
  

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV INFORMATIKY 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUTE OF INFORMATICS 
 

 

ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU 
A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 
EVALUATION OF COMPANY FINANCIAL PERFORMANCE AND PROPOSALS OF 
IMPROVEMENT 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
 

AUTOR PRÁCE  TOMÁŠ PROCHÁZKA 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  doc. Ing. ROMANA NÝVLTOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 

BRNO 2010



  



  

 



  

Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti CHARVÁT Group 

s.r.o.. Finanční analýza je posuzována pomocí známých ukazatelů a výpočtových 

metod. Společnost poskytnula materiály (výkaz zisků a ztráty, rozvaha a provozní cash 

flow), díky nimž bude, mimo jiné, možné předkládat návrhy směřující ke zlepšení 

finanční situace společnosti. Materiály zároveň přispějí k prezentaci závěrů finanční 

analýzy. V práci jsou použity výkazy za období let 2006, 2007 a 2008. Společnost byla 

tak laskavá a svolila k písemné i ústní prezentaci získaných údajů.  

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on financial analysis of the company CHARVÁT Group, 

Ltd. A financial analysis is being assessed using of well-known indicators 

and calculation methods. The company provided materials as sheets of profits 

and losses, balance sheets and cash flow statements. Thanks to these it is possible also 

to submit proposals leading to improvement of the financial situation of the company. 

The materials will contribute to the presentation the financial analysis results 

at the same time. Records from years 2006, 2007 and 2008 are used in this thesis. 

The company kindly allowed me to present the acquired data both orally and in writing. 

 

Klí čová slova 

Finanční analýza, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Cash flow, Absolutní ukazatele, 

Rozdílové ukazatele, Poměrové ukazatele, Horizontální analýza, Vertikální analýza, 

Čistý pracovní kapitál, Čisté pohotové prostředky, Čistý peněžní majetek, Ukazatele 

likvidity, Ukazatele aktivity, Ukazatele zadluženosti, Ukazatele rentability, Altmanův 

index finančního zdraví, Index IN01, Index IN05 

 

Key words 

Financial analysis, Balance-sheet, Sheet of profits and losses, Cash-flow, Absolute 

indicators, Distinction indicators, Ratio indicators, Horizontal analysis, Vertical 

analysis, Pure working capital, Pure quick assets, Financial possession, Liquidity ratio, 

Activity indicator, Indicator of indebtedness, Indicator of rentability, Altman´s index of 

financial health, Index IN01, Index IN05 



  

Bibliografická citace: 

PROCHÁZKA, T. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení . Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010. 94 s. Vedoucí bakalářské 

práce doc. Ing. Romana Nývltová, Ph.D. 



  

Čestné prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně 

pod vedením doc. Ing. Romany Nývltové, Ph.D. a že jsem uvedl všechny použité 

podklady a literaturu. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil 

autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 sb. o autorském právu a právech 

souvisejících s autorským právem) 

V Brně, dne 26.5.2010. 

....................................................... 
 Podpis 



  

Poděkování: 

Děkuji své vedoucí bakalářské práce, doc. Ing. Romaně Nývltové, Ph.D. 

za cenné rady a připomínky při vypracování bakalářské práce. Můj dík také patří 

společnosti CHARVÁT Group s. r. o., zvláště pak jednateli společnosti, panu JUDr. 

Ing. Jiřímu Charvátovi, za poskytnutí možnosti zpracovat bakalářskou práci v této 

společnosti. 



  

OBSAH  

ÚVOD ..................................................................................................................9 

CÍL PRÁCE .......................................... ...............................................................9 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ........................ .............................10 

1.1 Podstata finanční analýzy ...........................................................................................................10 
1.1.1 Cíle finanční analýzy ...........................................................................................................10 
1.1.2 Uživatelé finanční analýzy...................................................................................................11 
1.1.3 Srovnatelnost společností ....................................................................................................11 
1.1.4 Příprava dat a ukazatelů, ověření předpokladů o ukazatelích .............................................13 

1.2 Zdroje vstupních dat pro finanční analýzu a slabé stránky účetních výkazů .......................13 
1.2.1 Rozvaha a její slabé stránky ................................................................................................15 
1.2.2 Výkaz zisku a ztráty a jeho slabé stránky............................................................................15 

1.3 Metody finanční analýzy.............................................................................................................16 
1.3.1 Analýza absolutních ukazatelů ............................................................................................18 

1.3.1.1 Horizontální analýza (analýza vývojových trendů) ........................................................18 
1.3.1.2 Vertikální analýza (procentní analýza komponent) ........................................................19 

1.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů............................................................................................19 
1.3.2.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK)..........................................................................................19 
1.3.2.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP)....................................................................................20 
1.3.2.3 Čistý peněžní majetek (ČPM).........................................................................................20 

1.3.3 Analýza cash flow................................................................................................................21 
1.3.4 Analýza poměrových ukazatelů...........................................................................................21 

1.3.4.1 Ukazatele likvidity ..........................................................................................................22 
1.3.4.2 Ukazatele aktivity ...........................................................................................................24 
1.3.4.3 Ukazatele zadluženosti....................................................................................................26 
1.3.4.4 Ukazatele rentability .......................................................................................................27 

1.3.5 Soustavy poměrových ukazatelů .........................................................................................30 
1.3.5.1 Bonitní (diagnostické) modely........................................................................................30 
1.3.5.2 Bankrotní (predikční) modely.........................................................................................32 

2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE...................................34  

2.1 Základní údaje o společnosti ......................................................................................................34 
2.1.1 Základní informace..............................................................................................................34 
2.1.2 Historie společnosti..............................................................................................................34 
2.1.3 Předmět podnikání ...............................................................................................................35 
2.1.4 Organizační struktura společnosti........................................................................................36 
2.1.5 Obchodní situace společnosti ..............................................................................................37 

2.1.5.1 Zákazníci společnosti......................................................................................................37 
2.1.5.2 Nejvýznamnější dodavatelé ............................................................................................37 
2.1.5.3 Jak se sestavuje cena za produkty...................................................................................38 
2.1.5.4 Distribuce produktů.........................................................................................................38 

2.1.6 SWOT analýza společnosti..................................................................................................38 
2.1.6.1 Silné stránky....................................................................................................................39 
2.1.6.2 Slabé stránky...................................................................................................................39 
2.1.6.3 Příležitosti .......................................................................................................................39 
2.1.6.4 Hrozby.............................................................................................................................40 



  

2.2 Finanční analýza společnosti ......................................................................................................41 
2.2.1 Rozbor hospodaření pomocí absolutních ukazatelů ............................................................41 

2.2.1.1 Horizontální analýza účetních výkazů ............................................................................41 
2.2.1.1.1 Rozvaha – aktiva ........................................................................................................41 
2.2.1.1.2 Rozvaha – pasiva........................................................................................................42 

2.2.1.2 Vertikální analýza účetních výkazů ................................................................................42 
2.2.1.2.1 Rozvaha – aktiva ........................................................................................................43 
2.2.1.2.2 Rozvaha – pasiva........................................................................................................45 

2.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů............................................................................................47 
2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů...........................................................................................47 

2.2.3.1 Ukazatele likvidity ..........................................................................................................47 
2.2.3.2 Ukazatele aktivity ...........................................................................................................52 
2.2.3.3 Ukazatele zadluženosti....................................................................................................55 
2.2.3.4 Ukazatele rentability .......................................................................................................57 

2.2.4 Komplexní modely hodnocení finančního zdraví společnosti ............................................60 
2.2.4.1 Bonitní (diagnostické) modely........................................................................................60 
2.2.4.2 Bankrotní (predikční) modely.........................................................................................61 

2.3 Souhrnné hodnocení finanční situace společnosti ....................................................................62 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ FINANČNÍ 
SITUACE...........................................................................................................66 

3.1 Návrhy řešení - finanční analýza společnosti............................................................................66 

3.2 Návrhy řešení – SWOT analýza.................................................................................................67 

3.3 Návrhy řešení - zavedení nové technologie do skladů..............................................................68 

ZÁVĚR ..............................................................................................................70 

SEZNAM LITERATURY.................................. ..................................................71 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů .............................................74 

SEZNAM TABULEK, GRAF Ů A OBRÁZK Ů ....................................................75 

SEZNAM TABULEK ..................................... ....................................................75 

SEZNAM GRAFŮ..............................................................................................75 

SEZNAM OBRÁZK Ů ........................................................................................76 

SEZNAM PŘÍLOH.............................................................................................77 



 - 9 -  

Úvod 

Problematika finančního řízení a finanční analýzy společnosti je aktuální 

v jakékoliv době. Údaje obsažené v účetních závěrkách umožňují pohled na fungování 

a rozvoj společnosti. Z těchto údajů lze získat například podklady pro stanovení 

platebních podmínek a dalších právních úkonů. V minulosti byly finanční analýzy 

zkoumány pouze hrstkou TOP manažerů, kteří posuzováním jednotlivých ukazatelů 

rozhodovali o budoucnosti, směru a následujícím rozvoji společnosti. Analýzy 

manažerům přinášely pohledy do minulosti. Díky tomu mohli kontrolovat svoji práci 

(a práci organizace). V současné době by však měl porozumět analýzám a číslům každý 

zaměstnanec společnosti. Kromě toho by měl být každý zaměstnanec obeznámen také 

s cílem organizace (certifikát jakosti ISO 9001 tento fakt definuje jako tzv. Politiku 

kvality) z důvodu zvýšení efektivnosti společnosti (jak z hlediska výdělku, tak 

i z hlediska perspektivy pracovního poměru). 

Mimo výše uvedeného je znalost finanční analýzy a obeznámení zaměstnanců 

s cíly organizace důležitá ještě z důvodu styku pracovníků společnosti s širokým 

okruhem dodavatelů, odběratelů, kooperujících společností apod. Podstatou celého 

snažení by tedy mělo být v maximální míře omezit riziko poskytnutí nepravdivých 

informací na samém počátku obchodního kontaktu (4).  

  

Cíl práce 

Cílem této práce bude zhodnotit a posoudit finanční zdraví společnosti 

CHARVÁT Group s.r.o. pomocí obvyklých metod finanční analýzy. Dále navrhnout 

kroky k případnému zlepšení finanční situace společnosti. V další části práce věnované 

návrhům na zlepšení budou popsány důležité informace k zavedení čárových kódů 

do skladů a nastíněna příprava pro zavedení tohoto systému. Tento návrh bude 

předložen jednateli společnosti. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Podstata finanční analýzy 

Obecně existují dva přístupy k hodnocení hospodářských jevů: 

Fundamentální analýza – která je podložena rozsáhlými znalostmi vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech 

odborníků, na jejich subjektivních úsudcích i na citu pro situace a trendy. Vytváří četné 

množství kvalitativních údajů a pokud využívá kvantitativní informaci, odvozuje 

zpravidla své závěry bez použití algoritmizovaných metod (11). 

Technická analýza – vychází z matematických, statistických a dalších 

algoritmizovaných postupů k dosažení kvantitativního zpracování ekonomických dat 

s následujícím ekonomickým posouzením výsledků. Proces finanční technické analýzy 

je rozdělen do následujících etap: 

a) Provedeme výpočet ukazatelů zkoumané společnosti. Obvykle tato etapa 

zahrnuje výběr srovnatelných podniků, přípravu dat a ukazatelů, jejich 

výpočet a ověření předpokladů o ukazatelích. 

b) Srovnáme hodnoty s odvětvovými průměry. Vybereme postup pro 

hodnocení ukazatelů a vypočteme relativní pozici společnosti. 

c) Analyzujeme časové trendy. 

d) Analyzujeme vztahy mezi ukazateli s použitím pyramidové soustavy. 

e) Navrhneme opatření ve finančním plánování a řízení (11). 

 

Oba postupy mají své přívržence i své kritiky (11). V práci se zaměřím 

na technickou analýzu společnosti. Pro pochopení principů finanční analýzy 

a názornosti mi tato metoda připadá vhodnější. 

1.1.1 Cíle finanční analýzy 

Finanční analýzu lze rozdělit do dvou oblastí: 

a) Externí – vychází ze zveřejňovaných dostupných finančních (zejména 

účetních) informací 
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b) Interní  – vychází z předpokladu, že analytikovi jsou k dispozici veškeré 

údaje z informačního systému podniku (z podnikových plánů, statistik, 

kalkulací, manažerského účetnictví aj. (10)) 

Tyto dvě úrovně (externí a interní) musíme rozlišit, abychom pochopili cíle, 

kterých má být pomocí finanční analýzy dosaženo. „Obecně je cílem finanční analýzy 

poznat finanční zdraví firmy, identifikovat slabé stránky, které by mohly firmě 

v budoucnu působit  menší či větší problémy, a naopak stanovit její slabé stránky.“ (10) 

1.1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace obsažené ve finanční analýze zajímají nejen vrcholové manažery, 

ale i spoustu subjektů přicházejících do kontaktu s daným podnikem. Tyto uživatelé 

jsou jednoduše rozděleni podle vztahu k podniku na externí a interní (5). 

Externí uživatelé analýzy: 

a) Investoři 

b) Banky a jiní věřitelé 

c) Stát a jeho orgány 

d) Obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé) 

e) Manažeři, konkurence apod. 

Interní uživatelé analýzy: 

a) Manažeři 

b) Odboráři 

c) Zaměstnanci 

1.1.3 Srovnatelnost společností 

Prvořadým významem obsahu účetních dat společnosti by měla být 

srovnatelnost údajů finanční analýzy.  

Časová srovnatelnost je umožněna obecně uznávanou zásadou účetnictví 

o stálosti metod, podle níž nesmí společnosti pozměňovat postupy účtování v průběhu 

roku ani principy oceňování nebo způsoby odpisování. Pokud se však jimi dosáhne 

věrnějšího a pravdivějšího zobrazení skutečnosti lze takové změny uskutečnit 

výjimečně až na přelomu roku (11). 
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Mnohem obtížnější srovnatelností je tzv. prostorová srovnatelnost. Složitost této 

srovnatelnosti spočívá v odlišném způsobu využívání prostoru (hranice) společnostmi. 

Dovoluje jim to právní úprava účetnictví. Ještě složitější je situace při mezinárodním 

srovnávání. Ztížení srovnatelnosti je způsobeno vlastní (národní) úpravou účetnictví 

každé země, jiným kulturním a sociálním prostředím, odlišnou legislativou a účetními 

tradicemi (11). 

Musí být splněna následující kritéria pro hodnocení zdraví nebo nemoci 

společností, vzhledem k určitému vhodně vybranému okruhu společností: 

Srovnatelnost ekonomických subjektů 

a) Oborová srovnatelnost, která se opírá o srovnatelnost vstupů (společnosti 

zpracovávající stejné suroviny, obdobné polotovary, používají stejné 

zásoby nebo investiční majetek), technologií (společnosti mají obdobnou 

úroveň mechanizace, automatizace, charakter výroby, stejné strojní 

vybavení, služby téhož druhu), výstupů (výrobky jsou téhož druhu, 

případně vzájemně nahraditelné výrobky) a srovnatelnost okruhu 

zákazníků (dělení na muže, ženy, armádu, zaměstnance apod.). 

b) Geografické hledisko – je ovlivňováno cenou dopravy a cenou pracovní 

síly. 

c) Politické hledisko – vytváří nesrovnatelné ekonomické prostředí 

v liberálním společenském systému, který je založen na tržním 

hospodářství s podmínkami centrálně, direktivně řízené ekonomiky. 

d) Historické hledisko – je omezeno srovnatelností rychle se rozvíjejících 

technologií výroby, informačních a komunikačních procesů, bankovnictví, 

marketingu, reklamy a podmínek obchodování s údaji pocházejícími 

z dřívějších období. 

e) Legislativní hledisko – je ovlivňováno daňovými, celními, uvěrovými 

a dalšími podmínkami v zemi ekonomického subjektu. 

f) Ekologické hledisko – srovnáváno pouze s ekonomickými výsledky 

týkající se životního prostředí (11). 

Podobnost společností 

Ve finanční analýze společností o ní není moc hovořeno. Většinou bývá mlčky 

skryta při práci s jednotlivými ukazateli a to z toho důvodu, aby se analyzovaná 
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společnost nedostala do problému. Předpokládá-li se podobnost společností v rozporu 

se skutečností, je třeba zvážit použití místa přímé úměry vhodnější metodou analýzy 

(11). 

Nehomogenita společností 

Dokonce i když vyhovují podniky podmínkám srovnatelnosti, tak zde není 

zaručena plná shoda všech ekonomických parametrů. Teprve až důkladnější analýza 

může odhalit podniky dále se členící na podskupiny (shluky) společností, které mají 

navzájem blízké hodnoty parametrů. Odlišnost bývá většinou u celých shluků 

společností, avšak homogenitu mohou narušit i jednotlivé společnosti. Analýza je pak 

prováděna shlukovou analýzou dat (11). 

1.1.4 Příprava dat a ukazatelů, ověření předpokladů o ukazatelích 

„Finanční analýza potřebuje velké množství dat z různých zdrojů různé 

povahy.“ (11) Kromě zmíněného popisuje tato kapitola skutečnost, že úspěšně lze 

analyzovat jen ta data, o nichž bezpečně víme, co opravdu znamenají. Důležitost 

je kladena na odhad spolehlivosti (míry neurčitosti či chyby) dat, z důvodu vyvarování 

se neoprávněného zdání jednoznačnosti závěrů založených na zkreslujících datech. 

„Pod ukazatelem rozumíme číselnou charakteristiku ekonomické činnosti firmy, 

založenou na datech postačujících k danému účelu analýzy, jakož i údaje 

z charakteristik odvozené. Nejčastěji se vyskytují ukazatele: stavové, tokové, absolutní, 

rozdílové i poměrové, vycházející z dat z účetních výkazů a účetních knih, resp. 

z externích zdrojů. Mohou být vyjádřeny v penězích, fyzikálních, naturálních a dalších 

jednotkách. Volba typu ukazatele je dána cílem finanční analýzy.“ (11)  

Měla by být zmíněna i tzv. vypovídací schopnost ukazatelů, která je stejně 

důležitá, zvláště pak pokud jde o zjednodušení vyplývající ze srovnání ukazatelů 

s průměrnými hodnotami (např. s odvětvovými průměry) (11). 

1.2 Zdroje vstupních dat pro finanční analýzu a slabé stránky účetních 

výkazů 

Vstupní data finanční analýzy mají původ ze tří zdrojů. Konkrétně se jedná o: 
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a) Účetní data podniku – jedná se o účetní výkazy společnosti (rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty, cash flow), výroční zprávy, zprávy o strategii 

podniku, přílohy k účetním závěrkám aj. 

b) Ostatní data o podniku – jsou zjišťována z podnikových statistik 

(zaměstnanosti, nabídky, poptávky aj.), vnitřních směrnic aj. 

c) Externí data – data vycházející z ekonomického prostředí daného 

podniku, příkladem mohou být zprávy z odborného tisku, odhady 

analytiků, prognózy agentur, údaje státní statistiky aj (6). 

Analytik, který zkoumá finanční situaci podniku by měl znát účel, pro který má 

být finanční analýza zpracována z důvodu správnosti prezentovaných závěrů 

vycházejících z finanční analýzy. Nejčastěji se k posouzení finanční situace používá 

účetních výkazů společnosti (6). 

