kapitálu do společnosti. 

 Pořízením dlouhodobého majetku by se tak společnost stala stabilnější  

a v případě problémů by měla jistotu, že je zajištěna alespoň výše uvedeným majetkem. 

 V případě pořízení dlouhodobého majetku by jej firma musela financovat 

úvěrem, nebo případně již zmiňovaným investorem. 

 Vzhledem k tomu, že společnosti bylo v návrhu č. 5.2 doporučeno zřízení 

kamenné prodejny za účelem větší propagace, zvýšení tržeb, uspokojení a získání 
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nových pracovníků, doporučuji, aby se zaměřila na investování do dlouhodobého 

majetku právě prostřednictvím pořízení kamenné prodejny. 
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Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo zhodnocení finančního zdraví společnosti 

NanoTrade s.r.o. na základě zpracování finanční analýzy, analýz vnitřního a vnějšího 

okolí společnosti a dále poskytnout návrhy řešení identifikovaných problémů. Pro 

vypracování analýzy vnitřního a vnějšího okolí a pro finanční analýzu bylo použito 

informací získaných z internetu, knih, účetních výkazů, nebo výročních zpráv 

společnosti v letech 2006 – 2010. 

 Jako první byla zpracována teoretická část, které obsahovala teoretické 

poznatky. Tyto poznatky se týkaly jak analýz okolí podniku, tak finanční analýzy, jejích 

metod a použití,  které posloužily jako podklad pro následné vypracování praktické 

části. 

 Pro analýzu současného stavu společnosti byly použita SLEPTE analýza a 

Porterův pěti faktorový model, které odhalily vnější okolí podniku. Pro analýzu 

vnitřního prostředí byla použita analýza McKinsey model 7S. Na základě zpracování 

analýz byla sestavena SWOT analýza podniku, ze které vyplynulo, že by se společnost 

měla zaměřit například na větší propagaci, rozšíření sortimentu nebo zřízení vlastního 

kamenného obchodu. Tím by pak společnost mohla rozšířit své pole působnosti a získat 

více zákazníků.  

 Jako hlavní a stěžejní částí této práce bylo zpracování finanční analýzy. Byly 

vypočítány všechny ukazatele, které se týkaly společnosti. Z výsledků je patrné, že 

společnost dosahovala v roce 2008 nejlepších hodnot ukazatelů rentability, naopak 

v roce 2007 měla společnost v této oblasti problémy. I přes tuto skutečnost dosahuje 

společnost ve všech obdobích vyšších hodnot, než jsou oborové průměry.  Na základě 

provedení ukazatelů likvidity bylo zjištěno, že má společnost velké množství finančních 

prostředků uloženo v krátkodobých pohledávkách, respektive v oběžných aktivech, což 

značí, že by mohla mít například problém s placením svých závazků. V oblasti 

zadluženosti se společnost v čase zlepšila, i přesto, že na počátku sledovaného období 

byla i ve špatné finanční situaci a byla financována více cizím kapitálem než vlastním. 

Tato skutečnost byla způsobena odkupem jiné společnosti, která se potýkala 

s neuhrazenou ztrátou z minulých let. Díky dobrým vztahům s dodavateli se tak 

společnost přes nepříznivý vývoj krátkodobé zadluženosti dostala z této špatné situace. 
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Hodnoty získané pomocí ukazatelů aktivity značí relativně uspokojivou situaci firmy. 

Jediným problémem by mohla být doba obratu pohledávek, kdy se splatnosti faktur 

pohybují od 30 – 63 dnů. Zde by měla společnost zapracovat na zkrácení doby 

splatnosti faktur a snížit tak množství finančních prostředků v pohledávkách. Provozní 

ukazatelé odhalily problém jak ve mzdové produktivitě, která s časem klesá, a 

v nákladovosti výnosů, která v čase roste. Zde se jako hlavní problém jeví velký nárůst 

nákladů na výkonovou spotřebu a osobní náklady. 

