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Úvod 

V dnešní době je finanční analýza jednou z nejdůležitějších součástí všech firemních 

útvarů, poskytuje nám celou řadu různých metod, jak ohodnotit finanční zdraví firmy. 

Vybrané ukazatele finanční analýzy poté velmi často tvoří velkou část zhodnocení 

podniku při potřebě získání různých finančních zdrojů pro fungování firmy, např. 

bankovní úvěry, apod. V ČR se stala velmi rozsáhlým, velice oblíbeným nástrojem u 

zhodnocení ekonomické situace firem. Finanční výsledky se stávají základním 

prostředníkem pro ekonomická rozhodnutí a podnikové finance se poté dostávají do 

centra pozornosti všech vlastníků podniků.   

Většina tuzemských firem již na konci roku 2008 výrazně pocítila důsledky 

celosvětového hospodářského zpomalení. Krize nejvíce postihla textilní, strojírenský a 

chemický průmysl. V roce 2009 se české firmy potýkaly s historicky nejvyšším 

propadem odbytu a tento rok se tak pro mnohé podniky stal bojem o přežití. 

I když podnik nepůsobí ve výše zmíněných oborech, je potřeba neustále sledovat svoji 

finanční situaci. Na základě těchto sledování poté průběžně vyhodnocovat výsledky, 

analyzovat je a napravit případné nedostatky.  

V této práci bude analýze podrobena společnost Lino s.r.o., která působní na našem 

trhnu s nábytkem již od roku 1994. Jedná se o vcelku malou společnost, které ale přes 

svoji velikost dosahuje velmi dobrých hospodářských výsledků. Na základě 

teoretických poznatků vyhodnotím finanční situaci této firmy a pokusím se uvést 

některá možná vylepšení jak tržby a především zisk firmy dále zvyšovat. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE          

1.1 O firmě LINO, s.r.o. 

1.1.1 Základní informace 

 

Obecné údaje z obchodního rejstříku: 

 
„Název firmy:  Lino s.r.o. 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Předmět činnosti:  obchodní činnost, výroba kovového spotřebního zboží 

Datum vzniku společnosti: 22. 8. 1994 

Sídlo:    Střelice u Brna 

IČO:    607 19 273“1 

                                                 
1 Justice [online]. 2010 [cit. 2010-05-20]. Msp ČR. Dostupné z WWW: 

<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=194020&sysinf.vypis.rozsah=u

plny&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.k

lic=d1d41fe930165ff8b7c1e1be519b16b1&sysinf.spis.@oddil=C&sysinf.spis.@vlozka=16354&sy

sinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Brn%EC&sysinf.platnost=20.05.2010>. 
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1.1.2 Poslání podniku 

Posláním společnosti Lino s.r.o. je zajistit a dále zvyšovat prodej svého sortimentu 

spokojeným zákazníkům, kterých v posledních letech stále přibývá. Firma dělá za 

poslední roky obrovské skoky kupředu, což je patrné i z výsledků finanční analýzy 

v dalších částech práce. 

Dále rozvíjet spolupráci s dalšími velkými odběrateli, kteří firmě dělají největší reklamu 

tím, že na výrobky firmy poté naráží další a další nový potenciální zákazníci. 

 

1.1.3 Vznik podniku 

Firma Lino s.r.o. vznikla dne 22. 8. 1994 jako společnost s ručením omezeným původně 

s šesti společníky zapsáním do obchodního rejstříku ČR. V současné době je ve firmě 

již jen jeden společník a to pan Ing. Slavko Logara, který má ve společnosti absolutní 

podíl. Firma má od roku vzniku sídlo ve Střelicích u Brna. Společnost má v nájmu 

prostory v ulici Václavská od roku 1994, které k dnešnímu dni stále využívá jako 

prodejnu. V počátku se zabývala pouze prodejem dávkovačů a stěnových otočných barů 

na různé alkoholické nápoje. Během let se sortiment stále rozšiřoval a to nejprve o 

polotovary pro další zpracování. Dále pak o restaurační nábytek, interiérový nábytek a 

zahradní sedací nábytek. Firma se před několika lety i zástupcem a partnerem slovinské 

firmy Alois. Tato vcelku velká společnost se zabývá výrobou a prodejem nábytku. 

Jedním ze spolupracovníků firmy jednu dobu byla i švýcarská firma Rohr, která se 

zabývá výrobou kovových podnoží ve standardním i nestandardním provedení. 
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1.1.4 Struktura tržeb podniku 

 

 

Graf 1 - Struktura tržeb 

 

Největší podíl na tržbách má v dnešní době společnost za prodej židlí, stolů a dalšího 

zahradního nábytku. Dávkovače alkalických nápojů, kterými firma začínala svoji 

činnost jsou v posledních letech upozaděny. O struktuře tržeb nám nejlíp řekne výše 

uvedený graf. 

 

1.1.5 Obchodní strategie 

 
Marketingový mix 

 

Jednou ze základních a důležitých aktivit v marketingové oblasti je především nastolení 

správného marketingového mixu. A to tak, aby co možná nejúčelněji a nejefektivněji 

naplnil firemní cíle udané vedením společnosti. Při sestavování vycházíme z obvyklého 

pojetí marketingového mixu. Ten poté dále obohacujeme o prvky, které odpovídají 

konkrétní situaci, konkrétním potřebám jak na straně zadavatele a  na straně zákazníků.  
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Produkt (Product) 

Firma Lino se zabývá velkoobchodem i maloobchodem. Dále výrobou odlitků a 

zprostředkovatelskou činností v oblasti nábytku.  

Sortiment výrobků se rozděluje do jednotlivých skupin, které jsou následující:  

 
• Židle 

• Desky ke stolovým kompletům 

• Nohy ke stolovým kompletům 

• Stoly 

• Nábytek zahradní 

• Nábytek dřevěný 

• Nábytek do kanceláře 

• Lanové závěsy, doplňky 

• Dávkovače do minibarů 

 
Cena (Price)  

Ve firmě probíhá rozhodování o výši cen za jednotlivé kategorie sortimentu na základě 

vnitřních a vnějších faktorů. Vnitřní faktory jsou poté nákladovost, která je díky nízké 

zadluženosti, nízkým provozním nákladům oproti své konkurenci vcelku nízká. Mezi 

vnější faktory poté patří ceny konkurence firmy. Tato ale díky svým vyšším nákladům 

ustanovuje vyšší cenu než by mohla firma Lino. Dále pak velikost poptávky, ceny 

jednotlivých polotovarů a ceny od dodavatelů. Firma je povětšinou na cenové úrovni 

konkurence nebo mírně nad úrovní. Nechce být tedy za každou cenu co nejlevnější a 

dosáhnout největšího počtu prodaných výrobků. Firma chce přilákat nového zákazníka 

na kvalitní sortiment a profesionální služby. To jí umožňuje stanovovat si poté vyšší 

marže a tím zvyšovat svůj zisk.  

 

Distribuce (Place) 

Společnost se věnuje jak přímému tak i nepřímému prodeji. Zcela jistě převažuje prodej 

přímý, a to z důvodu, že firma odebírá od ostatních dodavatelů. Firma má velmi dobré 
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reference. K jejím největším odběratelům patří různé interiérové společnosti. Například 

MB-Sving, dále pak UNO interiér, Centrum České republiky, Interior PFD. 

 

Stimulování prodeje (Promotion)  

Jako velká většina obchodních firem je i firma Lino závislá především na komunikaci se 

svými odběrateli a svými dodavateli.  Firma v posledních několika letech doznává 

určitých, výrazných změn v informačních technologiích, jelikož hodlá měnit způsob 

komunikace se svými zákazníky. Dříve probíhala komunikace pouze přes obchodní 

zástupce firmy, kterých bylo několik, dnes se však provádí většina zakázek přes E-shop. 

Zákazníci zde mají možnost shlédnout veškerý sortiment zboží firmy a jelikož 

společnost investovala a dále investuje velké finanční prostředky do optimalizací 

internetového portálu, tak se firemní e-shop nachází na předních místech 

v internetových vyhledávačích.  

Optimalizace webových stránek je nyní hlavní marketingový tah společnosti. Vložené 

investice se mnohonásobně vrací. Protože firma nemůže a ani nechce konkurovat 

takovým gigantům oboru jako je Asko, IKEA a další, které mají daleko větší možnosti 

reklamy, jako jsou spoty v tv, na billboardech, v rádiích, tak společnost Lino musí najít 

jiné způsoby stimulování prodeje. 

 
Komunikační mix 

 
Propagace a reklama 

Do oblasti reklamy se příliš velké investice nevkládají. Optimalizace firemního webu, 

respektive e-shopu, propagace nového sortimentu u stávajících odběratelů a oslovování 

silných interiérových firem přímo je prozatím považováno za hlavní reklamní činnost 

firmy. 

Co se týká médií, tak zde je reklama na velmi nízké úrovni. Jako každá firma, tak i 

firma Lino má pro své zákazníky k dispozici svoje katalogy se sortimentem, různé 

reklamní letáky, reklamu na svých vozech apod. Firma ani nemá v plánu reklamu 

pomocí medií v nejbližší době rozšiřovat a to z důvodu, že poptávka po výrobcích je až 

příliš vysoká. Firma v současné době ani nemá potřebu na nynější situaci nic měnit.  
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Podpora prodeje 

Podpora prodeje firmy je zaměřena na dlouhodobější horizont. Podpora prodeje má dvě 

základní formy. Je to podpora prodeje věnovaná spotřebitelům a dále pak podpora 

prodeje, která je orientovaná na zprostředkovatele.  

 

a) Orientovaná na spotřebitele 

 
Jsou dané konečné ceny, které je ale možné po domluvě upravit. K úpravě dochází 

především formou různých množstevních slev, nebo pokud mají zákazníci určité 

specifické požadavky na výrobek. Tímto ale dochází ke zvýšení ceny. 

 

b) Orientovaná na zprostředkovatele  

 
S každým odběratelem se jedná individuálně. Projednají se s ním různé návrhy, ceny 

jsou upravovány dle dohody a množství jednotlivých pohledávek apod. 

 

1.1.6 Organizační struktura a vývoj počtu zaměstnanců 

V roce 1996, tedy dva roky po jejím vzniku firma zaměstnávala pouze tři zaměstnance a 

strategií firmy bylo co možná nejvíce využít služeb dodavatelů. Dnes je ve firmě 

zaměstnáváno deset zaměstnanců s trvalým pracovním poměrem, s tím že firma používá 

externí spolupracující firmy a dle potřeby je možné najmout pracovníky na dobu 

určitou. Ve firmě je tedy pět administrativních pracovníků, dále pět lidí na výrobu a 

montáž včetně expedice již hotových výrobků. 

Firma nemá žádnou klasicky vyjádřitelnou organizační strukturu. 
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1.2 Vymezení problému a stanovení cílů diplomní práce 

Cílem diplomové práce je posouzení finanční situace společnosti Lino s.r.o.pomocí 

vybraných nástrojů finanční analýzy. Jde o snahu poznat finanční zdraví firmy, 

identifikovat slabiny, které by mohly v budoucnosti vést k problémům a determinovat 

silné stránky, na kterých by společnost mohla stavět. V případě zjištěných nedostatků je 

cílem, vytvořit návrh ke zlepšení této situace tak, aby společnost dosahovala stále 

lepších výsledků. Jelikož firmu Lino s.r.o. dobře znám, včetně výsledků jejího 

hospodaření, s tím že tyto výsledky jsou více než dobré, bude tato práce radostí. 
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2   TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ   

V diplomové práci uvádím všechny potřebné teoretické poznatky, které budou třeba pro 

samotné výpočty, hodnocení apod.  

 

2.1 Finanční analýza    

V úvodu je potřeba se vyjádřit k některým aspektům finanční analýzy. Mělo by být  

jasné, z jakých hledisek zde budeme vést snahu dosažení k systémových doporučení po 

praxi.  

Finanční analýza za spousty let prošla mnoha inovacemi. Dnes má několik tváří, i když 

pro ní neexistují ,,všeobecně uznávané zásady“, ani žádný mezinárodně uznaný 

standard, jak je známe z účetnictví. Není sjednoceno jak názvosloví, tak ani jednotlivé 

pojmy. Nejkonzistentnější je terminologie anglická. V tomto jazyce se tradičně 

vytvářejí základy pro finanční analýzu. 