 

Slabé stránky účetních výkazů 

Důležitým předpokladem správně zhotovené finanční analýzy je její 

věrohodnost. Ve finanční analýze by mělo by být zaručeno, aby údaje obsažené 

ve finančních výkazech nebyly záměrně zkreslené. „P řestože účetní výkazy představují 

základní „surovinu“ poměrové analýzy, mají samy o sobě některé slabé stránky, které 

jsou dány jejich konstrukcí a užívanými účetními praktikami.“ (1) 

Při posuzování finančních výkazů musí být počítáno s tím, že „analýza vždy 

čerpá z méně či více vzdálené minulosti a současně pracuje s rizikem, že stav zachycený 

ve výkazech a aplikovaný na dnešní ohodnocení nemusí být již aktuální.“ A právě proto 

je jednou z nevýhod účetních výkazů práce s údaji, jenž jsou pokaždé vztahovány 

k minulosti.  V analýzách je kladen důraz na novelizace, předpoklady provedené 

po datu posledně publikovaných výkazů a odhady výsledků. Dalo by se říci, že existují 

prakticky dva zdroje předpokladů budoucího vývoje a odhadů výsledků. Jedná se v prvé 

řadě o samotnou společnost, v té druhé to jsou odborné organizace jako např. auditorské 

firmy, investiční banky apod (1). 

Pro studium finanční situace podniku je třeba mít k dispozici údaje alespoň 

ze dvou různých časových období. Platí, že analýza výsledků ze dvou či více období 

vypovídá o finanční struktuře více než statický obrázek (analýza výkazů za jedno 

časové období). 
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1.2.1 Rozvaha a její slabé stránky 

Teoreticky lze říci, že ústřední charakteristikou majetku je souběžná dvojí 

klasifikace, která je výchozím metodickým znakem (prvkem) účetnictví. Z té je pak 

možné vykonstruovat jeden z klíčových výkazů účetnictví – rozvahu. „Rozvaha 

charakterizuje finanční situaci podniku v určitém okamžiku, podává informace 

o celkových aktivech a pasivech se základním rozdělením na vlastní kapitál a dluhy. 

Odpovídá na otázku „Jaká je současná (k datu sestavení) situace?““ (1) 

V reálném světě se slabé stránky netýkají pouze rozvahy, ale všech účetních 

výkazů. Jedná se například o: 

a) Přesné nereflektování současné hodnoty podniku (pro ohodnocení aktiv 

a pasiv se jako základ používá historická hodnota – např. pořizovací cena) 

b) Použití odhadu k určení realistické hodnoty některých rozvahových 

položek (např. pohledávky očištěné z hlediska návratnosti, stálá aktiva, 

kde by se reálná hodnota měla zakládat na době životnosti, zásoby, jejichž 

hodnota by měla být založena na jejich prodejnosti) 

c) Odepisování aktiv k postupnému snižovaní jejich hodnot (protikladem 

může být skutečnost, že „zhodnocování“ aktiv se na druhou stranu téměř 

nikdy nebere v úvahu) 

d) Nezahrnutí položek mající určitou „vnitřní“ finanční hodnotu (např. lidské 

zdroje, zkušenosti, klasifikace apod. (1)) 

1.2.2 Výkaz zisku a ztráty a jeho slabé stránky 

Minulá kapitola se zabývala slabými stránkami rozvahy. Tato je zaměřena 

na slabé stránky výkazu zisku a ztráty. Jedná se například o: 

a) Nerovnost zisku (výsledku hospodaření za účetní období) s čistou 

hotovostí, která je vytvořená společností za dané účetní období.  

b) Skutečnost, že se nákladové a výnosové položky neopírají o skutečné 

hotovostní toky (příjmy a výdaje). Tato realita má za následek 

nereflektování výsledného čistého zisku se skutečnou dodatečnou 

hotovostí získanou hospodařením společnosti v daném účetním období. 

c) Objevování se položek výnosů a nákladů v účetních výkazech i přesto, 

že v daném účetním období nedošlo k pohybu hotovosti. (např. tržby 
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za prodej zboží zahrnují tržby okamžitě uhrazené v hotovosti i prodej 

odběratelům na úvěr) 

d) Realitu, kdy do tržeb (výnosů běžného období) není zahrnuto inkaso 

plateb z prodeje, který byl realizován na úvěr v předchozím období.   

e) Problém se skutečným zaplacením mezd, platů, režií a dalších nákladů 

ve stejném období, kdy se objevují ve výkazu zisku a ztráty. Náklady 

daného období tak představují všechny výdaje učiněné  po celou dobu 

procesu vytváření výnosů daného období. 

f) Zahrnutí některých nákladů v účtu zisku a ztráty, které nejsou vůbec 

hotovostním výdajem. (např. amortizace goodwillu, patentových práv 

apod. (1)) 

1.3 Metody finanční analýzy 

Je provedeno jednoduché rozdělení na: 

a) Metody využívající elementární matematiku (základní aritmetické 

operace) – jedná se o tzv. metody elementární technické analýzy 

b) Metody založené na složitějších matematických postupech a myšlenkách -  

vyšší metody finanční analýzy 

 

Metody elementární technické analýzy 

a) Analýza absolutních ukazatelů (stavových i tokových) 

• Analýza trendů (horizontální analýza) 

• Procentní rozbor (vertikální analýza) 

b) Analýza rozdílových ukazatelů (např. čistý pracovní kapitál, čisté 

pohotové prostředky, čistý peněžní majetek) 

c) Analýza cash flow 

d) Analýza poměrových ukazatelů 

• Rentability (např. rentabilita vloženého kapitálu, rentabilita 

vlastního kapitálu, rentabilita celkových aktiv, rentabilita tržeb) 

• Aktivity (např. obrat celkových aktiv, obrat zásob, doba obratu 

zásob, doba splacení pohledávek, doba splatnosti závazků) 
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• Zadluženosti a finanční struktury (např. celková zadluženost, stupeň 

zadluženosti, koeficient samofinancování, úrokové krytí) 

• Likvidity (např. běžná likvidita, pohotová likvidita, okamžitá 

likvidita) 

• Kapitálového trhu 

• Provozní činnosti 

• Cash flow 

e) Analýza soustav ukazatelů 

• Pyramidové rozklady (např. Du Pont diagram) 

• Účelové soustavy ukazatelů 

o Bonitní (diagnostické) modely (např. quick test, indikátor bonity) 

o Bankrotní (predikční) modely (např. Altmannův model, index 

IN01 (11)) 

Ve své bakalářské práci budu provádět finanční analýzu právě podle této 

metody. Vyšší metody finanční analýzy potřebují ke správnému a objektivnímu 

hodnocení finanční analýzy mnoho materiálů z analýz prostředí společnosti 

a konkurentů podnikajících v podobném odvětví. Tyto potřebné údaje se mi bohužel 

nepodařilo získat. 

 

Vyšší metody finanční analýzy 

Metoda se dále dělí na: 

a) Matematicko-statistické metody 

• Bodové odhady (slouží k určení hodnoty ukazatele pro skupinu 

společností) 

• Statistické testy odlehlých dat (zkoumají zda-li krajní hodnoty 

ukazatelů ještě patří do zkoumaného souboru) 

• Empirické distribuční funkce 

• Korelační koeficienty (posuzují stupeň závislosti ukazatelů 

a hloubku paměti v časové řadě ukazatelů) 

• Regresní modelování (charakterizují vzájemné vztahy mezi ukazateli 

a slouží k rozčlenění ukazatelů) 
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• Autoregresní modelování (popisují dynamiku ekonomického 

systému) 

• Analýza rozptylu 

• Faktorová analýza (zjednodušuje závislost struktury ukazatelů) 

• Diskriminační analýza 

• Robustní matematicko-statistické postupy (potlačují vliv apriorních 

předpokladů na výsledky statistických metod (11)) 

b) Nestatistické metody 

• Matné (fuzzy) množiny (teorie založená na výběru stupně 

příslušnosti prvků k množině, která od zcela určitého NE přechází 

k úplnému ANO) 

• Expertní systémy (jedná se o složité počítačové báze znalostí) 

• Gnostická teorie neurčitých dat (11) 

1.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Abychom mohli hodnotit finanční situaci společnosti je při této analýze 

používáno přímo údajů obsažených v účetních výkazech. „Vedle sledování změn 

absolutní hodnoty ukazatelů v čase se obvykle zjišťují také jejich relativní (procentní) 

změny (tzv. technika procentního rozboru).“ Samotné uplatnění absolutních ukazatelů 

pak nalezneme v procentní analýze komponent a v analýze vývojových trendů (11).  

1.3.1.1 Horizontální analýza (analýza vývojových trendů) 

Úkolem této analýzy je porovnat změny ukazatelů v časové řadě. Zkoumaná 

data nalezneme v účetních výkazech společností a ve výročních zprávách zobrazená 

za posledních 5 až 10 let. Musíme brát v potaz jak změny absolutní hodnoty, tak 

i procentní změny jednotlivých položek výkazů, po řádcích, horizontálně. Odtud výraz 

horizontální analýza absolutních ukazatelů (11). Výpočet jednotlivých hodnot je možný 

podle vzorce uvedeného níže. 

Vzorec pro výpočet absolutní změny jednotlivých položek: 

 
Změna roku t

Změna roku t k roku (t - 1) =  *  100
Hodnota roku (t - 1)

 (11) 
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Kde: 

Změna roku t = Hodnota roku t – Hodnota roku (t - 1) 

1.3.1.2 Vertikální analýza (procentní analýza komponent) 

Principem vertikální analýzy je fakt, že se na jednotlivé položky účetních 

výkazů pohlíží v relaci k nějaké veličině (4). Tento vztah můžeme vyjádřit pomocí 

následujícího vzorečku:  

 
B

P  = 
B
i

i i∑
 (4) 

Kde: 

Pi … Hledaný vztah 

Bi … Velikost položky bilance 

∑ Bi … Suma hodnot v rámci určitého celku  

„Posuzujeme jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. strukturu aktiv 

a pasiv společnosti. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je složení hospodářských 

prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity společnosti a z jakých zdrojů 

(kapitálu) byly pořízeny.“ Vertikální analýza není závislá na inflaci mezi jednotlivými 

roky (narozdíl od horizontální analýzy). Princip spočívá v analyzování jednotlivých let 

od shora dolů a nikoliv napříč jednotlivými roky. Analýza je tedy vhodná ke srovnávání 

výsledků analýz z různých let, i různých společností (11). 

1.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

„K analýze a řízení finanční situace firmy (zejména jeho likvidity) slouží 

rozdílové ukazatele, označované jako fondy finančních prostředků (finanční fondy).“ 

Tyto fondy mají za úkol shrnout určité stavové ukazatele vyjadřující aktiva nebo pasiva. 

Pojem čistý znamená, že kapitál je z finančního hlediska očištěn od povinnosti brzkého 

splacení krátkodobého cizího kapitálu (11). 

1.3.2.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Ukazatel se vypočítá jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Poměr 

mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky je ukazatelem platební schopnosti 

podniku. Schopnost podniku hradit své finanční závazky se zvětšuje (vyšší ČPK), 
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zvětšuje-li se poměr oběžných aktiv v poměru s krátkodobými závazky. Tento vztah je 

však ovlivněn strukturou oběžných aktiv a jejich schopnosti měnit se na peníze. 

 
(Rozvaha ř. 031) (Rozvaha ř. 039) (Rozvaha ř. 102)

ČPK = (OA  DP )  KZ− −  (11) 

Kde: 

OA … Oběžná aktiva 

DP … Dlouhodobé pohledávky 

KZ … Krátkodobé závazky  

1.3.2.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

„ ČPK můžeme používat jako míru likvidity pouze velmi obezřetně, neboť mezi 

ním a likviditou neexistuje identita. Oběžná aktiva totiž mohou obsahovat i položky 

málo likvidní, nebo dokonce dlouhodobě nelikvidní.“ Právě proto je (pro sledování 

okamžité likvidity) vhodnější použít čistý peněžní fond (ČPP), který představuje rozdíl 

mezi pohotovými peněžními prostředky (v rozvaze položky peníze a účty v bankách) 

a okamžitě splatnými závazky. Použijeme-li tohoto výpočtu, pak získáme ukazatel, 

který popisuje schopnost podniku likvidovat všechny své dluhy s okamžitou splatností 

penězi v hotovosti a na běžných účtech (11). 

 
(Rozvaha ř. 059) (Rozvaha ř. 060) (Rozvaha ř. 102)

ČPP = (Peníze  + Účty v bankách )  KZ−  (11) 

Kde: 

KZ … Krátkodobé závazky 

1.3.2.3 Čistý peněžní majetek (ČPM) 

Jedná se o ukazatel, který je „střední cestou mezi oběma zmíněnými rozdílovými 

ukazateli.“ Od oběžných aktiv jsou odečteny zásoby, nelikvidní pohledávky 

(dlouhodobé pohledávky) a krátkodobé závazky (11).  

 
(Rozvaha ř. 031) (Rozvaha ř. 032) (Rozvaha ř. 039) (Rozvaha ř. 102)

ČPM = (OA Zásoby DP ) KZ− − −  (11) 

Kde: 

OA … Oběžná aktiva 

DP … Dlouhodobé pohledávky 

KZ … Krátkodobé závazky 
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1.3.3 Analýza cash flow 

Pojem cash flow (v české terminologii pojem peněžní tok) se užívá v několika 

významech a časových dimenzích. Pro základní přehled jsou uvedeny dvě dimenze. 

Statická, která definuje cash flow jako číslo („volnou zásobu peněz“), které má subjekt 

(např. člověk nebo podnik) v daném časovém okamžiku k dispozici. Dynamická, která 

cash flow vymezuje jako plán budoucího pohybu peněžních fondů podnikem v čase 

anebo rekapitulaci minulého pohybu peněz. Vždy se ale jedná o skutečný pohyb financí, 

bez ohledu na to, z jakého popudu k němu dochází (1). 

„Pro finanční analýzu je důležitý zpětný pohled na finanční tok firmy a zjištění, 

jestli firma byla schopna řídit své peněžní toky tak, aby měla vždy v každém okamžiku 

dostatek pohotových peněžních prostředků. K tomuto účelu poslouží meziroční 

porovnání finanční struktury bilance.“  (1) 

Předně by analytik, zpracovávající výkazy o peněžních tocích, měl zjistit 

a rozlišit, která „rozvahová položka byla mezi dvěma obdobími zdrojem peněžního toku 

a která vyvolala jeho spotřebu.“  Tohoto pohledu může analytik dosáhnout pomocí 

tabulky o zdrojích a použití fondů podniku, kde se nejprve vypočítá změna, které 

dostála každá položka v rozvaze. Tato změna je pak započtena jako zdroj nebo použití 

peněžních fondů podle (1): 

Zdroj: 

a) Růst závazkových položek nebo položek vlastního kapitálu je zdroj 

disponibilních peněz (např. bankovní půjčka) 

b) Pokles aktivních účtů (např. prodej fixních aktiv, snížení zásob apod.)  

Použití: 

a) Pokles na účtu závazků nebo vlastního kapitálu (např. splacení půjčky) 

b) Růst aktivních rozvahových položek (např. koupě fixního aktiva nebo 

tvorba zásob) 

1.3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Oproti vertikální a horizontální analýze tato analýza nesleduje pouze vývoj jedné 

veličiny (jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty nebo rozvahy) v čase ve vztahu 

k jedné vztažné veličině (celkové bilanční sumě, tržbám). Poměrová analýza naproti 

tomu poměřuje i položky vzájemně mezi sebou. Svým způsobem je podobná vertikální 
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analýze s tím rozdílem že, vertikální analýza všechny položky vztahuje k nějaké 

celkové položce. Tyto položky ale neporovnává ve vzájemných relacích. Postupy 

poměrové analýzy můžeme shrnout do několika skupin ukazatelů. Vytvoření těchto 

skupin je důležité z důvodu charakteristiky podniku jako komplikovaného subjektu, 

který nelze popsat jedním ukazatelem. Budeme potom hovořit o soustavě ukazatelů. 

Aby mohl podnik dlouhodobě existovat, musí být nejen rentabilní, tj. přenášet užitek 

vlastníkům, ale i likvidní a přiměřeně zadlužený (4). 

1.3.4.1 Ukazatele likvidity 

Jejich úkolem je odpovídat na otázku, zda je podnik schopen včas splatit své 

krátkodobé závazky. „Zabývají se nejlikvidnější částí majetku společnosti ve vztahu 

k závazkům společnosti s nejkratší dobou splatnosti. Počítají se z položek rozvahy 

(bilance). V rozvaze podniku jsou aktiva řazena podle stupně své likvidity neboli podle 

toho, jak rychle je možné realizovat jejich přeměnu v hotové peníze“ Analytici tyto 

ukazatele počítají a sledují, protože z nich získají informace o tom, zda-li je společnost 

schopna dostát včas svým finančním povinnostem. Mimoto vysvětlují vztah mezi 

oběžnými aktivy a krátkodobými závazky (běžnými pasivy) (1). 

Běžná likvidita 

Jejím úkolem je zjistit kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. 

Běžná likvidita je choulostivá na strukturu zásob, na jejich správné oceňování vzhledem 

k jejich prodejnosti, a na soustavu pohledávek vzhledem k jejich neplacení ve lhůtě 

či nedobytnosti. Velkým handicapem může být velmi dlouhá doba přeměny zásob 

na peníze. Ty totiž musejí být nejprve spotřebovány, přeměněny na výrobky, prodány 

a teprve až potom se může očekávat úhrada od odběratele. Má-li společnost nevhodnou 

strukturu oběžných aktiv může se dostat do obtížné finanční situace. „Ukazatel 

je měřítkem budoucí solventnosti firmy a je postačující pro hodnotu vyšší než 1,5.“  (11) 

Pro přesnější pohled na společnost z hlediska solventnosti jsou ve jmenovateli 

kromě krátkodobých závazků aplikovány i bankovní úvěry a položka časového 

rozlišení. Výpočet je proveden podle následujícího vzorce: 

 
(Rozvaha ř. 031)

(Rozvaha ř. 102) (Rozvaha ř. 114) (Rozvaha ř. 115) (Rozvaha ř. 118)

OA
BL = 

KZ  + BÚV  DBÚ  + ČR  −
 (11) 
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Kde: 

BL … Běžná likvidita  

OA … Oběžná aktiva 

KZ … Krátkodobé závazky 

BÚV … Bankovní úvěry a výpomoci 

DBÚ … Bankovní úvěry dlouhodobé 

ČR … Časové rozlišení 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita vylučuje z oběžných aktiv zásoby a ponechává v čitateli jen 

peněžní prostředky (v hotovosti), krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky 

(očištěných od pochybných a těžko vymahatelných pohledávek) ve snaze odstranit 

nevýhody běžné likvidity. Velmi nízká hodnota ukazatele pohotové likvidity ukazuje 

nadměrnou váhu zásob v rozvaze společnosti (11). Dle literatury (11) by pro zachování 

likvidity společnosti neměl tento ukazatel klesnout pod hodnotu 1. 

Podobně jako u běžné likvidity je jmenovatel dále rozšířen o položku 

bankovních úvěrů a položku časového rozlišení. Ukazatel je pak počítaný podle vzorce:   

 
(Rozvaha ř. 031) (Rozvaha ř. 032)

(Rozvaha ř. 102) (Rozvaha ř. 114) (Rozvaha ř. 115) (Rozvaha ř. 118)

OA  Zásoby
PL = 

KZ  + BÚV  DBÚ  + ČR  

−
−

 (11) 

Kde: 

PL … Pohotová likvidita  

OA … Oběžná aktiva 

KZ … Krátkodobé závazky 

BÚV … Bankovní úvěry a výpomoci 

DBÚ … Bankovní úvěry dlouhodobé 

ČR … Časové rozlišení 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel popisuje schopnost společnosti hradit právě splatné dluhy. Hodnota 

ukazatele by měla být vyšší než 0,5, přičemž žádaná je hodnota větší než 1. O podniku 

pak můžeme tvrdit, že je schopen okamžitě splatit veškeré krátkodobé závazky (11). 