 Na základě provedené finanční analýzy bylo společnosti doporučeno upravení 

podmínek svým odběratelů, např. zaplacení zálohy za zakázku předem, pomocí skonta 

nebo pomocí penále za pozdní platbu. Další možností je postoupení pohledávek 

faktoringové společnosti. Nejvýhodnější variantu financování prostřednictvím 

faktoringu nabízí Komerční banka, a.s. Společnost tak může ihned získat 90 % 

finančních prostředků, které jsou uloženy v pohledávkách, díky kterým se společnost 

dostává do platební neschopnosti.  

 Další problém, který byl odhalen, je skutečnost, že společnost nemá vlastní 

kamenný obchod. Nedostatečné jsou i webové stránky a společnost má omezenou 

nabídku produktů. Společnosti bylo doporučeno, aby se zaměřila na tyto problémové 

oblasti, které zákazníci postrádají a v budoucnu by tak firmě mohly pomoci k rozšíření 

své působnosti a navýšení tržeb. 

 Další problém společnosti je závislost na jednom dodavateli. Společnosti bylo 

doporučeno, aby vyhledala i jiného dodavatele přízi, jelikož v případě problémů 

s dodávkou, ať už se zpožděním nebo se ztrátou objednávky, by společnost mohla přijít 

do problémů s výrobou, což by následně ohrozilo její tržby. 

 Dalším problémem, který byl odhalen, jsou rychleji rostoucí náklady. Ve 

sledovaném období rostou rychleji než samotné tržby. Společnost by se tak měla 

zamyslet nad snížením nákladů v oblasti osobních nákladů a výkonové spotřeby, které 

mají na základě analýzy nákladovosti výnosů nepříznivý rostoucí vývoj v čase. Bylo 

tedy doporučeno, aby se společnost zaměřila především na redukci jak nákladů na 

službu, tak na mzdové náklady. 

 Posledním problémem, který byl odhalen, je skutečnost, že společnost nevlastní 

žádný dlouhodobý majetek, kromě vkladu družstva Českého nanotechnologického 
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klastru. Společnosti bylo tedy doporučeno, aby investovala do pořízení dlouhodobého 

majetku, např. kamenného obchodu. Tím, že by podnik vlastnil dlouhodobý majetek, 

působil by pro investory věrohodněji a ti by se nezdráhali s vložením kapitálu do 

společnosti.  
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Příloha 1: Rozvaha v letech 2006-2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

v tisících Kč 2006 2007 2008 2009 2010

AKTIVA CELKEM 1912 2068 1774 2193 4399

B. Dlouhodobý majetek 208 108 10 10 10

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 208 108 10 10 10

          2.      Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 98 98 0 0 0

          3.      Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 110 10 10 10 10

C. Oběžná aktiva 1702 1960 1755 2172 4363

C.I. Zásoby 837 862 635 732 2136

          5.      Zboží 837 862 635 732 2136

C.III. Krátkodobé pohledávky 481 465 613 908 1405

          1.      Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 481 417 441 869 1106

          6.      Stát - daňové pohledávky 0 0 133 0 122

          7.      Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 49 39 39 177

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 384 632 507 532 823

          1.      Peníze 48 94 45 186 114

          2.      Účty v bankách 335 539 462 347 710

D.I. Časové rozlišení 2 0 9 12 26

          1.      Náklady příštích období 2 0 9 12 26

ROZVAHA PODNIKU 2006 - 2010

 

v tisících Kč 2006 2007 2008 2009 2010

PASIVA CELKEM 1912 2068 1774 2193 4399

A. Vlastní kapitál -376 -54 750 1479 2339

A.I. Základní kapitál 1000 1000 1000 1000 1000

          1.      Základní kapitál 1000 1000 1000 1000 1000

A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku
145 145 145 145 145

          1.      Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond 100 100 100 100 100

          2.      Statutární a ostatní fondy 45 45 45 45 45

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -2269 -1520 -1198 -395 335

          1.      Nerozdělený zisk z minulých let 0 0 0 0 335

          2.      Neuhrazená ztráta z minulých let -2269 -1520 -1198 -395 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 749 322 803 729 860

