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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá sestavením návrhu finančního plánu pro společnost 

Formplast Purkert, s.r.o. První část práce obsahuje teoretická východiska finančního 

plánování. V druhé části je představena analyzovaná společnost a analýza současného 

stavu společnosti. Následně je navržen finanční plán společnosti na období 2019-2023 

a to v optimistické a pesimistické variantě. V závěrečné části práce jsou obě varianty 

finančního plánu zhodnoceny.  

Abstract 

This master’s thesis is focused on drafting the corporate financial plan proposal for the 

company Formplast Purkert, s.r.o. The first part contains the theoretical basis of 

financial planning. The second part introduces the analyzed company and the analysis 

of the current condition of the company.  Consequently is it proposed financial plan of 

company for the period 2019-2023 in the optimistic and pessimistic variant. In the 

final part of the thesis are evaluated both options of the financial plan.  
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ÚVOD 

Cílem každé společnosti je dosažení maximálního možného zisku a stabilní pozice 

s potenciálem růstu na trhu působení. V současné době, kdy dochází k častým změnám 

tržních podmínek a růstu konkurence (globální i tuzemské), je velmi důležité, aby 

společnost dbala nejen na kvalitu obchodní stránky, ale také na stránky finanční. 

Předpokladem bezproblémového fungování je tedy stanovení strategie, která bude 

zahrnovat i strategii finanční. Finanční plánování vychází nejen ze stanovené strategie, 

ale také ze zjištěných výsledků, kterých bylo dosaženo v minulém období a požadavků 

na budoucí potřebu financí a pravděpodobnost s jakou tato situace nastane. Samostatné 

stanovení finanční strategie a cílů však není dostačující. Je také potřeba pracovat 

s konkrétními hodnotami jako je výše finančních prostředků a jejich struktura (cizí či 

vlastní zdroje financování), hodnoty vykazované v daném oboru či hodnoty vykazované 

konkurencí.  

V rámci finančního řízení společnosti, je velmi důležité využívat finanční a strategické 

analýzy, které nám dávají podklady pro krátkodobé ale i dlouhodobé rozhodování 

managementu a pomáhají získat komplexní pohled na fungování společnosti. Výsledky 

získané pomocí těchto analýz jsou důležité nejen pro management společnosti a sestavení 

kvalitních finančních plánů, ale i pro další stakeholdery jako jsou banky, obchodní 

partnery, zaměstnance apod. Sestavením finančních plánů však práce finančního 

manažera nekončí. Dalším krokem by mělo být srovnání těchto plánů s vytyčenými cíli a 

zjistit do jaké míry jsou tyto cíle naplněny a jak moc se odchylovaly. Pro zajištění 

kontroly nad hospodařením společnosti a jejími financemi by mělo být cílem každého 

podniku, aby se finanční plánování stalo běžnou činností.  

Tato práce má poskytnout komplexní pohled na výsledky společnosti Formplast Purkert 

po zpracování finanční analýzy za posledních 5 let a aktuální strategické analýzy Na 

základě těchto analýz bude poté sestaven finanční plán na období 5 let. Společnost 

Formplast Purkert s.r.o. vznikla v roce 1993 a je již tradiční výrobce lisovacích forem a 

plastových výlisků a má dobré postavení v oboru svého působení.  
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Tato diplomová práce bude rozdělena do čtyř částí. V první části budou definovány cíle 

práce a použitá metodika. Druhá část se bude zabývat teoretickými východisky 

finančního plánování, finanční a strategické analýzy a vnášet tak pochopení do některých 

pojmů, postupů a výpočtů, které budou v této práci použity. V třetí části bude 

zanalyzován současný stav společnosti právě pomocí ukazatelů finanční analýzy a metod 

hodnocení strategické analýzy. Závěry z těchto analýz budou shrnuty pomocí SWOT 

matice. Poslední část bude tvořena vlastním návrhem finančního plánu, který staví na 

vyčíslených hodnotách prognózy tržeb a potřebných generátorů hodnot. Na základě 

těchto předpokladů budou následně sestaveny finanční výkazy v optimistické a 

pesimistické variantě na následujících 5 let (období 2019-2023). 
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CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je navržení finančního plánu pro vybranou 

společnost Formplast Purkert, s.r.o. pro období následujících 5 let tedy roky 2019-2023. 

Toto téma jsem zvolila především proto, že finanční plánování patří mezi základní pilíře 

v podnikovém rozhodování a dokáže velmi markantním způsobem ovlivnit otázky 

budoucího rozvoje podniku. Jelikož Formplast Purkert patří mezi výrobní společnosti, je 

vzhledem k rostoucí konkurenci důležité, aby zajistila plynulost chodu a procesů ve své 

činnosti. K tomu bezpochyby dopomohou právě podnikové a finanční plány jednotlivých 

položek jako jsou tržby, náklady, kapitálová struktura, dlouhodobý a krátkodobý majetek 

a tak dále. 

Za účelem sestavení finančního plánu byly stanoveny sekundární cíle, bez kterých by 

nebylo možné naplnit cíl primární. V rámci sekundárních cílů bude provedena strategická 

analýza vnějšího i vnitřního okolí podniku pomocí SLEPTE analýzy a Porterovy analýzy 

konkurenčních sil a analýza generátorů hodnoty podniku. Následně bude provedena také 

finanční analýza z předchozích let 2014–2018. Výsledky finanční analýzy budou 

srovnány s oborovými průměry a výsledky konkurence za toto období. Výstupem ze 

získaných dat bude SWOT analýza, která bude shrnutím aktuálního stavu podniku. 

Následně z těchto dat bude stanovena plánovaný výkaz zisku a ztráty, plánovaná rozvaha 

a plánovaný výkaz peněžních toků v optimistické a pesimistické variantě. 

V diplomové práci jsou použity tyto výzkumné metody pro pochopení a naplnění cílů této 

práce:  

• Pozorování – tato metoda byla použita především v rámci návštěv společnosti a 

sloužila pro pochopení základního fungování společnosti, vztahů a uplatňovaných 

pravidel. 

• Analýza – analýza představuje proces myšlenkového rozkladu od obecného 

k dílčím částem. Analýza byla použita hlavně v části finanční analýzy 

(např. horizontální a vertikální analýza). 

• Syntéza – představuje opak analýzy, kdy z dílčích výsledků sestavujeme 

zobecněný závěr. Tato metoda byla použita při vyhodnocování výsledků 

strategické a finanční analýzy. 
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• Komparace – její podstatou je srovnávání daného ekonomického subjektu 

s jinými ekonomickými subjekty, stanovenými hodnotami apod. Tato metoda 

byla aplikována především v části finanční analýzy (srovnání s oborovým 

průměrem a konkurencí) a porovnání v rámci kontroly sestaveného finančního 

plánu. 

• Analogie – analogie vychází částečně z komparace (srovnání) a používá se pro 

usuzování odvozeného dle podobnosti s jinou situací. Tato metoda byla použita 

při plánování rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

• Indukce – tato metoda spočívá ve vyvozování obecného závěru na základě dílčích 

poznatků. Indukce je velmi často ovlivněna subjektivními vjemy jako jsou 

zkušenosti a znalosti. V této práci je indukce použita především v závěrečné části 

při formulaci závěrů a doporučení. 

• Dedukce – je opakem indukce, tedy postupuje od detailnějších aspektů 

k obecnému závěru. Dedukce velmi úzce doplňuje indukci. 

• Matematické a statistické metody – v práci jsou využity základní matematické 

metody, ale i statistické metody jako regresivní analýza a analýza časových řad, 

která je využita v sekci prognózy tržeb (Lorenc, 2013). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ PODNIKU 

V úvodní části této práce budou postupně provedena literární rešerše, která přiblíží 

základní pojmy z oblasti finančního plánování, tvorby finančního plánu a finanční 

analýzy.  Je vhodné říct, že kvalitně připravený finanční plán vychází z detailní analýzy 

dané společnosti, založené na strategické a finanční analýze, které dopomohou k lepší 

predikci vývojů jednotlivých parametrů. Proto v této části budou také definovány 

základní strategické analýzy jako SWOT analýza, Porterův model konkurenčních sil či 

PESTLE analýza. 

 

1.1 Finanční plánování 

Dle Růčkové (2015, s. 89) lze definovat finanční plánování jako: „Soubor činností, jejichž 

výsledkem je předpověď budoucích efektů finančních a investičních rozhodnutí firmy 

neboli finanční plán.“ Jinak řečeno, finanční plánování je specificky zaměřená činnost, 

jejímž cílem je řešení, které zabezpečuje žádoucí výnosovou situaci a finanční stabilitu 

podniku v daném časovém období. Finanční plánování patří mezi základní manažerské 

funkce řízení. Účelem finančního pánování je zajištění likvidity, což je založeno na určení 

velikosti a struktury potřebných zdrojů (Růčková, 2015, s. 89). 

 

1.1.1 Principy a zásady finančního plánování 

Jako při tvorbě jakéhokoliv plánu i u finančních plánů je nutné dodržovat určité základní 

zásady, aby vytvořené finanční plány měly určitou vypovídající schopnost. Za základní 

zásady Marek (2006) považuje: 

- systematičnost – snaha o systematické sledování základního cíle, k jehož naplnění 

vedoucí další dílčí cíle, 

- úplnost – plán musí obsahovat všechny prvky a činnosti, ale i faktory které by 

mohly tyto činnosti ovlivnit, 
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- přehlednost – pro zajištění snadné použitelnosti plánů, 

- periodičnost – plány sestavovat po sobě v pravidelně jdoucích obdobích, 

- pružnost – hodnoty musí být v průběhu plánovaného období aktualizovány, 

- klouzavost – horizont předchozího plánu by měl částečně zasahovat do 

plánovacího horizontu nového finančního plánu. 

O tom, jaké zásady jsou pro finanční plánování nejdůležitější, se liší autor od autora. 

Podle Landy (2007) lze za nejdůležitější principy a zásady považovat následující:  

Princip preference peněžních toků – zdůrazňuje to, aby peněžní příjmy převažovaly 

nad peněžními výdaji jak už z dlouhodobého, tak i z krátkodobého časového horizontu. 

Tento princip je velmi důležitý vzhledem k řízení likvidity a pro investiční rozhodování 

(Landa, 2007, s. 110). 

Princip respektování faktoru času – jde o preferenci dřívějšího příjmu před pozdějším, 

a to především při hodnocení efektivnosti investic (metoda čisté současné hodnoty) 

(Landa, 2007, s. 110). 

Princip respektování a minimalizace rizika – společnost by měla preferovat peníze 

získané s menším rizikem před penězi získanými za cenu většího rizika. Snahou 

finančního řízení je také minimalizace rizika, tedy přijímat takové alternativy, která 

obsahuje nejmenší možné riziko při daném zisku (Landa, 2007, s. 110). 

Princip optimalizace kapitálové struktury – finanční management by se měl zaměřit 

na optimální složení podnikového kapitálu, které se promítne i do strategického plánování 

finančních cílů a zajištění finanční stability (Landa, 2007, s. 110).  

V rámci finančního plánování je vhodné, krom principů uvedených výše respektovat i 

následující zásady:  

Zásada dlouhodobosti finančního plánování – strategické finanční cíle společnosti by 

měly být nadřazeny taktickým či operativním finančním cílům. V tom smyslu, že 

operativní cíle by měly podporovat postupnou realizaci strategického cíle. Je však nutné 

respektovat vnější prostředí společnosti (Landa, 2007, s. 111). 
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Zásada hierarchického uspořádání firemních finančních cílů – navazuje na 

předcházející zásadu. Požaduje totiž, aby mezi dlouhodobými cíli i krátkodobými záměry 

byl stanoven cíl hlavní pro dané plánovací období (Landa, 2007, s. 111). 

Zásada reálné dosažitelnosti podnikových cílů – tato zásada předpokládá, že při 

finančním plánování budeme vycházet z analýz vnějšího a vnitřního prostředí a SWOT 

analýzy (Landa, 2007, s. 111). 

Zásada programové ziskové orientace podniku – manažeři středních a velkých 

společností mají nejvyšší prioritu v maximalizaci tržní hodnoty společnosti. Je však 

důležité neopomíjet i ziskovou orientaci (Landa, 2007, s. 111).  

Zásada periodické aktualizace podnikových finančních plánů – vychází z neustálých 

změn podnikového okolí. Nelze tedy striktně trvat na dříve stanovených cílových 

záměrech a je nutné pravidelně finanční plány aktualizovat (Landa, 2007, s. 112). 

Zásada podstatné shody struktury a formy hlavních plánovacích podkladů se 

strukturou a formou podnikových účetních výkazů – struktura a forma sestavování 

finančních plánů musí navazovat na strukturu, formu a dílčí metody vnitropodnikového 

ekonomického výkaznictví (Landa, 2007, s. 112). 

Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánovaných výpočtů – finanční plán by 

měl být zpracován tak, aby nebyl zbytečně komplikovaný a umožňoval rychlou orientaci 

i pro práci nefinančních odborníků (Landa, 2007, s. 112). 

Zásada relativní autonomie finančního – finanční plány by měly být sestavovány tak 

aby vyhovovaly všem zainteresovaným stranám, avšak měl by i přes to zůstat autonomní, 

aby se nestalo, že díky změnám v okolí podniku se začneme vzdalovat od splnění 

strategických cílů (Landa, 2007, s. 112). 
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1.1.2 Metody finančního plánování 

V současné podnikové praxi rozeznáváme tři základní metody plánování financí: metodu 

statistickou, intuitivní a kauzální. 

• Metoda intuitivní – tato metoda vychází z předchozích zkušeností a praktických 

odhadů plánujícího manažera. Nevýhodou této metody je, že manažeři mohou 

opomenout některé faktory či si situaci zjednodušit. 

• Metoda statistická – vyznačuje se tím, že pracuje s prodloužením časových řad 

do budoucnosti. Příkladem je proporcionální růst závazků/pohledávek, majetku 

apod. Metoda ovšem často generuje nepřesné výsledky kvůli nereálným 

předpokladům. 

• Metoda kauzální – je považována za nejideálnější, jelikož je složena ze 4 skupin 

veličin. A to: vstupní veličiny (současné zdroje, VH, personální, obchodní výrobní 

a další plány), žádoucí veličiny (hodnoty likvidity, obratovosti a nákladovosti), 

výstupní veličiny (veličiny, které se získají dosazením vstupních či žádoucích 

veličin do vzorce) a kontrolní veličiny, které monitorují, zda je dosahováno 

plánovaného výsledku hospodaření dle plánovaného výkazu zisku a ztráty 

(Marek, 2009, s. 505). 

 

1.1.3 Finanční řízení 

Finančním řízením se nejčastěji chápe subjektivní ekonomická činnost, která se zabývá 

získáváním nutného objemu peněz a kapitálu z různých zdrojů, následně jejich alokací do 

různých forem majetku a rozdělením zisku (Grünwald, Holečková, 2009, s. 238). 

Základem finančního řízení ve společnosti je stabilita finančního systému. Pokud tento 

předpoklad není splněn, jsou možnosti finančního řízení velmi omezeny (Kalouda, 2011, 

s. 13).  Nejvýznamnější oblasti finančního řízení podle Kaloudy (2011, s. 12) jsou 

především:  

- získávání peněz a kapitálu z různých zdrojů, 

- alokace peněz a kapitálu do různých forem nepeněžního majetku, 

- rozdělování zisku (dividendová politika), 

- evidence, archivace a následné zpracování dosažených výsledků finančního 

řízení.  
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1.1.4 Finanční cíle podniku 

Jako v každém plánování, tak i v oblasti finančního plánování je nutné si stanovit cíle, 

abychom jednoznačně věděli, čeho chceme v dané oblasti dosáhnout. Z právních norem 

upravující podnikání v České republice vyplývá, že základním cílem každého podnikání 

je dosažení a maximalizace zisku, ale nejen to, důležité je také maximalizovat hodnotu 

společnosti, optimalizovat podnikatelské riziko a zajistit co nejvyšší zhodnocení 

investovaného kapitálu pro investory (Kislingerová a kol., 2010, s. 44). 

Hodnota podniku a finanční cíle se dají vyjádřit pomocí ukazatelů finanční analýzy. 

Využitím ukazatelů měřící výkonnost podniku zjistíme rentabilitu jednotlivých složek 

např. aktiv, vlastního kapitálu, investovaného kapitálu apod. Mezi komplexnější 

ukazatele se může řadit ukazatel ekonomické přidané hodnoty EVA, která vyjadřuje 

právě maximalizací hodnoty pro investory, vlastníky a další (Dluhošová, 2011, s. 21). 

Jedním z důležitých faktorů je i růst tržeb ve spojení s tržním podílem, jelikož tržby 

z produktů tvoří hlavní složku provozních i celkových výnosů. V neposlední řadě se pro 

dílčí skupinu finančních cílů uplatňují cílové hodnoty likvidity a zadluženosti (Landa, 

2007, s. 113). 

 

1.2 Finanční plán 

Finanční plán je spojující součástí celého procesu plánování v podniku. Naplňuje 

podnikové strategie a pomáhá dosahovat podnikových cílů. Finanční plán nelze vnímat 

jako administrativní záležitost, jelikož veškeré činnosti, které se v podniku realizují, se 

promítnou do peněžních toků, jež jsou zachyceny právě ve finančním plánu. Jelikož 

finanční plán propojuje veškeré dílčí plány podniku (plány výroby, prodeje, nákupu, 

marketingu a další) slouží také jako nástroj komunikace s externími subjekty (Hrdý, 

Krechovská, 2016, s. 196). 
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1.2.1 Postup tvorby finančního plánu 

V prvé řadě je nutné zajistit veškeré podklady a data pro kvalitní tvorbu finančního plánu. 

Každý dlouhodobý finanční plán by měl své cíle stavět na analýze těchto podkladů: 

• Data finanční analýzy a její závěry – slouží pro stanovení realistických finančních 

cílů. 

• Predikce vývoje klíčových makroekonomických oblastí – HDP, úrokové sazby, 

průměrné a minimální mzdy, inflace, nezaměstnanosti apod. 

• Predikce vývoje cílových trhů a poptávky – odhadnout strukturu preferencí, 

dostupnost substitutů, sílu konkurence apod. 

• Analýza SWOT – vychází ze zjištěných výsledků finanční analýzy a strategických 

analýz. 

• Plán investičního rozvoje podniku – vychází ze SWOT analýzy a strategického 

plánu. Tento plán potřebujeme pro sestavení plánovaného výkazu cash-flow 

• Podnikový kapitálový rozpočet (Capital Budget) – umožňuje plánovat tvorbu 

interních zdrojů a odvodit tak potřebu externích zdrojů financování (Mareš, 2006, 

s. 24-25).  

Tyto analýzy nám napomohou v pochopení souvislostí a dopadů jednotlivých oblastí 

finančního řízení. Posledním krokem je sestavení samotného finančního plánu, který by 

dle Maříka (2011) měl obsahovat následující klíčové položky: 

• plán tržeb z prodeje hlavních produktů/ služeb, 

• plán nákladů, 

• plán ziskové marže a odvozený zisk, 

• plánované zásoby, pohledávky a závazky, 

• plánovaný dlouhodobý majetek. 
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1.2.2 Klasifikace a struktura finančního plánu 

Za rozhodující faktor členění finančních plánů považujeme časový horizont, na který jsou 

sestavovány. Z toho vychází členění na: krátkodobé (operativní) finanční plány, 

střednědobé (taktické) finanční plány a dlouhodobé (strategické) finanční plány 

(Růčková, Roubíčková, 2012, s. 157). 

Krátkodobý finanční plán 

Krátkodobé finanční plánování nejčastěji počítá s časovým horizontem několika měsíců 

maximálně jednoho roku. Souvisí s běžnou hospodářskou činností a s tím spojený plán 

cash flow (peněžní příjmy a výdaje). Krátkodobý finanční plán cílí na oblast likvidity 

firmy a s tím spojené obstarávání krátkodobých finančních zdrojů (Růčková, 2015, s. 90).  

Při ročním finančním plánování jsou hlavními výstupy: 

- roční plánovaná výsledovka, 

- roční plán peněžních toků, 

- roční plán rozvahy (Grünwald, Holečková, 2011, s. 296). 

Dlouhodobý finanční plán 

Střednědobé a dlouhodobé plány se zaměřují na horizont 3-5 let.  Teprve v tomto 

horizontu si firma může klást náročnější cíle. Je nutné, aby se na dnešní rozhodnutí 

nahlíželo podle toho, jaký vliv budou mít jeho budoucí výsledky. Dlouhodobý finanční 

plán je součástí strategického plánu podniku a prověřuje proveditelnost a úspěšnost 

podnikového plánu (Grünwald, Holečková, 2009, s. 254). 

Dlouhodobé finanční plánování má 3 základní fáze: 

1) stanovení finanční politiky v souladu s podnikovou strategií – možnosti a 

způsob financování, 

2) zhodnocení přijatelnosti projektů podle finančně-politických kritérií – 

identifikace plánovaných výdajů, 

3) zanesení údajů z rozpočtů projektů do dlouhodobého finančního plánu – 

výstupem je rozvinutý finanční plán členěný na jednotlivé roky plánovaného 

období (Grünwald, Holečková, 2009, s. 255). 
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Dlouhodobý a krátkodobý finanční plán jsou vzájemně provázány. Krátkodobý plán je 

detailnější a přesnější a stává se tak nástrojem taktického a strategického finančního řízení 

podniku (Hrdý, Krechovská, 2016, s. 198). 

Dalšími kritérii klasifikace finančních plánů může být hledisko předmětu a technik 

sestavení. Dle předmětu rozlišujeme dílčí plány (například plán, krátkodobé likvidity, 

režijních nákladů atd.) a kompletní podnikové plány (zahrnují plánovanou výsledovku, 

rozvahu a plánovaný peněžní tok). Techniky sestavení plánů a rozpočtů pak definují 

plány: 

a) pevné a variantní 

b) limitní a indikativní 

c) na pevné či klouzavé období (Landa, 2007, s.115). 