Ukazatel se vypočítá podle vzorce: 

 
(Rozvaha ř. 023) (Rozvaha ř. 058)

(Rozvaha ř. 102) (Rozvaha ř. 114) (Rozvaha ř. 115) (Rozvaha ř. 118)
 

FM (DFM  + KFM )
OL = 

KZ + BÚV  DBÚ  + ČR−
 (11) 
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Kde: 

OL … Okamžitá likvidita  

FM … Finanční majetek 

DFM … Dlouhodobý finanční majetek 

KFM … Krátkodobý finanční majetek 

KZ … Krátkodobé závazky 

BÚV … Bankovní úvěry a výpomoci 

DBÚ … Bankovní úvěry dlouhodobé 

ČR … Časové rozlišení 

1.3.4.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity pomáhají zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv 

v rozvaze v poměru k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám společnosti 

přiměřená. „Má-li společnost příliš mnoho aktiv, je její úrokové zatížení obyčejně 

neúměrně velké a zisk je slučován úrokovým břemenem. Když má na druhé straně příliš 

málo produktivních aktiv, musí se vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských 

příležitostí.“ Ukazatele aktivity berou v úvahu položky z rozvahy i z výkazu zisku 

a ztráty (1). 

Obrat celkových aktiv 

Je tzv. komplexním ukazatelem (ukazatel je vypočítaný z rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty. „Udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok.“ Důležité je srovnání 

ukazatele s odvětvím. Obecně lze říci, že by se měl pohybovat nad úrovní hodnoty 1 

(5). 

 
(Rozvaha ř. 001)

Výnosy
Obrat celkových aktiv = 

Aktiva celkem
 (5) 

Kde: 

Výnosy = Tržby za prodej zboží(VZZ ř. 01) + Výkony(VZZ ř. 04) + Tržby z prodeje dl. 

majetku a materiálu(VZZ ř. 19) + Ostatní provozní výnosy(VZZ ř. 26) + Výnosové 

úroky(VZZ ř. 42) + Ostatní finanční výnosy(VZZ ř. 44) + Mimořádné výnosy(VZZ ř. 53)  

Obrat zásob 

„Udává, kolikrát je každá položka zásob v průběhu roku prodána a opět 

naskladněna.“ Je-li hodnota ukazatele s porovnaným průměrem lepší, jedná se o stav 
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kdy společnost nemá zbytečně nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné 

financování (5). 

 (Rozvaha ř. 032)

TOV
Obrat zásob = 

Zásoby
 (4) 

Kde: 

TOV = Tržby za prodej zboží(VZZ ř. 01) + Tržby za prodej vl. výrobků a sl.(VZZ ř. 05)  

Doba obratu zásob - DoZ 

„Vyjadřuje průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podniku do doby 

jejich spotřeby (v případě surovin a materiálu) nebo do jejich prodeje (u zásob vlastní 

výroby).“ Situace podniku je dobrá, zvyšuje-li se obratovost zásob a snižuje-li se doba 

obratu zásob. Mezi těmito ukazateli ale musí existovat určitý vztah pro zajištění plynulé 

výroby (5). 

 
(Rozvaha ř. 032)Zásoby

DoZ =  *  365 Dny
TOV 

    (5) 

Kde: 

TOV = Tržby za prodej zboží(VZZ ř. 01) + Tržby za prodej vl. výrobků a sl.(VZZ ř. 05)  

Doba splacení pohledávek 

„M ěří, kolik uplyne dní, během nichž je inkaso peněz za tržby zadrženo 

v pohledávkách.“ Společnost během této doby musí čekat na inkaso platby za své již 

provedené tržby za výrobky a služby (5).  

 
(Rovaha ř. 048)Pohledávky

Doba splacení pohledávek =  *  365 Dny
Tržby

    (5) 

Kde: 

Tržby = Tržby za prodej zb.(VZZ ř. 01) + Tržby za prodej vl. výrobků a sl.(VZZ ř. 05)  

Doba splatnosti závazků 

„Ukazatel udává dobu ve dnech, po které zůstávají krátkodobé závazky 

neuhrazeny a podnik využívá bezplatný obchodní úvěr.“  Důležitý je pohled na  ukazatel 

doby splatnosti pohledávek a ukazatel doby splatnosti závazků, kde vzájemný rozdíl 

těchto ukazatelů vyjadřuje počet dnů, které je nutné profinancovat (5).  

 
(Rozvaha ř. 102)Krátkodobé závazky

Doba splatnosti závazků =  *  365 Dny
Provozní náklady

    (5) 
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Kde: 

Provozní náklady = Náklady vynaložené na prodané zboží(VZZ ř. 02) + Výkonová 

spotřeba(VZZ ř. 08) + Osobní náklady(VZZ ř. 12) + Daně a poplatky(VZZ ř. 17) + Ostatní 

provozní náklady(VZZ ř. 27)  

1.3.4.3 Ukazatele zadluženosti 

„Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy, měří rozsah, 

v jakém firma používá k financování dluhy (tedy zadluženost firmy).“ (11) Tyto 

ukazatele jsou ovlivňovány především daněmi, rizikem, typem aktiv a stupněm finanční 

volnosti podniku (5). 

Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika) 

Jedná se o podíl cizích zdrojů k celkovým pasivům. Pro věřitele je důležitý 

nízký ukazatel celkové zadluženosti. Je-li hodnota celkové zadluženosti vyšší než 50%, 

žádají věřitelé vyšší úrok. Hodnoty celkové zadluženosti by se měly pohybovat 

v rozmezí 0,3 až 0,5. Je-li hodnota vyšší než 0,7 je podnik považován za rizikový (6). 

 
(Rozvaha ř. 085)

( Rozvaha ř. 067)

Cizí zdroje
Celková zadluženost = 

Celková pasiva
 (6) 

Stupeň zadluženosti, míra zadluženosti 

Jedná se o důležitý ukazatel sledovaný věřiteli. Ukazatel zkoumá do jaké míry 

by mohli věřitelé přijít o své nároky v případě likvidace podniku. 

[ ]
(Rozvaha ř. 085)

(Rozvaha ř. 068)

Cizí zdroje
Stupeň zadluženosti =  %

Vlastní kapitál
*  

Koeficient samofinancování (kvóta vlastního kapitálu) 

Ukazatel koeficientu samofinancování je doplňkem k ukazateli celkové 

zadluženosti. Součet těchto dvou ukazatelů je roven 1. Samotný ukazatel koeficientu 

samofinancování vyjadřuje nezávislost společnosti a informuje o finanční struktuře 

podniku. Jeho hodnota se běžně pohybuje na hodnotě mezi 0,5 až 0,7 (11). 

 
(Rozvaha ř. 068)

(Rozvaha ř. 067)

Vlastní kapitál
Koeficient samofinancování = 

Celková pasiva
 (11) 
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Úrokové krytí 

„Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky.“  (11) Mimo 

jiné taky popisuje schopnost podniku splatit úroky. Hodnota tohoto ukazatele 

se v optimálním případě pohybuje kolem hodnoty 8. Podnik se stává rizikovým, 

dosáhne-li hodnoty ukazatele nižší než 2. 

(VZZ ř. 43)

EBIT
Ukazatel úrokového krytí = 

Nákladové úroky
 

Kde: 

EBIT = Provozní výsledek hospodaření(VZZ ř. 30) + Finanční výsledek 

hospodaření(VZZ ř. 48) + Nákladové úroky(VZZ ř. 43)
  

1.3.4.4 Ukazatele rentability 

Bývají někdy označované jako ukazatele výnosnosti a návratnosti. „Jsou 

konstruovány jako poměr konečného efektu dosaženého podnikatelskou činností 

(výstupu) k nějaké srovnávací základně (vstupu), která může být jak na straně aktiv, tak 

na straně pasiv, nebo jiné bázi. Zobrazují pozitivní nebo naopak negativní vliv řízení 

aktiv, financování firmy a likvidity na rentabilitu“  (5) 

Před samotnou analýzou je třeba znát přesnou konstrukci ukazatelů (položek, 

které byly použity v čitateli a jmenovateli). Pro zjednodušení je popsána každá položka 

ukazatele a způsob jejího získání. 

ROI – Ukazatel rentability vloženého kapitálu 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších ukazatelů, jímž se hodnotí podnikatelská 

činnost společností. Vyjadřuje účinnost s jakou celková pasiva působí nezávisle 

na zdroj financování (11). Podnik si „stojí“ velmi dobře, je-li hodnota tohoto ukazatele 

větší než 0,15.  

Provozní výsledek hospodaření (EBIT) je počítaný podle literatury (4), která 

EBIT počítá podle vzorce uvedeného níže. Tato volba byla provedena z důvodu 

zakomponování malého zlomku hodnoty položky mimořádného výsledku hospodaření 

roku 2008 do vzorce. 

 
(Rozvaha ř. 067)

EBIT
ROI = 

Celková pasiva
 (4) 
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Kde: 

EBIT = Hospodářský výsl. před zdaněním(VZZ ř. 61) + Nákladové úroky(VZZ ř. 43)  

ROE – Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Ukazatel důležitý především pro akcionáře, společníky a další investory. „M ěří, 

kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu akcionářem.“ 

Ukazatel by měl z dlouhodobějšího hlediska dosahovat vyšší hodnoty než ukazatel 

rentability celkových aktiv (ROA) (5). 

 
(VZZ ř. 60)

(Rozvaha ř. 068)

Zisk (Výsl. hospodaření za účetní období )
ROE = 

Vlastní kapitál
 (5) 

ROA – Ukazatel rentability celkových aktiv 

Je jedním z klíčových ukazatelů rentability. „Poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, zda byla financována z vlastního kapitálu 

nebo kapitálu věřitelů.“  (5) V literatuře (5) je uvedeno několik způsobů výpočtu tohoto 

ukazatele. Použijeme-li položku EBIT v čitateli, musíme nutně sledovat průměrná 

aktiva na počátku a na konci roku. Z tohoto důvodu byl raději použit vzorec uvedený 

níže. Zvolená forma výpočtu respektuje mimo jiné skutečnost, že efektem reprodukce 

je nejen odměna vlastníků, ale i věřitelů. 

 
(VZZ ř. 60) (VZZ ř. 43)

(Rozvaha ř. 001)

Zisk po zd. (VH za účetní období ) + PÚ (Nákl. úroky )
ROA = 

Celková aktiva
 (5) 

Kde: 

VH … Výsledek hospodaření 

PÚ … Placené úroky 

ROS – Ukazatel rentability tržeb 

„Ukazatel charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tržby ve jmenovateli 

představují tržní ohodnocení výkonů firmy za určité časové období.“ (11) Má-li 

společnost problém s udržením tohoto ukazatele v mezích standardních hodnot, pak 

to znamená problémy i v dalších oblastech. 

 
(VZZ ř. 60)Zisk (Výsl. hospodaření za účetní období )

ROS = 
Tržby

 (11) 
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Kde: 

Tržby = Tržby za prodej zboží(VZZ ř. 01) + Tržby za prodej vl. výrobků a 

služeb(VZZ ř. 05) + Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu(VZZ ř. 19) + Tržby 

z prodeje cenných papírů a podílů(VZZ ř. 31) 

Finanční páka 

Ukazatel udává poměr ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového 

kapitálu, přičemž jmenovatel (vlastní kapitál) by měl dosahovat vyšší hodnoty 

než čitatel (aktiva celkem). Tohoto stavu je dosaženo při účinku finanční páky větší než 

1. 

(Rozvaha ř. 001)

(Rozvaha ř. 068)

Aktiva celkem
Finanční páka = 

Vlastní kapitál
 

Nákladovost tržeb 

Ukazatel udává kolik jedna koruna tržeb vyvolá adekvátních nákladů. Složení 

hodnot nákladů (čitatele) a tržeb (jmenovatele) je detailně popsáno níže. Ukazatel 

se vypočítá jako: 

Náklady
Nákladovost tržeb = 

Tržby
 

Kde:  

Náklady = Náklady vynaložené na prodané zboží(VZZ ř. 02) + Výkonová 

spotřeba(VZZ ř. 08) + Osobní náklady(VZZ ř. 12) + Daně a poplatky(VZZ ř. 17) + Odpisy 

dl. nehmotného a hmotného majetku(VZZ ř. 18) + Zůstatková cena prodaného dl. 

majetku a materiálu(VZZ ř. 22) + Změna stavu rezerv a oprav. položek v provozní 

oblasti a komp. nákladů příštích období(VZZ ř. 25) + Ostatní provozní 

náklady(VZZ ř. 27) + Prodané cenné papíry a podíly(VZZ ř. 32) + Náklady z přecenění 

cenných papírů a derivátů(VZZ ř. 40) + Nákladové úroky(VZZ ř. 43) + Ostatní fin. 

náklady(VZZ ř. 45) + Daň z příjmu za běžnou činnost(VZZ ř. 49) + Mimořádné 

náklady(VZZ ř. 54) + Daň z příjmu mimořádné činnosti(VZZ ř. 55) 

 

Tržby = Tržby za prodej zboží(VZZ ř. 01) + Výkony(VZZ ř. 04) + Tržby z prodeje dl. 

majetku a materiálu(VZZ ř. 19) + Ostatní provozní výnosy(VZZ ř. 26) + Výnosové 

úroky(VZZ ř. 42) + Ostatní finanční výnosy(VZZ ř. 44) + Mimořádné výnosy(VZZ ř. 53)
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1.3.5 Soustavy poměrových ukazatelů 

Finanční situaci podniku lze analyzovat pomocí značného počtu rozdílových 

a poměrových ukazatelů, které jsou detailněji popsány v předchozích kapitolách. 

„Nevýhodou tohoto přístupu však je, že jednotlivé ukazatele mají samy o sobě omezenou 

vypovídací schopnost, neboť charakterizují pouze určitý úsek činnosti firmy.“ Právě 

proto se vytvářejí soustavy ukazatelů, zvané též jako modely finanční analýzy. 

„Rostoucí počet ukazatelů v modelu umožňuje detailnější zobrazení  finančně-

ekonomické situace firmy, avšak současně velký počet ukazatelů ztěžuje orientaci 

a zejména výsledné hodnocení firmy.“ (11) 

Je provedeno jednoduché rozdělení soustav ukazatelů na: 

a) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů (např. pyramidové 

rozklady) 

b) Účelové výběry ukazatelů 

• Bonitní (diagnostické) modely 

• Bankrotní (predikční) modely 

Účelové výběry ukazatelů 

„Sestavované na bázi komparativně-analytických nebo matematicko-

statistických metod. Cílem je sestavit takové výběry ukazatelů, které by dokázaly 

kvalitně diagnostikovat finanční situaci firmy, resp. předikovat její krizový vývoj.“ (11) 

1.3.5.1 Bonitní (diagnostické) modely 

Úkolem tohoto modelu je nahradit jednotlivé analytické ukazatele různých 

vypovídacích schopností za jeden syntetický ukazatel, který vyjádří finanční situaci, 

resp. pozici podniku (mezipodnikové srovnávání) (11). Mezi bonitní modely patří např. 

Kralickův rychlý test nebo indikátor bonity.  

Quick test (Kralickův rychlý test) 

„P. Kralicek vybral z jednotlivých skupin ukazatelů čtyři ukazatele a podle jejich 

výsledných hodnot přiděluje firmě body.“ V krátkosti objasníme jednotlivé zkoumané 

ukazatele. První zkoumaný ukazatel zvaný kvóta vlastního kapitálu představuje podíl 

vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě. Druhým ukazatelem je doba splácení 

dluhu z cash flow, který popisuje skutečnost, za jakou dobu by byl podnik schopen 

splatit všechny své dluhy, pokud by každý rok generoval stejné cash flow jako v právě 
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analyzovaném období. Třetím ukazatelem, který patří do skupiny ukazatelů rentability 

je cash flow v tržbách. Čtvrtý, poslední ukazatel rentabilita celkových aktiv odráží 

celkovou výdělečnou schopnost podniku (4). 

„Na základě dosažených hodnot za jednotlivé ukazatele se firmě přidělí body 

a výsledná známka se stanoví jako prostý aritmetický průměr bodů za jednotlivé 

ukazatele.“ (4) 

Tabulka 1: Kralick ův test - stupnice hodnocení ukazatelů 

Výborně 
Velmi 
dobře 

Dobře Špatně Ohrožení 
Ukazatel 

1 2 3 4 5 
Kvóta vlastního 

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

Doba splacení 
dluhu CF 

< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash flow v 
tržbách 

> 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

Rentabilita celk. 
aktiv (ROA) 

> 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

 

Kde: 

Kvóta vlastního kapitálu = Vlastní kapitál(Rozvaha ř. 068) / Aktiva celkem(Rozvaha ř. 001) 

 

Doba splacení dluhu z CF = (Krátkodobé závazky(Rozvaha ř. 102) + Dlouhodobé 

závazky(Rozvaha ř. 091)) / (VH za účetní období(VZZ ř. 60) + Odpisy(VZZ ř. 18) + Změna 

stavu rezerv(VZZ ř. 25)) 

 

CF v tržbách = (VH za účetní období(VZZ ř. 60) + Odpisy(VZZ ř. 18) + Změna stavu 

rezerv(VZZ ř. 25)) / (Tržby)  

Jmenovatel (položka „Tržby“) je spočten dle výpočtu provedeného 

v kapitole 1.3.4.4 (ukazatel rentability tržeb). 

 

ROA = (Zisk po zdanění (VH za účetní období(VZZ ř. 60)) + Placené úroky 

(Nákladové úroky(VZZ ř. 43))) / (Celková aktiva(Rozvaha ř. 001))  
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1.3.5.2 Bankrotní (predikční) modely 

„P ředstavují jakýsi systém včasného varování, neboť podle chování vybraných 

ukazatelů indikují případné ohrožení finančního zdraví firmy.“ (11) 

Bankrotními modely jsou např. Altmanův index finančního zdraví a Index IN. 

Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre) 

Tento ukazatel vychází z diskriminační analýzy uskutečněné koncem šedesátých 

let dvacátého století. Zakladatel profesor Altman stanovil diskriminační funkci vedoucí 

k výpočtu Z-skóre u akciových i ostatních společností. Stanovil hranici pásem pro 

predikci finančního vývoje společnosti (11).  

„Z-skóre vyjadřuje finanční situaci firmy a je určitým doplňujícím faktorem při 

finanční analýze firmy.“ Dosahuje-li ukazatel hodnoty vyšší než 2,9 lze předpokládat 

uspokojivou finanční situaci. Je-li hodnota ukazatele v intervalu (1,2;2,9> nachází 

se podnik v tzv. „šedé zóně“ nevyhraněných výsledků. Hodnota ukazatele pod 2,9 

naznačuje společnost ohroženou vážnými finančními problémy (11).  