Všem školám finanční analýzy je ale společná snaha o to, aby byla omezena možnost 

nejistoty týkající se určité finanční budoucnosti podnikatelských subjektu. Cesty se sice 

volí různé, ale v podstatě všechny se shodně opírají o údaje z účetní závěrky firmy. 

V teoretické části se přidržíme takového pojetí finanční analýzy, kde si vystačíme 

s údaji z účetní závěrky. Tyto budou doplněné o informace obsažené ve výroční zprávě. 

Také přihlédneme k hlediskům kapitálového a peněžního trhu.  

O finanční analýze je zde pojednáváno jako o jedné z odnoží etablované nauky 

o financích podniku. Od rozboru hospodaření, který je zaměřen na analýzu příčin 

dosažených výsledků, se finanční analýza odlišuje svou orientací na budoucnost. Obě 

tyto disciplíny se ovšem vzájemně doplňují. 

2.2 Zdroje vstupních dat 

Finanční analýza potřebuje velké množství dat rozličné povahy z nejrůznějších 

informačních zdrojů. „Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy 



 19

do značné míry závisí na použitých vstupních informacích. Použité vstupní informace 

by měly být nejen kvalitní, ale zároveň také komplexní.“2 

 

Jednotlivé kroky FA: 

• Vstupní data 

• Jednotlivé metody analýzy 

• Provedení samotné  analýzy 

• Interpretace výsledku analýzy 

• Formulace závěrů a úsudků   

 

Zdroje informací jsou převážně čerpány z účetních výkazů, informací finančních 

analytiků, manažerů firem, výročních zpráv. 

 

2.2.1 Rozvaha 

Rozvaha zobrazuje bilanční strukturu aktiv (majetku společnosti) a pasiv (zdrojů krytí 

majetku společnosti) vyčíslených k určitému datu. Představuje základní přehled aktiv a 

pasiv ve statické podobě.. 

 

2.2.2 Výkaz zisku a ztrát 

Smyslem VZZ je informovat o úspěšnosti podniku, o výsledku, kterého dosáhl svoji 

podnikatelskou činností. Je v něm zachycen vztah mezi výnosy podniku a náklady 

spojenými s jejich vytvořením. V rámci analýzy VZZ je potřeba hledat odpovědi na 

otázky, jak jednotlivé položky ovlivňovaly výsledek hospodaření firmy. Informace, 

které jsou v těchto výkazech uvedené jsou pro nás tedy významným podkladem pro 

následné zhodnocení firemní ziskovosti.  

 

 

 

                                                 
2 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualiz. vyd. Praha : Grada, 
2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. 
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TECHNIKY A METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

 

„V ekonomii se obvykle rozlišují dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů. 

Jsou jimi fundamentální analýza a analýza technická. Fundamentální analýza je 

založena na znalostech vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a 

mimoekonomickými procesy ... odvozuje závěry zpravidla bez algoritmizovaných 

postupů. Naproti tomu technická analýza využívá matematické, matematicko-statistické 

a další algoritmizované metody ke kvantitativnímu zpracování dat“3 

 

2.3 Metody elementární technické analýzy 

„Finanční analýza pracuje s ukazateli, kterými jsou buď položky účetních výkazů a 

údaje z dalších zdrojů, nebo čísla, která jsou z nich odvozená. Je důležité si uvědomit, 

že z hlediska analytického je důležité vytváření časových řad, neboť jen kvalitně vedená 

časová řada, respektive hodnocení založené na této řadě může dát objektivní výsledky. 

Čím kratší bude doba, za kterou firmu posuzujeme, a čím méně informací budeme mít, 

tím více nepřesností se může při interpretaci výsledků objevit.“4 

„Elementární metody technické analýzy kromě aritmetiky a procentního počtu nic 

více z matematiky nepotřebují. Jde nám o elementárnost myšlenkovou, o snahu popsat 

složité věci jednoduše. Lze ji snadno vysvětlit i pochopit bez zvláštních nároků na 

matematické vzdělání uživatele. Potíž je ovšem v tom, že s těmito metodami, žel, nelze 

vystačit vždy.“5 

 

 

 

 

                                                 
3 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza – 3. rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. 144 s. ISBN 978-80-247-3308-1. 
4 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualiz. vyd. Praha : Grada, 
2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. 
5 KOVANICOVÁ, Dana. Poklady skryté v účetnictví. Díl II: Finanční analýza účetních výkazů. 4. aktualiz. 
vyd. Praha: Polygon, 1999. 288 s. ISBN 80-901778-4-0 
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2.4 Analýza absolutních ukazatelů 

 

2.4.1 Analýza trendů 

Spočívá v kvantifikaci meziročních změn položek ve výkazech. Porovnáváme konkrétní 

položky výkazů v čase. Je však třeba postupovat komplexně, neboť jednotlivé položky 

ve výkazech spolu navzájem souvisejí. Pro zvýšení vypovídající schopnosti analýzy je 

vhodné srovnávat více než dvě období. 

 
 

 

 
 
 
 

2.4.2 Procentní analýza 

„Metoda vertikální analýzy spočívá v souměření položek účetních výkazů k celkové 

sumě, ukazuje, jak se jednotlivé položky podílely na stanovené základně. Nazývá se 

také jako procentní rozbor komponent. Toto vyjádření usnadňuje nejen interpretaci 

získaných výsledků, ale také poskytuje srovnatelné hodnoty pro srovnávání podniků 

různých velikostí a zaměření, dále například pro mezioborové srovnávání.“6 

2.5 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza fondu finančních prostředků 

„Analýza rozdílových ukazatelů, označována také jako analýza fondů finančních 

prostředků, je zaměřena na řízení finanční situace podniku s výrazným zaměřením na 

likviditu. Fond je v tomto pojetí chápán jako souhrn určitých stavových ukazatelů nebo 

rozdíl mezi agregací určitých položek krátkodobých aktiv a položek krátkodobých 

pasiv.“7 

                                                 
6 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza – 3. rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. 144 s. ISBN 978-80-247-

3308-1. 
7 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza – 3. rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. 144 s. ISBN 978-80-247-

3308-1. 
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2.5.1 Pracovní kapitál (čistý pracovní kapitál - ČPK)  

 
 
Je nejčastěji užívaným ukazatelem vypočteným jako rozdíl mezi celkovými oběžnými 

aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Splatnost může být vymezena od jednoho roku 

až po splatnost tří měsíční, což umožňuje výstižněji oddělit v oběžných aktivech tu část 

finančních prostředků, která je určena na dřívější úhradu krátkodobých dluhů od té 

části, která je relativně volná a kterou chápeme jako určitý finanční fond. Tento fond 

představuje pro finančního manažera součást oběžného majetku, financovaného 

dlouhodobým majetkem. 

Druhým přístupem je přístup investorský, kdy lze čistý pracovní kapitál chápat jako část 

dlouhodobého kapitálu, který je možno použít k úhradě oběžných aktiv.  

Výpočet lze vyjádřit takto: 

ČPK = Dlouhodobá pasiva – Stálá aktiva 

 

2.5.2 Peněžní finanční fond (čistý peněžní majetek-ČPM) 

 
 

 
„Okamžitě splatné závazky jsou závazky, jejichž doba splatnosti je k aktuálnímu datu a 

starší. Pohotovými prostředky rozumíme především peníze v hotovosti + peníze na 

běžných účtech. V tomto případě vymezení pohotových peněžních prostředků 

vypovídají čisté pohotové prostředky o schopnosti podniku likvidovat všechny své 

dluhy s okamžitou lhůtou splatnosti penězi v hotovosti a na běžných účtech.“8 

 

                                                 
8 KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýza a plánování. 9. vyd. Brno: Zdeněk Novotný, 2004. 102 s. 
ISBN 80-214-2564-4 
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2.6 Cash flow  

Cash flow je východiskem pro řízení likvidity firmy. Představuje skutečný pohyb (tok) 

peněžních prostředků ve firmě. Na rozdíl od zisku, který se určuje z rozdílu výnosů a 

nákladů, je cah flow rozdílem mezi příjmy a výdaji firmy v daném období. Peněžní toky 

cash flow se člení na provozní CF, investiční CF a finanční CF. Suma čistých peněžních 

toků z provozní, investiční a finanční činnosti (suma CF) představuje čistou změnu 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za určité období. 

 

Analýza cash flow je založena na : 

• přehledu o peněžních tocích, 

• souboru poměrových ukazatelů obsahujících cash flow, a sice na podrobném 

zkoumání skutečnosti, na srovnání skutečnosti analyzovaného období s plánem a 

se skutečností předcházejícího období. 

Přehled o peněžních tocích umožňuje analyzovat: 

• schopnost podniku vytvářet peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty z 

provozních, investičních a finančních příjmů, 

• potřeby podniku v užití peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 

provozní, investiční a finanční výdaje. 

 

Analýza cash flow se zaměřuje na hodnocení absolutní a relativní intenzity jednotlivých 

skupin finančních toků, na změny v jejich struktuře (procentní analýza komponent 

přehledu peněžních toků) a na míru stability jednotlivých skupin peněžních toků. Tak je 

možné poznávat příčiny změn vázání kapitálu v jednotlivých položkách majetku a jeho 

uvolňování v souvislosti s formami financování. Nejdůležitějším indikátorem 

finančního zdraví jsou peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (tj. provozní činnosti), 

tedy provozní cash flow. Podnik nemůže mít po delší dobu záporné provozní cash flow. 

Zatímco přehled cash flow informuje o tvorbě finančních zdrojů firmy v daném období 

a jeho užití podle vytyčených hledisek, ukazatel cash flow umožňuje získat podrobnou 

informaci o finančně hospodářské situaci firmy. 

 

„Účelem přehledu cash flow je: 

- deskripce vývoje finanční situace (vývoje likvidity) firmy v daném období 
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- vysvětlení příčin změn ve finanční pozici (indikuje základní kauzální 

souvislosti finančně hospodářských procesů firmy).“9 

 

2.7 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů slouží k rozboru vazeb a souvislostí mezi ukazateli. 

Obecně je analýza účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů často využívána a 

má univerzální použitelnost.  

Poměrových ukazatelů lze v literatuře najít velké množství. Všeobecně však platí, že při 

konstrukci poměrových ukazatelů by se měl analytik řídit především účelem 

zpracování. 

Aplikace většího počtu ukazatelů plyne ze skutečnosti, že podnik je složitým 

mechanismem. Z ukazatelů jsou pro tyto účely vytvářeny soustavy (na bázi paralelní 

nebo pyramidové).  

 

2.7.1 Ukazatelé likvidity 

Likvidita je nezbytnou složkou při hodnocení stability podniku. Ukazatelé likvidity 

představují statický pohled na schopnost podniku dostát svým závazkům. Úroveň 

likvidity je dána nejen krátkodobými závazky, její podobu ovlivňuje mnoho dalších 

faktorů. Mezi nejdůležitějšími lze jmenovat makroekonomické prostředí (míra 

proměnlivosti), technologie v podniku (výrobní cyklus, rozsah sortimentu). 

 

Tři typy ukazatelů likvidity:   
 
Likvidita okamžitá (1. stupeň) 
 
 

 
 
 

                                                 
9 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. 
2. dopl. vyd. Praha: Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8 
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Definuje, jaký podíl splatných závazků je kryt pohotovými peněžními prostředky. 

Protože se jedná o likviditu prvního stupně zahrnuje pouze finanční majetek, tj. peníze 

v hotovosti, na běžných účtech a jejich ekvivalenty. Ideální je hodnota mezi 0,2 a 0,5. 

Důležité je její sledování v čase 

 
 
Likvidita pohotová (2. stupeň)  
 
 

 
 

 
Poměřuje platební schopnost podniku po odečtení zásob z oběžných aktiv. Důvodem 

vyloučení zásob z oběžných aktiv je právě jejich nejnižší likvidita. Případný prodej 

zásob bývá často ztrátový. Pohotová likvidita je označena jako druhý stupeň likvidity. 

Výsledná hodnota by se měla pohybovat mezi 1 a 1,5. Pokud hodnota klesne pod 1, 

mohou se dostavit problémy s placením závazků. 