Obecná struktura podnikových plánů a zařazení finančního plánu do této struktury 

můžeme vidět na schématu níže:  

 

Obr. 1: Struktura podnikových plánů  

(Zdroje: Vlastní zpracování dle: Parrino a Kidwell, 2009, s. 629) 
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1.3 Sestavení dlouhodobého finančního plánu 

Dlouhodobý finanční plán, jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách se sestavuje na 

3-5 let. Ovlivní tedy podnik z dlouhodobé perspektivy, a proto je velmi důležitým prvkem 

při rozhodování o budoucnosti dané společnosti. Základem pro sestavení dlouhodobého 

plánu je strategická a finanční analýza. Těm se bude věnovat pozdější kapitola této práce. 

Po zhodnocení výstupů z těchto analýz může společnost přistoupit k plánování 

jednotlivých finančních výkazů. 

 

1.3.1 Plán výkazu zisku a ztráty 

Plán výkazu zisku a ztráty obsahuje dílčí plány výnosů, nákladů, hospodářského výsledku 

a s tím související daně z příjmů a v případě akciových společností ještě plán dividendové 

politiky. 

Plán výnosů 

a) Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb – tento plán by měl vycházet 

z obchodního plánu, zpracované marketingové studie a závěrů strategické analýzy 

(vývoj nezaměstnanosti, inflace, tempo růstu trhů apod.) (Marek, 2009, s. 506). 

b) Ostatní výnosy – kromě tržeb z prodeje je nutné naplánovat i další výnosové 

položky jako ostatní složky výkonu (změnu stavu zásob a aktivaci), další provozní 

výnosy (tržby z prodeje investičního majetku, zúčtování rezerv) a finanční 

výnosy, které hrají významnou roly především u podniku s velkým podílem 

finančních investic (Fotr, 1999, s. 43). 

Plán nákladů 

Plánování nákladů můžeme provést dvěma způsoby – stanovením nákladů ve vztahu 

k tržbám z prodeje, anebo individuálním stanovením nákladových položek. 

a) Stanovení nákladů ve vztahu k tržbám z prodeje – využívá se agregovaného 

přístupu. To znamená že nákladové položky jsou odvozeny podle toho, jak velký 
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podíl představují na tržbách. Tato metoda představuje pouze hrubý odhad 

(Fotr, 1999, s. 44). 

b) Individuální stanovení nákladových položek – nákladové položky se dělí do 

pěti základních skupin:  

- Spotřeba materiálu a energií – základem je rozlišení přímé a nepřímé náklady. 

Plánovaná výše přímých nákladů se odvozuje z plánu tržeb pomocí norem 

spotřeby a nepřímé náklady vychází z rozpočtu výrobní, odbytové a správní 

režie (Marek, 2009, s. 506). 

- Služby – při plánování služeb se zaměřujeme na položky opravy a udržování, 

reprezentace, cestovné, reklama, nájemné a ostatní služby. Jejich plán vychází 

z ekonomických plánů podniku jako plán údržby či plán dlouhodobých 

finančních zdrojů. Opět je vhodné rozlišovat na přímé a nepřímé (Marek, 2009, 

s. 507). 

- Osobní náklady – opět rozlišujeme na přímé a nepřímé. Přímé mzdy predikujeme 

obdobně jako materiál, tedy jako součin objemu produkce, pracnosti a hodinové 

mzdy. Odměny statutárním orgánům je potřeba odhadnout. Vývoj osobních 

nákladů je také odvozen od vývoje technologií, mzdové politiky podniku a 

outsourcingu aktivit (Fotr, 1999, s. 48). 

- Odpisy – odvozujeme od plánovaných investic a již vlastněného dlouhodobého 

majetku (Mařík a kol., 2018, s. 179). 

- Finanční náklady – finanční náklady jsou odvozeny od finančního programu 

podniku a rozhodování o využití cizích zdrojů financování. Nákladové úroky 

můžeme predikovat na základě odhadu průměrné velikosti úvěru a vývoje 

úrokových sazeb (Fotr, 1999, s. 50). 

Plán hospodářského výsledku a daně z příjmů 

Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním je rozdíl plánovaných výnosů a nákladů. 

Pro výsledek po zdanění musíme stanovit odhad daně z příjmů pro jednotlivé roky. 

Velikost daně se odvíjí od výše daňového základu a daňové sazby. Odhad vývoje daňové 

sazby můžeme převzít z makroekonomických predikcí daného státu (Fotr, 1999, s. 52).   
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1.3.2 Plán rozvahy 

Při plánování rozvahy doplňujeme jednotlivé položky aktiv a pasiv, avšak většinou není 

nezbytné zabývat se detailně všemi položkami. 

Plánování aktiv 

Při plánování aktiv jsou stěžejní tyto položky: 

- Dlouhodobý majetek – plán majetkových položek je založen na investičním a 

odpisovém plánu.  Je vhodné rozlišovat majetek související s hlavním provozem 

a neprovozní majetek. Stav majetku ke konci období se dle Maříka (2018) plánuje 

tímto způsobem:  

 

𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙éℎ𝑜 𝑟𝑜𝑘𝑢 + 𝑛𝑜𝑣ě 𝑝𝑜ří𝑧𝑒𝑛ý 𝐷𝑀 − 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 𝑛𝑜𝑣éℎ𝑜 𝐷𝑀

− 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑛éℎ𝑜 𝐷𝑀 

 

- Zásoby a pohledávky – zásoby jsou v rozvaze členěny na materiál, 

nedokončenou výrobu, polotovary, výrobky, zvířata, zboží, zálohy na zásoby. 

Plán těchto položek lze jednoduše stanovit jako součin žádoucí hodnoty ukazatele 

obratu dané položky (materiál, zboží atd.) a plánované průměrné denní spotřeby 

položky z výkazu zisku a ztráty. Odlišně se plánují pouze zálohy na zásoby, které 

jsou určovány individuálně (Marek, 2009, s. 509). 

- Peněžní prostředky – peněžní prostředky ke konci období převezmeme z plánu 

cash flow (Mařík, 2018, s. 181). 

Plán pasiv  

- Plán vlastního kapitálu – plánovaný vlastní kapitál je ovlivněn především výší 

hospodářského výsledku ale také plánovanými dlouhodobými finančními zdroji 

jako emise akcií, čerpání dotací či příjem darů. 

- Plán cizího kapitálu – plánované cizí zdroje jsou složeny z dílčích plánů rezerv, 

dlouhodobých a krátkodobých závazků a bankovních úvěrů. Plán rezerv je 

odvozen od plánovaného výkazu zisku a ztrát. Prognóza dlouhodobých závazků 

není podstatná, jelikož je to u většiny podniků zanedbatelná položka. Krátkodobé 
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závazky je nejoptimálnější plánovat pomocí ukazatelů obratovosti jako součin 

požadované hodnoty splatnosti závazků a průměrné výše denních tržeb či 

nákladů. Plány bankovních úvěrů lze vyvodit z uzavřených smluv (Marek, 2009, 

s. 510). 

 

1.3.3 Plán peněžních toků (cash flow) 

Pro potřeby finančního plánování je přehled o peněžních tocích sestavován ve 

zjednodušené podobě. V prvé řadě převezmeme stav peněžních prostředků na začátku 

roku z předcházejícího období z rozvahy. Následně řešíme: 

a) Peněžní tok z hlavního provozu – zahrnuje provozní výsledek hospodaření 

upravený o plánované zdanění, plán tvorby rezerv a odpisů, plánované investice 

do dlouhodobého majetku a další. 

b) Náklady na cizí kapitál – plán nákladových úroků. 

c) Peněžní tok z neprovozního majetku – plánované příjmy z prodeje nepotřebného 

majetku, mimořádné příjmy a výdaje apod. 

d) Finanční činnost – dlouhodobý finanční plán (výdaje na splátky úvěrů, příjmy 

z nových zdrojů, výdaje na dividendy, podíly na zisku). 

e) Peněžní tok celkem – představuje součet dílčích peněžních toků (Mařík, 2018, 

s.181). 

Obecně existují dvě základní metody stanovování peněžních toků, a to přímá a nepřímá. 

Přímá metoda je založena na sledování jednotlivých položek příjmů a výdajů a je 

vhodnější pro plánování krátkodobých finanční plánů. Nepřímá metoda vychází 

z hospodářského výsledku vyplývajícího z výkazu zisku a ztráty, který je dále upraven o 

nepeněžní operace v rámci aktiv, pasiv a výsledovky (Fotr, 1999, s. 113). 
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1.4 Analýza finančního zdraví podniku  

Cílem finanční analýzy je zhodnotit provozní a finanční situaci společnosti především 

z těchto 6ti základních oblastí: 

1. výnosnost (rentabilita) – cílem těchto ukazatelů je ukázat jaká je návratnost a 

zhodnocení použitého kapitálu, 

2. likvidita – zde je hodnocena schopnost společnosti zajistit si likvidní prostředky, 

3. finanční stabilita – hodnotí finanční strukturu podniku, především poměr 

vlastního a cizího kapitálu, 

4. solventnost – cílem je vyjádřit schopnost společnosti hradit splatné závazky, 

5. aktivita – hodnotí vázanost kapitálu v jednotlivých formách majetku a schopnost 

využívat vložené prostředky,  

6. ukazatele kapitálového trhu – tyto ukazatele jsou zaměřeny na veřejně 

obchodované společnosti, kde se hodnotí například oblast výnosnosti dividend či 

dividendové krytí (Grünwald, Holečková, 2007, s. 70). 

 

1.4.1 Zdroje informací finanční analýzy 

Pro kvalitní zpracování finanční analýzy je nutné disponovat kvalitními zdroji. Mezi 

základní zdroje informací pro finanční analýzu patří účetní výkazy. Konkrétně jde o 

výkazy finančního účetnictví (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash-flow) a 

vnitropodnikového účetnictví. Dále se využívá dalších relevantních informačních zdrojů 

jako například: výroční zprávy, zprávy vrcholového vedení či auditorů a další 

(Dluhošová, 2010, s. 69). 

Rozvaha 

Rozvaha patří mezi základní výkazy účetní závěrky. Slouží pro posouzení majetkové a 

finanční situace k okamžiku sestavení. Nabízí přehled o jednotlivých druzích (formách) 

majetku a zdrojů z nich jsou financovány, v peněžním vyjádření k rozvahovému datu. Jde 

tedy o stavové veličiny. Při sestavování rozvahy je nutné znát jednotlivé položky, které 

jsou podrobně popsány ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(Růčková, Roubíčková, 2012, s. 84). 
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Tab. 1: Struktura rozvahy  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vyhláška č. 500/2002 Sb.) 

Výkaz zisku a ztráty 

Tento výkaz dává přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité 

období. Zachycuje pohyb výnosů a nákladů a jde tedy o tokové veličiny. Výkaz může mít 

dvojí podobu a to: vertikální nebo horizontální (Růčková, 2015, s. 32). Pro tvorbu 

finanční analýzy jsou důležité především výnosy, tržby provozní výsledek, výkony a 

výsledek hospodaření za běžnou činnost. Tento výkaz slouží pro výpočet mnoha 

ukazatelů, například rentabilita, analýza přidané hodnoty či nákladů (Grünwald, 

Holečková, 2007, s. 55). 

Cash-flow 

Výkaz cash-flow zachycuje vznik a toky peněžních prostředků. Jde o přehled příjmů a 

výdajů, které podnik realizoval za dané období. Je žádoucí, aby příjmy byly větší než 

výdaje. Výkaz slouží také k posuzování likvidity podniku. Cash-flow lze sestavit pomocí 

dvou metod a to: přímé a nepřímé. Přímá metoda vychází ze sledování hlavních skupin 

příjmů a výdajů. Nepřímá metoda hledá výchozí data v rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

AKTIVA PASIVA 

A. 
Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 
A. Vlastní kapitál 

B. Stálá aktiva A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Ážio a kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy ze zisku 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. 
Výsledek hospodaření 

minulých let (+-) 

 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 

A.VI. 
Rozhodnuto o zálohové 

výplatě podílu na zisku (-) 

C. Oběžná aktiva B+C Cizí zdroje 

C.I. Zásoby B. Rezervy 

C.II. Pohledávky C. Závazky 

C.III. Krátkodobý finanční majetek C.I. Dlouhodobé závazky 

C.IV. Peněžní prostředky C.II. Krátkodobé závazky 

D. Časové rozlišení aktiv D. Časové rozlišení pasiv 

https://katalog.mendelu.cz/authorities/251078
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(změny, nepeněžní transakce a další operace). V současné době je více využívána právě 

nepřímá metoda (Vochozka, 2011, s. 18-19). 

 

1.4.2 Uživatelé finanční analýzy 

Investoři 

Investoři sledují informace o finanční výkonnosti ze dvou důvodů. Za prvé získávají 

informace pro další rozhodování o případných investicích a za druhé dostávají přehled o 

tom, jak podnik jejich vložené zdroje zhodnocuje a jak s nimi nakládá. Mezi hlavní 

sledované oblasti patří: výnos z vloženého kapitálu, rentabilita, stabilita podniku a 

likvidita (Kislingerová a kol., 2010, s. 48). 

Banky a věřitelé 

Banky zajímají především informace o schopnosti podniku splácet své závazky a jejich 

zadluženosti. Tyto informace mohou být rozhodující v případě, že podnik žádá o nový 

úvěr. V případě již existujících úvěrů banky dost často požadují pravidelný reporting 

finanční situace (Kislingerová a kol, 2010, s. 49). 

Obchodní partneři 

Obchodní partnery stejně jako banky zajímá především skutečnost, zda podnik je schopen 

dostát svých závazků z obchodních vztahů. Sledují tedy hlavně zadluženost, solventnost 

a likviditu podniku, a to jak z krátkodobého hlediska, tak i z dlouhodobé pro budování 

stabilních obchodních vztahů (Vochozka, 2011, s. 13). 

Manažeři 

Manažeři využívají informace z finanční analýzy především pro dlouhodobé ale i 

operativní řízení podniku. Dokonalá znalost finanční situace je důležitá, pro kvalitní 

rozhodování o potřebě a formě získávání finančních zdrojů, rozdělování disponibilního 

zisku, ale i při rozhodování kam bude dále podnik směřovat (Růčková, Roubíčková, 

2012, s. 79). 
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Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají zájem pracovat ve stabilním podniku a tím pádem i na prosperitě a 

celkové finanční stabilitě podniku. A to především kvůli potřebě jistoty zaměstnání a 

stabilní oblasti vyplácení mezd (Kislingerová a kol., 2010, s. 49). 

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány (úřady a instituce) kontroluje především správnost vykazování a 

odvádění daní. Dále sbírá také informace pro statistické účely a kontroluje finanční zdraví 

podniků, kterým byly svěřeny státní zakázky (Vochozka, 2011, s. 13). 

 

1.4.3 Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele používáme především k analýze vývojových trendů nebo 

k procentuálnímu rozboru jednotlivých položek výkazů. Řadí se zde horizontální a 

vertikální analýza účetních výkazů (Knápková, Pavelková, Šteker, 2017, s. 71). 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza neboli analýza vývojových trendů poukazuje na změny absolutních 

ukazatelů v čase. Změny určitých položek popisuje absolutně, v procentech nebo 

s pomocí indexu. Horizontální analýza odpovídá na dvě otázky, a to:  

o jakou sumu se změnila položka v čase v daných jednotkách a, 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 ∆𝑈𝑡 = 𝑈 𝑡 − 𝑈 𝑡−1 

o kolik se tato položka změnila v čase v procentech (Pešková, Jindřichovská, 2012, s. 53). 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑈 𝑡 − 𝑈 𝑡−1

𝑈 𝑡−1
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Vertikální analýza 

Vertikální analýza spočívá v tom, že se dílčí položky finančních výkazů poměřují vůči 

určité veličině. V případě analýzy rozvahy jde nejčastěji o sumu aktiv či pasiv nebo 

dílčích podpoložek jako: oběžná aktiva, cizí zdroje apod. Při analýze výkazu zisku a ztráty 

se za takovouto veličinu může považovat suma nákladů či výnosů (Vochozka, 2011, 

s. 20). 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =  
𝑈𝑖

∑ 𝑈𝑖
 

 

1.4.4 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele jsou orientovány na likviditu. Má-li být podnik likvidní, musí 

disponovat potřebnou výší relativně volného kapitálu. Z toho vyplývá také nejdůležitější 

rozdílový ukazatel: čistý pracovní kapitál (Knápková, Pavelková, Remeš, Šteker, 2017, 

s. 85). 

Čistý pracovní kapitál 

Běžně slouží k úhradě podniku oběžný majetek, jehož struktura významně ovlivňuje 

potřebu zdrojů financování společnosti. Čistý pracovní kapitál vyjadřuje hodnotu 

dlouhodobých finančních zdrojů, které jsou použity k financování oběžného majetku 

(Režňáková a kol., 2010, s. 34). 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 

Pokud ukazatel dosahuje záporných hodnot, tedy ČPK ≤ 0, jde o tzv. nekrytý dluh. 

Znamená to, že společnost není schopna splácet okamžitě splatné závazky (Režňáková a 

kol., 2010, s. 35). 

U tohoto ukazatele je také vhodné, porovnat ho s celkovou sumou oběžných aktiv a získat 

tak procentuální vyjádření dosahovaného poměru na oběžných aktivech:  

Podíl Č𝑃𝐾 𝑛𝑎 𝑂𝐴 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 



32 

 

1.4.5 Ukazatele likvidity 

Z pohledu platební schopnosti podniku je nutné rozlišovat mezi likviditou (schopnost 

přeměnit aktiva v peněžní prostředky) a solventností (schopnost hradit své závazky). 

Likvidita tedy představuje jakýsi krátkodobý pohled na solventnost. K podrobnějšímu 

pohledu na likviditu slouží následující ukazatele (Nývltová, Marinič, 2010, s. 168): 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita (3. stupeň), udává, kolikrát oběžný majetek převýší krátkodobé závazky 

v podniku. Vycházíme z toho, že složky oběžného majetku jako zásoby, krátkodobé 

pohledávky a finanční majetek jsou schopny se proměnit v hotovost a v případě potřeby 

uhradit závazky (Režňáková a kol., 2010, s. 19).  

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita (2. stupeň) poměřuje krátkodobé pohledávky a finanční majetek ku 

krátkodobým závazkům. Tento ukazatel by měl dosahovat hodnot větších nebo rovno 1, 

což znamená, že by podnik měl být schopný uhradit všechny své krátkodobé závazky 

z hotovosti, kterou disponuje (Režňáková a kol., 2010, s. 20). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 −  𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

Peněžní (okamžitá) likvidita 

Peněžní likvidita (1. stupeň) je nejpřísnější indikátor platební schopnosti společnosti. 

Tento ukazatel je vypočítáván jako poměr mezi krátkodobými závazky a hotovostí 

(peníze na účtech a v pokladně, ceniny, cenné papíry). Optimální hodnota tohoto 

ukazatele je 0,4 (Pešková, Jindřichovská, 2012, s. 106). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

 



33 

 

1.4.6 Ukazatele zadluženosti 

Za jeden z hlavních cílů finančního řízení je nalezení optimálního poměru vlastních a 

cizích zdrojů. K tomu slouží také hodnocení nákladů na jednotlivé složky kapitálu. Ve 

finančně zdravém podniku může být růst zadluženosti podmětem k růstu celkové 

rentabilitě i růstu tržní hodnoty firmy (Dluhošová, 2010, s. 74).  

Celková zadluženost (Debt ratio) 

Tento ukazatel představuje podíl cizích zdrojů vůči aktivům a měří podíl věřitelů na 

celkovém kapitálu. Vyšší hodnota tohoto ukazatele vyjadřuje vyšší riziko věřitelů. Avšak 

na druhou stranu celková zadluženost ovlivňuje výnosnost, jelikož cizí kapitál je levnější 

než vlastní (Dluhošová, 2010, s. 75).  

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
× 100 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 

Dlouhodobý majetek, sloužící k výkonu hlavní činnost podniku, by měl být financován 

z větší části vlastním kapitálem, aby povinnost splácet dluhy neohrozila kontinuitu 

podnikání. V případě, že ukazatel dosahuje hodnoty vyšší než 1, znamená to, že podnik 

používá vlastní (dlouhodobý) kapitál částečně i ke krytí oběžných aktiv. Což o podniku 

vypovídá, že dává přednost finanční stabilitě před vyšším výnosem (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2017, s. 90). 

𝐾𝑟𝑦𝑡í 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑚 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑒𝑚 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel představuje informaci o tom, kolikrát je podnik schopen pokrýt úroky 

připadající z cizího kapitálu poté, co jsou uhrazeny veškeré náklady připadající na 

produktivní činnost podniku (Scholleová, 2012, s. 181). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
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1.4.7 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost, je dána jako poměr konečného efektu, kterého podnik 

dosáhl k nějaké konkrétní srovnávací základně (vstupu). Ta může představovat položku, 

aktiv či pasiv. Všechny ukazatele rentability můžeme interpretovat jako: počet Kč zisku, 

připadající na 1 Kč jmenovatele (Kislingerová a kol., 2010, s. 98). 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

Na tento ukazatel se nahlíží z pohledu pasiv, do ukazatele vstupují vlastní kapitál a 

dlouhodobé dluhy, které obsahují emitované obligace, bankovní úvěry. Kategorie 

investovaného kapitálu je tedy součet všech vložených prostředků. ROCE, tedy vyjadřuje 

komplexní efektivnost hospodaření společnosti (Růčková, 2011, s. 54). 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje, jaká je schopnost společnosti vyprodukovat zisku na 

1 korunu tržeb. Vyjadřuje tedy schopnost vyrábět výrobek či poskytovat službu s nízkými 

náklady nebo za vysokou cenu. Pro správnou interpretaci tohoto ukazatele je nutné 

sledovat dlouhodobý trend v daném odvětví a přihlédnout k podnikovým specifikům jako 

například postavení na trhu, výrobní sortiment či provozní technologii (Grünwald, 

Holečková, 2009, s. 89). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  

Rentabilita aktiv (ROA) 

Rentabilita aktiv je považována za základní měřítko rentability. Tento ukazatel hodnotí 

efektivnost využití hospodářských prostředků – všech aktiv podniku, bez ohledu na 

použité zdroje kapitálu. Pokud je pro výpočet použit hospodářský výsledek před 

zdaněním je eliminován efekt zdanění. V této práci bude použit vzorec s výsledkem 

hospodaření po zdanění (Pešková, Jindřichovská, 2012 s. 75). 
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 𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100     nebo     𝑅𝑂𝐴 =

𝐸𝐴𝑇

𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
× 100 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky. Sleduje 

tedy, hodnotu čistého zisku připadající na korunu investovanou vlastníky společnosti. 