 1 2 3 4 5
Z = 0,717 *  X  + 0,847 *  X  + 3,107 *  X  + 0,420 *  X  + 0,998 *  X (11) 

Odtud: 

X1…Čistý pracovní kapitál / Aktiva celkem 

X2…(Zisk po zdanění + Nerozdělený zisk) / Aktiva celkem 

X3…EBIT / Aktiva celkem 

X4…Účetní hodnota akcií (Základní kapitál) / Cizí zdroje 

X5…Tržby / Aktiva celkem 

 

Kde:   

Zisk po zdanění (EAT) = Provozní VH(VZZ ř. 30) + Finanční VH(VZZ ř. 48) - Daň 

z příjmu za běžnou činnost(VZZ ř. 49)  

 

Nerozdělený zisk = Nerozdělený zisk minulých let(Rozvaha ř. 082) (13) 

 

EBIT = Provozní výsledek hospodaření(VZZ ř. 30) + Finanční výsledek 

hospodaření(VZZ ř. 48) + Nákladové úroky(VZZ ř. 43)
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Tržby = Tržby za prodej zboží(VZZ ř. 01) + Výkony(VZZ ř. 04) + Tržby z prodeje dl. 

majetku a materiálu(VZZ ř. 19) + Ostatní provozní výnosy(VZZ ř. 26) + Výnosové 

úroky(VZZ ř. 42) + Ostatní finanční výnosy(VZZ ř. 44) + Mimořádné výnosy(VZZ ř. 53) 

Index IN 

Ukazatel podobně jako Altmanovo Z-skóre obsahuje poměrové ukazatele 

aktivity, zadluženosti, výnosnosti a likvidity. „Pro rychlou identifikaci tvorby 

(či ničení) hodnoty firmou sestavili autoři zjednodušený výpočet indexu IN.“ Ten 

vychází ze skutečnosti, že mezi tvorbou hodnoty a vybranými kvantitativními 

proměnnými existuje určitá korelace, která byla určena pomocí diskriminační analýzy 

na základě údajů z 1 698 českých průmyslových podniků (11). 

Dosahuje-li hodnota ukazatele hodnoty vyšší než 2,070 lze hovořit o společnosti, 

která vytváří hodnotu. V intervalu <1,089;1,420) nelze určit zda podnik hodnotu vytváří 

či nikoliv.  Je-li hodnota ukazatele nižší než 0,684 podnik hodnotu netvoří (11). 

01

CA EBIT EBIT Výnosy OA
IN  = 0,13 *   + 0,04 *   + 3,92 *   + 0,21 *   + 0,09 * 

CZ NÚ CA CA KZ + KBÚ
 

Kde: 

 CA … Aktiva celkem 

 CZ … Cizí zdroje 

 EBIT … Provozní výsledek hospodaření 

 NÚ … Nákladové úroky 

 OA … Oběžná aktiva 

 KZ … Krátkodobé závazky 

 KBÚ … Krátkodobé bankovní úvěry 

 

Výnosy = Tržby za prodej zboží(VZZ ř. 01) + Výkony(VZZ ř. 04) + Tržby z prodeje dl. 

majetku a materiálu(VZZ ř. 19) + Ostatní provozní výnosy(VZZ ř. 26) + Výnosové 

úroky(VZZ ř. 42) + Ostatní finanční výnosy(VZZ ř. 44) + Mimořádné výnosy(VZZ ř. 53) 

 

EBIT = Provozní VH(VZZ ř. 30) + Finanční VH(VZZ ř. 48) + Nákladové úroky(VZZ ř. 43) 
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2 Analýza problému a současné situace 

2.1 Základní údaje o společnosti 

2.1.1 Základní informace 

Název společnosti: CHARVÁT Group s.r.o. (zapsáno 31.ledna 2006) 

Sídlo: Zbraslavice 394, 285 21 Zbraslavice (zapsáno 31.ledna 2006) 

Identifikační číslo: 274 07 667 (zapsáno 31.ledna 2006) 

Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným (zapsáno 31.ledna 2006) 

Statutární orgán: 

• Jednatel:  

JUDr. Ing. Jiří Charvát 

Lípa nad Orlicí 122, PSČ 517 21 

Den vzniku funkce:  31.ledna 2006 

Zapsáno: 31.ledna 2006 

• Prokura: 

Ing. Jana Tvrdíková, r.č. 645501/0595 

Bohdaneč 2, PSČ 285 25 

Zapsáno: 22.března 2007 

• Společníci: 

JUDr. Ing. Jiří Charvát 

Lípa nad Orlicí 122, PSČ 517 21 

Vklad: 1 000 000,-Kč 

Splaceno: 100 %  

Obchodní podíl: 100%  

Zapsáno: 31.ledna 2006 

Základní kapitál: 1000 000 Kč 

Splaceno: 100% (26) 

2.1.2 Historie společnosti 

Společnost CHARVÁT s.r.o. byla od roku 1992 výhradním zástupcem nejstarší 

světové olejářské společnosti D.A.Stuart Oil v České i Slovenské republice. Díky 
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privatizaci státního podniku TECHNOMETRA Praha, s.p., provoz Zbraslavice v roce 

1998 rozšířila společnost svou činnost o výrobu vysokotlakých průmyslových hadic. 

Od roku 2000 je společnost držitelem certifikátu ISO 9001:2001. V roce 2006 byla 

založena CHARVÁT Group s.r.o., která navazuje svou činností na společnost 

CHARVÁT s.r.o (18).  

2.1.3 Předmět podnikání 

Předmět podnikání:  

• Zprostředkování obchodu a služeb (zapsáno 31.ledna 2006) 

• Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím (zapsáno 

31.ledna 2006) 

• Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví (zapsáno 31.ledna 2006) 

• Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely (zapsáno 31.ledna 2006) 

• Velkoobchod (zapsáno 31.ledna 2006) 

• Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb 

(zapsáno 31.ledna 2006) 

• Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou 

provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv 

a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení (zapsáno 

31.ledna 2006) 

• Pronájem a půjčování věcí movitých (zapsáno 31.ledna 2006) 

• Vydavatelské a nakladatelské činnosti (zapsáno 22.března 2007) 

• Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-

obrazových záznamů (zapsáno 22.března 2007) (26) 
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2.1.4 Organizační struktura společnosti 

 
Obrázek 1: Organizační schéma společnosti 
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2.1.5 Obchodní situace společnosti 

2.1.5.1 Zákazníci společnosti 

Společnost CHARVÁT Group s.r.o. se soustředí především na trhy střední 

a východní Evropy. V ČR drží asi 60 % podíl na trhu, což jasně dokazuje oblíbenost 

výrobků této společnosti u koncových zákazníků. Mimo propagačních kampaní, 

do kterých spadají například webové stránky nebo účast na veletrzích, se společnost 

aktivně věnuje zajištění nových zakázek i formou účasti ve výběrových řízeních. Snaží 

se oslovit budoucí zákazníky nejen kvalitou svých výrobků a přizpůsobením cen 

požadavkům výběrového řízení, ale také co nejkratší možnou dodací lhůtou. Zboží 

je většinou zákazníky poptáváno nárazově dle potřeby. Důvodem nárazových poptávek 

může být vyčerpání dlouhodobých zásob zákazníků, potřeby materiálu pro větší 

zakázku přesahující běžné množství výrobků nebo rozšíření výroby o nový závod. 

Nejvýznamnější zákazníci jsou z řad strojírenských podniků. Jde především o: Zetor 

Tractors a.s., OKD a.s., Humpolecké strojírny Humpolec a.s. a Agrostroj Pelhřimov a.s. 

2.1.5.2 Nejvýznamnější dodavatelé 

Společnost ve svých skladech průběžně udržuje stav zásob potřebný pro výrobu 

běžného sortimentu, který je součástí katalogů. Pro zakázkovou výrobu podle potřeb 

zákazníka se pak dodavatelé poptávají zvlášť podle podmínek konkrétní zakázky. 

Hlavními faktory při výběru dodavatelů a materiálu jsou v první řadě kvalita, cena 

a také dobrá dostupnost. Ta je důležitá především pro udržení rozumné výše nákladů při 

dodržení požadované kvality. Samotné poptávkové řízení probíhá na základě požadavků 

z obchodního oddělení nebo vedoucího skladu, které jsou předány oddělení nákupu. 

V řízení se pak dle dostupných informací o možných dodavatelích rozhodne o přímé 

objednávce od jednoho ze stálých dodavatelů nebo se přistoupí k vyhledání a poptání 

nového dodavatele. Společnost má v současné době asi 50 dodavatelů na území celé 

Evropy, včetně jednoho dodavatele z Turecka. Mezi nejvýznamnější patří: Semperflex 

Optimit s.r.o. (hadicovina), AVHB – Hydraulika s.r.o. (koncovky) nebo Rastelli 

Racordi - Itálie (šroubení). 
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2.1.5.3 Jak se sestavuje cena za produkty 

Cena se poslední dobou, zvláště pak při současné ekonomické krizi, stává stále 

důležitějším faktorem. Při silné pozici na trhu, tradici a kvalitě svých výrobků by měla 

společnost výhodu v oblibě svých produktů i při vyšších cenách než konkurence. Snaží 

se však cenotvorbou vycházet svým zákazníkům vstříc. Přílišné zvýšení marže by totiž 

mohlo vést k dočasnému, v některých případech však trvalému, odlivu zákazníků. 

Ti by sice obětovali dobrou kvalitu a servisní služby, ale získali by mnohem výhodnější 

cenu. Při příliš vysokých cenách by pak i častější nákupy od jiných výrobců vlivem 

menší životnosti mohli přinést nižší náklady. Ceny se tedy kalkulují podle 

materiálových nákladů, ke kterým se přičítá marže odpovídající dané zakázce. Přihlíží 

se pak zejména k věrnosti zákazníka, velikosti zakázky, pobídkám konkurence atd. 

V průměru se tato marže pohybuje kolem 30%. 

2.1.5.4 Distribuce produktů 

Společnost CHARVÁT Group s.r.o. má v ČR největší odbyt výrobků v Ostravě 

a středních Čechách (společně s Prahou a okolím), kde oba tyto regiony tvoří asi 30 % 

odbytu společnosti. Dalšími významnými regiony jsou Brněnsko, Ústecko a Liberecko. 

Podnik si je vědom toho, že dobrá dostupnost jeho zboží a výrobků je v těchto 

regionech klíčová, a proto v nich má také své provozovny. Menší zakázky jsou tedy 

realizovatelné téměř okamžitě, pokud mají sklady těchto regionálních provozoven 

dostatečné zásoby. V případě většího objemu objednaných výrobků se expeduje zboží 

pro zákazníka přímo z výroby. Podobně se svým zákazníkům snaží společnost vyjít 

vstříc i na zahraničních trzích, kde má také své pobočky. Konkrétně se jedná 

o Slovensko a Chorvatsko. 

2.1.6 SWOT analýza společnosti 

„SWOT analýza hodnotí silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky 

společnosti, hrozby (Threats) a příležitosti (Opportunities) spojené s podnikátelským 

záměrem, projektem, strategii nebo i restrukturalizací procesů.“ (24) Na základě 

výsledků SWOT analýzy se podnik snaží formulovat nové strategie, které mají pomoci 

najít nové možnosti podnikání, eliminovat neefektivní činnosti a snížit riziko 

konkurence. Jedná se o strategie: SO - využití silných stránek pro nové příležitostí, WO 
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– minimalizace slabých stránek k využití příležitostí, ST – využití silných stránek 

k minimalizaci hrozeb, WT – minimalizace slabých stránek k eliminaci hrozeb. 

2.1.6.1 Silné stránky 

Díky privatizaci státního podniku TECHNOMETRA má společnost přední 

pozici na trhu vysokotlakých průmyslových hadic. Využívá vlastního know-how a není 

tedy závislá na koupi licencí od jiných společností v oboru. Dobré jméno společnosti 

podporuje nejen kvalitní sortiment výrobků, zakázková výroba, servisní služby, ale také 

zavedený certifikát jakosti ISO 9001:2001 a výrazné public relations vzhledem 

k rozsáhlé sponzorské činnosti. Společnost má také velice dobrou dostupnost pro 

zákazníky, protože neustále rozšiřuje počet svých provozoven. Další silnou stránkou 

je finanční samostatnost. Na provoz není třeba žádných úvěrů nebo jiných příjmů. 

Společnost má velmi přísný výběr uchazečů o zaměstnání na základě certifikace ISO, 

pracují zde tedy pouze odborníci. Díky dobrým platovým a pracovním podmínkám není 

u společnosti tak častý odchod pracovníků – není nutné neustále školit nové 

zaměstnance. Podnik by se měl snažit tyto silné stránky maximalizovat. 

2.1.6.2 Slabé stránky 

Navzdory celkové dobré public relations je jednou ze  slabin internetová 

prezentace. Informace jsou nejednotné a neaktuální v různých jazykových verzích. 

Některé z hlavních informací a funkcí jsou skryté hluboko ve struktuře webu. To může 

zákazníkům znesnadnit orientaci na internetových stránkách. Zákazníci také nejsou 

informováni o otevírací době centrály společnosti. Další slabou stránkou z hlediska 

provozu je neefektivní vedení informací o příjmech, výdejích a stavu zásob ve skladech. 

Každá z těchto operací je sice evidována v PC, není zde však automatizovaný systém. 

Všechny údaje se vždy musí do evidence zadávat „ručně“. Společnost se také potýká 

s občasnými výpadky elektrické sítě z důvodu umístění výroby ve venkovském 

prostředí mimo průmyslovou zónu. Oproti silným stránkám by cílem podniku měla být 

buď eliminace slabých stránek, nebo jejich snížení na minimum. 

2.1.6.3 Příležitosti 

Mimo výše jmenovaného rozšiřování počtu poboček v jiných zemích a zavádění 

nových výrobních programů je pro společnost vhodné plně využít všech svých oborů 
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činností, které dnes realizuje pouze okrajově, většinou pro účely podniku. Jde 

především o vydavatelskou činnost a pořádání společenských a kulturních akcí. 

2.1.6.4 Hrozby 

Při úzké oborové specializaci může být velkým rizikem nezájem o technologie 

využívající hydraulických pohonů z důvodu snížení investic při krizi nebo nahrazení 

hydrauliky např. technologiemi využívajícími elektromotorů nebo pouze vzduchu. 

Ke ztrátě zákazníků může dojít při zkvalitnění výrobků konkurence z rozvojových trhů, 

která při podobné kvalitě nabízí výrazně nižší ceny. Certifikace ISO stanovuje velmi 

přísné podmínky pro výběr zaměstnanců. Přestože kvalifikovaný personál je ve výrobě 

výhodou, při nezájmu studentů o strojírenské obory hrozí nedostatek vhodných 

uchazečů na trhu práce. Dalším příkladem hrozby může být nedodržení dodacích lhůt 

materiálu od dodavatelů. Jak již bylo výše popsáno ve slabých stránkách, dlouhodobé 

výpadky elektrické sítě mohou být pro výrobní úsek kritické.  

Tabulka 2: SWOT analýza 

 Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti 

• využití finančních prostředků 

k rozšíření činností 

• zefektivnění evidence ve skladech 

zavedením čárových kódů 

• návrh lepší organizace 

internetových stránek a sjednocení 

pomocí grafického manuálu 

Hrozby 

• motivování studentů ke zvýšení 

zájmu o odvětví 

• investice do projektů vývoje 

nových technologií 

• zajištění záložních zdrojů energie 

pro krytí výpadků 
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2.2 Finanční analýza společnosti 

V dalších kapitolách bude zpracována finanční analýza společnosti CHARVÁT 

Group s.r.o. za období 2006 – 2008. 

Abychom mohli ukazatele společnosti CHARVÁT Group s.r.o. porovnat 

s odvětvovými průměry, je nutné začlenit společnost CHARVÁT Group s.r.o. mezi 

další společnosti se stejnou odvětvovou klasifikací ekonomických činností (OKEČ). 

Údaje o tom, do kterých ekonomických činností (OKEČ) můžeme společnost 

CHARVÁT Group s.r.o. zařadit, byly získány z internetových stránek českého 

statistického úřadu (17).  

K odvětvovému srovnání byla pro náš případ vybrána OKEČ – 511000 

(zprostředkování velkoobchodu), která společnost nejvíce charakterizuje a je tedy 

z tohoto pohledu pro naše oborové srovnání nejdůležitější. Toto odvětví (OKEČ-

511000) je z hlediska početné škály různorodých velkoobchodů velmi obsáhlé a proto 

se získané hodnoty v odvětvovém srovnání musejí brát s velikou rezervou. Pro názorné 

oborové srovnání bylo použito upravených grafů z internetových stránek českého 

statistického úřadu. 

2.2.1 Rozbor hospodaření pomocí absolutních ukazatelů 

2.2.1.1 Horizontální analýza účetních výkazů 

Principem horizontální analýzy je porovnat jednotlivé ukazatele za daná časová 

období. Cílem je zjistit rozdíl a úbytek či přírůstek (v %) oproti minulým rokům. Pro 

přehlednost jsou níže uvedeny (v tabulce č. 3 a 4) pouze nejdůležitější ukazatele a úplný 

rozsah analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty je uveden v přílohách č.  6, 7 a 8. 

2.2.1.1.1 Rozvaha – aktiva 

Z uvedené částečné horizontální analýzy rozvahy si lze povšimnout poklesu 

celkových aktiv v období 2007/2008 o -8,48% (-14 373 tis. Kč) způsobeného především 

velkým poklesem oběžných aktiv o -13,99% (-17 998 tis. Kč). Oběžná aktiva 

zaznamenávají největší pokles především v položce zásob (-21,00%, -12 603 tis. Kč), 

jejíž součástí je položka materiály (-28,57%, -10 570 tis. Kč). Naopak největších 

nárůstů je dosaženo v položce krátkodobého finančního majetku (444,28%, 

4 194 tis. Kč), jehož součástí je položka účty v bankách (574,93%, 4 082 tis. Kč). 
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Další zajímavou skutečností je vývoj dlouhodobého majetku, který se rovněž 

jako položka oběžných aktiv podílí na vývoji celkových aktiv. Za období 2007/2008 byl 

zaznamenán nárůst o 17,36% (5 912 tis. Kč). Tento nárůst není tak markantní, 

srovnáme-li ho s obdobím minulým (2006/2007), kdy byl nárůst této položky o 78,05% 

(14 932 tis. Kč). 

Tabulka 3: Částečná horizontální analýza - aktiva 

Změna 2006/2007 Změna 2007/2008 AKTIVA             
 
 

b 

Číslo 
řádku 

 
c 

∆ % ∆ % 

AKTIVA CELKEM                                  (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 39 752 30,65% -14 373 -8,48% 

Dlouhodobý majetek                                      (ř. 04 + 13 + 23) 003 14 932 78,05% 5 912 17,36% 

Oběžná aktiva                                        (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 23 007 21,79% -17 998 -13,99% 

Časové rozlišení                                                   (ř. 64 až 66) 063 1 813 36,48% -2 287 -33,72% 

2.2.1.1.2 Rozvaha – pasiva 

Povšimněme si poklesu celkových pasiv za období 2007/2008 (-8,48%, -4 373 

tis. Kč), který je způsobený především velkým poklesem položky cizích zdrojů (-

32,51%, -36 079 tis. Kč). Jak lze vidět v úplné horizontální analýze (v příloze č. 7), 

došlo v tomto období ke splacení veškerých bankovních úvěrů a výpomocí (-100,00%, 

 -22 656 tis. Kč). 