 
 
Likvidita běžná (3. stupeň) 
 
 

 
 

 
Představuje hrubý ukazatel platební schopnosti podniku, tj. kolikrát pokrývají oběžná 

aktiva krátkodobé závazky. Citlivost ukazatele spočívá v rychlosti přeměny oběžných 

aktiv na peníze, kdy je časový úsek dlouhý. Za přijatelnou hodnotu se považuje rozmezí 

1,5 a 2,5. 

 

2.7.2 Ukazatele zadluženosti 

„Zadluženost je všeobecně chápána jako negativní pojem, nemusí tomu tak ovšem být 

vždy. V dnešní době není v reálné ekonomice možné ani žádoucí, aby byl podnik 

financován pouze z vlastních zdrojů. Zadluženost vyjadřuje v podstatě jen to, že podnik 



 26

využívá k financování své činnosti zdrojů cizích, do jaké míry, to je otázkou dalších 

rozborů. 

Jedním ze základních problémů finančního řízení je vedle volby výše kapitálu také jeho 

skladba. Podstatou analýzy zadluženosti je určení optimální kapitálové struktury 

podniku.“10  

 
Debt ratio  
 

 
 

S růstem tohoto ukazatele roste riziko pro věřitele. Jeho výše do 0,30 je v pořádku. Od 

0,30 do 0,50 je hodnota průměrná a nad 0,70 hodnota znamenající riziko.  

 
Equity ratio 
Vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva podniku financovány penězi akcionářů. Čím větší 

je ukazatel, tím lepší možnosti financování podnik má. Literatura obecně říka, že podnik 

by se měl ze dvou třetin financovat sám. 

 
 
 

 
 
Úrokové krytí 
 
Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Prakticky část zisku 

vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. 

Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku a na 

akcionáře nezbude nic. Jako postačují se uvádí, jsou-li úroky pokryty ziskem 3x až 6x, 

ale taková doporučení je třeba přijímat velmi rezervovaně. 

                                                 

10 RAIS, K., SMEJKAL, V. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing. 300 s. ISBN 80-

247-1667-4. 
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Úrokové krytí = EBIT / úroky 

 

2.7.3 Ukazatelé aktivity (obratu) 

Ukazatele aktivity podávají informace o tom, jak podnik využívá jednotlivé majetkové 

části. Lze pracovat s ukazateli počtu obratů nebo dobou obratu. V prvním případě 

ukazatel informuje o počtu obrátek, v druhém případě o počtu dní. Současné tendence 

především z popudu Evropské unie se kloní především k využívání ukazatelů počtu 

obratů, a to především z důvodů metodologického sjednocení. 

 

Obrátka celkového kapitálu (celkových aktiv) 
 
Patří spolu s ukazatelem rentability tržeb k jednomu z významných ukazatelů 

efektivnosti podniku. Hodnota ukazatele by měla být co nejvyšší, alespoň rovna 1.  

 

 
 

 
Doba obratu celkového kapitálu (celkových aktiv) 
Udává, za jak dlouho ve firmě dojde k obratu celkového kapitálu. Pokles tohoto 

ukazatele považujeme za pozitivní.  

 

 
 
 
Obrat zásob 
Udává kolikrát za rok se položka zásob prodá a znovu uskladní. Obrat zásob se 

kontroluje s oborovým průměrem, pokud je výsledná hodnota vyšší, znamená to, že 

firma nedrží zbytečné nelikvidní zásoby. V případě opačném, tedy výsledná hodnota je 

nižší, podnik má staré zásoby a jejich reálná hodnota je nižší než cena uvedena 

v účetních výkazech. 
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Doba obratu zásob 
Udává délku vázanosti zásob v oběžném majetku, respektive dobu, kdy se průměrné 

zásoby přemění v tržby.  

U tohoto ukazatele obecně platí následující: čím je vyšší obratovost zásob a kratší doba 

obratu zásob, tím lépe. Ukazatel by měl mít tedy co nejnižší hodnotu. V  ČR se 

považuje za optimální doba 50-100 dnů. 

 

 
 
Doba obratu pohledávek (průměrná doba inkasa) 
Měří, kolikrát za rok se zopakuje cyklus proměny pohledávek v peněžní prostředky. 

udává počet dnů inkasa. Prostřednictvím doby obratu pohledávek,  lze vypočítat dobu 

inkasa pohledávek. Čím delší dobu trvá inkaso pohledávek, tím vyšší poskytuje podnik 

svým odběratelům obchodní úvěr v podstatě zdarma. 

 
 

2.7.4 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability posuzují efekty podnikání v porovnání například s celkovými 

aktivy, vlastním kapitálem nebo tržbami. Rozbor by měl obsahovat alespoň tyto dílčí 

ukazatele 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

„Snad nejdůležitější způsob vůbec, jímž se hodnotí podnikatelská činnost, je poměření 

celkového zisku s výší podnikových zdrojů, jichž bylo užito k jeho dosažení.“11 

 

ROI = (zisk před zdaněním + nákladové úroky)/celkový kapitál 

                                                 
11 KOVANICOVÁ, Dana. Poklady skryté v účetnictví. Díl II: Finanční analýza účetních výkazů. 4. aktualiz. 
vyd. Praha: Polygon, 1999. 288 s. ISBN 80-901778-4-0 
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Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál, vložený do firmy, 

nezávisle na zdroji financování. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v 

rozmezí 0,12 – 0,15 a pokud přesahuje hodnotu 0,15 lze říci, že podnik je na tom 

z hlediska rentability vloženého kapitálu velmi dobře. Všeobecně se dá říci, že vyšší 

hodnoty ukazatele jsou pro společnost příznivější. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci zjišťují, zda jejich 

kapitál přináší dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti 

jejich investičního rizika. Konkrétně vyjadřuje, kolik čistého zisku připadá na jednu 

korunu investovanou vlastníkem. 

 

Pro investora je důležité, aby ROE byl vyšší než úroky, které by obdržel při jiné formě 

investování (z obligací, termínovaných vkladů apod.). Tento požadavek je oprávněný, 

neboť investor nese poměrně vysoké riziko (spojené se špatným hospodařením firmy, 

při němž může přijít o svůj kapitál). Z toho důvodu se má za to, že cena vlastního 

kapitálu (VK), placená ve formě dividendy či podílu na zisku je vyšší než cena CK, 

placená ve formě úroku. Jinými slovy VK je dražší než CK. 

ROE= EAT/ VK 
 

 
Doporučená standardní hodnota tohoto ukazatele je 15%. Zároveň by mělo platit, že 

ROE > ROA, což vyjadřuje kladné působení finanční páky. Kladné působení je dále 

podmíněno tím, že ROA > úroky z úvěru. Ukazatel finanční páky hodnotí výši přínosu 

pro vlastníky. Je-li finanční páka kladná, lze zvýšit ziskovost vlastního kapitálu 

připojením cizích zdrojů, je-li finanční páka záporná, zvýšením cizích zdrojů dojde ke 

snížení ziskovosti vlastního kapitálu. 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Pokud je v konstrukci ukazatele rentability vložených prostředků používán EBIT (zisk 

před zdaněním a úroky), pak hovoříme o produkční síle. Jedná se o nejkomplexnější 

ukazatel, vyjadřuje, kolik Kč připadá na 1 Kč majetku vloženého do podnikání 
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ROA= EAT/ CELKOVÁ AKTIVA 
 
 
 
Rentabilita tržeb (ROS) 
Rentabilita tržeb vyjadřuje, kolik zisku vyprodukuje podnik každou 1 Kč tržeb.  

 

 
 

2.8 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů zahrnuje metody, ve kterých jsou využívány výše uvedené 

postupy a vzájemně je kombinují. Soustava poměrových ukazatelů je model zobrazující 

vazby mezi jednotlivými ukazateli vyššího řádu, vytváří souhrn ukazatelů, které je 

možné dále rozkládat. 

 
Existující modely je možno rozdělit do dvou skupin: 
 

• Bonitní modely pracují s teoretickými poznatky o větším počtu podnikatelských 

subjektů a umožňují porovnávat podnik s touto skupinou. Jejich výhodou je 

možnost stanovení, jak si podnik stojí v daném oboru. 

• Bankrotní modely informují o možné hrozbě finančního úpadku podniku. Podle 

vývoje vybraných ukazatelů lze indikovat případné ohrožení finančního zdraví 

podniku. 

2.8.1 Altmanův index finančního zdraví 

Altmanův model, nazýván též jako Z-skóre, vychází z propočtu globálních indexů, 

respektive indexů celkového hodnocení. Tento výpočet je stanoven součtem hodnot pěti 

běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha. Největší váhu má 

rentabilita celkového kapitálu. 

Záměrem Altmanova modelu je odlišit bankrotující podniky od těch, které mají 

pravděpodobnost bankrotu minimální. 

Výsledkem Altmanovy analýzy je tzv. rovnice důvěryhodnosti: 
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54321 0,16,03,34,12,1 xxxxxZ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  
 
Kde: 
 

 
 
 
Tento model je využitelný pro firmy na kapitálovém trhu. Pro podniky mimo kapitálový 

trhu se používá jiná varianta Altmanova modelu: 

 
54321 998,0420,0107,3847,0717,0 xxxxxZ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  

 
 

x4 =  základní kapitál
cizí zdroje 

 
Výsledek je tzv. celkovým indexem – výsledkem diskriminantní funkce. Kritérium 

úspěšnosti je poté jednoduché, čím vyšší index Z, tím je podnik finančně zdravější.  

Podniky s indexem Z vyšším než 2,99 jsou finančně stabilní a ani později by se u nich 

neměli projevit žádné finanční potíže. Podniky s indexem Z nižším než 1,81 dříve či 

později s největší pravděpodobností zbankrotují. U podniků s hodnotou indexu Z mezi 

1,81 a 2,99 neexistuje žádná statisticky průkazná prognóza.   

 

2.8.2 Indikátor bonity 

Metoda Indexu bonity patří mezi metody statisticko-matematické. Výpočet tvoří šest 

dílčích ukazatelů, kterým jsou přiděleny váhy podle významnosti. Čím vyšší je výsledek 

výpočtu, tím je prognóza finančně-ekonomické situace příznivější. Indikátor bonity byl 

prověřen i v praxi při hodnocení českých podniků a v podstatě se osvědčil. 

Index bonity =  

1,5* (Cash flow / Cizí zdroje) 
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+0,08* (Aktiva / Cizí zdroje) 

+10* (EBIT / Aktiva) 

+5* (EBIT / Výkony) 

+0,3* (Zásoby / Výkony) 

+0,1* (Výkony / Aktiva) 

Zhodnocení výsledků: 

-3 < Index < -2   Situace je extrémně špatná 

-2 < Index <-1    Situace je velmi špatná 

-1 < Index < 0  Situace je špatná   

 0 < Index < 1  Podnik má určité problémy 

 1 < Index < 2  Situace je dobrá 

 2 < Index < 3  Situace je velmi dobrá 

 3 < Index    Situace je extrémně dobrá 

 

2.8.3 Index důvěryhodnosti „IN“ 

Po roce 1990 se začaly v našich podmínkách hojně využívat bankrotní a bonitní modely 

pro hodnocení finanční situace firmy. Jedním z nejvyužívanějších modelů byl tehdy 

Altmanův index. Jeho použití pro české podmínky bylo však odborníky mnohdy 

kritizováno, neboť jeho konstrukce nevyhovovala zdejším podmínkám. Postupně byly 

vyvinuty modely IN95, IN99 a IN01 (a aktualizace posledního modelu IN05), kdy 

číselné hodnoty odpovídají roku, kdy byl index uveden do používání. 

Index IN05 je nejaktuálnější verzí z rodiny indexů IN, byl vytvořen v roce 2004. Index 

IN05 byl zkonstruován s ohledem na české podniky a zohledňuje také hledisko 

vlastníka. 