Doporučená hodnota ukazatele ROE se pohybuje kolem 12 % (Scholleová, 2012, s. 176).  

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  

 

1.4.8 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity slouží ke zjištění velikosti jednotlivých druhů aktiv v rozvaze, a zda je 

velikost přiměřená a jsou efektivně využity vložené prostředky. Tyto ukazatele se 

vyjadřují formou obratu aktiv (kolikrát) nebo doby obratu (ve dnech) (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2017, s. 107). 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv jindy také nazýván jako vázanost celkového vloženého kapitálu 

vyjadřuje, kolikrát tržby pokryjí celková aktiva společnosti. Výsledkem je hodnota, která 

nám udává, jak intenzivně společnost využívá svá aktiva, je však nutné brát v potaz 

odvětví ve kterém společnost působí (Růčková, 2015, s. 61). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Obrat zásob 

Tento ukazatel nám říká, kolikrát se zásoby v podniku přemění na jiné formy oběžného 

majetku, až po výslednou produkci a prodej, z něhož plynou tržby a finanční prostředky 

(Kalouda, 2016, s. 65). Nevýhodou tohoto ukazatele je nesrovnalost v cenách, jelikož 

tržby jsou vyjádřeny v tržních cenách a oproti tomu zásoby v pořizovacích cenách 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2017, s. 91). 
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𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 nebo 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vypovídá o platební morálce odběratelů a jeho účelem je vyhodnocení 

inkasní politiky podniku. Z jeho hodnot lze zjistit, zda společnost dodržuje stanovenou 

obchodně-úvěrovou politiku a odběratelé dodržují platební podmínky. Pro účely této 

diplomové práce budou započteny pouze krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 

(Pešková, Jindřichovská, 2012, s. 93). 

𝐷𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

360

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků vyjadřuje dobu mezi vznikem závazku a jeho úhradou. Pro správný 

výpočet je nutné správně definovat závazky. V našem případě budeme počítat pouze 

s krátkodobými závazky z obchodních vztahů. Tento ukazatel by měl dosahovat 

minimálně úrovně doby obratu pohledávek, ideálně být větší (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2017, s. 109). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

360

 

 

1.4.9 Provázanost jednotlivých skupin ukazatelů 

• Zadluženost a rentabilita – vyšší úroveň zadluženosti může působit na 

rentabilitu v obou směrech, může ji zvyšovat ale i snižovat. Pokud je řízení cizích 

zdrojů v podniku efektivní vede vyšší zadluženost k růstu rentability 

prostřednictvím působení finanční páky. 

• Zadluženost a likvidita – vztah mezi těmito dvěma ukazateli je založen na 

nepřímé lineární závislosti, to znamená, že pokud zadluženost roste, klesá 

likvidita. Pro posouzení vztahu ukazatelů je nutné znát strukturu cizích zdrojů a 
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jejích splatnost. Při převaze krátkodobých zdrojů a nízkému objemu oběžných 

aktiv, můžou vzniknout problémy s likviditou. 

• Likvidita a rentabilita – vysoká úroveň likvidity představuje vysoký objem 

oběžných prostředků (hotovosti, na běžných účtech, pohledávek a zásob). 

Z vlastnictví tohoto majetku neplyne žádný výnos naopak představují utopený 

kapitál a snižuje rentabilitu. 

• Likvidita a aktivita – mezi likviditou a aktivitou existuje velmi těsný vztah. 

V případě že podnik má nízkou úroveň likvidity, ale delší dobu splatnosti závazků 

než pohledávek, nemusí vznikat problém s likviditou. 

• Aktivita a rentabilita – Pokud podnik efektivně využívá svá aktiva, vede to 

k vysoké obrátkovosti což vede i k růstu rentability (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013, s.122).  

 

1.4.10 Soustavy ukazatelů 

Modely tvořené soustavou finanční ukazatelů jsou obvykle postaveny na více faktorové 

analýze, která hodnotí vzájemné závislosti a vztahy vstupních a výstupních ukazatelů. 

Vzhledem k jejich vypovídající hodnotě jsou často označovány jako modely včasné 

výstrahy, či modely identifikace symptomů budoucí nesolventnosti. Obvykle jsou tyto 

modely děleny na bankrotní a bonitní (Kalouda, 2016, s. 70). 

Altmanův model Z-Score pro s.r.o. 

Jedná se o nejčastěji používaný bankrotní model pro společnosti neobchodované na 

finančních trzích, u kterého došlo oproti původním výpočtům ke snížení vah a změně 

důležitosti ukazatelů. Nejvyšší váhu zde má poměr zisk/aktivům a dále tržby/aktiva. 

Altman uvádí, že tato varianta dokáže bankrot společnosti predikovat s téměř 91 % 

pravděpodobností a prosperující podnik zařadí do množiny bankrotních s 3 % 

chybovostí“ (Kalouda, 2016, s. 72). 

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

o X1 = ČPK/Aktiva celkem 

o X2 = Nerozdělený zisk /Aktiva celkem 

o X3 = EBIT / Aktiva celkem 

o X4 = Účetní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje  

o X5 = Tržby / Aktiva celkem (Dluhošová, 2010, s. 90). 

Hodnota Altmanova Z-Score může dosahovat hodnot z následujících intervalů: 

Z> 2,9 ……………………uspokojivá finanční situace 

1,2 <Z ≤ 2,9 ………………šedá zóna (neprůkazný výsledek) 

Z ≤ 1,2……………………. „přímý kandidát bankrotu“ (Kalouda, 2016, s. 73). 

 

1.4.11 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Za generátor hodnoty podniku můžeme chápat soubor základních podnikohospodářských 

faktorů, které v sumě definují hodnotu dané organizace.  Za základní generátory hodnoty 

můžeme považovat: tržby a jejich růst, marže provozního zisku, investice pracovního 

kapitálu a investice do dlouhodobého majetku. Pomocí analýz těchto faktorů získá 

management zasvěcenější pohled na minulost podniku (zjistí, zda podnik tvořil hodnotu 

či ne), ale také slouží jako základní osnova finančního plánu, především pro plánování 

volných peněžních toků (Mařík, 2011, s. 150). 

Tržby 

Vývoj budoucích tržeb by měl vycházet z výsledků strategické analýzy a zjištěných 

tržních podmínek. Jedna z možností prognózy tržeb tedy vychází ze zhodnocení 

relevantního trhu, vývoje poptávky a analýzy vnitřního potenciálu a konkurenčních sil 

podniku. Mnohem jednodušší variantou je prognózování na základě tržeb minulých 

období, kdy se vybere jedna varianta možných výpočtů: klouzavé průměry, extrapolace 

časové řady, indexy meziročního růstu (Mařík, 2011, s. 112). 

 



39 

 

Provozní zisková marže 

Mařík (2011) ve své knize definuje provozní ziskovou marži jako poměr: 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣á 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 =
𝑘𝑜𝑟𝑖𝑔𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑉𝐻

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření představuje výsledek hospodaření očištěn 

například o tržby a zůstatkovou cenu prodaného DHM a materiálu, odpisy budov a 

zařízení nesloužící k hlavní činnosti, mimořádné výnosy a náklady. Prognóza provozní 

ziskové marže může být provedena dvěma metodami:  

a) Metoda shora – představuje základní metodu, která vychází z vývoje marže za 

minulá období a na něj navazuje budoucí vývoj. 

b) Metoda zdola – vychází z prognózy hlavních provozních nákladových položek, 

které mohou být odhadovány jako podíl z tržeb. Následně je dopočítán 

korigovaný provozní zisk a ze zisku zisková marže (Mařík, 2011, s. 153). 

Pro účely této diplomové práce byl pro výpočet ziskové marže dosazen provozní výsledek 

hospodaření bez očištění. 

Pracovní kapitál 

Pracovní kapitál jako generátor hodnoty obsahuje dvě základní modifikace oproti 

klasickému vzorci (oběžná aktiva – krátkodobý cizí kapitál). A to: 

a) Oběžná aktiva se poníží pouze o neúročený cizí kapitál. Kritériem není tedy doba 

splatnosti, ale to, zda jsme schopni stanovit explicitní náklady – úroky. 

b) Veškeré veličiny ve vzorci budou započteny pouze v provozně nutném rozsahu 

pro realizaci základní činnosti podniku. 

Při analýze je důležité analyzovat i položky časového rozlišení a definovat jejich povahu 

a složení. U analýzy pohledávek, zásob a závazků jsou definovány tři kroky, jak 

postupovat:  

1) Provedeme analýzu náročnosti výkonů na jednotlivé složky pracovního kapitálu 

v minulosti. Můžeme použít základní ukazatel podílu pracovního kapitálu na 
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tržbách (v %) či ukazatel obrátkovosti (ve dnech nebo počtu obrátek). Důležité 

ale je, dodržovat stejné vyjádření ukazatelů pro minulost i prognózu ukazatelů. 

2) Druhým krokem je zjištění hlavních faktorů sledovaného vývoje – příklady 

faktorů mohou být u zásob – nákupní politika, dodavatelské cykly, úroveň zásob 

atd., u pohledávek – růst konkurence tlačí na východnější obchodní úvěry, systém 

vymáhání pohledávek apod., u závazků – vyjednávací pozice vůči dodavatelům, 

využití skonta. 

3) Posledním krokem je stanovení předpokladů působení zjištěných faktorů 

v budoucnosti (Mařík, 2011, s. 160). 

Investice do dlouhodobého majetku 

Investicemi do dlouhodobého majetku jsou myšleny opět investice nezbytně nutné pro 

provoz základní podnikatelské činnosti. Záludnost prognózy investic do DM je především 

v jejím vývoji, který není plynulý a lze obtížněji použít metodu extrapolace. Mařík (2011) 

definoval tři základní přístupy k plánováni investiční náročnosti: 

1) Globální přístup – vhodný v případě průběžných pravidelných investic. Zkoumá 

vztah mezi brutto investicemi a tržbami (tzv. koeficient náročnosti tržeb na 

investice brutto). 

2) Přístup podle hlavních položek – používá se pro nejbližší roky a vychází 

z konkrétních investičních plánů, kde jsou definovány akce a projekty.  

3) Přístup založený na odpisech – tato metoda vychází z předpokladu, že investice, 

které dosahují nižších hodnot, než je úroveň odpisů, budou stačit víceméně pouze 

k přežití. V dnešní době se moc již nepoužívá a byla používána především 

podniky s investicemi do nehmotného majetku.  
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1.5 Strategická analýza 

Pro sestavení finančních plánů je potřeba analyzovat nejen stránku vnějšího 

makroprostředí (PESTLE) ale i mikro prostředí (7S analýza) společnosti. Jednotlivé 

analýzy budou přiblíženy v této kapitole. 

 

1.5.1 McKinsey 7S rámec 

Firma McKinsey koncem 70. let definovala sedm vnitřních, kritických a vzájemně 

propojených faktorů organizace, které mají pro manažery zásadní význam a mělo by se 

jim věnovat rovnoměrně, jedině tak docílí firma „dokonalosti“. Tyto faktory jsou 

rozděleny na tzv. tvrdé a měkké. Nejprve budou vyjmenovány tvrdé faktory: 

- Strategie (Strategy) – hodnotí se jak a zdali se v dané organizaci stanovují 

strategie, jak se dosahuje vize, jak reaguje na podměty v daném oboru 

(hrozby/příležitosti) (Mallya, 2007, s. 74).  

- Struktura (Structure) – tento faktor se zaměřuje na definování vztahů ve firmě 

(nadřízenost/podřízenost), kontrolní mechanizmy, pružnost struktury reagovat na 

změny apod (Mallya, 2007, s.74).  

- Systémy (Systems) – nejde pouze o informační systémy, ale obecně o veškeré 

informační procedury (formální i neformální) a míru automatizace. Příkladem 

mohou být manažerské systémy, kontrolní či komunikační systémy (Smejkal, 

Rais, 2006, s.41).  

Mezi tzv. měkké faktory pak patří: 

- Schopnosti (Skills) – zde se hodnotí profesionalita, znalost, odbornost a 

kompetence pracovníků uvnitř organizace. Nejde pouze o kvalifikaci ale také o 

vrozené schopnosti uplatňovat nabyté znalosti apod (Mallya, 2007, s.75).  

- Spolupracovníci (Staff) – lidé patří mezi stěžejní zdroj firmy a zároveň největší 

provozní riziko. Proto je nutné umět s lidmi jednat a snažit se, aby pracovník 

vnímal svoji práci jako poslání, byl loajální a cítil sounáležitost s podnikovými 

hodnotami (Smejkal, Rais, 2006, s. 42).  
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- Styl (Style) – určuje jakým stylem je řízena daná organizace. Mezi základní styly 

řízení patří autoritativní, demokratický a liberální. Tyto styly nám definují, jak 

jsou firmy orientovány, zda na vztahy či úkoly a jak přísně jsou definovány vztahy 

(Smejkal, Rais, 2006, s. 42).  

- Sdílené hodnoty (Shared values) – sdílené hodnoty firmy by měly být vyjádřeny 

v jejich vizích a misích. Jde především o podnikovou kulturu a etiketu společnosti. 

Šíření hodnot podniku mezi zaměstnanci a snaha o to, aby tyto hodnoty sdílely 

(Mallya, 2007, s. 75).  

 

1.5.2 Analýza vnějšího prostředí – PESTLE analýza 

Politické faktory 

Politické faktory berou v potaz především politickou stabilitu státních a municipálních 

zařízení, vládní postoje k podnikání či k budování (liberalizace) externích vztahů, 

politické trendy, vliv různých politických skupin, politika zdanění (Růčková, 2010, s. 92). 

Ekonomické faktory 

Tyto faktory vyplývají se stavu ekonomiky. Mezi základní indikátory lze považovat 

hodnocení makroekonomické situace a daňové faktory například: úroková míra, 

nezaměstnanost, míra inflace, výše HDP, měnová stabilita, daňové zatížení, vývoj 

daňových sazeb (Sedláčková, 2006, s. 17). 

Sociální faktory 

Změny v sociální a demografické oblasti jsou především následující: velikost populace, 

věková skladba, geografické rozložení, etnické rozložení, míra vzdělání, sociální 

legislativa či vývoj životní úrovně obyvatelstva (Dedouchová, 2001, s. 27).   

Technologické faktory 

Mezi technologické faktory ovlivňující podnik patří především výše výdajů na výzkum, 

a to ať základní či aplikovaný, nové vynálezy v daném oboru, podpora výzkumu a vývoje 
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ze strany vlády dané země, nové technologie či rychlost morálního zastarání technologie 

(Grasseová a kol., 2012, s. 180). 

Legislativní faktory 

Do legislativních faktorů zahrnujeme především právní prostředí vytvářené státem, tedy 

zákony a nařízení a jejich správné vyložení. Dále hodnotíme státem nařízené regulace a 

embarga či práci soudů (Růčková, 2010, s. 92). 

Ekologické faktory 

Ekologické faktory je nutné sledovat především kvůli dodržování závazné legislativy 

v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Dále sem řadíme přírodní a klimatické 

vlivy, globální environmentální hrozby (úbytek ozónové vrstvy, zvyšování emisí, 

globální oteplování apod.) (Grasseová a kol., 2012, s. 180). 

 

1.5.3 Analýza konkurence – Porterův model konkurenčních sil 

Porterův model konkurenčního prostředí je jedním z často využívaných nástrojů oborové 

analýzy podniku. Vychází z předpokladu, že strategické postavení firmy v daném odvětví 

(na daném trhu) je určováno působením pěti základních činitelů:  

Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Tato hrozba je odvozena od existence překážek vstupu na daný trh (např. diferenciace 

produktu, kapitálová náročnost, přístup k distribučním kanálům nákladové zvýhodnění a 

další). Noví konkurenti přinášejí do odvětví novou kapacitu, ale také snahu získat podíl 

na trhu, což může vést ke snížení cen a ziskovosti či k růstu nákladů (Nývltová, Marinič, 

2010, s. 195). 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Rivalita konkurence je dána především velikostí konkurentů na daném trhu, vysokými 

fixními náklady a vstupními bariérami odvětví. Pokud se podniky snaží získat vyšší podíl 
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v daném odvětví, lze to pouze na úkor konkurentů. Takto mohou vznikat cenové i 

necenové války konkurentů (Grasseová a kol., 2012, s. 192). 

Smluvní síla odběratelů 

Pokud mají zákazníci velkou vyjednávací sílu, stává se trh nepřitažlivý, a to z toho 

důvodu, že se snaží snižovat cenu, nárokují si vyšší kvalitu a více služeb za stejnou cenu 

a snižují tím zisky prodávajícího. Síla zákazníků se zvyšuje, pokud jsou organizováni a 

koncentrováni a pokud výrobky nejsou diferenciované (Grasseová a kol., 2012, s. 180). 

Smluvní síla dodavatelů 

V případě že roste závislost na dodavateli, roste i jeho vyjednávací síla. Tedy pokud 

dodavatel poskytuje jedinečné výrobky či zásadní službu pro ekonomickou činnost 

odběratele disponuje vysokou vyjednávací silou. V důsledku této skutečnosti je důležité 

budovat kvalitní dodavatelské vztahy (Grasseová a kol., 2012, s. 180). 

Hrozba substitučních výrobků 

Dostupnost substitutů stanovuje limit pro cenu, za kterou jsme schopni ještě 

výrobky/služby nabízet. V případě existence substitutů může zákazník na každý pohyb 

ceny reagovat přechodem k substitučnímu výrobku či službě (Nývltová, Marinič, 

2010, s. 195). 

 

1.5.4 Souhrnná analýza – SWOT analýza 

Mezi jednu ze základních a zároveň nejpoužívanějších strategických analýz se řadí 

SWOT analýza, jejíž název vychází ze zkratky tvořené z anglických názvů: Strenghts – 

silné stránky, Weaknesses – slabé stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby.  

Při realizaci SWOT analýzy je nezbytné stanovit účel, ke kterému budou výsledky 

využity např. podklad pro definování vize formulaci strategických cílů či identifikaci 

konkrétních kritických oblastí podniku. Komplexně pojatá SWOT analýza staví silné a 

slabé stránky proti identifikovaným příležitostem a hrozbám a tím vymezuje pozici 

organizace pro definování strategií budoucího rozvoje společnosti (Grasseová a kol., 

2012, s. 296). 
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1.5.5 Prognóza vývoje trhu 

Prognóza vývoje trhu je založena na analýze hlavních faktorů, které působí na trh. Dané 

faktory musí manažer zvolit adekvátně ke své situaci. Avšak Mařík (2011) definoval tyto 

základní oblasti faktorů: 

• Národohospodářské faktory – vývoj HDP, celkové průmyslové výroby a spotřeby, 

úroky apod. Prognóza těchto faktorů může být odvozena od prognóz státních 

instituce (ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu) 

• Obecné faktory poptávky – ceny, demografický vývoj a struktura obyvatelstva, 

příjmy obyvatel. 

• Specifické faktory pro skupinu produktů – trendy v oblasti módy, techniky, 

technologií či životního stylu. 

Jednotný postup pro prognózování trhu není definován a existuje několik variant, jak 

postupovat. Mařík (2011) doporučuje použít alespoň tyto: 

• Analýza časových řad a jejich extrapolace – pomocí časových řad dosavadního 

vývoje tržeb na daném trhu můžeme prognózovat.  

• Jednoduchá a vícenásobná regresní analýza – slouží pro modelaci vztahu velikosti 

poptávky s dalšími faktory, které ji ovlivňují 

• Odhad budoucího vývoje na základě srovnání se zahraničím – srovnání rozdílů ve 

spotřebě či produkci v tuzemsku a v zahraničí.  
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2 STRATEGICKÁ A FINANČNÍ ANALÝZA 

2.1 Základní údaje analyzované společnosti 

Den zápisu:  7. července 1992 

Obchodní firma: Formplast Purkert, s.r.o. 

Sídlo:   Praha 2, Trojanova 2022/12, PSČ 120 00 

Identifikační číslo: 474 50 703 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Statutární orgán: Ing. Zdeněk Purkert 

Provoz:  Bystřec 427, 561 54 Bystřec 

   Pivovarská 164, 561 69 Králíky 

Předmět podnikání: 

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

- výroba platových a pryžových výrobků, 

- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo 

společenských věd, 

- zámečnictví, nástrojařství (Justice.cz, 2018) 

 

2.2 Historie společnosti 

Společnost Formplast Purkert byla založena v roce 1992 panem inženýrem Zdeňkem 

Purkertem a svoji činnost započala v malém provozu v Jablonném nad Orlicí. Od svých 

začátků se zaměřovala na oblast konstrukčních prací a vstřikování plastů. V následujících 

pěti letech (1994-1999) došlo k pořízení vlastních prostor a prvních vstřikovacích lisů, 

což umožnilo zahájení provozu lisovny plastů. Společnost také získala certifikát kvality 

ISO 9001. V roce 2002 společnost oslavila deset let od založení společnosti a při té 

příležitosti došlo k rozhodnutí o nové výstavbě závodu v nedaleké Bystřeci. V letech 

2006-2007 společnost vystavěla novou výrobní halu o rozloze 3.300 m2, která umožnila 

sloučení veškerých aktivit pod jednu střechu. Během následujících let došlo také 

k otevření provozu v nedalekých Králíkách (2010) a logistického centra (2014). 