Tabulka 4: Částečná horizontální analýza - pasiva 

Změna 2006/2007 Změna 2007/2008 PASIVA             
 
 

b 

Číslo 
řádku 

 
c 

∆ % ∆ % 

PASIVA CELKEM                                        (ř. 68 + 85 + 118) 067 39 752 30,65% -14 373 -8,48% 

Vlastní kapitál                                (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 32 913 129,62% 21 676 37,18% 

Cizí zdroje                                          (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 6 828 6,56% -36 079 -32,51% 

Časové rozlišení                                                (ř. 119 + 120) 118 11 6,25% 30 16,04% 

2.2.1.2 Vertikální analýza účetních výkazů 

Principem vertikální analýzy je fakt, že se na jednotlivé položky účetních 

výkazů pohlíží v relaci k nějaké veličině. Úplná vertikální analýza je uvedena 

v přílohách č. 9, 10 a 11. 
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2.2.1.2.1 Rozvaha – aktiva 

Z částečné vertikální analýzy aktiv (tabulka č.5) je zřejmá vztažná závislost 

položek dlouhodobého majetku, oběžných aktiv a časového rozlišení k celkové položce 

aktiv. Je zde patrný veliký podíl oběžných aktiv (za období 2006 – 81,42%, za období 

2007 – 75,90%, za období 2008 – 71,32%) na struktuře celkových pasiv. Dalo by 

se říci, že položka časového rozlišení je za všechna tří období (2006 – 3,83%, 2007 –

4,00%, 2008 – 2,90%) konstantní.  

Z následujícího grafu č. 1 je patrné, že rostoucí položka dlouhodobého majetku 

roste na úkor snižování položky oběžných aktiv ve struktuře celkových aktiv, čehož 

si lze povšimnout i v již zmíněné tabulce č. 5 níže (částečná vertikální analýza - aktiva). 

V grafu č. 2 je názorně zobrazené složení stálých aktiv (dlouhodobého majetku). 

Za zmínku stojí dvě zjištění. V prvé řadě si lze povšimnout, že ve struktuře stálých aktiv 

je zanedbatelná položka dlouhodobého nehmotného majetku (za období 2006 – 

190 tis. Kč, za období 2007 – 127 tis. Kč, za období 2008 – 63 tis. Kč). V druhé řadě 

je zajímavým faktem velký nárůst položky dlouhodobého finančního majetku s rostoucí 

tendencí (za období 2006 – 0,00%, za období 2007 – 8,93%, za období 2008 – 11,64%). 

Graf č. 3 vyobrazuje složení oběžných aktiv. V tomto případě jsou položky 

(zásoby, krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek) víceméně neměnné. 

Malou výjimku tvoří položka krátkodobého finančního majetku (procentní vyjádření 

za období 2006 – 0,85%, za období 2007 – 0,56%, za období 2008 – 3,31%). 

Tabulka 5: Částečná vertikální analýza - aktiva 

AKTIVA             
 
 

b 

Číslo 
řádku 

 
c 

2006 2007 2008 

AKTIVA CELKEM                                  (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 129 704 100,00% 169 456 100,00% 155 083 100,00% 

Dlouhodobý majetek                                    (ř. 04 + 13 + 23) 003 19 131 14,75% 34 063 20,10% 39 975 25,78% 

Dlouhodobý nehmotný majetek                            (ř. 05 až 12) 004 190 0,15% 127 0,07% 63 0,04% 

Dlouhodobý hmotný majetek                                (ř. 14 až 22) 013 18 941 14,60% 18 804 11,10% 21 860 14,10% 

Dlouhodobý finanční majetek                               (ř. 24 až 30) 023 0 0,00% 15 132 8,93% 18 052 11,64% 

Oběžná aktiva                                        (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 105 603 81,42% 128 610 75,90% 110 612 71,32% 

Zásoby                                                                 (ř. 33 až 38) 032 45 688 35,22% 60 019 35,42% 47 416 30,57% 

Krátkodobé pohledávky                                        (ř. 49 až 57) 048 58 810 45,34% 67 647 39,92% 58 058 37,44% 

Krátkodobý finanční majetek                                (ř. 59 až 62) 058 1 105 0,85% 944 0,56% 5 138 3,31% 

Časové rozlišení                                                  (ř. 64 až 66) 063 4 970 3,83% 6 783 4,00% 4 496 2,90% 
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Vertikální analýza - struktura celkových aktiv za období 
2006 - 2008
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Graf 1: Vertikální analýza - struktura celkových aktiv za období 2006 – 2008 
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Graf 2: Vertikální analýza - složení stálých aktiv za období 2006 – 2008 
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Graf 3: Vertikální analýza - složení oběžných aktiv za období 2006 - 2008 
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2.2.1.2.2 Rozvaha – pasiva 

Podobně jako u vertikální analýzy aktiv se zde také jedná o souvztažnost 

položek. V tomto případě ale o souvztažnost položek vlastního kapitálu, cizích zdrojů 

a časového rozlišení k celkovým pasivům.  

Jak je patrné z grafu č. 4 (struktura celkových pasiv) je nutný detailnější rozbor 

celkových pasiv. Za zmínku stojí položka vlastního kapitálu. V období 2006 dosahovala 

hodnoty 25 391 tis. Kč (hodnoty 19,58% k celkovým pasivům), v období 2007 

pokračovala rostoucí tendencí na hodnotu 58 304 tis. Kč (hodnoty 34,41% k celkovým 

pasivům) a za období 2008 dosáhla dokonce hodnoty 79 980 tis. Kč (hodnoty 51,57% 

k celkovým pasivům).  

Další položkou, kterou je třeba zmínit je položka cizích zdrojů, která je detailněji 

vyobrazena na grafu č. 6. Ta v období 2006 dosáhla hodnoty 104 137 tis Kč (hodnoty 

80,29% k celkovým pasivům), v období 2007 hodnoty 110 965 tis. Kč (hodnoty 65,48% 

k celkovým pasivům) a hodnoty 74 886 tis. Kč (hodnoty 48,29% k celkovým pasivům) 

za období 2008. Tato klesající tendence je zapříčiněná převážně poklesem položky 

krátkodobých závazků a položky bankovních úvěrů a výpomocí (v roce 2008 tato 

položka dosáhla nulové hodnoty). V grafu č. 6 nejsou vyobrazeny dlouhodobé závazky 

společnosti, protože jsou nulové.  

Tabulka 6: Částečná vertikální analýza - pasiva 

PASIVA             
 
 

b 

Číslo 
řádku 

 
c 

2006 2007 2008 

PASIVA CELKEM                                        (ř. 68 + 85 + 118) 067 129 704 100,00% 169 456 100,00% 155 083 100,00% 

Vlastní kapitál                               (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 25 391 19,58% 58 304 34,41% 79 980 51,57% 

Základní kapitál                                                    (ř. 70 až 72) 069 1 000 0,77% 1 000 0,59% 1 000 0,64% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                               (ř. 79 + 80) 078 0 0,00% 100 0,06% 200 0,13% 

Výsledek hospodaření minulých let                       (ř. 82 + 83) 081 0 0,00% 24 291 14,33% 57 106 36,82% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období             (+/-) 084 24 391 18,81% 32 913 19,42% 21 674 13,98% 

Cizí zdroje                                          (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 104 137 80,29% 110 965 65,48% 74 886 48,29% 

Krátkodobé závazky                                         (ř. 103 až 113) 102 80 453 62,03% 88 309 52,11% 74 886 48,29% 

Bankovní úvěry a výpomoci                             (ř. 115 až 117) 114 23 684 18,26% 22 656 13,37% 0 0,00% 

Časové rozlišení                                                (ř. 119 + 120) 118 176 0,14% 187 0,11% 217 0,14% 
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Vertikální analýza - struktura celkových pasiv za období 
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Graf 4: Vertikální analýza - struktura celkových pasiv za období 2006 – 2008 
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Graf 5: Vertikální analýza – složení vlastního kapitálu za období 2006 - 2008 
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Graf 6: Vertikální analýza - složení cizích zdrojů za období 2006 - 2008 
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2.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Níže uvedená tabulka č. 7 analyzuje rozdílové ukazatele společnosti.  

Jedním z nich je čistý pracovní kapitál (ČPK), který popisuje schopnost podniku 

hradit své finanční závazky. Hodnota ČPK se zvětšuje, zvětšuje-li se poměr oběžných 

aktiv v poměru s krátkodobými závazky. Nejvyšší hodnoty ČPK měl podnik v roce 

2007, kdy hodnota ukazatele dosáhla 40 301 tis. Kč. 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) jsou dalším rozdílovým ukazatelem. Popisují 

schopnost podniku likvidovat všechny své dluhy s okamžitou splatností. Nejnižší 

hodnoty (-87 365 tis. Kč) podnik dosáhl v roce 2007. 

Čistý peněžní majetek (ČPM) je pak tzv. „střední cestou“ mezi výše zmíněnými 

ukazateli. Jeho nejmenší hodnoty (-20 538 tis. Kč) dosáhl podnik v roce 2006. 

Tabulka 7: Analýza rozdílových ukazatelů za období 2006 - 2008 (v tis. Kč) 

 2006 2007 2008 
ČPK 25 150 40 301 35 726 
ČPP - 79 348 - 87 365 - 69 748 
ČPM - 20 538 - 19 718 - 11 690 

2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele představují nejpoužívanější a nejrozšířenější ukazatele 

finanční analýzy. Jejich velikou výhodou je možnost získat rychlý přehled o finanční 

situaci společnosti. 

2.2.3.1 Ukazatele likvidity 

Popisují schopnost podniku platit svoje závazky. V této práci jsou analyzovány 

tři typy likvidit (běžná likvidita, pohotová likvidita a okamžitá likvidita). Hodnoty 

jednotlivých likvidit za období 2006-2008 jsou vyobrazeny v tabulce č. 8. Jednotlivé 

likvidity jsou pak popsány jednotlivě a všechny tři jsou doplněny grafy. Tyto grafy byly 

získány z internetových stránek statistického úřadu (22). Jak již bylo popsáno výše 

(kapitola 2.2), údaje uvedené v grafech se musejí brát s rezervou s ohledem na zvolené 

OKEČ společnosti. 
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Tabulka 8: Ukazatele likvidity za období 2006 - 2008 

 2006 2007 2008 
Běžná likvidita 1,01 1,16 1,47 

Pohotová likvidita 0,57 0,62 0,84 
Okamžitá likvidita 0,01 0,14 0,31 

 

Běžná likvidita 

Jak je vyobrazeno na grafu č. 7 dosáhl podnik v roce 2006 hodnoty ukazatele 

1,01. V porovnání s odvětvím (hodnota 1,65) nebyla hodnota ukazatele pro společnost 

příliš příznivá a podnik se touto hodnotou pohyboval na hranici hodnot ztrátových 

podniků (hodnota 1,03). 

V roce 2007 byla situace o poznání lepší. Hodnota ukazatele běžné likvidity 

podniku vzrostla na hodnotu 1,16. Současně poklesla hodnota odvětví (hodnota 1,47) 

a poklesla i  hodnota velmi dobrých podniků v odvětví (hodnota 1,28). 

V roce 2008 podnik pokračoval s rostoucí tendencí hodnoty ukazatele a dosáhl 

již velmi slušné hodnoty 1,49. V roce 2008 předstihl odvětví (hodnota 1,29) i nejlepší 

podniky v odvětví (hodnota 1,42). 

Běžná likvidita spole čnosti za rok 2006 v porovnání 
s odv ětvím

Podnik 
1,01

Odvětví 
1,65

TH 
1,67

RF 
1,78

ZI 
1,98

ZT 
1,03

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Podnik CHARVÁT Group
s.r.o.

Odvětví (odvětví celkem)

TH (nejlepší podniky v
odvětví)

RF (velmi dobré podniky v
odvětví)

ZI (ziskové podniky v
odvětví)

ZT (ztrátové podniky v
odvětví)

 
Graf 7: Běžná likvidita společnosti za rok 2006 v porovnání s odvětvím (22) 
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Běžná likvidita spole čnosti za rok 2007 v porovnání 
s odv ětvím
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Graf 8: Běžná likvidita společnosti za rok 2007 v porovnání s odvětvím (22) 

Běžná likvidita spole čnosti za rok 2008 v porovnání 
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Graf 9: Běžná likvidita společnosti za rok 2008 v porovnání s odvětvím (22) 

Pohotová likvidita 

Podobně jak tomu bylo v případě běžné likvidity, nebyla ani tato pohotová 

likvidita podniku v roce 2006 (vyobrazeno na grafu č. 10) příznivá. Podnik dosahoval 

hodnoty 0,58 a v porovnání s odvětvím (hodnota 1,14) nebo ztrátovými podniky 

(hodnota 0,79) byl podnik v tomto roce hluboko pod odvětvovým průměrem. 

Optimističtěji už vypadala situace v roce 2007, kdy podnik dosáhl hodnoty 0,62. 

Sama o sobě tato hodnota oproti roku minulému nenabyla o moc větší hodnoty, 

ale v porovnání s odvětvím (hodnota 1,01) a s velmi dobrými podniky v odvětví 

(hodnota 0,94) již nastalá situace ukazuje vývoj hodnoty pohotové likvidity směrem 

k lepšímu postavení podniku v odvětví.  
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V roce 2008 již společnost dosahuje hodnoty 0,84, která je mírně pod hodnotou 

celkového odvětví (hodnota 1,10) a předčila již i hodnoty ztrátových podniků (hodnota 

0,66). 
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Graf 10: Pohotová likvidita společnosti za rok 2006 v porovnání s odvětvím (22) 
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Graf 11: Pohotová likvidita společnosti za rok 2007 v porovnání s odvětvím (22) 
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Pohotová likvidita spole čnosti za rok 2008 v 
porovnání s odv ětvím
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Graf 12: Pohotová likvidita společnosti za rok 2008 v porovnání s odvětvím (22) 

Okamžitá likvidita 

Jedná se o nejpřísněji hodnocenou likviditu. Ukazatel popisuje schopnost 

společnosti hradit právě splatné dluhy. V roce 2006 vidíme podobnost hodnoty 

společnosti (hodnota 0,01) s hodnotou velmi dobrých podniků v odvětví (hodnota 0,02). 

Pro srovnání hodnota odvětví je 0,13. 

V roce 2007 se hodnota ukazatele okamžité likvidity společnosti nemění 

a zůstává na hodnotě 0,01. 

O poznání zajímavější je hodnota ukazatele v roce 2008. Hodnota ukazatele 

společnosti dosáhla hodnoty 0,07 a za odvětvovým průměrem (hodnota 0,12) pozůstává 

pouze o několik setin. 
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Graf 13: Okamžitá likvidita společnosti za rok 2006 v porovnání s odvětvím (22) 
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Okamžitá likvidita spole čnosti za rok 2007 v 
porovnání s odv ětvím
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Graf 14: Okamžitá likvidita společnosti za rok 2007 v porovnání s odvětvím (22) 

Okamžitá likvidita spole čnosti za rok 2008 v 
porovnání s odv ětvím
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Graf 15: Okamžitá likvidita společnosti za rok 2008 v porovnání s odvětvím (22) 

2.2.3.2 Ukazatele aktivity 

Úkolem těchto ukazatelů je odpovědět subjektu zkoumajícího účetní výkazy 

na otázku: zda je velikost aktiv v rozvaze přiměřená v poměru k současným nebo 

budoucím aktivitám. Pro tento účel byly vybrány a dopočítány nejčastěji používané 

ukazatele aktivity. Jedná se o obrat celkových aktiv, obrat zásob, dobu obratu zásob, 

dobu splacení pohledávek a dobu splatnosti závazků. Jednotlivé výsledky ukazatelů jsou 

pak zobrazeny v tabulce č. 9. 
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Tabulka 9: Ukazatele aktivity za období 2006 - 2008 

 2006 2007 2008 
Obrat celkových aktiv 2,15 2,09 2,17 

Obrat zásob 3,93 3,97 4,76 
Doba obratu zásob 92,79 dne 91,97 dne 76,73 dne 

Doba splacení pohledávek 119,44 dne 103,65 dne 93,95 dne 
Doba splatnosti závazků 166,88 dne 142,33 dne 122,09 dne 
 

Obrat celkových aktiv 

Hodnota obratu celkových aktiv by se měla pohybovat nad hodnotou 1 

(dle literatury č. 5). Je nutné ovšem zmínit, že tato mezní hodnota je ovlivněna zejména 

konkrétní oblastí podnikání. Jednotlivé hodnoty tohoto ukazatele za období 2006, 2007 

a 2008 jsou vyobrazeny níže v grafech č. 16, 17 a 18. Opět je nutné zmínit skutečnost, 

že v grafech se objevují hodnoty jiných společností podnikajících ve stejném odvětví 

(OKEČ - 511000) jako analyzovaná společnost CHARVÁT Group s.r.o. Toto odvětví 

je však velmi obsáhlé a tak porovnané hodnoty v grafech slouží pouze k informativnímu 

účelu. Hodnota ukazatele doby obratu celkových aktiv se ve všech výše zmiňovaných 

obdobích pohybovala nad hranicí 2. 

Obrat celkových aktiv spole čnosti za rok 2006 v 
porovnání s odv ětvím
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Graf 16: Obrat celkových aktiv společnosti za rok 2006 v porovnání s odvětvím (22) 
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Obrat celkových aktiv spole čnosti za rok 2007 v 
porovnání s odv ětvím
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Graf 17: Obrat celkových aktiv společnosti za rok 2007 v porovnání s odvětvím (22) 

 

Obrat celkových aktiv spole čnosti za rok 2008 v 
porovnání s odv ětvím
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Graf 18: Obrat celkových aktiv společnosti za rok 2008 v porovnání s odvětvím (22) 

Obrat zásob 

Dalším zkoumaným ukazatelem je ukazatel obratu zásob. Jeho hodnota 

vypovídá o tom, kolikrát je v průběhu roku každá položka prodána a opět naskladněna. 

Z uvedených výpočtu je patrná rostoucí tendence tohoto ukazatele. V roce 2006 byla 

hodnota ukazatele rovna číslu 3,93. V roce 2007 byl zaznamenán mírný růst na hodnotu 

3,97 a v roce 2008 překročila hodnotu čísla 4 a dostala se na hodnotu 4,76. 

Doba obratu zásob, doba obratu pohledávek, doba splatnosti závazků 

U posledních tří zkoumaných ukazatelů aktivity (doba obratu zásob, doba obratu 

pohledávek, doba splatnosti závazků) je zřetelný pokles hodnot oproti obdobím 

minulým. Lze konstatovat, že toto zjištění je pozitivní zprávou pro společnost.  
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2.2.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti měří rozpětí v jakém společnost používá k financování 

dluhy (tedy zadluženost společnosti). Výsledky jednotlivých ukazatelů zadluženosti 

jsou vyobrazeny níže v tabulce č. 10. 

Tabulka 10: Ukazatele zadluženosti za období 2006 - 2008 

 2006 2007 2008 
Ukazatel zadluženosti 0,80 0,65 0,48 
Stupeň zadluženosti 410,13% 190,32% 93,63% 

Koeficient samofinancování 0,20 0,34 0,52 
Úrokové krytí 82,69 50,56 8,77 

 

Ukazatel zadluženosti 

Prvním zkoumaným ukazatelem je ukazatel zadluženosti, který popisuje podíl 

cizích zdrojů k celkovým pasivům. Jeho hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 

intervalu 0,3 – 0,5. Z tabulky č. 10 je zřetelná klesající tendence tohoto ukazatele, 

což lze hodnotit pozitivně. Požadované hodnoty ukazatele (hodnoty v intervalu 0,3 – 

0,5) společnost dosáhla až v roce 2008, kdy hodnota tohoto ukazatele byla rovna číslu 

0,48.  

Stupeň zadluženosti 

Dalším zkoumaným ukazatelem je stupeň zadluženosti. Ukazatel zkoumá 

do jaké míry by mohli věřitelé přijít o své nároky v případě likvidace podniku. Stejně 

jako v případě předchozího ukazatele (ukazatel zadluženosti) i zde můžeme sledovat 

klesající tendenci, kterou lze opět vyhodnotit jako pozitivní skutečnost.  