 
54321 09,021,092,304,013,005 xxxxxIN ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  
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kde: 
 

 
 
 

U indexu IN05, který jak je napsáno výše nejaktuálnější, dochází pouze ke změně 

hodnocení a to následovně: IN05 větší jak 1.6, podnik tvoří hodnotu. IN05 menší jak 

0.9, podnik spěje k bankrotu. Mezi těmito hodnotami je opět šedá zóna. 
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3  ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE 

3.1 Strategická analýza firmy 

3.1.1 SWOT analýza 

Diagnóza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku, jinak také nazývána 

SWOT analýza, je komplexní metodou kvalitativního vyhodnocení veškerých 

relevantních stránek fungování firmy a její současné pozice. Je nástrojem pro analýzu 

vnitřních i vnějších činitelů a zahrnuje postupy technik strategické analýzy. 

 

 

Tabulka 1 - SWOT 
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3.1.2 Hodnocení vnějších a vnitřních faktorů 

 

3.1.2.1 Sociální faktory 

Počet obyvatel České republiky činil k 31. březnu 2010 10 403 100 obyvatel. Počet 

obyvatel, kteří byli nezaměstnaní déle, než rok činil v prvním pololetí tohoto roku 113 

000 obyvatel registrovaných na úřadech práce. Toto číslo má klesající tendenci, z tohoto 

podhledu lze usuzovat, že v minulém pololetí byla větší ochota pracovat a snadnější 

možnost hledání práce než v obdobích tomuto předcházejících. Dá se ale usuzovat 

z momentálního vývoje, kdy propukla finanční krize a už i v ČR některé podniky 

rapidně propouštějí, že se tato situace změní. 

 

3.1.2.2 Legislativní faktory a politické faktory 

Asi nejdůležitější otázkou je nyní to, jak skončí tento rok volby do poslanecké 

sněmovny a jak tyto volby ovlivní následnou politickou situaci v zemi. Především pak 

to, zda nedojde opět k politickým „patům“ podobným z předchozích volem a vlastně i 

v celém stávajícím politickém období. To může mít negativní vliv na kurz koruny, ale i 

na zahraniční investory, kteří nebudou ochotní do nestabilního prostředí investovat své 

prostředky. Podnikatele pak zajímají také řešení dalších problémů a to hlavně 

nedokončená daňová reforma, nejasná situace kolem daně z příjmu fyzických osob, 

zavedení eura, zákony šité horkou jehlou jako např. zákon o státním rozpočtu atp. 

Přesto musíme konstatovat, že politické prostředí nezasahuje do podnikatelského 

prostředí a že současná vláda navzdory všem svým problémům dělá změny, které jsou 

ku prospěchu českých firem. Důležitý bude také vývoj ekonomické krize, jelikož vyvíjí 

na podnikatelské prostředí nemalé tlaky.  

Od 1. července 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o informačním systému veřejné 

správy, který upravuje elektronické úkony a autorizované konverze dokumentů neboli 

datové schránky.  
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3.1.2.3 Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory působící na společnost se mohou shrnout jako faktory působící na 

celý obor gastronomie. Toto je poznamenáno snad jako celá ekonomika globální 

finanční krizí. U společnosti se to projevuje částečným poklesem zakázek. Ale i přes 

krizi je tendence nárůstu obratu rostoucí.   

 

3.1.3 Strategické příležitosti 

Pro každou firmu existuje řada příležitostí, které pro ni mohou být užitečné pro budoucí 

úspěch. Společnost Lino působí na trhu mnoho let a to ji poskytuje spousty výhod a 

příležitostí do budoucna. Tradice firmy Lino a také dobré jméno jsou klíčem k úspěchu 

a toho společnost Lino může využít jak v současnosti, tak i do budoucna. Vypovídá o 

tom to, že v roce 2008 byla vyhodnocena jako nejlepší firma jihomoravského kraje 

dle hospodářských výsledků za sledované tříleté období. Štiky českého byznysu. V roce 

2009  byla na druhém místě v jihomoravském kraji a jedenáctá v republice. Oproti svým 

konkurentům a také nově vznikajícím společnostem může nabídnout své dlouholeté 

zkušenosti, kvalitu, znalost trhu a především požadavky zákazníků, které jsou pro 

společnost klíčové. Bez zákazníků není možno existovat. 

 

3.1.3.1 Strategie nízkých nákladů 

Obecně má podnik v podstatě výhodu nízkých nákladů tehdy, jestliže jeho celkové 

náklady vynakládané na jeho činnost jsou nižší než náklady jiných konkurentů. 

Z hlediska strategie by se podnik měl snažit tu výhodu si určitým způsobem udržet a to 

tak, že bude využívat své zdroje, které jsou odlišné pro konkurenci, a ta je nebude 

schopna napodobit.   

Úspory v nákladech lze také dosáhnout vyskladněním zbožím. Firma má hodně 

finančních prostředků ve zboží, které leží na skladě. Zboží bude vyskladněno, prodáno a 

tím se ušetří náklady jak na skladování, tak se zároveň uvolní peněžní prostředky, které 

leží ve zboží.  
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3.1.3.2 WWW e-shop 

Je třeba si uvědomit, že žijeme v době, kdy se na Internetu soustřeďuje vysoká 

koncentrace potenciálních zákazníků a Internet se stal vynikajícím prodejním kanálem. 

V ČR existuje celá řada firem zaměřených na tvorbu a aktualizaci www stránek. V roce 

2001 došlo k přepracování jak z hlediska designu, tak z hlediska kvality informačního 

obsahu www stránek. Porovnáme-li informativní a stylistické provedení stránek 

s konkurenčními (např. www.drupol.cz; www.mbtmetal.cz; www.alupress.cz), nemá se 

firma za co stydět. Prezentace je vedena ve stylu katalogu. 

V budoucnu se firma musí přiblížit zákazníkům i zástupcům využíváním e-kommerce 

(e-obchodu).  

Díky e-byznysu se vytváří zcela nový typ vztahů mezi dodavatelem a zákazníkem. 

Princip je však stejný jako vždy: oslovit, zaujmout a prodat. 

Typická na trhu zavedená firma, která chce posílit své obchodní aktivity o využití 

moderních technologií, zpravidla zavádí e-byznys ve třech výše zmiňovaných 

následných fázích. Firma zatím využívá té první tzn. zřízení webových stránek, 

zveřejnění informací o výrobcích, cenách a firmě jako takové. 

Ve druhém kroku by se zřídil jednodušší webový obchod, „samoobsluha“ umožňující 

nákup zboží či služeb, ať už v režimu B2C, B2B, nebo v obou. 

 

3.1.4 Strategické hrozby 

Stejně jako má každá firma řadu příležitostí, vždy se nabízí i řada hrozeb, které mohou 

ohrozit společnost.  

Vzhledem k historii společnosti a jejímu dobrému jménu jsou hrozby minimální, ale 

vždy je nutno s nimi počítat. Vzhledem k současné finanční krizi hrozí stále riziko 

ztráty zákazníků a snížení objemu prodeje. Zároveň může dojít ke zvyšování výrobních 

nákladů dodavatelských firem, které se projeví na celkových nákladech na výrobu a 

tudíž i ceny výrobků firmy Lino se mohou zvyšovat, což může ohrozit chod podniku. 

Proto je nutné mít vždy rezervu pro případ neočekávaných nákladů.  
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Vzhledem k neustálému zvětšování trhu dochází ke vzniku řad firem, které vstupují na 

trh. I zde vzniká riziko vzniku firmy, která může nabízet stejné výrobky za nižší cenu. I 

zde je nutno se snažit o neustálou diferenciaci a být vždy o krok před konkurencí.  

 

3.1.5 Porterův model konkurenčních sil 

Je využíván jako klasický nástroj, který je vhodný k analýze charakteru jednotlivých 

odvětví. Analýza vnitropodnikových informací není úplně vypovídající o vztahu k firmě 

a trhu, na kterém se firma pohybuje. Vycházíme z předpokladu, že konkurenční boj je 

formován těmito faktory: 

 
• Hrozba nově vstupujících firem 

• Vyjednávací vliv odběratelů 

• Hrozba substitučních výrobků nebo služeb 

 Vyjednávací vliv dodavatelů 

 Soupeření mezi existujícími firmami 
 

a) Hrozba nově vstupujících firem 

Vstup pro nové konkurenty je v daném oboru podnikání není vůbec jednoduchý. Na 

trhu existují obchodní domy prodávající nábytek jako např. ASKO, Europa Möbel, 

Skonto nábytek. Tyto obchody, nebo spíše obchodní řetězce jsou ale orientovány spíše 

na jinou skupinu zákazníků než firma Lino a její přímí konkurenti.  

 

b) Vyjednávací vliv odběratelů 

Vzhledem k vcelku velkému množství svých odběratelů (jak ze zahraničí, tak z ČR) je 

smluvní síla těchto odběratelů malá, proto si firma stanovuje ceny na základě své vlastní 

strategie.  

 

c) Hrozba substitučních výrobků nebo služeb 

Firma Lino se orientuje na moderní vybavení a součástí její firemní strategie je i 

pozorné sledování nových trendů. Proto společnosti v problematice substitu nehrozí 

téměř žádné nebezpečí, protože firma tak říkajíc jde s dobou a drží se moderních typů 



 39

sortimentu. To představují pouze již uvedené obchodní řetězce, uvedené výše, které 

prodávají méně atraktivní nábytek, pro široké spektrum konzervativních zákazníků.  
 

 
d) Vyjednávací vliv dodavatelů 

Síla dodavatelů je odvětví kde se firma pohybuje malá. Toto vyplývá i uvedeného 

seznamu dodavatelů. Tento výčet ovšem není zcela úplný, protože firma jedná 

i s dalšími. 
 

e) Soupeření mezi existujícími firmami 

Mezi největší konkurenty firmy patří následující: 

 

• Alupress  

• Drupol  

• MBT- Metal  

• OFIM  

3.1.6 Prodejní trhy a konkurence 

Největší část zákazníků firmy je z ČR, zde má společnost celou řadu stálých a 

spokojených zákazníků. V zahraničí jsou prodávány a prezentovány výrobky pod 

zastoupením jiných tandemových firem a to zejména na Slovensku, ve Slovinsku, 

v Bosně a v Rumunsku.  

 

3.1.6.1 Dodavatelé ze zahraničí:  

 

• „Biebi  

• OMP  

• ALPOS  

• STANDARD  

• SABOSS  

• AUBIC  

• MIV Varaždin  

• VIZER  
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• WERZALIT  

• ACAMP  

• ROHR  

 

3.1.6.2 Dodavatelé z ČR: 

 

• Feramo  

• Lakro  

• Kovoplazma  

• Zámečnictví Driml  

• Kovotlačitelství Honig  

• Adast  

• Lakovna BM  

• Čefax  

• Krystalex  

• Fiala“12 

3.1.6.3 Zákazníci: 

 
Export:  

20 % různé firmy a především restaurace 

Česká republika:  

80 %:   

 

• Obchodní řetězce – 20 % z celkového počtu zákazníků pro ČR, mají 

výsadní postavení. Obvykle mají jistá privilegia a výhody, jako jsou 

nadstandardní smlouvy zaručující lepší termíny a nižší ceny zboží.  

• Firmy a živnostníci – tvoří 45% z celkového počtu zákazníků. Z tohoto 

počtu jsou 80% restaurace, hotely, kavárny apod. Firmy jsou to většinou 

soukromé, poskytující služby v oblasti fastfood. Těmto velkým 

                                                 
12 Nábytek Lino [online]. 2010 [cit. 2010-05-24]. Lino. Dostupné z WWW: <www.lino.cz>. 
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odběratelům je sortiment nabízen většinou taktéž za výhodnější ceny. U 

živnostníků je zájem především o polotovary, které firma taktéž nabízí 

ve svém sortimentu a tito je dále využívají pro svoji vlastní výrobu. 

• Ostatní – 20% z celkového počtu zákazníků. Jde o konečné spotřebitele, 

kteří nakupují za hotové. Zajímají se většinou o celkové sestavené 

komplety stolů, židlí apod. 