V současné době společnost patří mezi několik největších plastikářských společností 

v blízkém okolí, zaměstnává více než 600 lidí, vlastní přibližně 80 lisů, které neustále 
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modernizuje, zaměřuje se také na pokovování plastových výlisků a další oblasti 

(Formplast Purkert, 2020).  

 

2.3 Organizační struktura 

V grafu níže je znázorněna organizační struktura společnosti. Zaštítění celé společnosti 

má na starosti generální ředitel, kterému se zodpovídá ředitel firmy a dále finanční 

vedoucí, vedoucí konstrukce a vedoucí výroby nástrojů. Pod ředitele firmy spadá celý 

chod společnosti a je zajištěn komunikací s vedoucími jednotlivých oddělení od výroby 

(lisovna Bystřec, Králíky, logistika) až po administrativu (obchodní, personální oddělení 

apod.) a management (kvalita, IT). 

 

Obr. 2: Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: konzultace s panem Pomikálkem, 2019) 

 



48 

 

2.4 Výrobní program 

Výrobní program společnosti se skládá z portfolia souvisejících činností v oblasti 

lisařského průmyslu a nástrojařství. Ekonomická činnost společnosti zahrnuje činnosti od 

návrhu lisovaných komponent, přes vývoj, výrobu forem až po samotné lisování 

plastikářských výrobků jejich úpravu (pokovení, broušení) až po montáž komponentních 

celků, které jsou poté zasílány odběratelům. Jednotlivé okruhy činností jsou rozebrány 

níže. 

Vývoj, konstrukce a výroba vstřikovacích forem  

Společnost Formplast Purkert se již při svém vzniku velmi úzce specializovala na vývoj 

a samotnou konstrukci vstřikovacích forem. Tato činnost se ve společnosti zdokonalovala 

díky moderním technologiím a v současné době vyvíjí např. formy na zakázku pro 

automobilový průmysl. Dále se soustředí na vývoj specializovaného nářadí, měřících 

přípravků či vývoj technologií potřebných k pokovení dílců (Formplast Purkert, 2020).  

Lisování technických plastových dílů, optických dílů a montáže 

Díky neustálé modernizaci strojového parku, společnost udržuje výrobu na vynikající 

technické úrovni. V současné době využívají více jak 80 strojů od výrobců Arburg, Engel, 

Wittmann a Kuka. Výroba optických dílů pro automobilový průmysl splňuje nejvyšší 

požadavky na vzhled, bezchybnost a kvalitu výlisků (Formplast Purkert, 2020).  

Pokovování tvarových dílů 

Společnost svým zákazníkům nabízí kompletní služby, tedy i pokovení tvarových dílů 

vyrobených z plastu, kovu či skla až po samotné montáže vyrobených konstrukčních 

prvků do smontovaných skupin usnadňující operace na výrobní lince. Společnost velmi 

dbá na kvalitu a díky rozmanitosti vlastněných technologií, může nabídnout svým 

zákazníkům pokovení od napařovací až po naprašovací metodu ve vakuu (Formplast 

Purkert, 2020).  
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2.5 Konkurenční podniky 

V této kapitole budou představeny hlavní konkurenti společnosti Formplast Purkert, 

kterými jsou společnost Isolit-Bravo spol. s r.o. z Jablonného nad Orlicí, FOREZ s.r.o. 

z nedalekého Ostrova a Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. z Vrbna pod Pradědem. Tito 

konkurenti byli vybráni na základě konzultace s finančním manažerem společnosti, 

panem Pomikálkem, který uvedl, že Formplast Purkert, tyto společnosti dlouhodobě 

sleduje především v oblasti finančních analýz a benchmarkingu.  

 

2.5.1 Isolit-Bravo spol. s r.o. 

Za nejvýznamnějšího konkurenta lze považovat Isolit-Bravo spol. s r.o., který sídlí 

v nedalekém Jablonném nad Orlicí. S ročním obratem kolem 1,1 miliardy Kč patří 

k jednomu z největších producentů plastikářských a pryžových výrobků pro 

automobilový průmysl v ČR. V současné době se zaměřuje především na oblasti výrobu 

forem pro automobilový a elektrotechnický průmysl a následné lisování komponent. 

Společnost nabízí také služby kovovýroby menších dílců a pokovení plastových výlisků 

pro automobilový průmysl. Dodatečné služby, na které se společnost zaměřuje je montáž 

komponent a finálních výrobků, dále 3D tisk a prodej vlastní značky kuchyňských 

spotřebičů Bravospotřebiče (Isolit-Bravo, 2020).  

 

2.5.2 FOREZ s.r.o. 

Společnost Forez s.r.o. byla založena roku 1996 a jejím hlavním oborem z počátku byla 

dodávka střižných nástrojů, vstřikovacích forem a konstrukční dokumentace. 

V současnosti se společnost zaměřuje na dodání komplexních služeb od vstřikovacích 

forem, přes plastové výlisky až po kovové dílce, především pro automobilový 

(komponenty pro světla, interiérové dílce, díly pro chladiče, do filtrací a další) a 

elektrotechnický průmysl (kontakty, kryty apod.). Právě tím, že disponují možností 

dodávat kov-plast z jednoho místa se odlišují od své konkurence a patří tak k velmi 

úzkému počtu firem této specializace v ČR. Mezi doplňkové aktivity pro ostatní průmysl 

patří výroba cívek, víček a různorodých výlisků z běžných druhů termoplastů (Forez, 

2020). 
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2.5.3 Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. 

Společnost Husqvarna Manufacturing CZ patří do koncernu firmy Husqvarna a 

v současné době se zaměřuje na konstrukci a výrobu lisovacích forem pro domácí 

spotřebiče či zahradní techniku, ale i pro automobilový a elektrotechnický průmysl. 

Následně také zajištuje výrobu platových výlisků pomocí technologie sítotisku, 

tamponového tisku či horkého tisku. Další oblastí je montáž, kde fungují od předmontáže 

pro automobilový průmysl po finální montáž zahradní techniky (křovinořezy, sekačky na 

trávu, postřikovače apod.). Doplňkovými produkty jsou výlisky domácích potřeb a 

zahradního vybavení (Husqvarnamanufacturing, 2020).  

 

2.6 Strategická analýza 

Tato kapitola přiblíží jednotlivé analýzy vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. 

Nejprve bude provedena analýza vnějšího pomocí SLEPTE, následně analýza 

konkurence pomocí Porterovi modelu konkurenčních sil a na závěr analýza vnitřního 

prostředí pomocí McKinsey 7S analýzy. 

  

2.6.1 SLEPTE analýza  

SLEPTE analýza často nazývána také PESTLE analýza je složena ze šesti faktorů: 

sociálních, legislativních, ekonomických, politických, technologických a ekologických 

faktorů. V této kapitole bude provedena analýza jednotlivých faktorů pro společnost 

Formplast Purkert, s.r.o. 

Sociální faktory 

Mezi sociální faktory patří především demografický vývoj populace, její zvyky, stáří ale 

také životní styl.  Tyto faktory působí nejen v oblasti zaměstnanosti, ale také definují 

poptávku po zboží a službách, což může být směrodatné pro další působení společnosti. 

Bezpochyby nejdůležitějším faktorem je demografický vývoj. V České republice, tak 

jako ve většině evropských států dochází ke stárnutí populace, je tedy čím dál těžší, 
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obzvlášť v současné době ekonomického růstu a velmi nízké nezaměstnanosti, získat 

nové pracovníky. Společnost Formplast Purkert, s.r.o. sídlí v Bystřeci a dále má také 

provoz ve městě Králíky v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Díky velké 

koncentraci středních a velkých výrobních firem jako Isolit-Bravo spol. s r.o., OEZ s.r.o., 

Škoda Auto a.s. apod. v lokalitě i přilehlých městech blízkého okolí, je v této části České 

republiky velmi nízká nezaměstnanost. V současné době, kdy se nezaměstnanost v České 

republice pohybuje kolem 3 % je v okrese Ústí nad Orlicí nezaměstnanost pouhé 1,8 %, 

tedy o 1,2 p. b. pod republikovým průměrem. Pro firmy je zde těžké sehnat nové 

zaměstnance, a proto velmi často dochází k náboru zahraničních pracovníků, především 

z blízkého Polska nebo také z Ukrajiny. Zde se ovšem firmy setkávají se zdlouhavou 

administrativou, a i přes tyto snahy je neustále rostoucí potřeba nové pracovní síly 

neuspokojena. 

Tab. 2: Vývoj nezaměstnanosti k 31.10.2019  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vývoj nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2014-2019) 

Dalším sociálním faktorem je i životní úroveň a úroveň důchodů. Jelikož úroveň důchodů 

v posledních letech roste a zdravý životní styl nabývá na čím dál větší oblibě, lidé jsou 

ochotni si za kvalitní zboží a služby připlatit a nerozhodují se striktně podle nejnižší ceny. 

V posledních letech je také trendem nakupování českých výrobků a zboží. 

Legislativní faktory   

Společnost Formplast Purkert sídlí a svoji činnost provozuje na území České republiky, 

z čehož vyplývá povinnost vykonávat podnikatelskou činnost dle platné legislativy ČR. 

Mezi základní zákony, kterými se musí podnikání řídit, patří: Zákon o účetnictví 

č. 563/1991 Sb., Zákon o daních z příjmů č.586/1992 Sb., Zákon o obchodních 

korporacích č. 90/2012 Sb., Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., Zákoník práce č. 262/2006 

Sb., Zákon o dani silniční č. 16/1993 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 

Nezaměstnanost [%] 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

(31.10.) 

Česká republika 7,46 6,24 5,19 3,71 3,07 2,59 

Pardubický kraj 6,22 5,14 4,04 2,89 2,20 1,81 

Okres Ústí nad Orlicí 5,77 4,60 3,59 2,3 1,69 1,71 
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Sb., právní předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce a další zákony, předpisy a 

vyhlášky.  

Jelikož Česká republika je členem Evropské unie vzniká ji tím povinnost brát v potaz a 

řídit se také legislativou a nařízeními platnými pro členské státy EU. Společnost 

Formplast Purkert v rámci exportu obchoduje především se zeměmi Evropské unie, lze 

říct, že díky členství ČR v EU má tedy snazší obchodní podmínky pro realizaci obchodů 

s těmito zákazníky. 

V současné době lze za významnou legislativní změnu považovat zavedení 

eNeschopenek a navýšení minimální mzdy od 1.1.2020 na 14.600 Kč. Současná vláda 

také plánuje růst minimální mzdy do budoucna a předběžný odhad pro rok 2021 je 

navýšení na úroveň 15.200 Kč. V roce 2019 přišla také v platnost legislativa týkající se 

dohod o pracovní činnosti, kdy se zvedl limit minimálního výdělku pro odvod 

zdravotního a sociálního pojištění z 2.500 Kč na 3.000 Kč. Od 1.7. 2019 také došlo ke 

zrušení takzvané karenční doby, což pro většinu zaměstnavatelů přinese nárůst v oblasti 

mzdových nákladů, jelikož lze předpokládat nárůst pracovní neschopnosti. S novelou 

daňového řádu je také nově zavedena prodloužená lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu 

DPH z 30 dní na 45 dní.  

Mezi očekávané legislativní změny pro rok 2021 lze zmínit tzv. stravenkový paušál, což 

představuje možnost zaměstnance dostat na místo stravenek peníze. V návrhu je také 

zrušení superhrubé mzdy v průběhu roku 2021. 

Ekonomické faktory 

Mezi základní ekonomické faktory lze zahrnout makroekonomické ukazatele typu vývoj 

HDP, míra inflace, nezaměstnanost. Dále je pro společnost dobré sledovat vývoj kurzu 

eura jelikož 22 % jejího obratu tvoří export, z něhož většina do zemí Evropské unie. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů je vývoj inflace v daném státě. V současné době se 

inflace pohybuje kolem 3 % vyjádřena indexem spotřebitelských cen. V roce 2019 došlo 

k růstu tohoto ukazatele o 0,7procentního bodu. Jelikož je Česká republika členem EU 

dodržuje i Česká národní banka inflační cíl, který je aktuálně nastaven na 2 % až do doby, 
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než vstoupí ČR do eurozóny (ČNB, 2020). Dle vývoje viz tabulka níže můžeme vidět, že 

Česká republika tento cíl od roku 2017 překračuje. 

Tab. 3: Vývoj míry inflace v ČR vyjádřena indexem spotřebitelských cen  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kurzy.cz: Inflace)  

k 31.12 

[%] 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 

inflace  
0,4  0,3  0,7  2,5  2,1  2.8 2,6  2,2  2,0  2,0  

Dalším neméně důležitým ukazatelem je vývoj HDP daného státu. Tento ukazatel 

vyjadřuje objem zboží a služeb vyprodukovaných v konkrétním roce. Jde tedy o ukazatel 

národního hospodářství a slouží pro měření výkonu ekonomiky. V posledních šesti letech 

má Česká republika pozitivní vývoj HDP. V roce 2017 došlo k enormnímu růstu o 4,5 %. 

Dle Ministerstva financí ČR tento růst zapříčinila především rostoucí poptávka zahraničí 

a domácností. Kdy domácnosti měly největší podíl na růstu HDP. Následně docházelo již 

k pomalejšímu růstu HDP a to o 3 % v roce 2018 a o 2,5 % v roce 2019. Prognóza vývoje 

HDP dle Ministerstva financí ČR odhaduje, že na rok 2020 by mělo dojít k poklesu růstu 

na 2 % a následující období 3 let, by se měl růst pohybovat kolem 2,1-2,2 %.  

Tab. 4: Vývoj míry růstu reálného HDP v ČR  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Českého statistického úřadu: HDP, národní účty a Makroekonomické 

predikce ČR 1/2020)  

k 31.12 

[%] 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra růstu 

HDP  
2,7  4,3  2,3 4,5  3,0 2,5  2,0  2,2  2,1  2,1  

V tabulce níže lze vidět vývoj kurzu eura za posledních 6 let. Koncem dubna roku 2017 

Česká národní banka uvolnila měnové podmínky a zrušila intervence vůči euru. Koruna 

poté posílila z 26,89 na 26,51 a v průběhu roku až na 25,64 Kč za 1 euro. Od roku 2018 

je vývoj víceméně stabilizován kolem 25,6 Kč za euro. V roce 2020 se dá dle ČNB 

očekávat posílí měny na 25,4 Kč/euro. Predikce MFČR odhaduje, že koruna bude 

v průběhu nadcházejících let posilovat až na nějakých 24,6 Kč za euro. 
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 Tab. 5: Vývoj kurzu CZK/EUR k 31.12.  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: České národní banky: devizové kurzy a Makroekonomická predikce ČR 

1/2020)  

 
2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 2021 2022 2023 

Kurz  

CZK/EUR  
27,53 27,28 27,03 26,33 25,63 25,68 25,4 25,1 24,9 24,6 

Politické faktory 

Politické faktory můžou velmi výrazně ovlivnit chod společnosti a celkovou úspěšnost 

podnikání. Ať už formou zákonů, předpisů či nařízení nebo prostřednictvím nastavení 

politického prostředí se zahraničními státy, s kterými naše společnost obchoduje. 

Koncem roku 2017 v parlamentních volbách vyhrálo hnutí ANO a nastalo dlouhé období 

pokusů o sestavení vlády. Nakonec vznikla menšinová vláda v červnu roku 2018. Cílem 

této vlády je dle programového prohlášení hájení zájmů občanů České republiky v rámci 

Evropské unie, růst platů ve školství na 150 % výše roku 2017, stabilizaci státního dluhu, 

zrušení superhrubé mzdy a mnohé další (Vláda ČR, 2018). I přes částečně pozitivní 

výsledky, potíže této vlády přetrvávají a stále zde panuje nestabilní politická scéna, kdy 

v současné době se neustále řeší kauza stíhání premiéra Andreje Babiše. Tato nestabilita 

se může odrazit na důvěře evropských činitelů či zahraničních zákazníků v české firmy a 

znesnadnit tak obchodování.  

Dalším výrazným politickým faktorem je prezident republiky. V roce 2018 byl znovu 

zvolen Miloš Zeman českým prezidentem. I přesto, že v České republice nemá prezident 

velké pravomoci, má velmi významné postavení ať už ve vyjadřování politických názorů 

tak i v zahraniční politice ČR. Například Miloš Zeman udržuje velmi dobré vztahy 

s Ruskem, což může pro společnost Formplast Purkert být k užitku, jelikož jedním 

z největších odběratelů mimo Evropskou unii je právě Rusko. 

Technologické faktory 

Analýza technologických faktorů se zabývá výzkumem a vývojem, novými 

technologiemi, inovacemi a zvyšováním technologické úrovně obecně. Společnost 

Formplast Purkert, s.r.o. je výrobní společností tedy technologie a inovace zde hrají velmi 

významnou roli. V současné době je pro společnost, která chce být konkurenceschopná 
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velmi důležité disponovat nejmodernějším vybavením, které zvyšuje produktivitu a 

kvalitu výroby. Společnost si je této situace vědoma a každý rok investuje do modernizace 

strojového parku obou závodů.  

Společnost disponuje nemalým množstvím moderních technologií (strojů, nástrojů 

apod.). Většinu forem pro lisování si společnost vyrábí sama ve vlastní nástrojárně na 

přání zákazníka. Tuto skutečnost lze považovat za konkurenční výhodu, jelikož zákazník 

dostane na jednom místě vše – od počátečních výkresů až po hotové výlisky či montáž. 

Společnost disponuje technologiemi jako 69 ks vstřikovacích lisů značky Arburg a Engel, 

3D CAD systémy SolidWorks a Catia V5, nejmodernější CNC obráběcí technologie, 3D 

měřící centra, 3 a 5osý CAM program Powermill, pro drátové řezání a mnohé další 

(Formplast Purkert, 2018).  

Ekologické faktory 

Ačkoliv je hlavním cílem každého podniku generovat zisk, je také nutné brát v potaz, jak 

tato ekonomická činnost ovlivňuje životní prostředí a okolí své působnosti. Od toho 

existují tzv. ekologické normy, které jsou zahrnuty v ISO certifikaci. Mezi hlavní normu 

týkající se ekologie je ISO 14001 Environmentální management. V případě získání této 

normy, je zřejmé že podnik směřuje svoji pozornost na oblast životního prostředí a 

podmínek, které vytváří. Jedním z požadavků je tedy dodržovat a zakomponovat do svých 

výrobních procesů zákonné ale i další požadavky na ekologii, dále vzdělávat své 

zaměstnance v dané oblasti a přijímat preventivní opatření. Mezi další ekologické normy, 

které musí firma dodržovat, jsou emisní normy Euro, především pro nákladní dopravu 

svých výrobků k zákazníkovi. Tato norma slouží k eliminaci výfukových zplodin. U 

velkých firem jako je Formplast Purkert je nutné brát v potaz i nepřímé ekologické 

faktory jako je spotřeba energií (elektřina, voda). Formplast se proto snaží tyto dopady 

eliminovat díky vlastní čističce odpadních vod a minimalizací spotřeby elektrické 

energie. 
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2.6.2 Porterův model konkurenčních sil 

Vyjednávací síla zákazníků 

S rostoucím trhem roste také síla zákazníků, především pokud jde o pravidelné 

velkoodběratele. Ti využívají svého postavení a snaží se tlačit ceny dolů a stanovit si tak 

výhodné postavení. Mezi nejdůležitější odběratele společnosti patří významné tuzemské, 

ale i zahraniční společnosti s dlouholetou tradicí v průmyslu automotive a 

elektrotechniky. Konkrétně například společnosti: Varroc, Automotive Lighting, Hella, 

Koito, OEZ, Siemens, TE Connectivity. Tyto společnosti patří mezi nejvýznamnější 

odběratele společnosti z pohledu odebíraného objemu výrobků. Významnou roli pro 

všechny odběratele je bezpochyby splnění požadavku v nejvyšší kvalitě a za co nejnižší 

cenu, zároveň jsou v současné době zákazníci velmi dobře informováni o konkurenci a 

lze tedy považovat sílu zákazníků za poměrně silnou. Hlavní odběratelé společnosti jsou 

tvoření velkými a významnými firmami, které si mohou klást vysoké nároky na kvalitu, 

servis ale i cenu a selhání společnosti v jakékoliv z těchto oblastí může znamenat 

ukončení spolupráce. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost Formplast Purkert realizuje nákup materiálů, komponent a subdodávek od 

více dodavatelů ať již tuzemských nebo zahraničních. V současné době vysoké 

konkurence si společnost nemůže dovolit jakékoliv zaváhání s výpadkem dodavatele či 

dodáním nekvalitních surovin, a proto je o dodavatelích rozhodováno dle pevně 

stanovených pravidel a předešlých analýz. Rozhodování o dodavatelském řetězci plyne 

z optimalizace nákladů, nabízené kvality, a především z obchodních a platebních 

podmínek. Mezi hlavní dodavatele patří například: Hella, Engel, TE Connectivity, Varroc 

a Lumius.  

Lze si povšimnout, že někteří dodavatelé jako třeba společnost Varroc, Hella a TE 

Connectivity jsou zároveň i významnými odběrateli a jsou zde velmi úzké vztahy mezi 

společnostmi, které je potřeba opečovávat. V rámci těchto společností lze říct, že je 

vyjednávací síla dodavatelů poměrně vysoká, jelikož narušení dodavatelských vztahů se 

může promítnout i do vztahů odběratelských. 
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Hrozba vstupů nových konkurentů 

Společnost Formplast Purkert, s.r.o. se soustředí na nástrojařský průmysl a lisování 

plastových komponentů pro automotive a elektrotechnický průmysl. V klasifikaci 

ekonomických činností CZ-NACE patří společnost do kategorie 22.2 Výroba plastových 

a pryžových výrobků. V tomto segmentu došlo v posledních 7 letech k rozmachu, což 

znamená že rostly obraty, docházelo k růstu podílu přidané hodnoty, rozšiřoval se 

průmyslu 4.0 apod. Celkový počet firem se od roku 2011 stabilizoval na průměrných 

3600 společností, které zaměstnávají bezmála 100 000 obyvatel v České republice 

(Panorama zpracovatelského průmyslu 2017, s. 142). Trend vývoje počtu podniků 

v tomto odvětví je však klesající, což lze připsat především rostoucí produktivitě práce, 

vyšší robotizaci a moderních technologickým prostředkům. V případě, že se někdo 

rozhodne vstoupit do tohoto odvětví, musí disponovat velkým objemem počátečního 

kapitálu, pro prvotní nákup technologií, zajištění prostor, zásob materiálů, ale i na 

financování mezd zaměstnanců. Další překážkou může být nutnost certifikace kvality, 

která je v tomto odvětví standardem a dává zákazníkům jistotu, že je výroba zabezpečena 

nejvyšší kvalitou. Obecně lze tedy konstatovat, že hrozba ze strany nových konkurentů 

není nijak výrazná. 