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je jakýmsi doplňkem ukazatele zadluženosti. 

Ukazatel zadluženosti roste na úkor klesání koeficientu samofinancování a obráceně. 

Jeho rostoucí tendence je tedy v tomto případě příznivým sdělením. Pro koeficient 

samofinancování bylo pro oborové srovnání použito grafů č. 19, 20 a 21. 
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Koeficient samofinancování spole čnosti za rok 2006 v 
porovnání s odv ětvím
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Graf 19: Koeficient samofinancování společnosti za rok 2006 v porovnání s odvětvím (22) 

Koeficient samofinancování spole čnosti za rok 2007 v 
porovnání s odv ětvím
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Graf 20: Koeficient samofinancování společnosti za rok 2007 v porovnání s odvětvím (22) 

Koeficient samofinancování spole čnosti za rok 2008 v 
porovnání s odv ětvím
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Graf 21: Koeficient samofinancování společnosti za rok 2008 v porovnání s odvětvím (22) 
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2.2.3.4 Ukazatele rentability 

Popisují výnosnost a návratnost finančních prostředků společnosti. Důležitým 

předpokladem před samotným rozborem ukazatelů rentability je přesná znalost 

konstrukce jednotlivých ukazatelů (položky v čitateli a jmenovateli). V tabulce č. 11 

jsou vyobrazeny výsledky jednotlivých ukazatelů. 

Tabulka 11: Ukazatele rentability za období 2006 - 2008 

 2006 2007 2008 
ROI 0,251 0,263 0,201 
ROE 0,961 0,565 0,271 
ROA 0,191 0,199 0,163 
ROS 0,095 0,102 0,072 

Finanční páka 5,108 2,906 1,939 
Nákladovost tržeb 0,994 0,993 1,037 

 

ROI – Ukazatel rentability vloženého kapitálu 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších ukazatelů. Ukazatel vyjadřuje činnost s jakou 

celková pasiva působí nezávisle na zdroj financování. Velmi dobrý podnik by měl 

dosahovat hodnoty vyšší než 0,15. Jak je uvedeno výše v tabulce č. 11 v roce 2006 

dosahoval podnik hodnoty 0,251, v roce 2007 hodnoty 0,263 a v roce 2008 byl 

zaznamenán mírný pokles ukazatele (ovšem stále nad hodnotou 0,15) na hodnotu 0,201.  

ROE – Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Tento ukazatel je důležitý především pro investory, akcionáře a společníky. 

Z dlouhodobějšího hlediska by měl dosahovat hodnoty vyšší než ukazatel ROA. Jak 

je uvedeno výše v tabulce č. 11, tak je tato podmínka v analyzované společnosti 

CHARVÁT Group s.r.o. opravdu dodržena. Je nutno ovšem zmínit, že hodnota tohoto 

ukazatele za jednotlivé roky klesala. V roce 2006 dosahoval podnik hodnoty 0,961, 

v roce 2007 hodnoty 0,565 a v roce 2008 hodnoty 0,271. Pro orientační přehled 

k oborovému srovnání jsou níže uvedeny grafy č. 22, 23 a 24.  
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu spole čnosti za rok 
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Graf 22: Ukazatel rentability vlastního kapitálu spol. za rok 2006 v porovnání s odvětvím (22) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu spole čnosti za rok 
2007 v porovnání s odv ětvím
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Graf 23: Ukazatel rentability vlastního kapitálu spol. za rok 2007 v porovnání s odvětvím (22) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu spole čnosti za rok 
2008 v porovnání s odv ětvím
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Graf 24: Ukazatel rentability vlastního kapitálu spol. za rok 2008 v porovnání s odvětvím (22) 
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ROA – Ukazatel rentability celkových aktiv 

Je jedním z klíčových ukazatelů rentability. Jeho úkolem je poměřit zisk 

s celkovými aktivy. K oborovému srovnání bylo opět použito grafů získaných 

ze statistického úřadu. Na grafu č. 25 lze vidět velmi dobrou situaci společnosti 

za období 2006 (hodnota 19,12%) vůči odvětví (hodnota 10,11%) i nejlepším podnikům 

(hodnota 15,37%). V roce 2007 byl zaznamenán mírný nárůst hodnoty tohoto ukazatele. 

Společnost dosáhla hodnoty 19,94% a to z už tak slušně příznivé situace z roku 2006 

(hodnota 19,12%). V roce 2008 byl naopak zaznamenán mírný pokles hodnoty 

ukazatele na 16,25% 

Ukazatel rentability celkových aktiv spole čnosti za rok 2006 v 
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Graf 25: Ukazatel rentability celkových aktiv společnosti za rok 2006 v porovnání s odvětvím (22) 

Ukazatel rentability celkových aktiv spole čnosti za rok 2007 v 
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Graf 26: Ukazatel rentability celkových aktiv společnosti za rok 2007 v porovnání s odvětvím (22) 
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Ukazatel rentability celkových aktiv spole čnosti za rok 2008 v 
porovnání s odv ětvím
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Graf 27: Ukazatel rentability celkových aktiv společnosti za rok 2008 v porovnání s odvětvím (22) 

ROS – Ukazatel rentability tržeb 

Jedná se o ukazatel, který popisuje poměr zisku k tržbám. Obecně lze říci, 

že má-li společnost dlouhodobý problém s udržením tohoto ukazatele v intervalu 

standardních hodnot, pak se problémy projevují i v dalších oblastech. Dle oborového 

průměru by se hodnota tohoto ukazatele měla pohybovat kolem hodnoty 5%. V roce 

2006 dosáhla společnost hodnoty 9,5%, v roce 2007 hodnoty 10,2% a v roce 2008  

mírně klesající hodnoty 7,2% oproti roku minulému (10,2%). 

Finanční páka 

Udává poměr ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového kapitálu. 

Hodnota finanční páky by měla být větší než 1. Hodnota tohoto ukazatele 

v analyzované společnosti za jednotlivé roky klesala tak, jak se měnila velikost položek 

celkových aktiv a vlastního kapitálu. Největší hodnoty ukazatele finanční páky měla 

společnost v roce 2006, kdy byl ukazatel roven číslu 5,108. V roce 2007 byla hodnota 

ukazatele rovna číslu 2,906 a v roce 2008 rovna číslu 1,939.  

2.2.4 Komplexní modely hodnocení finančního zdraví společnosti 

2.2.4.1 Bonitní (diagnostické) modely 

Quick test (Kralickův rychlý test) 

Výsledek rychlého testu (tabulka č. 13) hodnotí stav společnosti jako výborný 

ve všech ukazatelích s výjimkou ukazatele kvóty vlastního kapitálu v roce 2006. Podnik 

na základě hodnot (tabulka č. 12) můžeme dle tohoto testu označit jako výborný. 
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Tabulka 12: Kralick ův test - hodnoty společnosti CHARVÁT Group s.r.o. 

Ukazatel 2006 2007 2008 
Kvóta vlastního kapitálu 19,58% 34,41% 51,57% 
Doba splacení dluhu CF 2,76 2,07 2,28 

Cash flow v tržbách 11,39% 13,22% 10,82% 
Rentabilita celkových aktiv (ROA) 19,11% 19,94% 16,26% 
 

Tabulka 13: Kralick ův test - hodnocení společnosti CHARVÁT Group s.r.o. 

Hodnocení firmy 2006 2007 2008 
Kvóta vlastního kapitálu 3 1 1 
Doba splacení dluhu CF 1 1 1 

Cash flow v tržbách 1 1 1 
Rentabilita celkových aktiv (ROA) 1 1 1 

Průměr 1,50 1,00 1,00 

2.2.4.2 Bankrotní (predikční) modely 

Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre) 

Vypočtená hodnota podniku se za všechna období (2006, 2007, 2008) 

pohybovala nad hranicí hodnoty 2,9 (vyobrazeno v tabulce č. 14), která je stanovena 

jako mezní pro určení uspokojivé finanční situace společnosti. Hodnota tohoto 

ukazatele zaznamenala mírný růst mezi jednotlivými roky. Lze tedy říci, že z pohledu 

tohoto ukazatele je společnost hodnocena jako společnost s uspokojivou finanční 

situací. 

Tabulka 14: Altmanův index finančního zdraví - hodnoty společnosti CHARVÁT Group s.r.o. 

 2006 2007 2008 
Altmanův index finančního zdraví 3,227 3,360 3,382 

 

Index IN 

V tabulce č. 15 je uveden podobně jako Altmanovo Z-skóre další poměrový 

ukazatel zvaný Index IN01. Pro srovnání tohoto ukazatele s podobným ukazatelem 

je dále dopočítán ukazatel Index IN05 (taktéž uvedený v tabulce č. 15). Z tabulky č 15 

je patrný klesající trend hodnoty obou ukazatelů. Dosahuje-li podnik hodnoty vyšší než 

2,070 lze hovořit o podniku, který vytváří hodnotu. Tohoto předpokladu je dosaženo 

u obou ukazatelů (Index IN01, Index IN05) za období 2006 a 2007. Hodnoty obou 

ukazatelů za jednotlivá období klesaly a v roce 2008 se ustálily t ěsně pod hranicí 

(hodnota 2,07), kdy lze o podniku hovořit jako o podniku vytvářející hodnotu. 
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Pokračoval-li by tento trend i nadále, dosáhl by podnik intervalu tzv. „šedé zóny“, 

ve kterém nelze určit zda podnik hodnotu vytváří či nikoliv. 

Tabulka 15: Index IN01 a IN05 - hodnoty společnosti CHARVÁT Group s.r.o. 

 2006 2007 2008 
Index IN01 4,995 3,794 1,992 
Index IN05 5,007 3,807 2,002 

 

2.3 Souhrnné hodnocení finanční situace společnosti 

Absolutní ukazatele – horizontální analýza 

Z horizontální analýzy rozvahy stojí za zmínku především pokles celkových 

aktiv v období 2007/2008 o -8,48% (-14 373 tis. Kč), který byl zapříčiněn především 

velkým poklesem oběžných aktiv o -13,99% (-17 998 tis. Kč). Oběžná aktiva jsou 

tvořena položkami zásob, dlouhodobých pohledávek, krátkodobých pohledávek 

a krátkodobého finančního majetku. A právě v položce zásob je zaznamenán největší 

pokles (-21,00%, -12 603 tis. Kč). Naopak největšího růstu je dosaženo v položce 

krátkodobého finančního majetku (444,28%, 4 194 tis. Kč). 

Pokles aktiv se musí určitou měrou projevit i na poklesu pasiv, a tak není 

žádným překvapením, že položka celkových pasiv v období 2007/2008 poklesla stejně 

jako položka celkových aktiv o -8,48% (-14 373 tis. Kč). V tomto případě je pokles 

zapříčiněn především poklesem položky cizích zdrojů (-32,51%, -36 079 tis. Kč).  Další 

důležitou informací je, že podnik v tomto období (2007/2008) splatil veškeré bankovní 

úvěry a výpomoci (-100,00%, -22 656 tis. Kč). 

Absolutní ukazatele – vertikální analýza 

Celková aktiva jsou složena z položek dlouhodobého majetku, oběžných aktiv 

a časového rozlišení. Z vertikální analýzy (příloha 9) je patrný veliký podíl oběžných 

aktiv (za období 2006 – 81,42%, za období 2007 – 75,90%, za období 2008 – 71,32%) 

k celkové struktuře aktiv. Co se týká dlouhodobého majetku, který je mimochodem 

složen z položek dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku 

a dlouhodobého finančního majetku, je patrná hlavně velikost položky dlouhodobého 

hmotného majetku (za období 2006 – 14,60% z 14,75% hodnoty dlouhodobého 

majetku, za období 2007 – 11,10% z 20,10% hodnoty dlouhodobého majetku, za období 

2008 – 14,10% z 25,78% hodnoty dlouhodobého majetku). Za zmínku určitě stojí 
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i vzrůstající tendence dlouhodobého finančního majetku (za období 2006 – 0,00%, 

za období 2007 – 8,93%, za období 2008 – 11,64%). 

Celková pasiva jsou složena z položek vlastního kapitálu, cizích zdrojů 

a časového rozlišení. Z vertikální analýzy (příloha 10) si lze povšimnout vzrůstající 

tendence hodnot v položce vlastního kapitálu (za období 2006 – 19,58%, za období 

2007 – 34,41%, za období 2008 – 51,57%) k celkovým pasivům. Naopak patrný 

je pokles položky cizích zdrojů (za období 2006 – 80,29%, za období 2007 – 65,48%, 

za období 2008 – 48,29%) k celkovým pasivům. Na tomto poklesu se podílel především 

pokles položky bankovních úvěrů a výpomocí (za období 2006 – 18,26%, za období 

2007 – 13,37%, za období 2008 – 0,00%), který je součástí položky cizích zdrojů.  

Rozdílové ukazatele 

V této práci byly použity tři rozdílové ukazatele (čistý pracovní kapitál, čisté 

pohotové prostředky, čistý peněžní majetek).  

Hodnota čistého pracovního kapitálu byla dopočítána a zjištěny byly následující 

hodnoty: za období 2006 – 25 150 tis. Kč, za období 2007 – 40 301 tis. Kč, za období 

2008 – 35 726 tis. Kč. Je patrné, že nejvyšší hodnoty dosáhl podnik v roce 2007 

(40 301 tis. Kč).  

Taktéž hodnota ukazatele čistých pohotových prostředků byla spočtena 

a hodnoty tohoto ukazatele za jednotlivá období byly následující: za období 2006 – (-

79 348 tis. Kč), za období 2007 – (-87 365 tis. Kč, za období 2008 – (-69 748 tis. Kč). 

Nejnižší hodnota pak byla zjištěna v roce 2007, kdy byla hodnota rovna -87 365 tis. Kč. 

Čistý peněžní majetek je tzv. „střední cestou“ mezi výše zmíněnými ukazateli. 

Podnik dosahoval hodnot tohoto ukazatele za období 2006 – (-20 538 tis. Kč), 

za období 2007 – (-19 718 tis. Kč), za období 2008 – (-11 690 tis. Kč). Nejnižší hodnota 

byla naměřena v roce 2006 (-20 538 tis. Kč). 

Poměrové ukazatele 

V práci byly počítány ukazatele likvidity, aktivity, zadluženosti a rentability.  

Vypočítané hodnoty ukazatelů likvidity dosahují standardních hodnot typických 

pro hodnoty těchto ukazatelů. Nejsou zde žádné velké výkyvy. Je třeba zmínit, 

že hodnoty všech tří ukazatelů likvidity (běžná likvidita, pohotová likvidita, okamžitá 

likvidita) se v čase za jednotlivá období vyvíjely rostoucí tendencí. Lze konstatovat, 
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že toto tvrzení je velmi pozitivní zprávou pro společnost. Jednotlivé hodnoty jsou 

vyobrazeny v tabulce č. 8. 

Úkolem ukazatelů aktivity je odpovědět na otázku, zda velikost aktiv v rozvaze 

je přiměřená v poměru k současným nebo budoucím aktivitám. K získání odpovědi byly 

dopočítány ukazatele aktivit, jmenovitě: obrat celkových aktiv, obrat zásob, doba obratu 

zásob, doba splacení pohledávek a doba splatnosti závazků. V ukazatelích obratu 

celkových aktiv a obratu zásob hodnota spíše roste. V ukazatelích doby obratu zásob, 

doby splacení pohledávek a doby splatnosti závazků klesá. Společně s reálnými 

hodnotami těchto ukazatelů (vyobrazeny v tabulce č. 9) můžeme společnost opět zařadit 

k velmi dobrým podnikům v odvětví a lze ji tedy hodnotit kladně. 

V případě ukazatelů zadluženosti je měřeno rozpětí v jakém společnost používá 

k financování dluhy. Byly dopočítány ukazatele: ukazatel zadluženosti, stupeň 

zadluženosti, koeficient samofinancování a úrokové krytí. Pozitivní je zjištění, 

že společnost za jednotlivá období (2006, 2007, 2008) minimalizovala dluhy 

až na samotné minimum. Nejlépe to lze spatřit z ukazatele zadluženosti (hodnota 

za období 2006 – 0,80, za období 2007 – 0,65, za období 2008 – 0,48) a z ukazatele 

stupně zadluženosti (v období 2006 – 410,13%, v období 2007 – 190,32%, v období 

2008 – 93,63%), kdy lze pozorovat klesající tendenci těchto ukazatelů. 

Ukazatele rentability popisují výnosnost a návratnost finančních prostředků 

společnosti. Pro analýzu společnosti z hlediska návratnosti a výnosnosti byly vybrány 

ukazatele: ukazatel rentability vloženého kapitálu, ukazatel rentability vlastního 

kapitálu, ukazatel rentability celkových aktiv, ukazatel rentability tržeb, finanční páka 

a nákladovost tržeb. Ve všech zmíněných ukazatelích podnik dosahuje velmi dobrých 

hodnot, v některých ukazatelích dokonce výborných hodnot. Za zmínku stojí především 

hodnoty ukazatele finanční páky (v období 2006 – 5,108, v období 2007 – 2,906, 

v období 2008 – 1,939). Hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší než 1. 

Analyzovaný podnik bez větších potíží tuto hranici přesahuje i při klesající tendenci 

hodnoty tohoto ukazatele za jednotlivá období. Detailnější pohled na jednotlivé 

ukazatele rentability je vyobrazen v tabulce č. 11. 
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Komplexní modely 

Bývají soustavami několika jednotlivých ukazatelů. Analytikovi dávají ucelený 

pohled na finanční situaci podniku. Pro tuto práci byly použity modely: Quick test 

(Kralickův rychlý test), Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre), Index IN.  

Vypočítané hodnoty Quick testu (Kralickova rychlého testu) jsou vyobrazeny 

v tabulce č. 12. Hodnocení těchto hodnot (dle stanovených podmínek Kralickova 

rychlého testu) pak znázorněno v tabulce č. 13.  Z uvedeného hodnocení (tabulka č. 13) 

vyplývá, že podnik až na jednu výjimku (hodnota ukazatele kvóty vlastního kapitálu 

v roce 2006 dosáhla v konečném hodnocení známky 3) dosahuje výborných hodnot 

a je tedy hodnocen jako výborný. 

Kritériem pro určení uspokojivé situace společnosti je Altmanovým indexem 

stanovena hranice hodnoty čísla 2,9. Společnost CHARVÁT Group s.r.o. v tomto 

případě dosahuje vyšších hodnot Altmanova indexu finančního zdraví (tabulka č. 14) 

za všechna období a lze o ní tedy říci, že má uspokojivou finanční situaci.  

Posledním počítaným komplexním modelem v této práci je model zvaný Index 

IN. Konkrétně jsou v této práci dopočítány hodnoty ukazatele Indexu IN01 a Indexu 

IN05. Dosahuje-li podnik hodnoty vyšší než 2,070 lze hovořit o podniku, který vytváří 

hodnotu. Tohoto předpokladu je dosaženo u obou ukazatelů (Index IN01, Index IN05) 

za období 2006 a 2007. Jednotlivé hodnoty jsou pak vyobrazeny v tabulce č. 15. 
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3 Vlastní návrhy řešení vedoucí ke zlepšení finanční situace 

3.1 Návrhy řešení - finanční analýza společnosti 

Navrhnout řešení (pomocí finanční analýzy) vedoucí ke zlepšení finanční situace 

společnosti na základě účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow) není 

lehký úkol. Jak lze z celé této práce vypozorovat, jsou všechna snažení společnosti 

o další efektivní „růst“ hodnocena velmi pozitivně. Společně s tím souvisí i velmi dobré 

rozhodování o financování a řízení společnosti v budoucích obdobích. 