B. Cizí zdroje 2262 2113 1015 718 2058

B.III. Krátkodobé závazky 2262 2113 1015 718 2058

          1.      Závazky z obchodních vztahů 2061 1487 812 495 1894

          4.
     Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení
49 49 49 0 0

          5.      Závazky k zaměstnancům 23 53 83 103 123

          6.
     Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění
12 25 28 27 29

          7.      Stát - daňové závazky a dotace 118 498 38 91 11

          10.      Dohadné účty pasivní 0 0 6 2 0

C.I. Časové rozlišení 25 9 9 -4 3

          1. Výdaje příštích období 25 9 9 -4 3

ROZVAHA PODNIKU 2006 - 2010

 



 

Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty v letech 2006-2010 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

v tisících Kč 2006 2007 2008 2009 2010

      I. Tržby za prodej zboží 2052 3952 3321 4715 6884

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 1031 1564 1274 1975 3047

      + Obchodní marže 1021 2388 2048 2740 3836

     II. Výkony 1519 497 2207 233 384

          1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1519 497 2207 233 384

B. Výkonová spotřeba 1851 1458 2137 1431 2285

B.      1. Spotřeba materiálu a energie 57 109 137 104 219

B.      2. Služby 1794 1349 2000 1327 2066

      + Přidaná hodnota 688 1426 2117 1542 1936

C. Osobní náklady 444 827 1132 1077 3081

C.      1. Mzdové náklady 340 596 870 799 2318

C.      3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 95 196 227 216 698

C.      4. Sociální náklady 8 34 34 63 64

D. Daně a poplatky 0 5 5 3 3

     III. Tržby z prodeje dlouhodobého majtetku a materiálu 2 0 0 0 0

          2. Tržby z prodeje materiálu 2 0 0 0 0

     IV. Ostatní provozní výnosy 1397 186 0 432 2134

H. Ostatní provozní náklady 889 138 155 95 38

* Provozní výsledek hospodaření 755 643 826 798 948

     VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 1 0 0 0

     X. Výnosové úroky 0 0 0 0 0

N. Nákladové úroky 2 0 6 0 0

     XI. Ostatní finanční výnosy 26 4 12 7 10

O. Ostatní finanční náklady 12 136 19 31 95

* Finanční výsledek hospodaření 13 -130 -13 -24 -86

Q. Daň z příjmu zaběžnou činnost 18 191 10 45 2

Q.      1.  - splatná 18 191 10 45 2

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 749 322 803 729 860

*** Výsledek hospodaření za účetní období 749 322 803 729 860

*** Výsledek hospodaření před zdaněním 767 513 813 775 862

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2006 - 2010

 

 

 

 

  



 

Příloha 3: Cash flow v letech 2006-2007 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2006 2007 2008 2009 2010

P. 373 384 632 507 532

Z. 768 513 813 774 864

A. 1 2 0 6 0 0

A. 1   5 2 0 0 0 0

A.  * 770 513 819 774 864

A.  2 -729 -174 -1026 -704 -571

A.  2  1 -108 17 -156 -298 -511

A.  2  2 -1706 -167 -1096 -310 1345

A.  2  3 1085 -24 226 -96 -1405

A.  ** 41 339 -207 70 293

A.  3 -2 0 -6 0 0

A.  5 -18 -191 -10 -45 -2

A.  *** 21 148 -223 25 291

B.  1 -10 100 98 0 0

B.  *** -10 100 98 0 0

F. 11 248 -125 25 291

R. 384 632 507 532 823

Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných 

a vyúčtované výnosové úroky

CASH FLOW

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 

začátku účetního období

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci 

účetního období

Peněžní toky z investiční činnosti

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

Změna stavu zásob

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 

mimořádnými položkami

Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně 

za minulá období

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných 

účtů aktiv

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, 

přechodných účtů pasiv

Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami 

prac. kapitálu a mim.položkami

Úpravy o nepeněžní operace

 

 

 