Hrozba substitutů 

Za substitut lze považovat cokoliv, čím může zákazník nahradit společností nabízený 

výrobek. V oblasti nástrojařství, lisování plastových výlisků pro automobilový a 

elektrotechnický průmysl v okolí provozu firmy lze považovat hrozbu za poměrně 

vysokou, jelikož zde operují další firmy (Isolit-Bravo, Forez), které se zabývají stejným 

zaměřením a mohou nabídnout blízké substituty požadovaných výrobků. Avšak obecně 

je tento obor velmi specializovaný, jelikož většinou zákazník přijde s konkrétní zakázkou, 

popřípadě přáním, které je plněno na základě specifických požadavků, tudíž nemá 

obecnou nahraditelnost substituty na trhu. V současné době dochází k vývoji nových 

kvalitnějších odolnějších materiálů, zdokonalování a zpřesňování technologií a 

společnost, která disponuje těmito technologiemi a materiály je mnohem méně ohrožena 

substituty. Pokud zákazník potřebuje výlisek se specifickými parametry a materiály, 

pravděpodobně nenalezne na trhu ihned žádný substitut, avšak v případě že se poptá u 

konkurenčních firem (Isolit-Bravo) je zde možnost substituce. 



58 

 

Rivalita firem působících na daném trhu 

Konkurence v oblasti nástrojařství, tvorbě lisovacích forem a lisování plastových a 

pryžových výlisků je v České republice velmi vysoká. K 31. 12. 2018 v oboru CZ NACE 

22 působilo přes 3.500 firem a jen v okrese Ústí nad Orlicí působí více než 50 firem 

s tímto zaměřením (Panorama zpracovatelského průmyslu 2018, s. 141). Společnostmi, 

které působí v nejbližším okolí na stejném trhu je Isolit-Bravo spol. s r.o., Fortell s.r.o. a 

Forez s.r.o. Tyto společnosti lze považovat za největší konkurenty, a to nejen díky velmi 

blízké vzdálenosti provozoven, ale také kvůli části shodných odběratelů či dodavatelů, 

což vytváří velký tlak na společnost, jelikož firmy mají jednoduchý přístup ke srovnání. 

 

2.6.3 McKinsey 7S analýza 

Strategie 

Vize společnosti na aktuální období 2016-2020 jsou shrnuty následujícími body: 

• Být vzorem v oblasti konstrukce a výroby vstřikovacích nástrojů, zpracování 

plastů, výroby optických dílců, automatizaci výroby a principu štíhlé výroby. 

• Stát se preferovaným dodavatelem, zákazníkem a zaměstnavatelem. 

Společnost věří, že komplexnost a kvalita nabízených služeb osloví potencionální 

odběratele a získá si jejich přízeň. Pro naplnění této strategie je potřeba optimalizovat 

zdroje, zabezpečit loajálnost zaměstnanců, rozvoj společnosti (technologický, finanční i 

pracovní), neustále snižovat zmetkovitost, podporovat iniciativu a kreativitu pracovníků. 

Pokud zhodnotíme výsledky posledních třech let, lze konstatovat, že tohoto cíle postupně 

dosahuje.  

Struktura a organizace 

Jelikož je jedná o velkou společnost je zde striktně definovaná organizační struktura. 

Vyobrazení organizační struktury bylo již zmíněno v kapitole 2.3. Organizační struktura 

je víceúrovňová funkcionální, kdy první úroveň představuje management. Je zde zahrnut 

vrcholový management a manažeři jednotlivých oddělení. Další úroveň zahrnuje vedoucí 
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a mistry dílčích aktivit a činností, kteří mají na starost samotné procesy a výrobu. Tito 

mistři mají pod sebou následně vedoucí směn, kteří zodpovídají za pracovníky. Informace 

jsou komunikovány od nejnižší úrovně (pracovníků) až po vyšší management (vedoucí 

oddělení) prostřednictvím denních a každotýdenních schůzek, jejichž výsledky jsou dále 

komunikovány řediteli firmy. 

Systémy a procesy 

Společnost jako většina výrobních podniků se řídí systémem managementu jakosti, který 

je zajištěn neustálým procesem kontroly ať již formou fyzické kontroly, počítačové či 

zajištění řádně proškolených pracovníků. Dále zde probíhají pravidelné porady 

v intervalu 1x za dva týdny, v případě potřeby jsou svolávány porady častěji. Jejich náplní 

je rozdělení úkolů a kompetencí na konkrétních zakázkách či vývoji. 

Jelikož společnost Formplast Purkert patří mezi velké společnosti, využívá celou řadu 

systémů, a to nejen informačních. Pro podporu řízení je ve firmě používám informační 

systém Helios, nástrojárna pro konstrukci nástrojů využívá 3D systémy SolidWorks and 

Catia a CAM systém. Mezi další využité systémy lze zahrnout: systém řízení kvality 

v podniku, systém náboru nových zaměstnanců, informační systémy (WMS Gatema – 

skladovací systém), výrobní systém COMES (včetně výpočtů statistik a propojení na ERP 

a WMS), systém neustálého zvyšování odbornosti pracovníků, projektové a investiční 

řízení a mnohé další.  

Schopnosti, znalosti a dovednosti 

Lze říct, že společnost Formplast Purkert disponuje širokým spektrem schopností a 

dovedností. Příkladem může být schopnost poskytnout zákazníkovi komplexní služby od 

návrhu forem, přes konstrukci modelů, výrobu lisování konkrétních komponent ve 

vybrané formě či doplňkových služeb pokovení a montáže. K takto širokému spektru 

nabízených služeb je zapotřebí kvalitně odvedená práce, která vychází z mnohaleté 

zkušenosti, použití moderních technologií a řádně proškolených pracovníků. Zkušenost 

však vyžaduje i neustálé obnovování znalostí a učení se aktuálním trendům (v oblasti 

materiálů, postupů, či ovládání nových technologií). To je zajištěno pravidelnými 

školeními jak vedení, tak i pracovníků dílčích oddělení. 
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Spolupracovníci 

Oblast spolupracovníků řeší zaměstnance firmy od dělníků, až po vedoucí jednotlivých 

oddělení, a to jejich motivaci a adaptací na firemní kulturu. Pracovníci jsou velmi důležitý 

faktor pro chod firmy. Obecně platí, že bez správně motivovaných pracovníků, nemůže 

firma fungovat, jelikož je nezbytně nutná jejich pracovitost a odvedení kvalitní práce. 

Proto je potřebné vybírat schopné pracovníky ale také je vhodně motivovat. Aktuální stav 

pracovníků ke konci roku 2018 čítal 543 lidí včetně vedení. Ve společnosti v současné 

době funguje motivační program na bázi firemních benefitů jako například: příspěvkové 

obědy, relaxační aktivity (masáže, bazén apod.), prémie na Vánoce, poukazy do lékárny, 

prémie dle odpracovaných let, odměny za nalezený zmetek, možnost vzdělávání 

zaměstnanců (jazyky) apod.  

Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty společnosti Formplast Purkert lze rozdělit do dvou skupin, a to vnější a 

vnitřní. Mezi vnitřní hodnoty patří dlouhodobá loajalita pracovníků vůči společnosti a 

snaha vysokého managementu neustále komunikovat i s řadovými pracovníky. Vnější 

sdílené hodnoty jsou hodnoty, které společnost komunikuje s veřejností. Mezi ně může 

patřit například úzké propojení vývoje a výroby vysoce technicky náročných 

vstřikovacích forem a následnou sériovou výrobu plastových výlisků, ale především 

prvotřídní kvalita veškerých nabízených výrobků a služeb. 

Styl vedení 

V současné době ve společnosti převažuje demokratický styl vedení, kdy na základě 

porad vedoucích dílčích oddělení dochází ke konzultaci, zhodnocení všech dopadů a 

následnému rozhodování. V rámci porad dochází k diskuzi problémů, návrhů možných 

řešení a alternativ. V případě problémů v provozu jsou zde i porady mistrů s pracovníky, 

které primárně slouží pro zajištění plynulého chodu a zhodnocení výkonnosti výroby. 

Pracovníci však v rámci těchto porad mohou navrhnout možné zlepšení či zefektivnění 

procesu na kterém se podílejí. Tyto návrhy a výsledky porad jsou poté předneseny na 

poradách managementu. 
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2.7 Finanční analýza 

Cílem kapitoly finanční analýza je zjistit v jakém finančním stavu se společnost nachází, 

jaký byl minulý vývoj jednotlivých ukazatelů a na základě toho odvodit budoucí hodnoty 

pro sestavení finančních plánů na období 2019-2023. 

 

2.7.1 Horizontální a vertikální analýza 

V této kapitole budou rozebrány výsledky horizontálních a vertikálních analýz 

jednotlivých oblastí. Nejprve aktiv, poté pasiv a na závěr výkazu zisku a ztráty. 

Horizontální a vertikální analýza aktiv 

Tab. 6: Horizontální analýza aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., 2014-2018) 

 

ROZVAHA 

AKTIVA 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

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

AKTIVA CELKEM 18 579 3,27 146 573 24,97 136 262 18,58 -68 -0,01 

Dlouhod. majetek -63 714 -24,22 29 848 14,98 44 220 19,30 -1 280 -0,47 

Dl. nehmotný majetek -1 261 -60,88 -310 -38,22 2 294 458,45 33 1,18 

Dl. hmotný majetek -75 793 -29,04 21 936 11,85 41 485 20,03 67 0,03 

Dl. finanční majetek 13 340 13 340 8 220 61,62 440 2,04 -1 380 -6,27 

Oběžná aktiva 80 873 26,67 116 851 30,42 84 965 16,96 4 994 0,85 

Zásoby -634 -0,55 51 403 44,60 17 706 10,63 34 945 18,96 

Materiál 713 1,21 9 212 15,43 19 900 28,88 9 628 10,84 

Nedokončená výroba 

a polotovary 
1 583 3,98 37 320 90,25 -7 739 -9,84 32 422 45,71 

Výrobky a zboží -2 932 8,44 4 871 34,31 5 545 29,08 -7 105 -28,86 

Pohledávky 11 573 8,44 14 049 9,44 61 342 37,68 -22 153 -9,88 

Peněžní prostředky 69 934 139,50 51 399 42,81 5 916 3,45 -7 797 -4,40 

Časové rozlišení 1 420 66,89 -125 -3,54 7 077 207,08 -3 782 -36,04 

Při zhodnocení vývoje aktiv za sledované období 2014-2018 můžeme říct, že vyjma roku 

2018 vykazovala společnost rostoucí trend aktiv. Tento růst byl zapříčiněn především 

nárůstem v oblasti oběžných aktiv, která z původních 53 % v roce 2014 vzrostla o 

14,59 p. b. na 68 % v roce 2018. Nejvýznamnější pohyb v roce 2014 vykazuje 

dlouhodobý finanční majetek, který z roku 2014 na rok 2015 vzrostl o 13 340 % (z 0 Kč 

na 13 340 tis. Kč) a to především kvůli poskytnutí zápůjček dceřiným a partnerským 
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organizacím. V roce 2015 došlo k nejvýznamnější změně především v oblasti peněžních 

prostředků, které rostly o necelých 70 mil. Kč a tvořily 20,46 % celkových aktiv. Tento 

růst byl zapříčiněn získáním dotací z dotačních programů Inovace a Lidské zdroje. Došlo 

také k lehkému poklesu zásob o 634 tis., kvůli nárůstu prodejů a zkrácení doby 

skladování. V roce 2016 pokračoval rostoucí trend oběžných aktiv (68,29 % z celku). 

Nejvýznamnější růst zaznamenala nedokončená výroba (o 37 mil. Kč), což vedlo k růstu 

podílu zásob o 3 p. b. (na 22,72 % aktiv). V roce 2017 významně meziročně vzrostla 

položka dlouhodobého nehmotného majetku o 458 % (2,3 mil. Kč) z důvodu nákupu a 

zavedení nového MES softwaru. V tomto roce došlo také k nákupu nových strojů do 

lisovny za 44 mil. Kč. Následující rok, došlo k významné rekonstrukci odděleného 

závodu v Králíkách, čímž se spustil nový provoz montáže a kompletace větších zakázek, 

což vedlo k růstu objemu zásob o 4 p. b. na 25 % aktiv, ale také ponížení peněžních 

prostředků. 

Tab. 7: Vertikální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o. 2014-2018) 

Jednou z důležitých položek, kterou by měla společnost sledovat je pohyb pohledávek. 

V tabulce horizontální analýzy je zřejmý trend postupného nárůstu pohledávek, který byl 

nejprve pomalý a poté v roce 2017 skokový o 37,68 %. Poté však došlo ke zlepšení 

situace v roce 2018 a poklesu o 9,88 %. Celkově se pohledávky pohybují v poměru 

k celkovým aktivům na průměrných 24 %. 

ROZVAHA AKTIVA 2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Dlouhodobý majetek 46,28 % 33,96 % 31,24 % 31,43 % 31,29 % 

Dl. nehmotný majetek 0,36 % 0,14 % 0,07 % 0,32 % 0,33 % 

Dl. hmotný majetek 45,91 % 31,55 % 28,23 % 28,58 % 28,59 % 

Dl. finanční majetek 0,00 % 2,27 % 2,94 % 2,53 % 2,37 % 

Oběžná aktiva 53,35 % 65,44 % 68,29 % 67,36 % 67,94 % 

Zásoby 20,39 % 19,64 % 22,72 % 21,20 % 25,22 % 

Materiál 10,38 % 10,17 % 9,39 % 10,21 % 11,32 % 

Nedokončená výroba a 

polotovary 7,00 % 7,05 % 10,73 % 8,16 % 11,88 % 

Výrobky a zboží 3,01 % 2,42 % 2,60 % 2,83 % 2,01 % 

Krátkodobé pohledávky 24,14 % 25,35 % 22,20 % 25,77 % 23,23 % 

Peněžní prostředky 8,82 % 20,46 % 23,38 % 20,39 % 19,50 % 

Časové rozlišení 0,37 % 0,60 % 0,47 % 1,21 % 0,77 % 
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Horizontální a vertikální analýza pasiv 

Tab. 8: Horizontální analýza pasiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o. 2014-2018) 

ROZVAHA PASIVA 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

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

PASIVA CELKEM 18 578 3,27 146 574 24,97 136 262 18,58 -68 -0,01 

Vlastní kapitál 4 618 1,15 79 364 19,52 -8 893 -1,83 -39 205 -8,22 

Hospodářský výsledek 

minulých let 
-41 970 -11,47 83 708 25,85 -21 849 -5,36 -9 742 -2,53 

Hospodářský výsledek 

běžného UCE období 
46 588 129,91 -4 445 -5,39 13 057 16,74 -29 463 -32,35 

Cizí zdroje 9 707 5,83 69 762 39,62 120 397 48,97 52 028 14,21 

Rezervy 6 515 20,54 55 519 145,18 63 953 68,21 97 609 61,89 

Závazky 3 191 2,37 14 243 10,33 56 444 37,11 -45 581 -21,86 

Dlouhodobé závazky 15 072 133,86 -15 337 -58,25 2 813 25,59 1 576 11,42 

Krátkodobé závazky -11 880 -9,63 29 581 26,53 53 631 38,01 -47 157 -24,22 

Závazky k úvěrovým 

institucím 
0 0,00 0 0,00 41 299 41 299 -41 299 -100 

Závazky z obchodních 

vztahů 
-3 523 -4,18 -6 629 -8,22 25 397 34,29 -38 545 -38,75 

Závazky k zaměstnancům 1 296 26,51 3 181 51,43 2 402 25,64 377 3,20 

Časové rozlišení  4 254 4254 -2 553 -60,01 24 758 1456 -12 891 -48,72 

Jelikož rozvaha vychází z principu rovnováhy, mají tedy i pasiva stejný vývoj jako aktiva 

celkem. V roce 2015 vzrostl významně výsledek hospodaření o 130 % (46,5 mil. Kč). Za 

tímto růstem bylo využití nových kapacit pro výrobu, které byly vybudovány 

v předcházejících letech. V následujícím roce začala společnost tvořit rezervy ve 

významných částkách (55,5 mil. Kč) a to především na interní rizika spojená s výrobou 

vázanou na automobilový průmysl. Tento skokový nárůst také ovlivnil poměr cizích a 

vlastních zdrojů, kdy v roce 2016 vzrostly cizí zdroje na 33,5 % pasiv. V roce 2017 opět 

došlo k výraznému růstu rezerv (necelých 64 mil. Kč) ale také nárůstu závazků o 38 %. 

Tento růst byl tvořen hlavně růstem závazků z obchodních vztahů, jelikož v tomto roce 

došlo k rekonstrukci pracoviště v Králíkách. Což vedlo k celkovému zvýšení cizích 

zdrojů o 8,5 p. b. na 42 % celkových pasiv. V roce 2018 opět rostly výrazně rezervy 

(o 97 mil. Kč) a již tvořily skoro 30 % celkových pasiv. Meziročně došlo k poklesu 

závazků z obchodních vztahů o 38 % (38 mil. Kč) jelikož došlo k zaplacení velké části 

rekonstrukce.  
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Tab. 9: Vertikální analýza pasiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o. 2014-2018) 

 

Ve vertikální analýze si můžeme povšimnout rostoucí tendence cizích zdrojů, kdy 

z původních 29 % z rok u 2014 vzrostly na aktuálních 48 v roce 2018. Tento trend byl 

zapříčiněn především díky významnému růstu rezerv v roce 2016 o 55 519 tis Kč. A další 

roky o 63 953 tis. Kč a 97 679 tis Kč. Tyto rezervy byly tvořeny především nedaňovými 

rezervami, na již zmíněná rizika spojená s velkou závislostí na automobilovém průmyslu. 

Tedy lze říct, že růst cizích zdrojů v tomto případě nepředstavuje negativní trend. Na 

druhou stranu je patrný negativní trend v oblasti výsledku hospodaření běžného účetního 

období, který z hodnoty roku 2015 kdy tvořil přibližně 14 % pasiv, postupně klesal až na 

skoro poloviční hodnotu roku 2018, kdy dosahoval pouhých 7,08 %, jelikož meziročně 

docházelo ke snižování výsledku hospodaření vůči minulým letům. Příkladem mohou být 

roky 2016, kdy došlo k poklesu o 5,4 % a rok 2018 kdy opět výsledek hospodaření 

poklesl, tentokrát výrazněji o 32, 35 %.  