 

3.2 Finanční analýza podniku   

3.2.1 Analýza stavových a tokových ukazatelů 

 

3.2.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

 

Položky rozvahy

Změna 
2005/2004 

Změna 
2006/2005 

Změna 
2007/2006 

Změna 
2008/2007 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 
Aktiva celkem 6095 86,00 -838 -6,36 4912 39,79 3884 22,51

Stálá aktiva 3820 4292,13 -49 -1,25 1450 37,56 2123 39,98

Hmotný inv.majetek 3820 4292,13 -49 -1,25 1450 37,56 2123 39,98

Oběžná aktiva 2297 33,66 -988 -10,83 3474 42,71 1850 15,94

Zásoby 291 13,47 235 9,58 741 27,58 1129 32,93
Dlouhodobé 
pohledávky -147 -6,36 0 0 -239 -8,31 -140 -5,31
Krátkodobé 
pohledávky 1994 167,99 -1419 -44,61 1914 108,63 -1047 -28,48

Finanční majetek 159 35,10 196 32,03 1058 130,94 1908 102,25

Ostatní aktiva -22 -12,64 199 130,92 -12 -3,42 -89 -26,25

Pasiva celkem 6095 86,00 -838 -6,36 3345 27,1 3477 22,16

Vlastní kapitál 1475 26,98 1443 20,79 2493 29,73 2331 21,43

Fondy ze zisku 0 0,00 20 43,48 0 0 0 0

Hosp.výsledek min.let 227 5,66 1437 33,9 1243 21,9 2693 38,92

* nerozdělený zisk m.l. 144 3,52 1437 33,9 1243 21,9 2693 38,92
Hosp.výsledek 
běž.ú.o. 1248 103,23 -14 -0,57 1250 51,17 -362 -9,8

Cizí zdroje 4611 311,13 -2176 -35,71 453 11,56 -1439 -32,93

Krátkodobé závazky 2109 142,31 -2237 -62,29 932 68,83 289 12,64

Bankovní úvěry a výp. 2502   61 2,44 -479 -18,69 1272 61,04

Ostatní pasiva 9 6,52 -105 -71,43 399 950 -415 -94,1

 
Tabulka 2 – Horizontální analýza rozvahy 
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Z horizontální analýzy rozvahy nám vyplývá, že především výše celkových aktiv má ve 

všech letech rostoucí trend, pouze mezi roky 2006 a 2007 došlo k mírnému poklesu. 

V období, které jsme v analýze sledovali je tento nárůst nejvíce patrný především mezi 

roky 2004 a 2005 kdy došlo k téměř 86ti procentnímu navýšení celkových aktiv. 

Hlavním důvodem toho skokového navýšení je zakoupení nových prostor na ulici 

Vídeňská, kde si firma otevřela nový výstavní salon. 
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3.2.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

 
 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Stálá aktiva 1,26% 29,65% 31,27% 30,77% 35,16% 
Hmotný inv.majetek 1,26% 29,65% 31,27% 30,77% 35,16% 
Oběžná aktiva 96,29% 69,19% 65,89% 67,26% 63,66% 
Zásoby 30,49% 18,60% 21,77% 19,87% 21,56% 

Dlouhodobé pohledávky 42,66% 21,82% 23,30% 15,28% 11,81% 

Krátkodobé pohledávky 16,75% 24,13% 14,27% 21,30% 12,44% 
Finanční majetek 6,39% 4,64% 6,55% 10,81% 17,85% 

Ostatní aktiva 2,46% 1,15% 2,84% 1,96% 1,18% 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastní kapitál 77,14% 52,66% 67,93% 69,34% 68,92% 
Fondy ze zisku 0,65% 0,35% 0,53% 0,42% 0,34% 

Hosp.výsledek min.let 56,61% 32,16% 45,98% 44,10% 50,15% 

* nerozdělený zisk m.l. 57,78% 32,16% 45,98% 44,10% 50,15% 

Hosp.výsledek běž.ú.o. 17,06% 18,64% 19,79% 23,54% 17,38% 
Cizí zdroje 20,91% 46,22% 31,73% 27,85% 15,29% 

Krátkodobé závazky 20,91% 27,24% 10,97% 14,57% 13,44% 

Bankovní úvěry a výp. 0,00% 18,98% 20,76% 13,28% 17,51% 

Ostatní pasíva 1,95% 1,12% 0,34% 2,81% 0,14% 

Tabulka 3 – Vertikální analýza rozvahy 

 
V majetku firmy podle vertikální analýzy povětšinou převládají oběžná aktiva. V roce 

2005 se zvýšil podíl stálých aktiv o více jak dvacet procent Tento růst je způsoben 

nákupem strojů na skladování a především nákupem nemovitosti v hodnotě pěti miliónů 

korun. Proto poté začal podíl oběžných aktiv klesat. 

V oblasti pasiv vidíme, že firma na krytí majetku používá především vlastní kapitál, 

který se pohybuje stále kolem 70ti %. Pouze pokles na 52 % v roce 2005, způsobený 

právě nákupem nemovitosti tento trend mírně narušuje. Firmě byl na tento nákup 

poskytnut dlouhodobý bankovní úvěr. 

 



 44

3.2.1.3 Horizontální analýza zisku a ztrát 

 

Položky VZZ 
Změna 2005/2004 Změna 2006/2005 Změna 2007/2006 Změna 2008/2007 

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

Tržby za prod.zboží 7738 95,63 -522 -3,3 6840 44,68 5038 22,75

Náklady vyn. na p.zboží 5394 93,13 -1533 -13,7 4192 43,43 1811 13,08

Obchodní marže 2344 101,91 1011 21,77 2648 46,83 -8187,7 -98,61

Výkony 1600 12,66 -1885 -13,24 2824 22,86 -4347 -28,64

Výkonová spotřeba 1900 16,99 -1760 -13,46 3049 26,93 -2362 -16,44

Přidaná hodnota 2044 54,38 886 15,27 2423 36,22 -2950 -32,37

Osobní náklady 215 12,5 727 37,57 772 29 1970 57,37

Daně a poplatky 2 22,22 8 72,73 6 31,58 23 92,00

Odpisy investič.majetku 85 55,56 239 100,42 -133 -27,88 -129 -37,50

Tržby z prod. inv.maj.  85 1416,67 -25 -27,47 35 53,03 177 175,25

Ostatní provozní výnosy 0   34   45 132,35 96 121,52

Ostatní provozní 
náklady 27 26,21 212 163,08 -179 -52,34 213 130,67

Provozní hospodář.výsl. 1789 100,51 -280 -7,85 2038 61,96 -758 -14,23

Nákladové úroky 79 188,1 24 19,83 0 0 18 12,41

Ostatní finanční výnosy 2 25 -10 -100 12   89 741,67

Ostatní fin.náklady 93 85,32 16 7,92 148 67,89 -55 -15,03

Hosp.výsledek z fin.op. -170 118,88 -49 15,65 -111 30,66 104 -21,99

Daň z příjmu za b.č. 379 82,03 -77 -9,16 411 53,8 -306 -26,04

Hosp.výsledek za b.č. 1240 105,53 -252 -10,43 1516 70,09 -348 -9,46

Mimořádné výnosy 3 5,56 317 556,14 -355 -94,92 -19 -100,00

Mimořádné náklady -7 -100 0   0   0   

Daň z příjmů z mim.č. 2 15,38 79 526,67 -89 -94,68 -5 -100,00

Mimořádný hosp.výsl. 8 23,53 238 566,67 -266 -95 -14 -100,00

Hosp.výsledek za ú.ob. 1248 103,23 -14 -0,57 1250 51,17 -362 -9,80

Hosp.výsledek před zd. 1629 96,73 -12 -0,36 1572 47,62 -673 -13,81

 
Tabulka 4 – Horizontální analýza VZZ 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát má za úkol sdělit, jaké byly změny 

rozvahových položek v účetních výkazech. U firmy vidíme zajímavé výkyvy 

v procentech tržeb, kdy v roce 2005 vzrostly až od 96%, avšak v dalším roce poklesly o 

3,3%. V posledních dvou sledovaných letech se již opět dostaly do rostoucí tendence a 

to o 44% a 23%.  
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V analýze můžeme také sledovat průběžný a stálý nárůst osobních nákladů, který je 

způsoben novými zaměstnanci a náklady na jejich sociální a zdravotní pojištění. 

 

3.2.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Výnosy celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Tržby za prodej zboží 41,27% 42,23% 37,91% 51,42% 54,41% 
Náklady vyn. na prodej 
zboží 27,52% 27,46% 26,85% 38,02% 34,31% 
Obchodní marže 13,93% 13,76% 10,32% 15,36% 20,10% 
Výkony 57,82% 56,40% 61,52% 47,11% 43,91% 
Výkonová spotřeba 49,53% 53,04% 52,68% 43,27% 40,23% 
Přidaná hodnota 22,10% 21,23% 17,32% 19,20% 23,77% 
Osobní náklady 8,88% 7,32% 8,27% 6,40% 9,46% 
Daně a poplatky 0,01% 0,07% 0,05% 0,05% 0,08% 
Odpisy investič.majetku 0,87% 0,76% 0,65% 0,65% 1,65% 
Tržby z prod. invest.maj.  0,00% 0,00% 0,03% 0,30% 0,23% 
Ostatní provozní výnosy 0,28% 0,02% 0,00% 0,00% 0,13% 
Ostatní provozní 
náklady 0,76% 0,46% 0,48% 0,28% 1,25% 
Provozní hospodář.výsl. 12,68% 9,06% 8,48% 11,79% 11,58% 
Nákladové úroky 0,03% 0,18% 0,18% 0,38% 0,48% 
Ostatní finanční výnosy 0,29% 0,02% 0,03% 0,02% 0,00% 
Ostatní fin.náklady 1,12% 0,48% 0,47% 0,58% 0,68% 
Hosp.výsledek z fin.op. -0,75% -0,75% -0,71% -1,12% -1,13% 
Daň z příjmu za b.č. 3,48% 2,88% 2,18% 2,68% 2,65% 
Hosp.výsledek za b.č. 7,42% 6,42% 5,73% 7,83% 7,53% 
Mimořádné výnosy 0,32% 0,31% 0,28% 0,21% 1,35% 
Mimořádné náklady 0,07% 0,06% 0,05% 0,00% 0,00% 
Daň z příjmů z mim.č. 0,04% 0,06% 0,05% 0,06% 0,31% 
Mimořádný hosp.výsl. 0,15% 0,12% 0,17% 0,15% 1,02% 
Hosp.výsledek za ú.ob. 7,48% 6,51% 5,82% 8,15% 8,72% 

Hosp.výsledek před zd. 11,14% 9,45% 8,13% 10,82% 11,68% 

Tabulka 5 – Vertikální analýza VZZ 

Z vertikální analýzy VZZ vidíme, že stále narůstá podíl za prodej zboží. To je zajisté 

způsobeno většími prodeji, novými zákazníky a jejich spokojeností. Poměrně 

významnou položkou je i růst obchodní marže. Její podíl v roce 2006 na celkových 

výnosech firmy je přes dvacet procent Součástí cenové politiky firmy je ustanovení 

vysoké marže. Ta je ovšem pořád na úrovni standardních hodnot její konkurence na 

trhu.  
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3.2.2 Analýza tržeb firmy 

Prioritou každé firmy je výše jím dosahovaného zisku, s tím souvisí i přímé zhodnocení 

objemu tržeb. Maximalizace tržeb a minimalizace nákladů firmy je jedním ze 

základních priorit ekonomické činnosti každého podniku, který chce vykazovat zisk.  

 
 
   

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
Tržby 

celkem  20461 30282 27837 37364 38016 

 

Rok 

 
Tržby za 

prodej zboží

Tržby za prodej 
vlastních 
výrobků Tržby celkem Rok Změna v % 

2004 8092 12369 20461 2003/2004 25,85 

2005 15830 14452 30282 2004/2005 48 

2006 15308 12529 27837 2005/2006 -8,07 

2007 22148 15178 37364 2006/2007 31 

2008 27186 10830 38016 2007/2008 19 

       

Tabulka 6 - Tržby 

V prvním sledovaném roce byl nárůst tržeb 25,85 %. Pravidelný růst tržeb firmy je 

obecně hodnocen jako pozitivní jev ve společnosti. 

Nárůst v roce 2005 byl pro firmu velice úspěšný, je zde až o jednu třetinu vyšší oproti 

předcházejícímu roku. Společnost se v tímto rokem zaměřila především na prodej a 

distribuci zahradního nábytku. Stala se výhradním distributorem slovinské nábytkové 

firmy.  

V roce 2006 ale tržby klesly až o 8 %, kde hlavní příčinou tohoto poklesu celkových 

tržeb byla nutnost snížit ceny výrobků, aby byly v souladu s cenami na našem trhu. 