Ze souhrnného hodnocení finanční situace (kapitola 2.3) vyplývá, že společnost 

CHARVÁT Group s.r.o. je na základě intervalů hodnot stanovených literaturou pro 

velmi dobré podniky hodnocena z převážné většiny jako velmi dobrá společnost. 

Jmenovitě můžeme jmenovat některé ukazatele, které podnik hodnotí následovně: 

ukazatele likvidity (hodnoty všech tří ukazatelů likvidity se v čase za jednotlivá období 

vyvíjely rostoucí tendencí, to lze hodnotit velmi pozitivně), ukazatele aktivity 

(společnost můžeme zařadit k velmi dobrým podnikům v odvětví a lze ji tedy hodnotit 

kladně), ukazatele zadluženosti (pozitivní je zjištění, že společnost za jednotlivá období 

minimalizovala dluhy až na samotné minimum), ukazatele rentability (podnik dosahuje 

velmi dobrých hodnot, v některých ukazatelích dokonce výborných hodnot). 

Tvrzení, že je podnik hodnocen z převážné většiny jako velmi dobrý je dále 

podloženo grafy získanými z internetových stránek Českého statistického úřadu (22), 

které vyobrazují společnost CHARVÁT Group s.r.o. porovnanou mimo jiné s odvětvím 

a nejlepšími podniky v odvětví. Jak již bylo v práci několikrát zmíněno, musí se na tyto 

grafy pohlížet pouze jako na grafy mající informativní charakter. Důvodem je velmi 

široký okruh společností podnikajících se stejnou odvětvovou klasifikací ekonomických 

činností (OKEČ) jako analyzovaná společnost CHARVÁT Group s.r.o.   

Je třeba ovšem zmínit, že neustálé sledování finanční situace je nezbytné 

i do budoucna, aby se předešlo finančním problémům, nestabilitě či neefektivnímu 

využívání vložených prostředků. I z tohoto důvodu byly otázky na vedení společnosti 

směřovány k získání informace o softwaru, který ve společnosti používají ke sledování 

finanční situace podniku. Bylo zjištěno, že společnost používá software Info Office 

MMI (konkrétně moduly ekonomického systému, obchodní databáze, personalistiky 

a mezd). S ohledem na skutečnost, že vedení společnosti uvažuje o zavedení nové 
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technologie do skladů (více v kapitole 3.2 níže) je použití tohoto softwaru velmi vhodné 

právě pro možnost rozšíření modulem pro správu a využití čárových kódů. Z tohoto 

pohledu mi připadá tento software jako nejvhodnější. Proto ani vedení společnosti 

nenavrhuji zavedení nového systému pro finanční řízení. 

3.2 Návrhy řešení – SWOT analýza 

Ze zjištěné SWOT analýzy lze společnosti doporučit nesoustředit se pouze 

na jeden typ výrobku (např. průmyslové hadice), ale nabídku dále systematicky a podle 

předpokládané poptávky po produktech rozšiřovat (např. rozšířením výroby 

o hydraulické válce). Díky rozšíření produktové nabídky bude moci společnost snadněji 

zdolat krizi v případě nízké poptávky po jednom produktu (např. průmyslových hadic).  

Dalším doporučením může být snaha společnosti o expanzi na zahraniční trhy. 

S tímto doporučením může společnosti pomoci česká agentura CZECHTRADE, která 

pomáhá českým podnikům v expanzi na zahraniční trhy. Zároveň podniku pomůže 

pochopit rozdíly v podnikání v jiných zemích, zvláště pak na co si dát při podnikání 

v zahraničí pozor (může se jednat např. o rozdílné zvyky a tradice v zahraničí, 

upozornění na možnost neplnění smluv v některých zemích, doporučení účasti 

na některých veletrzích apod.).  

Příležitostí pro podnik může také být vyšší orientace na nabízené služby. 

Společnost může plně využít všech svých oborů činností, které dnes realizuje pouze 

okrajově, většinou pro účely podniku. Jde především o vydavatelskou činnost 

a pořádání společenských a kulturních akcí. Společnost by tyto a další služby ostatním 

podnikům poskytovala za úplatu a byl by tak zajištěn další příliv peněz (peněžních 

zdrojů) do podniku. 

V neposlední řadě se může jednat o návrh lepší prezentace společnosti, 

zlepšením jejích internetových stránek. Společnost celkově vlastní tři internetové 

stránky (české, slovenské a chorvatské), které by však potřebovali graficky sjednotit. 

Celkově se stránky jeví jako slušně graficky zpracované, avšak na stránkách je obsažena 

spousta informací, které jsou špatně členěné, proto se při hledání často nedostaneme 

tam kam chceme. Celý web je velmi chaoticky sestavený, existuje v něm mnoho 

odkazů, které nakonec vedou na stejné místo. Příkladem může být položka v menu – 

kontakty, kde se nachází hned tři odkazy vedoucí na seznam všech důležitých kontaktů 



 - 68 -  

společnosti. Východiskem by bylo vytvoření jednoduché struktury a určení někoho, kdo 

by se staral o aktuálnost celého webu. 

3.3 Návrhy řešení - zavedení nové technologie do skladů 

Již v kapitole 2.1.6.2 věnované slabým stránkám společnosti bylo zmíněno, 

že společnost nemá žádný automatizovaný systém a všechny údaje se tedy musí 

do evidence zadávat „ručně“. Jedním z důležitých faktů je, že si vedení společnosti 

uvědomuje důležitost zavedení takového systému a právě s ohledem na tuto skutečnost  

jsem jednateli společnosti navrhl vypracování malé části projektu tak, aby závěry 

a návrhy řešení plynoucí z této bakalářské práce byly pro společnost užitečné. V našem 

případě se v první fázi bude jednat o tzv. před-projekt. 

Samotné zavedení nové technologie by vydalo na samostatnou práci, proto 

se pokusím nastínit alespoň přípravu společnosti na zavedení nové technologie 

se základními principy před-projektové fáze vývoje projektu.  

Společnost používá software Info Office MMI (konkrétně moduly 

ekonomického systému, obchodní databáze, personalistiky a mezd). Výhodou tohoto 

softwaru je především možnost rozšíření modulem pro správu a využití čárových kódů 

a snadná implementace modulu do již zaběhlého a fungujícího systému. Od rozšíření 

systému tímto modulem si pak podnik může slibovat především snížení nákladů 

na pořízení nového softwaru (společnost by zakoupila pouze rozšiřující modul) 

a snížení nákladů na školení zaměstnanců (zaměstnanci, kteří se softwarem pracují, 

znají jeho základní strukturu a byli by seznámeni pouze s novým modulem). 

Podniků zabývajících se zaváděním nových technologií do skladů je nepřeberné 

množství. Byly osloveny společnosti z České republiky z důvodu znalosti zdejšího 

podnikatelského prostředí a s ohledem na skutečnost, že společnost CHARVÁT Group 

s.r.o. má sídlo a většinu poboček na území České republiky. 

Jednotlivé společnosti byly kontaktovány prostřednictvím e-mailu. Dotazy byly 

směřovány převážně na přípravu společnosti na zavedení nového systému (první kroky 

pro bezproblémové zavedení systému bez nastavené finančních hranice). Celkem bylo 

osloveno 33 společností, z nichž se mi dostalo odpovědi od 10. Po zhodnocení 

odpovědí, které přišly, lze konstatovat toto: 

Nejdříve je nutné stanovit rozsah zavedené technologie (komu by měla sloužit, 

čeho chceme dosáhnout, co si od systému společnost slibuje apod.). Může jít například 
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o technologii, která zajišťuje označení zboží, řízení skladů s využitím čárového kódu, 

sledování výrobních operací, evidenci majetku, systém pro servisní techniky aj. 

Máme-li stanovený rozsah zavedené technologie je nám vybranou společností 

vypracována nabídka, která obsahuje analytické služby, návrh vhodného hardware 

(snímače, terminály, wifi síť, tiskárny apod.), návrh vhodného software 

(pro komunikaci zařízení) a implementaci hardware a software. Při zpracování nabídky 

musí společnost zohlednit mnoho faktorů a vybrat nejvhodnější řešení (technologii). 

Může se jednat např. o technologii čárových kódů, rfid nebo jiných metod automatické 

identifikace. 

Společnost si od zavedení nové technologie může slibovat pokles objemu 

reklamací z důvodů chybných dodávek (záměn) nebo nedodávek zboží, dále snížení 

času nutného pro vychystání zboží prodejní objednávky. Nový systém zajistí, 

že si veškerý zodpovědný personál bude moci snadno dohledat, kde se dané zboží 

ve skladu nachází, v jakém množství a informaci o jeho pohybu. 

 Tyto a další aspekty umožňují společnosti zrychlit a zkvalitnit procesy reagující 

na poptávku zákazníků. Společnost bude moci díky nové technologii realizovat více 

zakázek za kratší časový úsek a díky sledování toku zboží rychleji reagovat na aktuální 

poptávku po produktech. V konečné fázi toto opatření přinese zlepšení finanční situace 

společnosti.  



 - 70 -  

Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit a posoudit finanční zdraví 

společnosti CHARVÁT Group s.r.o. pomocí obvyklých metod finanční analýzy. Kromě 

toho navrhnout případné zlepšení finanční situace společnosti. V práci byly použity 

finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow) za období 2006, 2007 

a 2008. 

První kapitola bakalářské práce byla věnována teoretickým východiskům práce. 

Byla zde popsána samotná podstata finanční analýzy, zdroje vstupních dat pro finanční 

analýzu a metody finanční analýzy. Tato část práce z velké většiny vycházela z veřejně 

publikovaných zdrojů, které byly fakultou doporučeny k vypracování bakalářské práce 

zabývající se finanční analýzou společnosti. 

Druhá kapitola nazvaná analýza problému a současné situace popisuje konkrétní 

hodnoty jednotlivých ukazatelů a stav analyzované společnosti CHARVÁT Group s.r.o. 

Nejprve jsou popsány základní údaje o společnosti (včetně SWOT analýzy) a poté 

konkrétní finanční analýza společnosti. Jsou zde dopočteny všechny důležité ukazatele 

sloužící k vypracování souhrnného hodnocení finančního zdraví podniku. 

V poslední části práce věnované návrhům na zlepšení jsem se pokusil navrhnout 

řešení vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku. Vycházel jsem z vypracované 

finanční analýzy podniku a SWOT analýzy. Dále byly popsány důležité informace 

k zavedení čárových kódů do skladů a nastíněna přípravu pro zavedení takového 

systému. 

Bakalářská práce by tedy měla být přínosem i pro samotnou společnost, zvláště 

pak pro její vedení. 
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Příloha 3: Rozvaha aktiv v plném rozsahu společnosti CHARVÁT Group s.r.o. za období 2006 - 
2008 (v tis. Kč) 

Účetní období Označení 
 
 

a 

AKTIVA             
 
 

b 

Číslo 
řádku 

 
c 

2006 
Netto 

2007 
Netto 

2008 
Netto 

  AKTIVA CELKEM                                  (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 129 704 169 456 155 083 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek                                      (ř. 04 + 13 + 23) 003 19 131 34 063 39 975 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                            (ř. 05 až 12) 004 190 127 63 

B. I.        1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 

3. Software 007 190 127 63 

4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 

5. Goodwill  009 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                                (ř. 14 až 22) 013 18 941 18 804 21 860 

B. II.       1. Pozemky 014 0 0 0 

2. Stavby 015 0 0 0 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 2 382 5 596 10 779 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 16 559 12 835 11 081 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 373 0 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                               (ř. 24 až 30) 023 0 15 132 18 052 

B. III.      1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 132 280 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 15 000 17 772 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 

C. Oběžná aktiva                                        (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 105 603 128 610 110 612 

C.  I. Zásoby                                                                 (ř. 33 až 38) 032 45 688 60 019 47 416 
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C.  I.       
1. 

Materiál 033 28 705 37 003 26 433 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 

3. Výrobky 035 0 0 0 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 

5. Zboží 037 16 880 22 877 20 770 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 103 139 213 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                       (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 
C.  II.      
1. 

Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 043 0 0 0 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 

6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 

7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 

8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                        (ř. 49 až 57) 048 58 810 67 647 58 058 
C.  III.      
1. 

Pohledávky z obchodních vztahů 049 58 743 67 612 56 924 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 052 0 0 0 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 

6. Stát - daňové pohledávky 054 0 0 1 057 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0 0 0 

8. Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 

9. Jiné pohledávky 057 67 35 77 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                                (ř. 59 až 62) 058 1 105 944 5 138 
C.  IV.     
1. 

Peníze 059 718 234 346 

2. Účty v bankách 060 387 710 4 792 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 

D.  I. Časové rozlišení                                                   (ř. 64 až 66) 063 4 970 6 783 4 496 
D.  I.       
1. 

Náklady příštích období 064 2 352 4 882 4 299 

2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 

3. Příjmy příštích období 066 2 618 1 901 197 

 
 



 - 82 -  

Příloha 4: Rozvaha pasiv v plném rozsahu společnosti CHARVÁT Group s.r.o. za období 2006 - 
2008 (v tis. Kč) 

Účetní období Označení 
 
 

a 

PASIVA             
 
 

b 

Číslo 
řádku 

 
c 

2006 
Netto 

2007 
Netto 

2008 
Netto 

  PASIVA CELKEM                                        (ř. 68 + 85 + 118) 067 129 704 169 456 155 083 

A. Vlastní kapitál                                (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 25 391 58 304 79 980 

A.  I. Základní kapitál                                                    (ř. 70 až 72) 069 1 000 1 000 1 000 
A.  I.       
1. 

Základní kapitál 070 1 000 1 000 1 000 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0 

3. Změny základního kapitálu  072 0 0 0 

A.  II. Kapitálové fondy                                                   (ř. 74 až 77) 073 0 0 0 
A.  II.      
1. 

Emisní ážio 074 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 0 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  076 0 0 0 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077 0 0 0 

A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                               (ř. 79 + 80) 078 0 100 200 

A.  III.      
1. 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 0 100 200 

2. Statutární a ostatní fondy 080 0 0 0 

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                       (ř. 82 + 83) 081 0 24 291 57 106 
A.  IV.    
1. 

Nerozdělený zisk minulých let 082 0 24 291 57 106 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0 0 

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období             (+/-) 084 24 391 32 913 21 674 

B. Cizí zdroje                                          (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 104 137 110 965 74 886 

B.  I. Rezervy                                                                (ř. 87 až 90) 086 0 0 0 
B.  I.       
1. 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 0 0 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0 0 

3. Rezerva na daň z příjmů 089 0 0 0 

4. Ostatní rezervy 090 0 0 0 

B.  II. Dlouhodobé závazky                                          (ř. 92 až 101) 091 0 0 0 
B.  II.       
1. 

Závazky z obchodních vztahů 092 0 0 0 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 094 0 0 0 

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 095 0 0 0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0 0 

6. Vydané dluhopisy 097 0 0 0 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 0 
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8. Dohadné účty pasivní 099 0 0 0 

9. Jiné závazky 100 0 0 0 

10. Odložený daňový závazek 101 0 0 0 

B.  III. Krátkodobé závazky                                         (ř. 103 až 113) 102 80 453 88 309 74 886 
B.  III.      
1. 

Závazky z obchodních vztahů 103 69 160 36 381 27 908 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 40 403 43 500 

3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 106 0 0 0 

5. Závazky k zaměstnancům 107 1 321 1 340 1 417 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 807 867 857 

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 9 152 9 263 1 144 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 0 0 0 

9. Vydané dluhopisy 111 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní 112 0 0 0 

11. Jiné závazky 113 13 55 60 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                             (ř. 115 až 117) 114 23 684 22 656 0 
B.  IV.     
1. 

Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0 0 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 23 684 22 656 0 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 0 

C.  I. Časové rozlišení                                                (ř. 119 + 120) 118 176 187 217 
C.  I.       
1. 

Výdaje příštích období 119 176 187 217 

2. Výnosy příštích období 120 0 0 0 
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Příloha 5: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu společnosti CHARVÁT Group s.r.o. za období 
2006 - 2008 (v tis. Kč) 

Účetní období Označení 
 
 

a 

TEXT             
 
 

b 

Číslo 
řádku 

 
c 

2006 2007 2008 

     I. Tržby za prodej zboží 01 107 440 131 947 122 668 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 73 755 92 308 85 560 

    + Obchodní marže                                                                           (ř. 01 - 02) 03 33 685 39 639 37 108 

    II. Výkony                                                                                       (ř. 05 až 07) 04 84 129 125 017 121 819 
    II.      
1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 72 286 106 261 102 894 

2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 0 

3.  Aktivace 07 11 843 18 756 18 925 

B. Výkonová spotřeba                                                                     (ř. 09 + 10) 08 78 492 105 257 106 871 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 54 810 79 630 80 362 

B.         2. Služby 10 23 682 25 627 26 509 

    + Přidaná hodnota                                                                   (ř. 03 + 04 - 08) 11 39 322 59 399 52 056 

C. Osobní náklady                                                                          (ř. 13 až 16) 12 21 685 27 050 29 843 

C.         1. Mzdové náklady 13 15 430 19 494 21 496 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 5 740 6 925 7 525 

C.         4. Sociální náklady 16 515 631 822 

D. Daně a poplatky 17 17 191 205 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 4 739 9 539 11 082 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                   (ř. 20 + 21) 19 75 959 84 552 77 531 
    III.       
1 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 75 959 606 30 
    III.       
2 

Tržby z prodeje materiálu 21 0 83 946 77 501 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu          
                                                                                                    (ř. 23 + 24) 22 62 451 68 017 62 317 

F.           
1 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 62 451 927 2 525 

F.          2 Prodaný materiál 24 0 67 090 59 792 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25 0 230 39 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 9 912 8 558 6 086 

H. Ostatní provozní náklady 27 2 022 1 662 1 409 

    V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 
                           [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 30 34 279 45 820 30 778 

     VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 
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J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                             (ř. 34 až 36) 33 0 0 0 

    VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0 0 

    VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 

    VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 

    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                   
(+/-) 41 12 0 0 

     X. Výnosové úroky 42 2 38 1 197 

N. Nákladové úroky 43 394 883 3 536 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 1 232 3 331 6 483 

O. Ostatní finanční náklady 45 2 923 4 546 7 446 

    XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 

     * Finanční výsledek hospodaření                           [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 
+ 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)] 48 -2 095 -2 060 -3 302 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                  (ř. 50 + 51) 49 7 793 10 847 5 887 

Q. 1.  - splatná 50 7 793 10 847 5 887 

Q. 2.  - odložená 51 0 0 0 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                           (ř. 30 + 48 - 49) 52 24 391 32 913 21 589 

    XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 85 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                             (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 

S. 1.  - splatná 56 0 0 0 

S. 2.  - odložená 57 0 0 0 

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                        (ř. 53 - 54 - 55) 58 0 0 85 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                      (ř. 52 + 58 - 59) 60 24 391 32 913 21 674 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                 (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 32 184 43 760 27 561 
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Příloha 6: Horizontální analýza aktiv rozvahy (v tis. Kč, v %) 

Změna 2006/2007 Změna 2007/2008 AKTIVA             
 
 

b 

Číslo 
řádku 

 
c 

∆ % ∆ % 

AKTIVA CELKEM                                  (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 39 752 30,65% -14 373 -8,48% 

Dlouhodobý majetek                                      (ř. 04 + 13 + 23) 003 14 932 78,05% 5 912 17,36% 

Dlouhodobý nehmotný majetek                            (ř. 05 až 12) 004 -63 -33,16% -64 -50,39% 