 

 

 

ROZVAHA PASIVA 2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál 70,73 % 69,27 % 66,25 % 54,85 % 50,35 % 

Základní kapitál 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 

Ážiové a kapitálové fondy 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 

Hospodářský výsledek 

minulých let 
64,36 % 55,18 % 55,56 % 44,35 % 43,23 % 

Hospodářský výsledek běžného 

UCE období 
6,31 % 14,05 % 10,63 % 10,47 % 7,08 % 

Cizí zdroje 29,27 % 30,00 % 33,52 % 42,11 % 48,09 % 

Rezervy 5,58 % 6,52 % 12,78 % 18,13 % 29,36 % 

Závazky 23,69 % 23,49 % 20,73 % 23,98 % 18,74 % 

Dlouhodobé závazky 1,98 % 4,49 % 1,50 % 1,59 % 1,77 % 

Krátkodobé závazky 21,71 % 19,00 % 19,24 % 22,39 % 16,97 % 

Závazky k úvěrovým institucím 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,75 % 0,00 % 

Závazky z obchodních vztahů 14,82 % 13,75 % 10,10 % 11,44 % 7,00 % 

Závazky k zaměstnancům 0,86 % 1,05 % 1,28 % 1,35 % 1,40 % 

Časové rozlišení  0,00 % 0,72 % 0,23 % 3,04 % 1,56 % 
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Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tab. 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert, s.r.o. 2014-2018) 

VÝKAZ ZISKU A 

ZTRÁTY 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

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

Tržby z prodeje 

výrobků a služeb 
113 261 14,78 83 777 9,53 136 320 14,15 11647 1,06 

Výkonová spotřeba 88 528 16,15 1 551 0,24 -5 125 -0,80 -11793 -1,86 

Spotřeba materiálu a 

energie 
84 197 23,81 24 597 5,62 28 240 6,11 -34154 -6,96 

Služby 4 331 2,23 -23 047 -11,59 -33 366 -18,97 22361 15,69 

Mzdové náklady 10 906 15,91 55 253 69,53 42 707 31,70 22 057 12,43 

Úpravy hodnot v 

provozní oblasti 
4 681 15,41 2 181 6,22 9 501 25,52 10639 22,76 

Ostatní provozní 

výnosy 
755 2,12 16 548 45,42 15 545 29,34 370 1,22 

Provozní VH 43 241 95,17 -1 749 -1,97 22 708 26,12 -20758 -18,93 

Ostatní finanční 

výnosy 
-1 129 -32,46 -1 560 -66,40 7 475 947,06 -2512 -30,39 

Ostatní finanční 

náklady 
-890 -19,60 -2 055 -56,28 6 697 419,37 -2750 -33,16 

Finanční VH -379 39,53 802 -59,92 645 -120,14 584 540,74 

VH před zdaněním 40 723 90,07 453 0,53 23 353 27,03 -20174 -18,38 

Daň z příjmů -5 865 -62,72 4 898 140,49 10 296 122,80 9289 49,72 

VH po zdanění 46 588 129,91 -4 445 -5,39 13 057 16,74 -29463 -32,35 

 

V analýzách výkazu zisku a ztráty lze sledovat pozitivní trend růstu tržeb z prodeje 

výrobků a služeb, které mezi roky 2014-2017 meziročně rostly v průměru o 12 %, 

následně v roce 2018 došlo k poklesu a růst byl pouze 1%. Společnost eviduje pouze tržby 

z prodeje výrobků, jelikož neobchoduje s žádným zbožím. Tyto tržby ročně tvoří 

v průměru 94,15 % z celkového obratu společnosti. Zbylých 5,85 % tvoří ostatní výnosy, 

mezi které patří výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, které představují 

přibližně 4 % celkového obratu a ostatní výnosy. Pozitivní trend vykazovaly také ostatní 

provozní výnosy, které rostly nejprve nepatrně o 2 % a následně skokově o 45 % (16.548 

tis. Kč) v roce 2016 a 29 % v roce 2017. Nárůst v roce 2018 byl již nepatrný o pouhé 1 %. 
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Tab. 11: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty – tržby  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o. 2014-2018) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2014 2015 2016 2017 2018 

ČISTÝ OBRAT 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tržby z prodeje výrobků a 

služeb 
95,04 % 95,70 % 94,68 % 93,45 % 91,93 % 

Tržby za prodej zboží 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Ostatní provozní výnosy 4,43 % 3,97 % 5,21 % 5,82 % 7,55 % 

Tržby z prodeje DHM 0,00 % 0,05 % 0,03 % 0,02 % 0,89 % 

Tržby z prodeje materiálu 4,11 % 3,11 % 2,65 % 3,23 % 4,12 % 

Jiné provozní výnosy 0,32 % 0,81 % 2,53 % 2,57 % 2,53 % 

Ostatní finanční výnosy 0,43 % 0,26 % 0,08 % 0,70 % 0,48 % 
 

V oblasti nákladů představuje hlavní položku výkonová spotřeba, která z původních 70 % 

klesla na 54 % na úkor růstu mzdových nákladů, které rostly. Jelikož v současné době 

velmi nízké nezaměstnanosti, je nutný růst mezd a nepeněžních benefitů, což vedlo 

k celkovému nárůstu mzdových nákladů z 12,4 % na necelých 24 %. Taktéž se do tohoto 

růstu promítl postupný nárůst zaměstnanců, kdy z 240 zaměstnanců v roce 2014 se 

sopečnost rozšířila na stav 543 v roce 2018. Největší růst proběhl mezi roky 2015-2016, 

kdy došlo k nárůstu zaměstnanců o 180, což se promítlo i v růstu mzdových náklad, a to 

o 55 253 tis. Kč. Další poměrně významnou položkou nákladů jsou ostatní provozní 

náklady, mezi které jsou obecně zařazeny hůře definovatelné náklady a v případě 

Formplastu hlavně náklady na reklamace, pojištění a obnovu či novou certifikaci. Ty 

představují v roce 2018 již 15 % všech nákladů. Cílem společnosti je tuto položku 

snižovat, ale jak vidíme s rostoucími prodeji naopak položka roste. 

Tab. 12: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty – náklady  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o. 2014-2018) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2014 2015 2016 2017 2018 

NÁKLADY CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Výkonová spotřeba 71,17 % 76,13 % 67,96 % 58,33 % 54,17 % 

Spotřeba materiálu a energie 45,91 % 52,35 % 49,24 % 45,20 % 39,80 % 

Služby 25,26 % 23,78 % 18,72 % 13,13 % 14,37 % 

Aktivace -0,04 % -0,29 % -0,48 % -0,72 % -0,06 % 

Osobní náklady 12,42 % 13,28 % 19,68 % 22,56 % 23,98 % 

Ostatní provozní náklady 7,98 % 5,76 % 11,94 % 12,21 % 15,73 % 

Ostatní finanční náklady 0,59 % 0,44 % 0,17 % 0,76 % 0,48 % 
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2.7.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Jako stěžejní rozdílový ukazatel byl vybrán čistý pracovní kapitál (ČPK), který nám 

udává přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji a vypovídá tak o 

likviditě společnosti a jeho platební schopnost. Je také zajímavé sledovat vývoj podílu 

čistého pracovního kapitálu na celkových aktivech.  

V tabulce níže jsou uvedeny hodnoty ČPK společnosti Formplast Purkert, která stabilně 

za sledované období vykazovala vysoké hodnoty a měl rostoucí tendenci meziročně 

v průměru kolem 52 700 tis. Kč a společnost Formplast Purkert na tom byla lépe než 

konkurenční Husqvarna a Forez. Tyto hodnoty jsou vykazovány především kvůli poklesu 

poměru dlouhodobého majetku v rozvaze z 40 % v roce 2014 na 31 % v roce 2018, při 

menším poklesu dlouhodobých zdrojů. Oproti tomu Isolit-Bravo vykazoval vyšší 

výsledky v průměru kolem 1 000 000 tis. Kč. Tyto hodnoty však svědčí o významné 

překapitalizaci a neefektivním využití peněžních prostředků což může vést ke snižování 

rentability. Společnost Forez v roce 2017 dokonce dosáhla záporných hodnot a vykázala 

tak tzv. nekrytý dluh. 

Tab. 13: Vývoj ukazatele čistého pracovního kapitálu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., Isolit-Bravo spol. s r.o., Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., Forez s.r.o. 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

ČPK 179 799 272 552 359 822 391 156 443 307 

Isolit-Bravo 1 284 151 852 356 1 252 549 850 825 982 935 

Husqvarna Manufacturing CZ -149 329 206 705 263 904 5 078 348 683 

Forez 333 520 321 960 295 264 -152 343 212 399 

 

Podíl ČPK na aktivech, který je uveden v tabulce níže, měl také rostoucí tendenci, avšak 

držel se do 50 %. Výjimkou byl rok 2018, kdy se podíl lehce přehoupl na 50,97 %. V roce 

2015 vykazovaly společnosti Isolit a Forez skoro identické hodnoty jako analyzovaná 

společnost. Ideální stav je v rozmezí 20-25 % což společnost zjevně přesahuje a lze tedy 

předpokládat, že zastává konzervativní strategii financování a tvoří si finanční rezervy. 

Optimální hodnoty až na roky 2014 a 2017 vykazuje konkurenční společnost Husqvarna, 

která zjevně optimalizovala objem svých peněžních prostředků. 
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Tab. 14: Podíl ČPK na aktivech společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., Isolit-Bravo spol. s r.o., Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., Forez s.r.o. 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Podíl ČPK na aktivech 31,64 % 46,44 % 49,06 % 44,97 % 50,97 % 

Isolit-Bravo 75,25 % 45,81 % 71,40 % 60,05 % 69,38 % 

Husqvarna Manufacturing CZ -17,15 % 24,22 % 27,23 % 0,40 % 25,67 % 

Forez 50,20 % 47,64 % 38,15 % -29,35 % 40,88 % 

 

2.7.3 Ukazatele likvidity 

V této kapitole budou zhodnoceny všechny tři stupně likvidity pro společnost Formplast 

Purkert, s.r.o. a její nejbližší tři konkurenty. Výsledné hodnoty budou srovnány 

s oborovým průměrem a doporučenými hodnotami. 

Běžná likvidita 

Doporučené hodnoty pro likviditu 3. stupně (běžnou likviditu) různí autoři uvádějí 

v rozmezí 1,5-2,8. Například Dluhošová (2010) uvádí hodnoty 1,5-2,5. V tabulce níže 

můžeme vidět, že společnost Formplast ve všech letech doporučené hodnoty převyšuje, 

a dosahuje i vyšších hodnot než oborový průměr, což svědčí o dobré schopnosti 

uspokojovat pohledávky věřitelů oběžnými aktivy.  Vysoké hodnoty tohoto ukazatele 

představují platební stabilitu společnosti. Konkurenční podnik Husqvarna vykazuje nízké 

hodnoty, avšak částečně v mezích doporučených hodnot. I Forez dosahují nižších hodnot 

než Formplast a také dlouhodobě klesající tendenci ukazatele. Výjimkou je Isolit-Bravo, 

který vykazuje velmi vysoké hodnoty, a to především kvůli neobvykle vysokému zůstatku 

peněžních prostředků na bankovních účtech. 

Tab. 15: Ukazatel běžné likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., Isolit-Bravo spol. s r.o., Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., Forez s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita 2,46 3,44 3,55 3,01 4,00 

Oborový průměr 2,68 2,73 2,66 2,17 2,43 

Isolit-Bravo 13,62 7,81 20,28 7,59 14,26 

Husqvarna Manufacturing CZ 0,78 2,07 1,79 1,01 1,81 

Forez 4,66 4,95 3,53 2,82 2,20 
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Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je optimální v rozmezí 1-1,5. Společnost Formplast Purkert ve všech 

letech přesahuje doporučené hodnoty i hodnoty vykazované oborem. V roce 2015 došlo 

k nárůstu na hodnotu 2,41 a následnému poklesu, který se zastavil v roce 2018 růstem na 

2,52. Formplast vykazuje stejně jako u oběžné likvidity lepší hodnoty než konkurenční 

podniky vyjma Isolitu-Bravo, který zde opět výrazně přesahuje své konkurenty. 

Tab. 16: Ukazatel pohotové likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., Isolit-Bravo spol. s r.o., Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., Forez s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Pohotová likvidita 1,52 2,41 2,37 2,06 2,52 

Oborový průměr 2,13 2,15 2,14 1,69 1,91 

Isolit-Bravo 11,43 6,03 17,19 6,13 11,70 

Husqvarna Manufacturing CZ 0,38 0,96 0,95 0,49 0,66 

Forez 2,89 3,00 2,03 1,62 1,06 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) představuje schopnost podniku hradit své závazky 

z dostupných peněžních zdrojů. Doporučená hodnota pro tento ukazatel v rozmezí 0,5-1. 

Společnost Formplast se krom roku 2014 pohyboval v doporučeném rozmezí, a dokonce 

v letech 2015, 2016 a 2018 vykazovala vyšší hodnoty. Její hodnoty jsou poměrně 

srovnatelné s oborovým průměrem a výrazně lepší než konkurenční Husqvarna a Forez. 

Konkurent Isolit-Bravo opět významně přesahuje doporučené hodnoty. 

Tab. 17: Ukazatel okamžité likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., Isolit-Bravo spol. s r.o., Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., Forez s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Okamžitá likvidita 0,41 1,08 1,22 0,91 1,15 

Oborový průměr 1,14 0,24 1,10 0,85 0,98 

Isolit-Bravo 8,91 3,62 14,15 4,79 5,27 

Husqvarna Manufacturing CZ 0,03 0,08 0,13 0,07 0,11 

Forez 0,10 0,11 0,05 0,02 0,06 
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2.7.4 Ukazatele rentability 

Rentabilita investovaného kapitálu 

Rentabilita investovaného kapitálu představuje výnosnost investic a měl by být vyšší, než 

je úroková míra úvěrů a půjček podniku. Hodnoty Formplastu za sledované období vyjma 

roku 2014 kolísají od 19,77-22,39 %, v průměru se tedy držely kolem 20 %. Tato hodnota 

je významně lepší než u všech sledovaných konkurentů. Z konkurence byla do roku 

nejblíže 2016 nejblíže Husqvarna poté již Isolit-Bravo. V porovnání s oborovým 

průměrem, tak kromě let 2016 a 2017 vykazuje společnost lepší výsledky než obor. 

Tab. 18: Vývoj ukazatele ROCE  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., Isolit-Bravo spol. s r.o., Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., Forez s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

ROCE 10,94 % 19,89 % 17,39 % 22,39 % 19,77 % 

Oborový průměr -0,20 % -0,50 % 28,82 % 28,10 % 17,50 % 

Isolit-Bravo 15,28 % 10,85 % 9,36 % 13,45 % 10,93 % 

Husqvarna Manufacturing CZ 10,13 % 12,76 % 15,04 % 13,39 % 9,23 % 

Forez 9,24 % 10,36 % 3,50 % 6,95 % 5,91 % 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb za sledované období ani jednou nepřesáhla oborový průměr. Nejlepší 

rok byl pro společnost rok 2015, kdy rentabilita dosáhla 8,97 % od tohoto roku již 

vykazoval ukazatel sestupnou tendenci. Tento trend byl zapříčiněn především díky 

poměrně vysokému růstu obratu, avšak ne stejně rychlém růstu čistého zisku. V případě 

konkurence, vykazovala společnost obdobné výsledky jako Isolit-Bravo až na rok 2018 

kde Isolit dosáhl o 6,1 p. b. vyšší hodnoty a přesáhnul jako jediný oborový průměr.  

Tab. 19: Vývoj ukazatele ROS 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., Isolit-Bravo spol. s r.o., Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., Forez s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

ROS 4,45 % 8,97 % 7,67 % 7,74 % 5,10 % 

Oborový průměr 11,71 % 11,45 % 11,87 % 10,51 % 8,33 % 

Isolit-Bravo 7,73 % 7,82 % 7,97 % 8,19 % 11,20 % 

Husqvarna Manufacturing CZ 1,82 % 3,35 % 4,52 % 1,91 % 2,53 % 

Forez 4,69 % 5,35 % 1,15 % 3,46 % 2,56 % 
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Rentabilita aktiv 

Obdobně jako rentabilita tržeb, ani rentabilita aktiv za sledované období nedosáhla 

oborových hodnot a v tomto případě na tyto hodnoty nedosáhla ani konkurence.  Hodnoty 

vyšší než 5 % lze považovat za dobré, což společnost splnila ve všech letech. Jelikož 

společnost podniká v oboru, který vyžaduje velký objem aktiv (především DM, zásoby), 

nelze ani očekávat vysoké hodnoty tohoto ukazatele. Nejpříznivější byl opět rok 2015, 

kdy z jedné koruny aktiv společnost měla 14 haléřů zisku, a to především díky nárůstu 

čistého zisku o 46.588 tis. Kč (130 %) a nižší hodnotě růstu aktiv o 18.578 tis. Kč (3 %). 

Tab. 20: Vývoj ukazatele ROA  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., Isolit-Bravo spol. s r.o., Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., Forez s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

ROA 6,31 % 14,05 % 10,63 % 10,47 % 7,08 % 

Oborový průměr 22,64 % 23,13 % 16,82 % 17,66 % 13,25 % 

Isolit-Bravo 5,77 % 5,77 % 5,93 % 7,01 % 7,24 % 

Husqvarna Manufacturing CZ 3,35 % 6,71 % 8,16 % 3,35 % 4,13 % 

Forez 6,00 % 6,53 % 1,13 % 3,41 % 3,77 % 

Rentabilita vlastního kapitálu 

V případě rentability vlastního kapitálu můžeme vidět obdobný průběh jako u ostatních 

rentabilit, s tím rozdílem že se již více přibližuje oborovým průměrům. V roce 2018 

věřitelé získali z vložené koruny kapitálu výnos 14 haléřů. Nejvyšší hodnota je 

vykazována opět v roce 2015 a to 20,28 %. Formplast vykazuje vyšší hodnoty než 

konkurenti Isolit a Forez, avšak Husqvarna v této oblasti exceluje, především díky 

menšímu podílu vlastního kapitálu. 

Tab. 21: Vývoj ukazatele ROE  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., Isolit-Bravo spol. s r.o., Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., Forez s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

ROE 8,92 % 20,28 % 16,05 % 19,09 % 14,07 % 

Oborový průměr 26,38 % 26,85 % 25,25 % 22,97 % 16,16 % 

Isolit-Bravo 7,67 % 6,18 % 7,71 % 10,47 % 9,89 % 

Husqvarna Manufacturing CZ 16,04 % 25,82 % 32,46 % 19,57 % 20,62 % 

Forez 9,39 % 10,12 % 1,96 % 5,66 % 7,95 % 
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2.7.5 Ukazatele zadluženosti 

V této kapitole budou shrnuty základní analýzy zadluženosti společnosti Formplast 

Purkert a následně srovnány s konkurencí a oborovým průměrem. 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost představuje procento cizích pasiv na celkových pasivech 

společnosti. Čím vyšší je procento, tím roste i věřitelské riziko. Formplast Purkert 

vykazoval ve sledovaném období rostoucí trend zadluženosti, kdy z 29 % v roce 2014 

vzrostla zadluženost na 48 % v roce 2018. Což bylo ovlivněno především růstem rezerv 

z původních 5 % pasiv na 29 % pasiv. Vykazované hodnoty jsou vyšší než oborový 

průměr, avšak vzhledem k tomu, že cizí zdroje jsou složeny převážně z rezerv, a ne 

bankovních úvěrů či jiných závazků neměla by tato hodnota do budoucna značit problém 

v případě potřeby získat dodatečné cizí zdroje. V porovnání s konkurencí vykazuje 

společnost lepší výsledky v průměru o 5 p. b. než sledovaný Forez, který také přesáhl 

doporučenou hodnotu v letech 2017 a 2018. Společnost Husqvarna vykazuje za celé 

sledované období zadluženost kolem 80 % což je velmi vysoká hodnota, která svědčí o 

vysokém riziku věřitelů. 

Tab. 22: Analýza ukazatel celkové zadluženosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., Isolit-Bravo spol. s r.o., Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., Forez s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost 29,27 % 30,00 % 33,52 % 42,11 % 48,09 % 

Oborový průměr 32,68 % 32,49 % 32,83 % 37,09 % 37,61 % 

Isolit-Bravo 22,50 % 22,81 % 21,04 % 31,43 % 25,47 % 

Husqvarna Manufacturing CZ 79,09 % 74,03 % 74,87 % 82,89 % 79,99 % 

Forez 36,05 % 35,46 % 42,23 % 51,78 % 52,13 % 

Krytí DM vlastním kapitálem  

Ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem by měl optimálně vykazovat 

hodnotu 1. V případě, že je vyšší jako tomu je u sledované společnosti, znamená to, že 

jde tzv. o překapitalizovanou společnost, která financuje část oběžných aktiv z vlastního 

kapitálu. Formplast Purkert vykazuje v posledních dvou letech velmi podobné hodnoty 

jako oborový průměr (v rozmezí odchylky 0,2 - 0,3). Společnost od roku 2016 vykazuje 
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sestupnou tendenci ukazatele, což svědčí o optimalizaci poměru krátkodobých aktiv 

financovaných z vlastního kapitálu. Ze srovnávané konkurence je na tom nejhůře Isolit-

Bravo, který vykazuje hodnoty kolem 3, což je vcelku vysoká překapitalizace. Oproti 

tomu Husqvarna Manufacturing za žádné sledované období nedosáhla na doporučenou 

hodnotu 1 a pohybuje se kolem 0,5, což je tzv. podkapitalizace. 

Tab. 23: Analýza ukazatele krytí DM vlastním kapitálem  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., Isolit-Bravo spol. s r.o., Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., Forez s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Krytí DM vlastním kapitálem 1,53 2,04 2,12 1,75 1,61 

Oborový průměr 2,54 1,65 1,79 1,58 1,36 

Isolit-Bravo 3,96 1,54 3,08 2,18 2,81 

Husqvarna Manufacturing CZ 0,53 0,63 0,65 0,49 0,47 

Forez 1,8 1,58 1,25 1,63 1,91 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát celkový zisk společnosti pokryje úroky 

z úvěrů. Ideální hodnota ukazatele je větší než 7, což společnost několikanásobně 

přesahuje v celém sledovaném období, a to především proto, že společnost není zatížena 

velkými objemy úvěrů. Srovnávaná konkurence také dosahuje ve většině případů 

doporučené hodnoty, avšak vykazují nižší čísla, především kvůli většímu poměru úvěrů. 

Výjimkou je Isolit-Bravo, který po období 2014-2017 nebyl zatížen žádným úvěrem, to 

se změnilo v roce 2018, kdy došlo k čerpání úvěru. 

Tab. 24: Analýza ukazatele úrokového krytí  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., Isolit-Bravo spol. s r.o., Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., Forez s.r.o. 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Úrokové krytí 5 685,20 570,26 3 382,22 606,91 2 560,14 

Isolit-Bravo N/A N/A N/A N/A 39 361 

Husqvarna Manufacturing CZ 3,14 8,14 20,38 12,49 6,97 

Forez 22,83 26,09 11,12 13,95 4,72 
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2.7.6 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity slouží pro představu kolikrát za rok se nám v tržbách obrátí celková 

aktiva a jednotlivé složky aktiv. 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv by měl vykazovat minimální hodnoty 1-1,5. Tedy aktiva se 

v průběhu roku obrátí alespoň jedenkrát. Minimální hranici 1,5 společnost splnila pouze 

v roce 2015, poté již ukazatele klesal a pohyboval se mezi 1,35-1,39. Oborový průměr 

měl velmi obdobný vývoj jako společnost Formplast Purkert. Srovnávaná konkurence 

vykazovala horší výsledky, kdy společnosti Isolit-Bravo nedosáhla minimální hodnoty 

ani v jednom roce a Forez byl v průměru na hodnotě 1,17 což je velmi hraniční. Hezké 

výsledky, nad oborovými hodnotami vykazovala společnost Husqvarna, která si držela 

do roku 2016 hodnotu blízkou 2, poté však začal ukazatel klesat. 