Hlavní částí struktury tržeb v letech 2002 až 2004 jsou tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb firmy. V letech 2005 a 2006 tržby vzrostly opět téměř dvojnásobně. 
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Graf 3 - Tržby 

 

3.2.3 Analýza nákladů firmy 

 

 

Analýza nákladů firmy nám slouží ke informaci o hospodaření firmy, zda dochází k 

zisku nebo ztrátě. Zkoumáme rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady 

firmy. Z jednoduché úvahy nám vyplývá, že výnosy jsou větší než náklady, vykazuje 

firma Lino zisk. Ale růst absolutní hodnoty výše nákladů za určité období obvykle 

svědčí o ne-zcela správném hospodaření.  

 Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
Náklady na prodej zb. 5792 11186 9653 13845 15656 
Výkonová spotřeba 11180 13080 11320 15178 12007 
Osobní náklady 1720 1935 2662 3434 5404 
Daně a poplatky 9 11 19 25 48 
Odpisy DNM a DHM 153 238 477 344 215 
Zůstat.cena prod.m. 0 11 0 0 0 
Ostatní provoz.n. 103 130 342 163 3761 
Nákladové úroky 42 121 145 145 163 
Ostatní finanční n. 109 202 218 366 311 
Daň za běžnou čin. 462 841 764 1175 896 
Mimořádné náklady 7 0 0 0 0 
Daň z mimoř.č. 13 15 94 5 0 
Náklady celkem 19590 27770 25694 34680 38461 

Tabulka 7 – Náklady firmy 
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Z tabulky vidíme, že v letech 2006 do roku 2008 stoupala nákladovost. Do budoucna je 

možné odstranit tyto problémy pomocí zvýšení objemu prodeje a rozložením fixních 

nákladů mezi větší objem produkce. 

Druhou možností je snížit variabilní náklady, například zavedením modernější 

technologie. 

 

Graf 4 - Náklady 

 

3.2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

3.2.4.1 Čistý pracovní kapitál 

Definicí ČPK rozumíme rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými 

krátkodobými dluhy. Rozdíl potom představuje určitý fond finančních prostředků, tj.  

relativně volný kapitál. Ten je poté využíván k jištění hladkého průběhu hospodářské 

činnosti firmy.  
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Název Vzorec 2005 2006 2007 2008 

Čistý pracovní kapitál OA-KD         
  Oběžná aktiva-Krátkodobé závazky 5 530 6 779 9 321 10 689 

Čisté peněžní prostředky FM-KD         
  Finanční majetek-Krátkodobé závazky -3 591 -1 354 -2 286 -2 575 

Čistý peněžní majetek OA-KD-Z         
  Oběžná aktiva-Krátkodobé závazky-Zásoby 3 078 4 092 5 893 6 132 

Tabulka 8 - ČPK 

Kladná hodnota čistého pracovního kapitálu teoreticky umožňuje firmě pokračovat 

v činnosti. A to i v případě, že by musely být splaceny veškeré její krátkodobé závazky. 

Udržení kladné výše čistého pracovního kapitálu je jedním z pravidel podnikového 

financování. Dlouhodobá pasiva nám kryjí nejen celá stálá aktiva, ale i část aktiv 

oběžných. 

Ve výše uvedené tabulce a níže uvedeném grafu sledujeme rostoucí tendenci, což nám 

vypovídá o velmi dobré finanční situaci ve firmě. Hlavní zásluhou na této plusové 

hodnotě čistého pracovního kapitálu za sledovaného období jsou oběžná aktiva, která 

tvoří až více jak dvě třetiny bilanční sumy.  

 

 

Graf 5 - ČPK 
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3.2.5 Analýza poměrových ukazatelů 

 

3.2.5.1 Likvidita 

Ukazatele likvidity nám ukazují schopnosti firmy splácet její krátkodobé závazky, 

protože trvalá, rychlá a kvalitní platební schopnost je jednou ze stěžejních podmínek 

úspěšné existence firmy a její solventnosti. Z okamžitých hodnot sice nelze určit jaká 

bude hodnota likvidity firmy ve vzdálenějším horizontu, ale detailní analýza jak se 

likvidita vyvíjí v kratších časových intervalech je pro firmu přínosem. 

 

Název Vzorec 2005 2006 2007 2008 2009 

Pracovní kapitál OAKT-KD           

  
Oběžná aktiva-Dl.pohl.-

(Kr.závazky+Kr.b.úvěry+Kr.finan.výpomoci) 2 654 3 546 6 511 8 126 9 565
Pracovní kapitál na 
aktiva (%) (OAK-KD)/AKT           

  
(Oběžná aktiva-

(Kr.závazky+Kr.b.úvěry+Kr.finan.výpomoci))/Aktiva 41,95% 52,03% 58,31% 55,43% 58,96%
Ukazatel kapitalizace DM/DL.K           

  
Dlouhodobý majetek/(VK+Rezervy+Dl.závaz.+B.úvěry 

dlouhodobé) 0,41 0,35 0,29 0,34 0,28
Celková likvidita OAKT/KD           
Běžná likvidita Oběžná aktiva/(Kr.závazky+Kr.b.úvěry+Kr.finan.výpomoci) 2,54 4,75 4,72 5,02 5,09
Běžná likvidita (KrP+FM)/KD           

Pohotová likvidita 
(Kr.pohledávky+Finanční 

majetek)/(Kr.závazky+Kr.b.úvěry+Kr.finan.výpomoci) 0,89 1,03 1,49 0,92 0,77
Peněžní likvidita FM/KD           

  
Finanční 

majetek/(Kr.závazky+Kr.b.úvěry+Kr.finan.výpomoci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Doba úhrady 
krát.závazků (KZ/(T/360))           
  Kr.závazky/(Tržby/360) 42,69 17,51 22,12 24,38 16,52
Cash Flow likvidita 
(%) CF P/KZ           
              
  Provozní CashFlow/Krátkodobé závazky 30131,38% 208,35% 185,30% 277,59% 106,74%

Tabulka 9 - Likvidita 

Běžná likvidita nám ukazuje kolikrát hodnota oběžných aktiv převyšuje krátkodobé 

dluhy společnosti. Čím je tato hodnota vyšší, tím nižší riziko platební neschopnosti 

společnosti hrozí. Za standardní hodnotu je považována hodnota ukazatele rovna 2,5. 

Z tabulky vidíme, že hodnota je po celé sledované období nad standardní a dokonce je 

stále vyšší a vyšší. 
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U pohotové likvidity můžeme sledovat určité výkyvy kolem standardní hodnoty 1. Až 

do roku 2008 se ukazatel pohotové likvidity vyvíjel pozitivně, avšak od roku 2008 začal 

klesat, vlivem vyššího podílu krátkodobých závazků. 

 

3.2.5.2 Zadluženost 

Ukazatele zadluženosti jsou velice důležitým kritériem při posuzování investičního 

rizika z důvodů následné návratnosti vložené investice. Equity Ratio či jinak koeficient 

samofinancování je doplňkem ukazatele Debt Ratio a jejich součet by měl být přibližně 

1.  

 

Název Vzorec 2005 2006 2007 2008 2009 

Equity Ratio (%) VK/AKT           
  Vlastní kapitál/aktiva 52,66% 67,93% 69,34% 68,92% 71,96%
Debt Ratio I. (%) CZ/AKT           
  Cizí zdroje/Aktiva 46,22% 31,73% 27,85% 30,95% 27,89%
Debt Ratio II. (CZ+OP)/AKT           
  (Cizí zdroje+Ostatní pasiva)/Aktiva 0,46 0,32 0,31 0,31 0,28
Debt Equity Ratio CZ/VK           
  Cizí zdroje/Vlastní kapitál 0,88 0,47 0,40 0,45 0,39
Úrokové krytí I. EBIT/úroky           
  (VH před zdaň.+n.úroky)/N.úroky 28,38 23,77 34,61 26,77 5,78
Úrokové krytí II. (EBIT+odpisy)/úroky           
  (VH před zdaň.+n.úroky+odpisy)/N.úroky 30,35 27,06 36,98 28,09 8,11
Cash Flow CF/(CZ-R)/360           

  
(VH za účetní období+odpisy)/(Cizí zdroje-

Rezervy)/360 0,00123 0,00207 0,00257 0,00166 0,00079

Tabulka 10 - Zadluženost 

 
Dle tabulky lze konstatovat, že zadluženost firmy je v letech 2006 až 2009 nízká, mezi 

25 - 30 %. Obvyklá průměrná hodnota tohoto ukazatele je 50 %. Od roku 2005 můžeme 

sledovat pozitivní vývoj, což bych ohodnotil jako optimální.  

Na nárůstu zadluženosti ve výši 46,2 % v roce 2005 se podílelo několik zásadních 

faktorů, mezi nimi například čerpání bankovního úvěru na rekonstrukci prodejního 

prostoru na ulici Václavská.  

Dalším jevem, je růst firemních pohledávek z obchodního styku, projev druhotné 

platební neschopnosti, v době kdy firmě neplatili její odběratelé.  
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Graf 6 - Zadluženost 

 

3.2.5.3 Využití aktiv 

U ukazatelů využití aktiv se sleduje schopnost firmy to, zda dosahuje co nejlepších 

hospodářských výsledků a to za okolností ideálního využití vloženého majetku. Pokud 

má firma více aktiv, vznikají jí tímto zbytečně vynaložené náklady a tím i nižší zisk a 

naopak má-li jich málo, přichází o tržby, které by mohla získat. 

 

Název Vzorec 2005 2006 2007 2008 2009 

Obrat aktiv T/AKT           
  Tržby/Aktiva 2,30 2,26 2,37 1,98 1,71

Obrat zásob T/ZÁSOBY           
  Tržby/Zásoby 12,35 10,36 10,86 8,34 7,11

Doba obratu aktiv (AKT/(T/360))           

  
Aktiva celkem/(T. za prod.zboří+T.za prodej 

vl.výr.a služeb)/360 0,00 0,001 0,001 0,001 0,002

Doba obratu zásob (ZÁS./(T./360))           
  Zásoby/(Tržby/360) 29,15 34,75 33,16 43,15 50,60
Doba inkasa 
pohledávek POHL./(T/360)           
  (Kr.pohl.+Dl.pohl.)/(Tržby/360) 72,01 59,98 61,07 46,71 47,50
Doba úhrady kr. 
závazků (KZ/(T/360))           
  Kr.závazky/(Tržby/360) 42,69 17,51 22,12 24,38 16,52
Obrat dlouhodobého 
majetku T/DM           
  Tržby/ Dlouhodobý majetek 7,75 7,21 9,94 6,73 6,64

Tabulka 11 - Využití aktiv 
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Od roku 2008ukazatel obratu celkového kapitálu klesá, za dobrou hodnotu se ovšem 

považuje hodnota vyšší jak 1,6, tzn. výsledky jsou nadmíru uspokojivé. Z grafu vidíme 

že po celé sledované období se hodnota drží nad touto hranicí. 

 

Graf 7 – Obrat aktiv 

 

Je nutné především zjistit, jestli se ve společnosti nenachází nějaký neproduktivní 

majetek, který by firma mohla prodat, nebo po inventarizaci provést jeho likvidaci.  

Ukazatel obratovost zásob je někdy také označován jako ukazatel intenzity využití 

zásob. Vyšší hodnota tohoto ukazatele by měla vypovídat o tom, že firma nemá 

nadměrné nelikvidní zásoby. Tyto by nebyly produktivní, vyvolávají zbytečné 

skladovací náklady a vážou v sobě finanční prostředky. Norma v USA je 9. 

Hodnota ukazatele průměrné doby obratu zásob by měla mít pokud možno co nejnižší 

velikost. U firem v ČR je obvyklá průměrná doba obratu zásob 50 až 100 dnů.  