Software 007 -63 -33,16% -64 -50,39% 

Dlouhodobý hmotný majetek                                (ř. 14 až 22) 013 -137 -0,72% 3 056 16,25% 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 3 214 134,93% 5 183 92,62% 

Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 -3 724 -22,49% -1 754 -13,67% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 373 - -373 -100,00% 

Dlouhodobý finanční majetek                               (ř. 24 až 30) 023 15 132 - 2 920 19,30% 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 132 - 148 112,12% 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 15 000 - 2 772 18,48% 

Oběžná aktiva                                        (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 23 007 21,79% -17 998 -13,99% 

Zásoby                                                                 (ř. 33 až 38) 032 14 331 31,37% -12 603 -21,00% 

Materiál 033 8 298 28,91% -10 570 -28,57% 

Zboží 037 5 997 35,53% -2 107 -9,21% 

Poskytnuté zálohy na zásoby 038 36 34,95% 74 53,24% 

Krátkodobé pohledávky                                        (ř. 49 až 57) 048 8 837 15,03% -9 589 -14,18% 

Pohledávky z obchodních vztahů 049 8 869 15,10% -10 688 -15,81% 

Stát - daňové pohledávky 054 0 - 1 057 - 

Jiné pohledávky 057 -32 -47,76% 42 120% 

Krátkodobý finanční majetek                                (ř. 59 až 62) 058 -161 -14,57% 4 194 444,28% 

Peníze 059 -484 -67,41% 112 47,86% 

Účty v bankách 060 323 83,46% 4 082 574,93% 

Časové rozlišení                                                   (ř. 64 až 66) 063 1 813 36,48% -2 287 -33,72% 

Náklady příštích období 064 2 530 107,57% -583 -11,94% 

Příjmy příštích období 066 -717 -27,39% -1 704 -89,64% 
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Příloha 7: Horizontální analýza pasiv rozvahy (v tis. Kč, v %) 

Změna 2006/2007 Změna 2007/2008 PASIVA             
 
 

b 

Číslo 
řádku 

 
c 

∆ % ∆ % 

PASIVA CELKEM                                        (ř. 68 + 85 + 118) 067 39 752 30,65% -14 373 -8,48% 

Vlastní kapitál                                (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 32 913 129,62% 21 676 37,18% 

Základní kapitál                                                    (ř. 70 až 72) 069 0 0,00% 0 0,00% 

Základní kapitál 070 0 0,00% 0 0,00% 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                               (ř. 79 + 80) 078 100 - 100 100% 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 100 - 100 100% 

Výsledek hospodaření minulých let                       (ř. 82 + 83) 081 24 291 - 32 815 135,09% 

Nerozdělený zisk minulých let 082 24 291 - 32 815 135,09% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období             (+/-) 084 8 522 34,94% -11 239 -34,15% 

Cizí zdroje                                          (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 6 828 6,56% -36 079 -32,51% 

Krátkodobé závazky                                         (ř. 103 až 113) 102 7 856 9,76% -13 423 -15,20% 

Závazky z obchodních vztahů 103 -32 779 -47,40% -8 473 -23,29% 

Závazky - ovládající a řídící osoba 104 40 403 - 3 097 7,67% 

Závazky k zaměstnancům 107 19 1,44% 77 5,75% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 60 7,43% -10 -1,15% 

Stát - daňové závazky a dotace 109 111 1,21% -8 119 -87,65% 

Jiné závazky 113 42 323,08% 5 9,09% 

Bankovní úvěry a výpomoci                             (ř. 115 až 117) 114 -1 028 -4,34% -22 656 -100,00% 

Krátkodobé bankovní úvěry 116 -1 028 -4,34% -22 656 -100,00% 

Časové rozlišení                                                (ř. 119 + 120) 118 11 6,25% 30 16,04% 

Výdaje příštích období 119 11 6,25% 30 16,04% 
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Příloha 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč, v %) 

Změna 2006/2007 Změna 2007/2008 TEXT             
 
 

b 

Číslo 
řádku 

 
c 

∆ % ∆ % 

Tržby za prodej zboží 01 24 507 22,81% -9 279 -7,03% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 02 18 553 25,15% -6 748 -7,31% 

Obchodní marže                                                     (ř. 01 - 02) 03 5 954 17,68% -2 531 -6,39% 

Výkony                                                                 (ř. 05 až 07) 04 40 888 48,60% -3 198 -2,56% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 33 975 47,00% -3 367 -3,17% 

Aktivace 07 6 913 58,37% 169 0,90% 

Výkonová spotřeba                                                (ř. 09 + 10) 08 26 765 34,10% 1 614 1,53% 

Spotřeba materiálu a energie 09 24 820 45,28% 732 0,92% 

Služby 10 1 945 8,21% 882 3,44% 

Přidaná hodnota                                             (ř. 03 + 04 - 08) 11 20 077 51,06% -7 343 -12,36% 

Osobní náklady                                                    (ř. 13 až 16) 12 5 365 24,74% 2 793 10,33% 

Mzdové náklady 13 4 064 26,34% 2 002 10,27% 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 1 185 20,64% 600 8,66% 

Sociální náklady 16 116 22,52% 191 30,27% 

Daně a poplatky 17 174 1 023,53% 14 7,33% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 4 800 101,29% 1 543 16,18% 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  
                                                                               (ř. 20 + 21) 19 8 593 11,31% -7 021 -8,30% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 -75 353 -99,20% -576 -95,05% 

Tržby z prodeje materiálu 21 83 946 - -6 445 -7,68% 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu                                                                (ř. 23 + 24) 22 5 566 8,91% -5 700 -8,38% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 -61 524 -98,52% 1 598 172,38% 

Prodaný materiál 24 67 090 - -7 298 -10,88% 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25 230 - -191 -83,04% 

Ostatní provozní výnosy 26 -1 354 -13,66% -2 472 -28,89% 

Ostatní provozní náklady 27 -360 -17,80% -253 -15,22% 
Provozní výsledek hospodaření 
      [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 30 11 541 33,67% -15 042 -32,83% 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 
                                                                                          (+/-) 41 -12 -100,00% 0 0,00% 

Výnosové úroky 42 36 1800,00% 1 159 3050,00% 

Nákladové úroky 43 489 124,11% 2 653 300,45% 

Ostatní finanční výnosy 44 2 099 170,37% 3 152 94,63% 

Ostatní finanční náklady 45 1 623 55,53% 2 900 63,79% 
Finanční výsledek hospodaření                           [(ř. 31 - 32 + 
33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)] 48 35 -1,67% -1 242 60,29% 

Daň z příjmů za běžnou činnost                             (ř. 50 + 51) 49 3 054 39,19% -4 960 -45,73% 
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 - splatná 50 3 054 39,19% -4 960 -45,73% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost      (ř. 30 + 48 - 49) 52 8 522 34,94% -11 324 -34,41% 

Mimořádné výnosy 53 0 0,00% 85 - 

Mimořádný výsledek hospodaření                   (ř. 53 - 54 - 55) 58 0 0,00% 85 - 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                    
                                                                        (ř. 52 + 58 - 59) 60 8 522 34,94% -11 239 -34,15% 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)           
                                                                (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 11 576 35,97% -16 199 -37,02% 
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Příloha 9: Vertikální analýza aktiv rozvahy (v tis. Kč, v %) 

AKTIVA             
 
 

b 

Číslo 
řádku 

 
c 

2006 2007 2008 

AKTIVA CELKEM                                  (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 129 704 100,00% 169 456 100,00% 155 083 100,00% 

Dlouhodobý majetek                                      (ř. 04 + 13 + 23) 003 19 131 14,75% 34 063 20,10% 39 975 25,78% 

Dlouhodobý nehmotný majetek                            (ř. 05 až 12) 004 190 0,15% 127 0,07% 63 0,04% 

Software 007 190 0,15% 127 0,07% 63 0,04% 

Dlouhodobý hmotný majetek                                (ř. 14 až 22) 013 18 941 14,60% 18 804 11,10% 21 860 14,10% 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 2 382 1,84% 5 596 3,30% 10 779 6,95% 

Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 16 559 12,77% 12 835 7,57% 11 081 7,15% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0,00% 373 0,22% 0 0,00% 

Dlouhodobý finanční majetek                               (ř. 24 až 30) 023 0 0,00% 15 132 8,93% 18 052 11,64% 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0,00% 132 0,08% 280 0,18% 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0,00% 15 000 8,85% 17 772 11,46% 

Oběžná aktiva                                        (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 105 603 81,42% 128 610 75,90% 110 612 71,32% 

Zásoby                                                                 (ř. 33 až 38) 032 45 688 35,22% 60 019 35,42% 47 416 30,57% 

Materiál 033 28 705 22,13% 37 003 21,84% 26 433 17,04% 

Zboží 037 16 880 13,01% 22 877 13,50% 20 770 13,39% 

Poskytnuté zálohy na zásoby 038 103 0,08% 139 0,08% 213 0,14% 

Krátkodobé pohledávky                                        (ř. 49 až 57) 048 58 810 45,34% 67 647 39,92% 58 058 37,44% 

Pohledávky z obchodních vztahů 049 58 743 45,29% 67 612 39,90% 56 924 36,71% 

Stát - daňové pohledávky 054 0 0,00% 0 0,00% 1 057 0,68% 

Jiné pohledávky 057 67 0,05% 35 0,02% 77 0,05% 

Krátkodobý finanční majetek                                (ř. 59 až 62) 058 1 105 0,85% 944 0,56% 5 138 3,31% 

Peníze 059 718 0,55% 234 0,14% 346 0,22% 

Účty v bankách 060 387 0,30% 710 0,42% 4 792 3,09% 

Časové rozlišení                                                   (ř. 64 až 66) 063 4 970 3,83% 6 783 4,00% 4 496 2,90% 

Náklady příštích období 064 2 352 1,81% 4 882 2,88% 4 299 2,77% 

Příjmy příštích období 066 2 618 2,02% 1 901 1,12% 197 0,13% 
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Příloha 10: Vertikální analýza pasiv rozvahy (v tis. Kč, v %) 

PASIVA             
 
 

b 

Číslo 
řádku 

 
c 

2006 2007 2008 

PASIVA CELKEM                                        (ř. 68 + 85 + 118) 067 129 704 100,00% 169 456 100,00% 155 083 100,00% 

Vlastní kapitál                                (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 25 391 19,58% 58 304 34,41% 79 980 51,57% 

Základní kapitál                                                    (ř. 70 až 72) 069 1 000 0,77% 1 000 0,59% 1 000 0,64% 

Základní kapitál 070 1 000 0,77% 1 000 0,59% 1 000 0,64% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                               (ř. 79 + 80) 078 0 0,00% 100 0,06% 200 0,13% 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 0 0,00% 100 0,06% 200 0,13% 

Výsledek hospodaření minulých let                       (ř. 82 + 83) 081 0 0,00% 24 291 14,33% 57 106 36,82% 

Nerozdělený zisk minulých let 082 0 0,00% 24 291 14,33% 57 106 36,82% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období             (+/-) 084 24 391 18,81% 32 913 19,42% 21 674 13,98% 

Cizí zdroje                                          (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 104 137 80,29% 110 965 65,48% 74 886 48,29% 

Krátkodobé závazky                                         (ř. 103 až 113) 102 80 453 62,03% 88 309 52,11% 74 886 48,29% 

Závazky z obchodních vztahů 103 69 160 53,32% 36 381 21,47% 27 908 18,00% 

Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0,00% 40 403 23,84% 43 500 28,05% 

Závazky k zaměstnancům 107 1 321 1,02% 1 340 0,79% 1 417 0,91% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 807 0,62% 867 0,51% 857 0,55% 

Stát - daňové závazky a dotace 109 9 152 7,06% 9 263 5,47% 1 144 0,74% 

Jiné závazky 113 13 0,01% 55 0,03% 60 0,04% 

Bankovní úvěry a výpomoci                             (ř. 115 až 117) 114 23 684 18,26% 22 656 13,37% 0 0,00% 

Krátkodobé bankovní úvěry 116 23 684 18,26% 22 656 13,37% 0 0,00% 

Časové rozlišení                                                (ř. 119 + 120) 118 176 0,14% 187 0,11% 217 0,14% 

Výdaje příštích období 119 176 0,14% 187 0,11% 217 0,14% 
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Příloha 11: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč, v %) 

Podíl na tržbách za prodej zboží + vlastních výrobků a služeb TEXT             
 
 

b 

Číslo 
řádku 

 
c 

2006 2007 2008 

Tržby za prodej zboží 01 107 440 59,78% 131 947 55,39% 122 668 54,38% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 02 73 755 41,04% 92 308 38,75% 85 560 37,93% 

Obchodní marže                                                     (ř. 01 - 02) 03 33 685 18,74% 39 639 16,64% 37 108 16,45% 

Výkony                                                                 (ř. 05 až 07) 04 84 129 46,81% 125 017 52,48% 121 819 54,01% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 72 286 40,22% 106 261 44,61% 102 894 45,62% 

Aktivace 07 11 843 6,59% 18 756 7,87% 18 925 8,39% 

Výkonová spotřeba                                                (ř. 09 + 10) 08 78 492 43,67% 105 257 44,19% 106 871 47,38% 

Spotřeba materiálu a energie 09 54 810 30,50% 79 630 33,43% 80 362 35,63% 

Služby 10 23 682 13,18% 25 627 10,76% 26 509 11,75% 

Přidaná hodnota                                             (ř. 03 + 04 - 08) 11 39 322 21,88% 59 399 24,94% 52 056 23,08% 

Osobní náklady                                                    (ř. 13 až 16) 12 21 685 12,07% 27 050 11,36% 29 843 13,23% 

Mzdové náklady 13 15 430 8,59% 19 494 8,18% 21 496 9,53% 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 5 740 3,19% 6 925 2,91% 7 525 3,34% 

Sociální náklady 16 515 0,29% 631 0,26% 822 0,36% 

Daně a poplatky 17 17 0,01% 191 0,08% 205 0,09% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 4 739 2,64% 9 539 4,00% 11 082 4,91% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  
                                                                               (ř. 20 + 21) 19 75 959 42,26% 84 552 35,50% 77 531 34,37% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 75 959 42,26% 606 0,25% 30 0,01% 

Tržby z prodeje materiálu 21 0 0,00% 83 946 35,24% 77 501 34,36% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu                                                                (ř. 23 + 24) 22 62 451 34,75% 68 017 28,55% 62 317 27,63% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 62 451 34,75% 927 0,39% 2 525 1,12% 

Prodaný materiál 24 0 0,00% 67 090 28,16% 59 792 26,51% 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25 0 0,00% 230 0,10% 39 0,02% 

Ostatní provozní výnosy 26 9 912 5,52% 8 558 3,59% 6 086 2,70% 

Ostatní provozní náklady 27 2 022 1,13% 1 662 0,70% 1 409 0,62% 

Provozní výsledek hospodaření 
      [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 30 34 279 19,07% 45 820 19,24% 30 778 13,65% 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 
                                                                                          (+/-) 41 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 

Výnosové úroky 42 2 0,00% 38 0,02% 1 197 0,53% 

Nákladové úroky 43 394 0,22% 883 0,37% 3 536 1,57% 

Ostatní finanční výnosy 44 1 232 0,69% 3 331 1,40% 6 483 2,87% 

Ostatní finanční náklady 45 2 923 1,63% 4 546 1,91% 7 446 3,30% 

Finanční výsledek hospodaření                           [(ř. 31 - 32 + 
33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)] 48 -2 095 -1,17% -2 060 -0,86% -3 302 -1,46% 

Daň z příjmů za běžnou činnost                             (ř. 50 + 51) 49 7 793 4,34% 10 847 4,55% 5 887 2,61% 
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 - splatná 50 7 793 4,34% 10 847 4,55% 5 887 2,61% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost      (ř. 30 + 48 - 49) 52 24 391 13,57% 32 913 13,82% 21 589 9,57% 

Mimořádné výnosy 53 0 0,00% 0 0,00% 85 0,04% 

Mimořádný výsledek hospodaření                   (ř. 53 - 54 - 55) 58 0 0,00% 0 0,00% 85 0,04% 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                    
                                                                        (ř. 52 + 58 - 59) 60 24 391 13,57% 32 913 13,82% 21 674 9,61% 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)           
                                                                (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 32 184 17,91% 43 760 18,37% 27 561 12,22% 

 

Příloha 12: Altmannův index finančního zdraví (Z-score) 

Altmannův index finančního zdraví (Z-score) 

Rok Ukazatel 
Čistý pracovní 

kapitál 
Aktiva celkem 

Kumulativní 
hospodářský 

výsledek 
Aktiva celkem 

EBIT 
Aktiva celkem 

Základní 
kapitál 

Cizí zdroje 

Tržby 
Aktiva celkem 

Výše ukazatele 0,194 0,188 0,251 0,010 2,149 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota 0,139 0,159 0,780 0,004 2,145 2006 
Součet 
vážených 
hodnot 

3,227 

Výše ukazatele 0,238 0,338 0,263 0,009 2,086 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota 0,171 0,286 0,817 0,004 2,082 2007 
Součet 
vážených 
hodnot 

3,360 

Výše ukazatele 0,230 0,507 0,200 0,013 2,166 
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998 
Vážená hodnota 0,165 0,429 0,621 0,005 2,162 2008 
Součet 
vážených 
hodnot 

3,382 
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Příloha 13: Index IN01 

Index IN01 

Rok Ukazatel Aktiva celkem 
Cizí zdroje 

EBIT 
Nákladové 

úroky 

EBIT 
Aktiva celkem 

Výnosy 
Aktiva celkem 

Oběžná aktiva 
KZ + KBÚ 

Výše ukazatele 1,246 82,685 0,251 2,149 1,014 
Váha ukazatele 0,130 0,040 3,920 0,210 0,090 
Vážená hodnota 0,162 3,307 0,984 0,451 0,091 2006 
Součet 
vážených 
hodnot 

4,995 

Výše ukazatele 1,527 50,558 0,263 2,086 1,159 
Váha ukazatele 0,130 0,040 3,920 0,210 0,090 
Vážená hodnota 0,199 2,022 1,031 0,438 0,104 2007 
Součet 
vážených 
hodnot 

3,794 

Výše ukazatele 2,071 8,770 0,200 2,166 1,477 
Váha ukazatele 0,130 0,040 3,920 0,210 0,090 
Vážená hodnota 0,269 0,351 0,784 0,455 0,133 2008 
Součet 
vážených 
hodnot 

1,992 

 

Příloha 14: Index IN05 

Index IN05 

Rok Ukazatel Aktiva celkem 
Cizí zdroje 

EBIT 
Nákladové 

úroky 

EBIT 
Aktiva celkem 

Výnosy 
Aktiva celkem 

Oběžná aktiva 
KZ + KBÚ 

Výše ukazatele 1,246 82,685 0,251 2,149 1,014 
Váha ukazatele 0,130 0,040 3,970 0,210 0,090 
Vážená hodnota 0,162 3,307 0,996 0,451 0,091 2006 
Součet 
vážených 
hodnot 

5,007 

Výše ukazatele 1,527 50,558 0,263 2,086 1,159 
Váha ukazatele 0,130 0,040 3,970 0,210 0,090 
Vážená hodnota 0,199 2,022 1,044 0,438 0,104 2007 
Součet 
vážených 
hodnot 

3,807 

Výše ukazatele 2,071 8,770 0,200 2,166 1,477 
Váha ukazatele 0,130 0,040 3,970 0,210 0,090 
Vážená hodnota 0,269 0,351 0,794 0,455 0,133 2008 
S11 vážených 
hodnot 2,002 

 
 