Tab. 25: Vývoj ukazatele obratu celkových aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., Isolit-Bravo spol. s r.o., Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., Forez s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat celkových aktiv 1,42 1,57 1,39 1,35 1,39 

Oborový průměr 1,55 1,59 1,42 1,30 1,20 

Isolit-Bravo 0,75 0,74 0,74 0,86 0,75 

Husqvarna Manufacturing CZ 1,80 1,99 1,81 1,76 1,63 

Forez 1,28 1,22 0,98 0,99 1,47 

Obrat zásob 

Obrat zásob by se dle doporučených hodnot pohybovat v rozmezí 4,5-6. Společnost 

Formplast toto doporučení ve sledovaném období splňuje, a dokonce v letech 2016-2017 

přesahuje. Tyto výsledky svědčí o tom, že společnosti neleží zbytečné zásoby skladem. I 

přesto, že oborový průměr se pohybuje u čísla 10, je na tom společnost ještě také 

s konkurenčním Isolit-Bravo nejlépe. Avšak i Husqvarna a Forez splňují doporučení 

hodnoty a jejich ukazatel se pohybuje v průměru kolem čísla 5,6 (Husqvarna) a 4,6 

(Forez). 
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Tab. 26: Vývoj ukazatele obratu zásob 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., Isolit-Bravo spol. s r.o., Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., Forez s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat zásob 6,96 7,97 6,10 6,38 5,51 

Oborový průměr 11,72 12,30 11,78 10,71 10,35 

Isolit-Bravo 5,72 6,13 6,52 6,45 5,75 

Husqvarna Manufacturing CZ 5,85 6,37 6,22 5,25 4,47 

Forez 5,30 5,25 4,34 4,27 3,80 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek se za sledované období pohybuje mezi 53-65 dny a je výrazně 

vyšší (přibližně dvaapůlnásobně) než doba obratu závazků. V porovnání s oborem 

vykazuje společnost dost podobné výsledky v rozmezí +- 3 dní, oproti tomu konkurence, 

především Husqvarna a Isolit vykazují lehce lepší výsledky s dobou obratu pohledávek 

v průměru 58 dní (Isolit-Bravo) a 53 dní (Husqvarna Manufacturing). Tento ukazatel je 

vhodné srovnat s obvyklou dobou splatnosti faktur, která se pohybuje individuálně dle 

odběratelů v rozmezí od 15-130 dní, kdy největší odběratel společnosti má dobu 

splatnosti právě 130 dní. V dnešní době, kdy v rámci automobilového průmyslu se doba 

splatnosti pohybuje okolo 90 dní společnost vykazuje velmi solidní hodnoty.  

Tab. 27: Vývoj doby obratu pohledávek  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., Isolit-Bravo spol. s r.o., Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., Forez s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu pohledávek 56,82 53,34 54,69 65,36 58,66 

Oborový průměr 51,59 53,88 60,93 57,11 61,63 

Isolit-Bravo 65,89 67,94 54,27 51,15 57,34 

Husqvarna Manufacturing CZ 55,06 45,06 55,77 55,40 55,45 

Forez 107,85 101,48 78,24 81,43 83,58 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků by v ideálním případě měla přesahovat dobu obratu pohledávek, 

tedy měli bychom nakupovat na tzv. obchodní úvěr, zatímco naši věřitelé by nám platili 

včas. Tento předpoklad nebyl splněn ani v jednom roce viz. Graf č. 1. Oborový průměr 

vykazuje mnohem vyšší hodnoty než společnost Formplast, což svědčí o dobré platební 
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morálce společnosti. V porovnání s konkurencí např.  roce 2018, kdy Formplast dosahuje 

hodnoty 18 dní je na tom společnost nejlépe, jelikož konkurence se pohybuje na 69-83 

dnech. Tyto hodnoty jsou již dost vysoké. 

Tab. 28:Vývoj doby obratu závazků 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., Isolit-Bravo spol. s r.o., Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., Forez s.r.o. a statistiky MPO Finanční analýza podnikové sféry 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu závazků 37,61 31,61 26,21 30,43 18,14 

Oborový průměr 41,35 39,20 58,66 67,85 66,28 

Isolit-Bravo 18,48 23,64 17,86 38,33 34,34 

Husqvarna Manufacturing CZ 155,02 51,32 68,25 132,95 69,91 

Forez 53,26 49,58 55,20 70,02 83,59 

V grafu níže můžeme vidět srovnání doby obratu závazků a pohledávek. Je zřejmé že 

společnost platí své závazky včas jelikož hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v průměru 

kolem 28 dní. Oproti tomu pohledávky vykazují průměr 60 dní.  

 

Graf 1: Srovnání vývoje doby obratu zásob a pohledávek 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o. a statistiky MPO Finanční 

analýza podnikové sféry 2014-2018) 
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2.7.7 Soustavy ukazatelů 

Altmanův index  

Tab. 29: Hodnoty Altmanova indexu za období 2014-2018  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., 2014-2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Altmanův index 3,46 3,79 3,40 2,99 2,88 

X1 (ČPK/A) 0,32 0,46 0,49 0,45 0,51 

X2 (NZ/A) 0,65 0,55 0,55 0,44 0,43 

X3 (EBIT/A) 0,08 0,15 0,12 0,13 0,10 

X4 (VK/CZ) 2,42 2,31 1,98 1,30 1,05 

X5 (T/A) 1,42 1,57 1,39 1,35 1,39 

Formplast Purkert vykazuje za sledované období velmi solidní hodnoty Altmanova Z-

Score v letech 2014-2017 se pohyboval nad hranicí 2,9 což znamená, že společnost byla 

finančně vyvážená a nebyla ohrožena bankrotem či platební neschopností. Bohužel je 

zřejmý negativní trend tohoto ukazatele, kdy od roku 2015, kdy dosáhl index maxima 

3,79 postupně klesá, až v roce 2018 klesl pod hranici 2,9 a vstoupil tak do tzv. šedé zóny, 

ve které nelze jednoznačně predikovat budoucí vývoj. Pokles indexu je zapříčiněn 

především poklesem dílčích ukazatelů č. 2 a 4. U ukazatele 2 došlo k nepoměrnému 

nárůstu aktiv vůči nerozdělenému zisku a u ukazatele č. 4 docházelo postupem let 

k nárůstu cizích zdrojů (tvorba rezerv, úvěr). Jelikož je tento pokles však velmi hraniční, 

bude velmi záležet, jestli i v následujících letech bude trend klesající. 

Graf 2: Vývoj Altmanova indexu 2014-2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o., 2014-2018)  
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2.8 Shrnutí analýz – SWOT matice 

Tab. 30: SWOT matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle analýz společnosti) 

Silné stránky Slabé stránky 

• Dlouholetá tradice a zkušenosti 

(S1) 

• Komplexnost nabízených služeb 

(S2) 

• Certifikace: ČSN EN ISO 

9001:2009, ISO/TS 1649:2009, 

ČSN EN ISO 14001:2005 a další 

(S3) 

• Dlouholeté partnerské vztahy 

(s dodavateli i odběrateli) (S4) 

• Ziskovost společnosti (S5) 

• Bez zatížení bank. úvěry (S6) 

• Dobrá platební morálka (S7) 

• Vysoké hodnoty likvidit (S8) 

• Vysoký objem finančních rezerv 

(S9) 

• Kladná hodnota ČPK (S10) 

• Závislost na automobilovém 

průmyslu (W1) 

• Nedostatek kvalifikovaného 

personálu (nástrojaři) (W2) 

• Jazyková bariéra zaměstnanců 

(Ukrajinci, Poláci a Češi) (W3) 

• Vysoká DO pohledávek (vyšší než 

DO závazků) (W4) 

• Klesající trend rentabilit (ROS, 

ROE, ROA) (W5) 

• Rostoucí celková zadluženost 

(W6) 

• Klesající trend Altmanova indexu 

(šedá zóna) (W7) 

Příležitosti Hrozby 

• Zvýšení podílu exportu (v již 

zavedených zemích) (O1) 

• Vstup na nové trhy (italský, 

rakouský apod.) (O2) 

• Čerpání dotací (inovační projekty, 

úspory energií z obnovitelných 

zdrojů) (O3) 

• Navázání spolupráce s SŠ a VŠ 

(O4) 

• Automatizace a průmysl 4.0 (O5) 

• Nízká nezaměstnanost (T1) 

• Posílení koruny – oslabení exportu 

(T2) 

• Velká vyjednávací síla dodavatelů 

a odběratelů (T3) 

• Růst minimální mzdy (T4) 

• Zpomalující se trend české 

ekonomiky (T5) 

• Nutnost časté obměny a finanční 

náročnost certifikací (T6) 

• Nestabilní politická situace (T7) 

• Zvyšování úrokových sazeb (T8) 
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Pro následné vyhodnocení SWOT matice je potřeba si rozdělit zvlášť oblast silných 

stránek a příležitostí pro které byla stanovena bodová stupnice od 1, což představuje 

nejmenší spokojenost, po 5 vyjadřující maximální spokojenost s daným faktorem. 

Druhou oblastí jsou slabé stránky a hrozby pro které byla použita stupnice od -1 (nejmenší 

nespokojenost) po -5 (nejvyšší nespokojenost). Dále byla jednotlivým vyjmenovaným 

faktorům přiřazena váha, podle toho o jak důležitý faktor pro společnost jde a jaký může 

mít na společnost dopad. Suma přiřazené váhy u dané skupiny musí být roven 1. Poté 

bude násobena hodnota hodnocení a váhy a následně vyčísleno celkové hodnocení 

jednotlivých skupin SWOT analýzy. Výsledné hodnocení SWOT matice je vyčísleno 

jako součet celkového hodnocení interních a externích faktorů (Dědková, 2013).  

Tab. 31: Ohodnocení SWOT matice – interní faktory  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Dědková 2013) 

Faktor Váha Hodnocení Výsledek 

S1 0,15 5 0,75 

S2 0,26 5 1,3 

S3 0,1 4 0,4 

S4 0,11 4 0,44 

S5 0,09 3 0,27 

S6 0,08 5 0,4 

S7 0,07 5 0,35 

S8 0,06 4 0,24 

S9 0,05 4 0,2 

S10 0,03 5 0,15 

Celkem silné stránky 1   4,5 

W1 0,4 -5 -2 

W2 0,23 -3 -0,69 

W3 0,11 -3 -0,33 

W4 0,05 -3 -0,15 

W5 0,08 -4 -0,32 

W6 0,03 -3 -0,09 

W7 0,1 -3 -0,3 

Celkem slabé stránky 1   -3,88 

V tabulkách č. 31 a 32 jsou ohodnoceny dílčí faktory SWOT matice a dopočteno jejich 

ohodnocení. V tabulce č. 31 je vyčísleno ohodnocení interních faktorů silných a slabých 

stránek a v tabulce č. 32 externích faktorů hrozeb a příležitostí. 
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Tab. 32: Ohodnocení SWOT matice – externí faktory 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Dědková 2013) 

Faktor Váha Hodnocení Výsledek 

O1 0,3 5 1,5 

O2 0,15 3 0,45 

O3 0,11 2 0,22 

O4 0,19 3 0,57 

O5 0,25 4 1 

Celkem příležitosti 1   3,74 

T1 0,22 -4 -0,88 

T2 0,15 -3 -0,45 

T3 0,25 -4 -1 

T4 0,11 -3 -0,33 

T5 0,13 -3 -0,39 

T6 0,05 -2 -0,1 

T7 0,05 -2 -0,1 

T8 0,04 -1 -0,04 

Celkem hrozby 1   -3,29 

Po celkovém vyhodnocení SWOT matice je zřejmé, že bilance analýzy je kladná, avšak 

velmi nízká, pouhých 1,07. Společnost má potenciál udržet si úspěšně místo na trhu, 

avšak je nutné zaměřit se na minimalizaci slabých stránek. Především pak na oblast 

zajištění kvalifikovaných zaměstnanců, což může být provedeno právě díky navázání 

hlubší spolupráce se středními a vysokými školami. Dalším slabým místem je klesající 

rentabilita, která má pro společnost vysokou hodnotu. V neposlední řadě největší slabinou 

je silná vazba na automobilový průmysl, avšak zde je možným řešením pouze 

diverzifikace portfolia činností. 

Tab. 33: Celkové hodnocení SWOT matice   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Dědková 2013) 

Celkem interní faktory 0,62 

Celkem externí faktory 0,45 

SWOT analýza celkem 1,07 
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3 NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU 

3.1 Předpoklady pro sestavení finančního plánu 

Tato kapitola slouží pro stanovení cílů pro plánované budoucí období a sestavované 

finanční výkazy. Následně bude přiblíženo, jak byly provedeny výpočty dílčích faktorů 

nezbytných pro sestavení finančních plánů.  

 

3.1.1 Stanovení cílů pro budoucí finanční plány 

V této kapitole budou shrnuty stanovené cíle společnosti Formplast Purkert pro 

plánované období 2019-2023 na základě provedených analýz a konzultací ve společnosti.  

Vývoj tržeb 

Tržby společnosti Formplast Purkert s.r.o. za minulé období permanentně rostly a 

zaznamenávaly poměrně velký meziroční růst. Společnost si je však vědoma, že tento růst 

není možný neomezeně a že vzhledem ke svým kapacitám a vazbě na automobilový 

průmysl její tržby již takovým tempem do budoucna neporostou. Cílem pro budoucí 

období je tedy udržet tržby v mírném rostoucím trendu případně je stabilizovat blízko 

úrovně roku 2018 (kolem 1,1 mld. Kč). 

Zadluženost 

Společnost naposledy musela využít bankovního úvěru v roce 2017, který již splatila. 

Aktuálně není nijak zatížena úvěry a tuto politiku by si chtěla i nadále zachovat. Cílem je 

tedy stabilizovat hodnoty zadluženosti kolem 50-55 % a zachovat aktuální stav, tedy 

nezatížit se dlouhodobými úvěry. 

Likvidita 

Společnost Formplast Purkert za minulé období vykazovala nadprůměrnou likviditu na 

všech stupních. Cílem do budoucna by mělo být lehké stabilizace ukazatelů na úrovni 

oborového průměru a tím dosáhnout na efektivnější využití volných peněžních 

prostředků. Cílem je, aby se hodnota běžné likvidity pohybovala v rozmezí 2-2,5, 
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pohotová likvidita kolem 1,5-1,7 a okamžité likvidity přibližně na hodnotě 1. Tyto 

hodnoty zrcadlí průměr odvětví za minulost. 

Aktivita 

Ukazatele aktivity v minulých letech byly dobré. Vykazované hodnoty byly blízko 

oborového průměru, avšak lehce pod ním. Dokonce i ve srovnání s konkurenčním 

Isolitem-Bravo vykazoval Formplast Purkert lehký náskok v obratu zásob. Cílem je tyto 

hodnoty zachovat, lehce zvýšit obrat aktiv. U doby obratu závazků je cílem tuto dobu 

zvýšit a plně využít dobu splatnosti a tzv. obchodního úvěru a u pohledávek naopak cílit 

na lehké snížení pod 60 dní. 

Rentabilita 

Ukazatele rentability byly ve srovnání s oborovým průměrem nízké, vzhledem ke 

konkurenci dosahoval Formplast Purkert hodnot lepších, než vykazoval konkurenční 

Forez a Husqvarna, avšak horší než největší konkurent Isolit-Bravo. Výjimkou byla 

rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita aktiv. Zde je proto cílem pokusit se lehce zvýšit 

vykazované rentability na úroveň konkurenčního Isolitu – Bravo, nebo alespoň zafixovat 

hodnoty let 2017-2018. Za uspokojivé by se daly považovat hodnoty ROA 9,5-11 %, 

ROE 14-16 %, ROS 7,5-9,5 %. 

Doby obratu 

Vývoj ukazatele doby obratu pohledávek v minulosti měl kolísavý trend a nedosahoval 

takových hodnot jako konkurence. Cílem společnosti by měla být snaha o snížení doby 

obratu pohledávek a přiblížení se konkurenčním hodnotám. K tomu může využít 

motivačních prostředků jako skonto. Doba obratu závazků byla oproti tomu velmi 

pozitivní a nízká na úrovni 18 dnů v roce 2018, což svědčí o skvělé platební morálce 

společnosti což by mělo být zachováno. Zde je však prostor využít tzv. obchodní úvěr a 

platit své závazky v rámci doby splatnosti, která bývá v průměru 45 dní. Proto by mohlo 

dojít k lehkému růstu doby obratu obchodních závazků na 25-30 dní. 
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3.1.2 Prognóza tržeb 

Prognóza tržeb relevantního trhu je založena na statistických metodách regresní analýzy 

a metody časových řad. Na základě těchto metod bude zvolen nejvhodnější trend. Tyto 

metody staví predikci na základě historických dat, v našem případě tržeb relevantního 

odvětví. V rámci obou metod bude posuzován lineární, exponenciální, logaritmický a 

polynomický trend.  

Relevantní trh pro analyzovanou společnost dle členění CZ NACE je oddíl 22 – Výroba 

pryžových a plastových výrobků. Jelikož se analyzovaný podnik zabývá z mandatorní 

části své ekonomické činnosti výrobou a prodejem lisovaných plastových výrobků a 

polotovarů a poskytování služeb jako pokovení či navrhování lisovacích forem, budou do 

analýz zahrnuty pouze tržby za výrobky a služby. Jakožto nezávislé proměnně byly 

zvoleny vývoje makroekonomických ukazatelů v ČR, a to: vývoj HDP v běžných cenách, 

meziroční růst HDP v procentech, Deflátor HDP, míra nezaměstnanosti, míra inflace 

vyjádřena indexem spotřebitelských cen a vývoj dlouhodobých úrokových sazeb. 

V níže přiložené tabulce je znázorněn dosavadní vývoj tržeb relevantního odvětví a 

sledovaných makroekonomických veličin. Jelikož v současné době nejsou známa přesná 

data roku 2019, vychází hodnoty tohoto roku z odhadů MFČR. V tabulce je také obsažena 

makroekonomická predikce jednotlivých ukazatelů Ministerstva financí ČR na období 

2020-2023. 

Tab. 34 : Vývoj tržeb a makroekonomických veličin minulého a budoucího období   

(Zdroj: Zpracování dle Makroekonomické predikce MFČR 2020) 

  

Tržby oboru 

[tis. Kč] 
HDP  

[mil. Kč] 

HDP 

[%] 

Deflátor 

HDP 

[%] 

Míra 

nezaměstna -

nosti 

[%] 

Míra 

inflace 

(index 

spotř. cen) 

[%] 

Dl. 

úrokové 

sazby 

[%] 

2005 168 520 367 3 264 931 6,5 0,1 7,9 1,9 4 

2006 202 498 455 3 512 798 6,9 0,7 7,1 2,5 3,77 

2007 223 725 569 3 840 117 5,6 3,5 5,3 2,8 4,68 

2008 199 591 139 4 024 117 2,7 2,1 4,4 6,3 4,3 

2009 169 140 672 3 930 409 -4,8 2,6 6,7 1 3,98 

2010 196 134 926 3 962 464 2,3 -1,4 7,3 1,5 3,89 

2011 215 092 168 4 033 755 1,8 0 6,7 1,9 3,7 

2012 221 744 702 4 059 912 -0,8 1,5 7 3,3 1,92 

2013 223 825 504 4 098 128 -0,5 1,4 7 1,4 2,2 



84 

 

2014 244 425 500 4 313 789 2,7 2,5 6,1 0,4 0,67 

2015 257 123 142 4 595 783 5,3 1,2 5 0,3 0,49 

2016 264 550 544 4 767 990 2,5 1,3 4 0,7 0,53 

2017 281 196 220 5 047 267 4,4 1,4 2,9 2,5 1,5 

2018 280 708 349 5 323 556 2,8 2,6 2,2 2,1 2,01 

2019 263 488 160 4 905 000 2,5 3,6 2 2,8 2 

2020 269 073 210 4 950 000 2 2,6 2,2 2,6 2,2 

2021 275 422 530 5 058 000 2,2 2,1 2,4 2,2 2,2 

2022 281 536 690 5 162 000 2,1 2,1 2,5 2 - 

2023 287 415 690 5 262 000 2,1 2,1 2,5 2 - 

Na základě korelační analýzy, byla zjištěna vazba vývoje tržeb na jednotlivé 

makroekonomické ukazatele. Nejvýznamnější hodnoty korelace dosahoval vývoj HDP 

v běžných cenách, a to 0,9034. Proto byla predikce tržeb postavena na tomto ukazateli. 

Tab. 35: Pearsonův korelační koeficient vývoje makroekonomických ukazatelů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Makroekonomické predikce MFČR 2020) 

Pearsonův korelační koeficient 

HDP v mil. Kč 0,903449 

HDP v % 0,209999 

Deflátor HDP 0,286023 

Míra nezaměstnanosti -0,79924 

Míra inflace (index spotřebitelských cen) -0,20797 

Dlouhodobé úrokové sazby -0,74616 

Následně byl hledán co nejpřesnější trend, který by vykazoval co nejvyšší hodnoty 

spolehlivosti. V tabulce níže jsou uvedeny indexy determinace pro vybrané matematické 

funkce. Za nejvhodnější se jeví funkce lineární, jelikož dosahovala nejvyšší hodnoty 

0,8162. 

Tab. 36: Vývojové trendy ukazatele HDP v mil. Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Trend 
Index determinace 

Časové řady Regresní analýza 

Lineární 0,8162 0,7722 

Exponenciální 0,7759 0,7155 

Polynomický 2. stupeň 0,8061 0,7727 

Logaritmický 0,809 0,7649 

Vypočtený lineární trend má podobu funkce y = 58,7903x – 21 937 290,1052 a je 

znázorněn na grafu níže. 
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Graf 3: Vývoj lineárního trendu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro potvrzení správnosti výběru tohoto trendu, byly vypočteny prognózy tržeb pro 

jednotlivé statistické analýzy a trendy. V tabulkách níže, je zřejmé, že opravdu lineární 

trend časových řad je správně zvolenou funkcí pro predikci tržeb, jelikož vypočtené tržby 

dosahovaly nejvyšších hodnot. 