Obratovost zásob mezi lety 2005 až 2009 klesala z 12 na 7,11, což mělo za následek 

výrazné snížení velikosti zásob. V roce 2005 zásoby, respektive zboží zaznamenalo 

nárůst až na dvojnásobek oproti minulým letům. Jelikož ale přímo úměrně tomuto se 

zvyšovaly i tržby, na celkový obrat zásob to nemá vliv. Většinu ve zboží firmy měl roku 

2005 zahradní nábytek, z důvodu výhradní distribuce. Průměrná doba obratu zásob je 

35, což znamená, že firmě trvá přibližně 35 dnů, než zásoby uvede v tržby. I když 

v posledním roce 2009 tato doba vzrostla až na 50 dnů. 
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Graf 8 – Doba obratu zásob 

 

Na našem trhu se hodnoty doby obratu pohledávek pohybují v rozmezí 40 až 60 dnů.  

Ukazatel by měl mít co nejnižší velikost. V prvních dvou sledovaných letech můžeme 

sledovat hodnoty 73 dnů a 60 dnů, kdy z důvodu nesolventnosti odběratelů firma 

obdržela své peníze se zpožděním téměř měsíc. Od roku 2007 se situace zlepšuje a 

odběratelé dodržují lhůty splatnosti faktur. Situaci v letech 2008 a 2009 hodnotím již 

jako výbornou, hodnota je klesající. 

 

 

Graf 9 – Doba obratu pohledávek 
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Firma by měla v blízké budoucnosti vynaložit určité finance na tvorbu jednoduché 

elektronické kartotéky o solventnosti svých obchodních partnerů. Spousty 

vypovídajících informací o neseriózních či nesolventních firmách lze také najít 

například na internetu, například na různých databázích dlužníků apod.  

 

3.2.5.4 Rentabilita 

 

Název Vzorec 2005 2006 2007 2008 2009 
ROA - Rentabilita 
celk.aktiv EBIT/AKT          

  (VH před zdaněním+N.úroky)/aktiva celkem 26,05% 27,92% 31,98% 22,76% 7,54%
Rentabilita tržeb EBIT/T           

  (VH před zdaněním+N.úroky)/tržby celkem 11,34% 12,38% 13,48% 11,48% 4,42%

Obrat celkových aktiv T/AKT           
  Tržby/Aktiva 2,30 2,26 2,37 1,98 1,71
ROCE - Rentabilita 
kapitálu (EBIT/(VK+DL.K))           

  
EBIT/VK+Rezervy+Dl.Závazky+Bankovní úvěry a 

výpomoci 36,36% 31,48% 38,71% 26,34% 8,19%
ROE - Rentabilita 
vl.kapitálu ČZ/VK           
  VH za účetní období/Vlastní kapitál 35,39% 29,14% 33,95% 25,22% 6,77%

Rentabilita tržeb ČZ/T           
  VH za účetní období/Tržby 8,11% 8,78% 9,92% 8,76% 2,86%

Finanční páka AKT/VK           
  Aktiva/Vlastní kapitál 189,89% 147,22% 144,23% 145,10% 138,96%

Mzdová náročnost 
tržeb Mzdové náklady/Tržby 4,7% 5,6% 5,3% 7,3% 8,1%

Tabulka 12 - Rentabilita 

Základním měřítkem rentability je ziskovost celkového kapitálu. Ta nám uvádí, jaký 

efekt připadá na jednotku kapitálu vloženého do naší podnikatelské činnosti.  

Pokud se zaměříme na ukazatel celkového kapitálu, zjistíme, že nejvyšší hodnotu 

dosahoval v  roce 2007 a dalších došlo k poklesu a v roce 2009 klesnul až na nejnižší 

hodnotu.   

Ukazatel rentability vlastního kapitálu dosahuje ve všech obdobích vyšších hodnot než 

ukazatel rentability celkových aktiv až na poslední rok 2009. Můžu konstatovat, že do 

tohoto roku firma efektivně využívá cizí zdroje, protože ROE je většinou vyšší jak 

ROA.  
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Graf 10 – ROA a ROE 

3.2.6 Altmanův index finančního zdraví 

Firma Lino není obchodována na burze cenných papírů, z toho důvodu jsme aplikovali 

vzorec pro firmy, které nejsou kótovány na burze, a za tržní hodnotu základního 

kapitálu firmy se považuje hodnota účetní.  

  

2004 2005 2006 2007 2008

     

2,75 3,60 3,90 3,66 4,30

0,27 0,39 0,37 0,42 0,55

0,81 0,87 0,99 0,71 0,234

0,48 0,90 1,05 0,94 1,08

2,29 2,25 2,37 1,98 1,70

6,60 8,01 8,68 7,71 7,87

Tabulka 13 – Altmanův index 

Ve všech sledovaných letech se index nachází v pásmu prosperity. Dosažené výsledky 

bych hodnotil jako výborné a hodně nad pásmem bankrotu. Není divu, že firma získala 

ohodnocení štika roku, protože její výsledky jsou skvělé. 

3.2.7 Index IN 05 

Index IN neboli index důvěryhodnosti českých podniků byl sestaven Ivanem a Inkou 

Neumaierovými pro hodnocení finančního zdraví podniků v České republice. Tento 

index využívá analýzy českých účetních výkazů a zvláštností současné ekonomické 
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situace v ČR. Interpretace výsledků však může být použita pouze pro hrubou orientaci, 

nelze jím nahradit kompletní finanční analýzu. 

 

Rok 
Ukazatel(Vzorec 

výpočtu) 
Aktiva/Cizí 

zdroje 
(HV před 

zdaněním+N.úroky)/Aktiva Výnosy/Aktiva

Oběžná 
aktiva/Krátkodobé 

dluhy 
(HV před 

zdaněním+N.úroky)/N.úroky

2004 

Výše ukazatele 2,1634663 0,2605068 1,0801851 2,539961 28,380165

Váha ukazatele 0,13 3,92 0,21 0,09 0,04

Vážená hodnota 0,2812506 1,0211865 0,2268389 0,2285965 1,1352066
Součet vážených 
hodnot 2,893079056 

2005 

Výše ukazatele 3,1513914 0,279164 1,07372 4,7533606 23,765517

Váha ukazatele 0,13 3,92 0,21 0,09 0,04

Vážená hodnota 0,4096809 1,0943227 0,2254812 0,4278025 0,9506207
Součet vážených 
hodnot 3,107907976 

2006 

Výše ukazatele 3,5901602 0,3198419 0,9674294 4,7202115 34,606897

Váha ukazatele 0,13 3,92 0,21 0,09 0,04

Vážená hodnota 0,4667208 1,2537804 0,2031602 0,424819 1,3842759
Součet vážených 
hodnot 3,73275625 

2007 

Výše ukazatele 3,2314955 0,2276427 0,5651153 5,02234 26,766871

Váha ukazatele 0,13 3,92 0,21 0,09 0,04

Vážená hodnota 0,4200944 0,8923594 0,1186742 0,4520106 1,0706748
Součet vážených 
hodnot 2,953813469 

2008 

Výše ukazatele 3,58601 0,0753881 0,4348627 5,0911602 5,7824427

Váha ukazatele 0,13 3,92 0,21 0,09 0,04

Vážená hodnota 0,4661813 0,2955215 0,0913212 0,4582044 0,2312977
Součet vážených 
hodnot 1,542526084 

Tabulka 14 – Index IN05 

Dle zjištěných výsledků z analýzy Idexu IN 05 lze usoudit, že firma Lino tvoří 

hodnotu pro majitele a její výsledky jsou i zde výborné. Leč v roce 2008 došlo k vcelku 

výraznému zhoršení, které bylo zřejmě způsobeno vlivem finanční krize, která se 

promítla i do oboru podnikání kde se pohybuje firma Lino. 

 

3.3 Souhrnné hodnocení finanční situace podniku 

V této kapitole si zrekapitulujeme výsledky, které jsme zjistili v předchozí části finanční 

analýzy. Pokusíme se posoudit, jak podnik naplňuje cíle podnikání, za něž lze ve 

finanční oblasti považovat maximalizaci tržní hodnoty podniku v různých pojetích, 
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trvalou platební schopnost, trvalý a dostatečně vysoký výsledek hospodaření, rentabilitu 

vlastního kapitálu a další. Východiskem pro zpracování této kapitoly jsou výsledky 

absolutních ukazatelů, analýzy cash flow, poměrových ukazatelů, provozních ukazatelů 

a soustavy ukazatelů, ale i například SWOT analýza apod. 

 

3.3.1 Vývoj vlastního podnikání 

Na tržbách společnosti se největší měrou podílí prodej zboží, což je dáno charakterem 

firmy a jejím předmětem podnikání, kdy od svých dodavatelů, především zahraničních 

firma zboží nakupuje a prodává dále zákazníkům v ČR. 

Tržby za prodej zboží tvoří více jak 50% zisku. Co se týká samotných tržeb, tak ty za 

sledované období neustále stoupají, pouze v roce 2006 došlo k mírnému poklesu, který 

byl způsoben nutností snížení prodejních cen. Ale předchozí rok, kdy došlo ke zvýšení 

tržeb téměř o třetinu byl pro firmu mimořádně úspěšný, v tom roce se stala výhradním 

distributorem nábytku slovinské firmy Alois pro ČR. 

Rentabilita je všech sledovaných letech vysoko nad oborovými průměry, ať už se jedná 

o ROE, ROA i ROI. Pouze v posledním sledovaném roce 2009 došlo k výraznému 

zhoršení těchto měřených ukazatelů, ale stále můžeme hodnotit společnost jako vysoce 

ziskovou. 

Nejvýznamnější položku v analýze nákladů tvoří, opět podle zaměření firmy náklady za 

prodané zboží. Ale musíme konstatovat, že náklady rostou souběžně s tím, jak rostou 

tržby. Přesněji by se dalo říci, že tržby rostou vyšším tempem, že rostou náklady 

 

3.3.2 Vývoj vlastního majetku, jeho využití a financování 

Majetek firmy byl až do roku 2005 tvořen především oběžnými aktivy. Společnost 

povětšinou pouze nakupovala a dále prodávala zboží, respektive její sortiment. Nárůst 

v roce 2005 byl způsoben nákupem nemovitosti v hodnotě 5 mil Kč. Tato nemovitost 

byla zakoupena za účelem výstavního salonu, zároveň fungujícímu jako prodejna, 

kterou do té doby firma vůbec neměla a její další prostory jsou spíše využívány jako 

sklady. 
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Z analýzy jsme dále zjistili, že firma používá na krytí majetku především vlastní kapitál, 

pouze v roce 2005 byla nucena využít úvěr na pokrytí nákladů ohledně výše zmíněné 

nemovitosti. Vlastní kapitál v tomto roce klesl až na 50%, avšak v dalších letech opět 

stoupnul na dřívější hodnotu 70%. V této výši se pohybuje po celé sledované období. 

Kladné hodnoty čistého pracovního kapitálu po celé sledované období ukazují, že 

společnost má téměř ve všech letech přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými 

zdroji. Společnost tedy uplatňuje tzv. konzervativní způsob financování, kdy 

dlouhodobým kapitálem financuje stálá aktiva, ale i část oběžných aktiv. Tato strategie 

financování zajišťuje finanční stabilitu, ale nevýhodou je, že toto financování je 

nákladné. Vedení podniku by mělo realizovat vyvážený způsob financování majetku. U 

vyváženého způsobu financování jsou dlouhodobé zdroje ve výši dlouhodobého 

majetku, tzn., že životnost aktiv je v souladu s životností pasiv (s jejich splatností). 

Intenzita využití celkových aktiv společnosti je ve všech sledovaných letech nad 

doporučenou hodnotou. Což je pozitivní výsledek, který naznačuje, že společnost 

disponuje přiměřenou výší aktiv vzhledem ke své činnosti. V posledních letech stoupla 

doba obratu zásob až na 50 dní, což ale stále není kritická hodnota, společnost si jen 

může dovolit tyto zásoby v podobě zboží držet a nabídnout tak zákazníkům širší 

sortiment.   

 

3.3.3 Vývoj zadluženosti a likvidity  

Ohledně zadluženosti můžeme konstatovat, že u společnosti je převážně nízká, 

pohybuje se mezi 25%-30%, obvykle se tato hodnota nachází kolem 50%. 

Hodnoty ukazatelů likvidity jsou po celé sledované období nad standardní úrovní a 

dokonce je stále vyšší a vyšší. U pohotové likvidity můžeme sledovat určité výkyvy 

kolem standardní hodnoty 1. Až do roku 2008 se ukazatel pohotové likvidity vyvíjel 

pozitivně, avšak od roku 2008 začal klesat, vlivem vyššího podílu krátkodobých 

závazků. 
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3.3.4 Vývoj soustav ukazatelů 

Altmanův index finančního zdraví hodnotí společnost ve všech sledovaných letech jako 

finančně silnou. Ovšem Altmanova analýza v podmínkách České republiky přináší 

určitá úskalí. Je tedy vhodnější věnovat větší pozornost výsledkům indexu IN, který byl 

sestaven pro hodnocení finančního zdraví podniků v ekonomických podmínkách České 

republiky. Dle tohoto indexu je společnost hodnocena jako důvěryhodná a finančně 

silná ve všech sledovaných letech, kromě roku posledního, kdy se i na této úspěšné 

společnosti promítly důsledky finanční krize, ale stále se nachází na hranici šedé zóny a 

hodnoty pro vlastníka 
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V této poslední kapitole bych se rád zaměřil na návrh řešení problémů, které jsme 

zjistili ze všech předchozích částí. Ať co se týče vlastní finanční analýzy, tak i dalších 

problémů, nastíněných například ve SWOT analýze. Vzhledem k dobré, ale zhoršující 

se finanční situaci podniku, lze nějaké doporučení hledat jen těžko. Avšak po konzultaci 

se svými kontakty uvnitř firmy, respektive vlastníky jsem našel jeden zásadní problém, 

které by stál za úvahu a jehož vyřešením by finanční situace ještě více vzkvétala. 

Tím problémem, leč problémem pozitivním, je nárůst poptávky od zákazníků po 

sortimentu firmy až o 30-35% za poslední dobu. Tento nárůst je zřejmě způsoben 

vlivem trhu EU, ale i spokojeností zákazníků firmy, kteří firmu doporučují dále a dále. 

Ovšem největším přínosem pro stále rostoucí poptávku je vliv internetu, který se 

v posledních letech firma Lino konečně rozhodla využívat ve větší míře. Díky tomuto 

prodejnímu kanálu se k firmě snáze dostanou ať malí, tak velcí odběratelé. 

V ostatních, daleko větších firmách podobného zaměření by toto nekvalifikovali jako 

problém, ale jako důvod k oslavě. Bohužel pro tak malou firmu jako je firma Lino je 

toto problém, už z hlediska toho, že pozdní dodací termíny můžou vést k negativním 

referencím od potenciálních zákazníků. Proč je problémem vyhovět nárůstu počtu 

zákazníků? Jsou to především skladovací prostory firmy, které se rozkládají na pouhých 

šesti stech metrech čtverečních a to je naprosto nevyhovující stav vzhledem k současné 

situaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62

4.1 Skladování 

Jak bylo zmíněno výše, firma musí nějak reagovat na nárůst obratu z poslední doby a na 

přiliv nových zákazníků. Současné skladovací prostory se nacházejí v samotném centru 

Brna a tudíž není možné jejich rozšiřování, protože není možné nic přistavět apod. 

Samotné skladování v tomto objektu funguje na klasickém základu importu a exportu, 

s tím, že jsou k dispozici tři oddělené prostory, které dohromady tvoří oněch 600 metrů 

čtverečních jak bylo zmíněno výše. V jednom z objektů je zároveň administrativní část, 

včetně obchodních prostor, kde je možno shlédnout některé vybrané části sortimentu. 

Další problém, mimo samotnou rozlohu objektu je jeho přístup pro například 

kamionovou dopravu. V objektu je přílišně stížená manévrovací schopnost těchto 

kolosů a tito musí parkovat až na vcelku vzdálené hlavní ulici, kde poté musí vykládka 

zboží proběhnout ručně. Do této ruční vykládky se musí zapojit i účetní a další 

administrativní pracovníci, což vede ke snížení produktivity práce a celkového času 

vůbec. 

4.2 Nové firemní prostory 

K vyřešení veškerých problémů firmy by bylo nejvhodnější vystavět či pronajmout 

nové prostory. Vzhledem k tomu, že nárůst poptávky se zdá trvalejšího a 

dlouhodobějšího rázu, domnívám se, že jiná možnost není. 

 

4.2.1 Prostory - umístění 

Od vedení firmy jsem vyzjistil, že nejvhodnějším umístěním pro novou skladovou halu 

je okolí nákupní zóny Brno – Modřice, nejlépe přímo u přivaděče E 152, kde se již 

několik nábytkových center nachází. Domnívám se, že koncentrace oborové konkurence 

by firmě prospěla. Celková výměra pozemku by měla přesáhnout pět tisíc metrů 

čtverečních, aby bylo umožněno co nejsnadnějšímu přístupu nákladních vozidel ze 

zadní části, tak i aby bylo zajištěno dostatečné parkování pro vozy osobní, případných 

koncových zákazníků. 

 

 



 63

4.2.2 Koncept prostor 

Samotné prostory by se měli skládat z několika částí. Především je to samotný sklad, 

dále pak administrativní část, montážní část a prodejní salon. 

 

• Prodejní salon – Prodejní salon by měl být z ocelové konstrukce, výloha 

prosklená a orientována směrem k silnici, respektive hlavnímu tahu na Modřice 

 

• Administrativní část - Ze zděného materiálu. Stejně jako dílna a prostory pro 

montáž nábytku. Tyto materiály jsou sice o něco nákladnější, ale jsou nezbytné z 

důvodů lepšího odhlučnění a tepelné izolace pracovních prostor. 

 

• Sklad a montáž – Sortiment firmy je nábytek, který nemá žádné specifické 

požadavky na skladování, může být tato část postavena z méně nákladné ocelové 

zateplené konstrukce. Nejdůležitější pro nás je pouze to, aby výrobky byly 

uchovány v suchých a provzdušněných prostorech. 

 
Pro skladování kovového zahradního nábytku nám bohatě postačí pouze zastřešené 

venkovní prostory. Tato část bude používána z důvodu ekonomických úspor a musí být 

pochopitelně hlídané kamerovým systémem apod. 

Celková uzavřená plocha prostor se předpokládá do výměry cca 1200m2 a skladovací 

prostory pro zahradní nábytek cca 300m2. 

Plocha parcely je brána s rezervou pro případné rozšiřování v budoucnu. 

 

4.2.3 Financování záměru 

Financování záměru bych rozdělil do třech možných situací, z nichž každá teoreticky 

může nastat.  

• Situace optimistická – firma získá na svůj záměr dlouhodobý úvěr, který bude 

vzhledem k stále rostoucím výsledkům hospodaření bez problémů splácet. Tj. 

bude se stále těšit nárůstu počtu zákazníků, získá další kontakty na velké 

odběratele a nedostane se do finančních potíží. 
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• Situace realistická – Firma taktéž získá úvěr, ale vzhledem k finanční krizi je 

možné že její finanční situace začne kolísat a dokonce se může dostat i do 

menších finančních problémů. Ovšem podle výsledků, které jsme si uvedli ve 

výpočtové části finanční analýzy se domnívám že tato situace by nastat neměla, 

krize nekrize. 

• Situace pesimistická – Firma úvěr nezíská. Dále by se nic nedělo, protože vlastní 

kapitál společnosti není na takovou obrovskou investici dostatečný. Ale do 

pesimistické vize je možné zařadit i to, že firma úvěr získá, ale její schopnost 

splácet bude dlouhodobě náročná. Tato situace by ale mohla nastat jen v případě 

velkého nárůstu konkurence na trhu, obrovské ztráty velkých odběratelů apod. 

Tato situace je krajně nepravděpodobná. 

 

Opět po konzultaci s vedením jsem dospěl k závěru, že úvěr by měl být realizován 

formou podnikatelského úvěru u ČSOB. Rozpočet na výstavbu pravděpodobně 

přesáhne dvacet miliónu Kč. Jako zástavní právo u úvěru by měl být použit výstavní 

salon na ulici Víděňská, o kterém jsem se zmiňoval například při analýze rozvahy. 

Tento salón byl pořizován za 5 mil. Kč, avšak za čtyři roky jeho fungování jeho hodnota 

vzrostla na více jak 8 mil. Kč. K doplacení úvěru za tento majetek v současné době 

zbývá už jen 1,6 mil. Kč.  

Standardní podmínky pro získání úvěru tohoto typu jsou kolem 20ti % požadované 

částky. Avšak vzhledem k dobré platební morálce a rostoucím hospodářským 

výsledkům by mělo postačit i 15% krytí. Firma má pochopitelně zájem na tom, aby 

doba splácení byla co nejdelší, tj. delší jak 15 let. 

Nové prostory budou financovány finančními prostředky formou úvěru. Tento úvěr 

bývá poskytnutý na financování maximálně 70% z pořizovací ceny nemovitosti. 

Způsob, kterým se úročí je pohyblivá úroková sazba s přechodnou fixací Ta se skládá 

z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu a 12ti měsíční marže 

v pevné výši. Výhodou tohoto úvěru je především nízká úroková sazba. Podmínkou pro 

získání úvěru je nutnost prokázat způsob využití úvěru. Banka vyplácí peníze 

pochopitelně pouze bezhotovostním platebním stykem, a to přímo na účet prodejce po 

předložení faktury. Další z řady výhod této metody financování je, že zaplacené úroky 
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jsou poté daňově uznatelnou položkou. Takže nám snižující daňový základ a tímto 

způsobem je možné předčasně splatit zbytek dluhu bez úroku a sankce. 

Podmínky pro získání úvěru jsou následující. 

 

• Informovat o předmětu financování 

• Roční účetní uzávěrky za poslední tři roky 

• Daňová přiznání za poslední tři roky (včetně příloh) 

• Ekonomické výsledky za poslední tři měsíce 

• Potvrzení o bezdlužnosti  

 

Dle mých informací firma Lino veškeré tyto podmínky splňuje. Především ukazatele 

zadlužení jsou v potřebných hodnotách, HV stoupá a jak jsem zmínil výše, firma vlastní 

nemovitost kterou bude ručit. Dalo by se téměř s jistotou počítat s tím, že firma úvěr 

získá. 

4.3 Hodnocení přínosů návrhu 

• Stávající nájem za dosavadní skladovací prostory se špatnou možností parkování 

pro zákazníky a dalšími problémy je skoro 80tis./měsíčně. To jsou nemalé 

finanční částky, které jdou zbytečně za nájem a pochozí ještě z doby kdy firma 

na tom nebyl tak dobře jako nyní. Tyto finanční prostředky budou poté využity 

na financování úvěru po postupném ukončení činnosti na stávajícím místě. 

• Velmi by vzrostla úroveň produktivity práce. Předešlo by se nynějším 

výrazným časovým ztrátám, ke kterým dochází v této době velmi často. To bude 

znamenat obrovskou úsporu času, která následně povede k hospodářskému 

nárůstu. 

• Vzhledem ke zkušenostem se stávajícím výstavním salonem na ulici Vídeňská, 

by samotný prodej byl zcela dostatečný ke splácení případně dosaženého úvěru. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce, jak bylo uvedeno v první kapitole, bylo zhodnotit finanční situaci 

firmy Lino s.r.o. za posledních pět let jejího fungování na našem, ale i zahraničním trhu. 

Dále pak na základě získaných údajů navrhnout případné změny ve firmě, které by 

přispěli k ještě lepším výsledkům hospodaření a přinesli by vlastníkům, respektive 

vlastníku vyšší zisk. 

Ze získaných výsledků finanční analýzy mohu konstatovat, že firma Lino s.r.o. je 

finančně zdravou společností, s nepřetržitým růstem tržeb. Samozřejmě se i této firmy 

dotkla globální finanční krize, ale stále se drží ve velice kladných číslech, o čemž svědčí 

i její každoroční kvalitní umístění ve štice roku českých podniků a firem. 

Firma ale nesmí usnout na vavřínech a musí stále sledovat svoje výsledky, analyzovat 

je, navrhovat a schvalovat případné změny. Dnešní konkurence je tvrdá ve všech 

oblastech podnikání. 

Domnívám se, že mnou uvedený návrh řešení je sice nefinančního charakteru, ale pro 

firmu je určitě nejdůležitější a zisk především z dlouhodobějšího hlediska bude pro 

firmu Lino s.r.o. velice vysoký, nemluvě o dalším zvýšení prestiže apod. 
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