Tab. 37: Prognózované tržby dle trendů časových řad  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Makroekonomické predikce MFČR 2020) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

HDP mil. Kč   4 855 000 4 950 000 5 058 000 5 162 000 5 262 000 

Lineární 

trend 
280 708 349 263 589 616 269 074 695 275 424 047 281 538 238 287 417 268 

Meziroční růst   0,9390 1,0212 1,0236 1,0222 1,0209 

Ø mezir. růst 1,0054 

Exponenciální 

trend 
280 708 349 263 490 849 269 075 954 275 425 336 281 539 556 287 418 613 

Meziroční růst   0,9387 1,0212 1,0236 1,0222 1,0209 

Ø mezir. růst 1,0053 

Polynomický 

trend 
280 708 349 263 471 659 269 065 310 275 499 617 281 506 146 287 403 790 

Meziroční růst   0,9386 1,0212 1,0239 1,0218 1,0210 

Ø mezir. růst 1,0053 

Logaritmický 

trend 
280 708 349 263 129 664 267 954 805 273 329 003 278 396 783 283 174 268 

Meziroční růst   0,9374 1,0183 1,0201 1,0185 1,0172 

Ø mezir. růst 1,0023 

y = 58,7903x - 21 937 290,1052
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Výpočet pomocí metody časových řad vykazuje v roce 2019 pokles o 6,1 %, následující 

rok je již prognózovaný růst o 2,12 % a mezi 2,09 % (2023) – 2,36 % (2021) se pohybuje 

i růst v dalších letech.  

Také u metody regresní analýzy je zřejmý pokles roku 2019 a to o 6,18 %. Následující 

roky je prognózovaný růst nejprve o 2,1 % v roce 2019, poté o 2,34 % v roce 2020, 2,34 

% v roce 2021 a pak mírný pokles růstu v roce 2022 na 2,2 % a 2023 na 2,07 %. Je zřejmé 

že růst v rámci regresní analýzy je menší než při využití časových řad. 

Tab. 38: Prognózované tržby dle trendů regresní analýzy  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Makroekonomické predikce MFČR 2020) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

HDP mil. Kč   4 855 000 4 950 000 5 058 000 5 162 000 5 262 000 

Lineární trend 280 708 349 263 348 285 268 889 635 275 189 275 281 255 595 287 088 595 

Meziroční 

růst 
  0,9382 1,0210 1,0234 1,0220 1,0207 

Ø mezir. růst 1,0052 

Exponenciální 

trend 
280 708 349 263 349 520 268 890 896 275 190 566 281 256 914 287 089 942 

Meziroční 

růst 
  0,9382 1,0210 1,0234 1,0220 1,0207 

Ø mezir. růst 1,0051 

Polynomický 

trend 
280 708 349 200 731 315 204 063 574 207 858 250 211 518 843 215 044 620 

Meziroční 

růst 
  0,7151 1,0166 1,0186 1,0176 1,0167 

Ø mezir. růst 0,9569 

Logaritmický 

trend 
280 708 349 263 695 519 268 648 160 274 164 367 279 366 059 284 269 785 

Meziroční 

růst 
  0,9394 1,0188 1,0205 1,0190 1,0176 

Ø mezir. růst 1,0030 

Vybraná lineární funkce y = 58,7903x - 21 937 290,1052 je následně použita pro 

prognózování tržeb v relevantním odvětví. Kdy hodnoty y = prognóza tržeb a hodnota x 

= prognóza vývoje HDP.  

V dalším kroku byly vypočteny ukazatele vývoje růstu trhu a tempo růstu tržeb na trhu i 

společnosti Formplast Purkert. Dále byl stanoven tržní podíl společnosti, za sledované 

období 2005-2018. Podíl na trhu se pohyboval od 0,08 % po 0,40 % a index růstu tržního 

podílu byl v rozmezí 0,84 z roku 2009 (dopad ekonomické krize) až po maximální 

dosaženou hodnotu 1,68 v roce 2008 (před ekonomickou krizí). Průměrný index růstu 
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tržního podílu dosahoval 1,15 tedy 15 %. Vzhledem k tomu, že této hodnoty bylo za 

sledované období dosaženo pouze 4x, a to v letech 2007,2008,2010 a 2014, lze říct, že 

průměrná hodnota byla velmi výrazně zkreslena právě těmito roky. Proto pro výpočet 

prognózy tržeb budou z výpočtu vyjmuty tři nejvyšší hodnoty. Po této úpravě vychází 

průměrný tržní podíl společnosti na 1,05*. S touto hodnotou jsou predikovány tržby pro 

optimistickou variantu finančního plánu. 

Tab. 39: Prognóza tržeb – optimistická varianta finančního plánu  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Makroekonomické predikce MFČR 2020) 

Rok 

Tržby 

analyzované 

společnosti         

v tis. Kč 

Tržby 

relevantního 

trhu CZ 

NACE 22      

v tis Kč 

Index 

růstu 

trhu 

Tempo 

růstu 

trhu 

[%] 

Podíl trhu 

Formplast 

Purkert 

Index 

růstu 

tržního 

podílu 

Tempo 

růstu 

tržeb 

[%] 

Průměrný 

podíl trhu 

společnosti 

2005 137 881 168 520 367 - - 0,08 % - - - 

2006 186 618 202 498 455 1,20 20,16 0,09 % 1,13 35,35 

1,05* 

2007 260 738 223 725 569 1,10 10,48 0,12 % 1,26 39,72 

2008 389 779 199 591 139 0,89 -10,79 0,20 % 1,68 49,49 

2009 277 807 169 140 672 0,85 -15,26 0,16 % 0,84 -28,73 

2010 471 266 196 134 926 1,16 15,96 0,24 % 1,46 69,64 

2011 491 299 215 092 168 1,10 9,67 0,23 % 0,95 4,25 

2012 464 627 221 744 702 1,03 3,09 0,21 % 0,92 -5,43 

2013 532 706 223 825 504 1,01 0,94 0,24 % 1,14 14,65 

2014 766 130 244 425 500 1,09 9,20 0,31 % 1,32 43,82 

2015 879 391 257 123 142 1,05 5,19 0,34 % 1,09 14,78 

2016 963 168 264 550 544 1,03 2,89 0,36 % 1,06 9,53 

2017 1 099 488 281 196 220 1,06 6,29 0,39 % 1,07 14,15 

2018 1 111 135 280 708 349 1,00 -0,17 0,40 % 1,01 1,06 

2019 1 095 127 263 489 616 0,94 -6,13 0,42 % 1,05 -1,44 

  

2020 1 174 256 269 074 695 1,02 2,12 0,44 % 1,05 7,23 

2021 1 262 064 275 424 047 1,02 2,36 0,46 % 1,05 7,48 

2022 1 354 584 281 538 238 1,02 2,22 0,48 % 1,05 7,33 

2023 1 452 014 287 417 268 1,02 2,09 0,51 % 1,05 7,19 

Vzhledem k tomu, že průměrný růst trhu ve sledovaném období 2005-2018 byl 4,2 % a 

průměrný růst tržeb trhu za prognózované období 2019-2023 klesl na 0,53 %, byla 

prognóza tržeb pro pesimistickou variantu finančního plánu stanovena na úrovni 

průměrného růstu tržeb a tato hodnota převzata jako tempo růstu tržeb společnosti 

Formplast Purkert. V tabulce č. 40 je znázorněn pesimistický vývoj jednotlivých 

ukazatelů. 
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Tab. 40: Prognóza tržeb – pesimistická varianta finančního plánu  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Makroekonomické predikce MFČR 2020) 

Rok 

Tržby 

analyzované 

společnosti        

[tis. Kč] 

Tržby 

relevantního 

trhu CZ 

NACE 22     

[ tis Kč] 

Index 

růstu 

trhu 

Tempo 

růstu 

trhu 

Podíl trhu 

Formplast 

Purkert 

Index 

růstu 

tržního 

podílu 

Tempo 

růstu 

tržeb 

2019 1 095 127 263 489 616 0,94 -6,13 % 0,42 % 1,01 -1,44 % 

2020 1 100 931 269 074 695 1,02 2,12 % 0,41 % 0,98 0,53 % 

2021 1 106 766 275 424 047 1,02 2,36 % 0,40 % 0,92 0,53 % 

2022 1 112 631 281 538 238 1,02 2,22 % 0,40 % 0,86 0,53 % 

2023 1 118 528 287 417 268 1,02 2,09 % 0,39 % 0,81 0,53 % 

Graf č. 4 znázorňuje, jak budou probíhat predikované varianty tržeb. Lze vidět, že 

v pesimistické variantě se očekává nejprve lehký pokles tržeb v roce 1 095 127 tis. Kč, 

avšak následující roky je již plánován nepatrný růst. V letech 2022 a 2023 jsou plánovány 

tržby lehce nad posledními známými tržbami roku 2018 (1 111 135 tis. Kč). Celkový 

nárůst v pesimistické variantě proti roku 2018 je jen nepatrný a to 7 393 tis. Kč. Oproti 

tomu v optimistické variantě, lze počítat s výraznějším nárůstem tržeb kolem 

341 00 tis. Kč mezi lety 2019-2023. 

Graf 4: Vývoj prognózovaných tržeb společnosti Formplast Purkert 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle prognózy tržeb) 
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3.1.3 Prognóza ziskové marže 

Dalším krokem je predikce ziskové marže, která patří mezi generátory hodnoty. 

Vyjadřuje poměr mezi tržbami a provozním výsledkem hospodaření bez daně. Existují 

dvě možnosti výpočtu, a to metoda shora a zdola. Níže jsou uvedeny obě metody pro 

optimistickou i pesimistickou variantu. 

Optimistická varianta 

V této kapitole bude vypočtena zisková marže nejprve metodou shora následně i metodou 

zdola za historické období 2014-2018 a dále pro prognózované období 2019-2023 pro 

optimistickou variantu. Oba tyto výpočty staví na provozním výsledku hospodaření. 

Zisková marže – metoda shora 

Metoda výpočtu ziskové marže shora je považována za jednodušší, jelikož nebere v potaz 

dílčí položky, ale vychází pouze z vykázaného provozního výsledku hospodaření 

v poměru k tržbám. Vypočtené hodnoty za období 2014-2018 jsou v tabulce níže. 

Tab. 41: Zisková marže metodou shora – minulé období 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o. 2014-2018) 

  2014  2015  2016  2017  2018  

Provozní VH (tis. Kč) 45 436 87 277 86 928 109 636 88 878 

Zisková marže [%] 5,93 9,92  9,03 9,97  8,00  

Průměrná zisková marže 8,57 % 

Vývoj ziskové marže za sledované období měl kolísavý trend kolem 9-10 %. Nejvyšší 

hodnoty marže vykazovala společnost v roce 2017, kdy byla marže bezmála 10 %, 

následující rok poklesla o 1,97 p. b na 8 %. Průměrná hodnota za minulé období byla 

8,57 %.  

V tabulce níže je tedy vypočtena zisková marže metodou shora pro budoucí období 2019-

2023, která by se měla pohybovat v rozmezí 10,18-12,8 %. Pro plánovanou optimistickou 

variantu let 2019-2023 je počítáno s lehkým růstem ziskové marže v průměru o 3 p. b. 

oproti minulému období. 
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Tab. 42: Zisková marže shora – optimistická varianta 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle prognóz tržeb) 

 

Zisková marže – metoda zdola 

Druhou variantou je výpočtová metoda zdola, která vychází z vypočtení podílů 

jednotlivých složek na tržbách. V tabulce č. 43 jsou uvedeny podíly na tržbách pro hlavní 

položky (výkonové spotřeby, odpisů, změny stavu vlastní zásoby, aktivace, osobních 

nákladů, daně a ostatních provozních položek) za historické období 2014-2018.  

Největší podíl má logicky výkonová spotřeba, která je tvořená položkou spotřeba 

materiálu a energií a nákladů za služby. má však velmi pozitivní klesající trend, kdy 

z 71,5 % roku 2014 klesla na necelých 56 % v roce 2018, a to především díky úsporám 

v oblasti služeb. Druhou nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady, které vykazují 

výrazný rostoucí trend především v období 2016-2018, kdy v roce 2016 došlo ke 

zdvojnásobení počtu zaměstnanců (z 248 na 504). Následující roky docházelo již 

k pozvolnému přírůstku zaměstnanců, ale díky tvrdým konkurenčním podmínkám 

v daném regionu (Kvasiny, OEZ, Isolit-Bravo) muselo dojít k zvyšování mezd. 

Tab. 43: Zisková marže zdola – minulé období 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o. 2014-2018) 

Položky 
Skutečnost 

2014 2015 2016 2017 2018 

Výkonová spotřeba 71,56 % 72,41 % 66,27 % 57,59 % 55,92 % 

  Spotřeba materiálu a energie 46,16 % 49,79 % 48,01 % 44,63 % 41,09 % 

  Náklady na služby 25,40 % 22,62 % 18,26 % 12,96 % 14,84 % 

Osobní náklady 12,49 % 12,63 % 19,20 % 22,27 % 24,76 % 

Daně a poplatky 0,07 % 0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,05 % 

Aktivace -0,04 % -0,28 % -0,46 % -0,71 % -0,06 % 

Změna stavu vlastní činnosti 2,73 % 0,06 % -4,04 % 0,80 % -1,80 % 

Jiné provozní výnosy 0,33 % 0,91 % 2,68 % 2,75 % 2,76 % 

Jiné provozní náklady 1,11 % 1,61 % 3,25 % 3,22 % 3,56 % 

Provozní VH [tis. Kč] 45 436 87 277 86 928 109 636 88 878 

Zisková marže  5,93 % 9,92 % 9,03 % 9,97 % 8,00 % 

  2019 2020 2021  2022  2023  

Provozní výsledek 

hospodaření (tis. Kč) 
124 593 125 922 128 423 175 070 185 661 

Zisková marže [%] 11,38 10,72 10,18 12,92 12,79 

Průměrná zisková marže 11,60 % 
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V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty podílů vybraných položek pro prognózované 

období. Lze si povšimnout, že některé hodnoty jsou pro všechny roky neměnné, a to 

proto, že vycházejí z průměrných hodnot minulých období. Jedná se o položky aktivace, 

změny stavu vlastní činnosti, daně a poplatky a jiné provozní výnosy a náklady. Zbylé 

položky byly vyčísleny odhadem vzhledem k minulému vývoji jejich poměru vůči tržbám 

a meziročním růstům. Například výkonová spotřeba, která vykazovala v minulém období 

2015-2018 klesající trend meziročně o 3-4 p. b., je plánována rovněž lehce klesající 

meziročně o 0,2 p. b., jelikož lze očekávat lehké zvýšení produkce a efektivity díky 

modernizaci strojového parku, a tím bude snížení spotřeby materiálu a energií.  

Tab. 44: Zisková marže zdola – optimistická prognóza  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

Následně byly vyčísleny vybrané položky v tis. Kč jako součin procentuálního podílu 

s predikovanými tržbami. Tyto hodnoty poslouží jako podklad pro sestavení plánovaného 

výkazu zisku a ztráty. Jedinou výjimkou, která nebyla stanovena procentuálním podílem 

z tržeb byla položka změny rezerv, která je plánována pomocí průměrného meziročního 

růstu období 2014-2018, který dosahoval hodnoty 19 359 tis. Kč. 

 

 

 

Položky 
Prognóza 

2019 2020 2021 2022 2023 

Výkonová spotřeba 56,44 % 56,23 % 56,03 % 55,83 % 55,63 % 

Spotřeba materiálu a energie 41,09 % 40,88 % 40,68 % 40,48 % 40,28 % 

Náklady na služby 15,35 % 15,35 % 15,35 % 15,35 % 15,35 % 

Osobní náklady 24,76 % 25,25 % 25,76 % 26,27 % 26,80 % 

   Mzdové náklady 18,34 % 19,59 % 20,84 % 22,09 % 23,34 % 

   Náklady na sociální zabezpečení 6,42 % 6,86 % 7,29 % 7,73 % 8,17 % 

Daně a poplatky 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 

Aktivace -0,31 % -0,31 % -0,31 % -0,31 % -0,31 % 

Změna stavu vlastní činnosti -0,45 % -0,45 % -0,45 % -0,45 % -0,45 % 

Jiné provozní výnosy 1,89 % 1,89 % 1,89 % 1,89 % 1,89 % 

Jiné provozní náklady 2,55 % 2,55 % 2,55 % 2,55 % 2,55 % 

Provozní VH (v tis. Kč) 124 593 125 922 128 423 175 070 185 661 

Zisková marže 11,38 % 10,72 % 10,18 % 12,92 % 12,79 % 



92 

 

Tab. 45: Plánované položky zisku a ztrát – optimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

Položka v tis. Kč. 2019 2020 2021 2022 2023 

Výkonová spotřeba 618 070 660 317 707 113 756 196 807 648 

Spotřeba materiálu a energie 449 959 480 059 513 376 548 256 584 752 

Náklady na služby 168 111 180 258 193 737 207 940 222 896 

Osobní náklady 276 552 302 466 331 585 363 011 396 903 

  Mzdové náklady 204 854 234 334 267 632 304 184 344 213 

  Náklady na sociální zabezpečení 71 699 82 017 93 671 106 465 120 475 

Daně a poplatky 595 638 686 736 789 

Změna stavu rezerv 19 359 19 359 19 359 19 359 19 359 

Aktivace -3 411 -3 657 -3 931 -4 219 -4 523 

Změna stavu vlastní činnosti -4 913 -5 268 -5 661 -6 076 -6 513 

Jiné provozní výnosy 20 698 22 193 23 853 25 602 27 443 

Jiné provozní náklady 27 926 29 944 32 183 34 542 37 026 

Pesimistická varianta  

Taktéž pro pesimistickou variantu finančního plánu byla predikována zisková marže. 

V prvé řadě opět metodou shora a následně metodou zdola.  

Zisková marže – metoda shora 

Tab. 46: Zisková marže shora – pesimistická varianta 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o. 2014-2018 a prognózy tržeb) 

V pesimistické variantě je možné sledovat mírný pokles provozního výsledku 

hospodaření v letech 2020 a 2021, následovaným růstem v letech 2022 a 2023. 

V průměru se zisková marže pro tuto variantu pohybuje na úrovni 11,06 %. 

Zisková marže – metoda zdola 

I pro pesimistickou variantu byla vyčíslena zisková marže metodou zdola. Vypočtené 

hodnoty podílů jsou identické jako pro optimistickou variantu (viz tabulka č. 44), a to 

z toho důvodu, že pesimistická varianta vychází ze stejně naplánovaných hodnot, jak již 

 2019 2020 2021  2022  2023  

Provozní výsledek hospodaření 

[tis. Kč] 
124 593 113 949 103 397 136 714 133 735 

Zisková marže [%] 11,38 10,35 9,34 12,29 11,96 

Průměrná zisková marže 11,06 % 
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byly stanoveny v optimistické variantě. Zisková marže metodou zdola odpovídá ziskové 

marži vypočtené metodou shora. 

V tabulce níže jsou uvedeny jednotlivé položky v korunovém vyjádření pro plánovanou 

pesimistickou variantu. 

Tab. 47: Plánované položky výkazu zisku a ztrát – pesimistická prognóza  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

Položka v tis. Kč. 2019 2020 2021 2022 2023 

Výkonová spotřeba 618 070 619 084 620 102 621 126 622 154 

Spotřeba materiálu a energie 449 959 450 082 450 205 450 328 450 451 

Náklady na služby 168 111 169 002 169 898 170 798 171 703 

Osobní náklady 276 552 283 578 290 783 298 171 305 746 

  Mzdové náklady 204 854 219 701 234 700 249 852 265 157 

  Náklady na sociální zabezpečení 71 699 76 895 82 145 87 448 92 805 

Daně a poplatky 595 598 601 604 608 

Změna stavu rezerv 19 359 19 359 19 359 19 359 19 359 

Aktivace -3 411 -3 429 -3 447 -3 466 -3 484 

Změna stavu vlastní činnosti -4 913 -4 939 -4 965 -4 991 -5 018 

Jiné provozní výnosy 20 698 20 808 20 918 21 029 21 140 

Jiné provozní náklady 27 926 28 074 28 223 28 372 28 522 

Provozní VH (v tis. Kč) 124 593 113 949 103 397 136 714 133 735 

Zisková marže 11,38 %  10,35 % 9,34 %  12,29 % 11,96 % 

 

3.1.4 Doby obratu vybraných položek – plánování pracovního kapitálu 

Položky pracovního kapitálu jako zásoby, pohledávky a krátkodobé závazky budou 

plánovány pomocí metody doby obratu. V následující tabulce jsou nejprve vypočteny 

doby obratu ve dnech u dílčích položek za sledované minulé období 2014-2018. Z těchto 

získaných hodnot jsou následně vypočteny plánované hodnoty pro budoucí plánované 

období 2019-2023, které byly převzaty jako hodnoty pro sestavení optimistické i 

pesimistické varianty finančního plánu. 
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Tab. 48: Doby obratu vybraných položek  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o. 2014-2018 a prognózy tržeb) 

Doba obratu 

[dny] 

Skutečnost Prognóza 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Zásoby celkem 55,2 47,8 63,2 61,2 72,0 73,1 75,1 77,1 79,1 81,1 

 materiál 28,1 24,8 26,1 29,5 32,3 33,3 34,3 35,3 36,3 37,3 

nedokončená 

výroba 
18,9 17,2 29,8 23,5 34,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 

výrobky 8,2 5,9 7,2 8,2 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

Pohledávky 

celkem 
65,36 61,74 61,70 74,41 66,35 68,34 66,84 65,34 63,84 62,34 

 za odběrateli 60,6 56,5 58,6 70,9 64,7 64,7 63,2 61,7 60,2 58,7 

ostatní 4,7 5,2 3,1 3,5 1,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Krát. závazky 

celkem 
58,8 46,3 53,5 50,9 48,5 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 

z obchodního 

styku 
40,1 33,5 28,1 33,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

k zaměstnancům 2,3 2,6 3,5 3,9 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ze soc. a zdrav. 

zabezpečení 
1,3 1,5 2,0 2,3 2,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

stát -0,5 0,1 0,4 1,5 6,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

krátkodobé 

zálohy 
15,60 8,66 19,35 10,11 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 

ostatní -0,12 -0,06 0,09 0,13 0,16 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Ukazatel doby obratu v oblasti zásob (materiálu a nedokončené výroby) vykazoval 

rostoucí trend, což svědčí o tom, že tyto položky zůstávají déle na skladu. Jelikož byl 

tento trend sledován za celé minulé období pravidelně, byl převzat i do plánů a je zde pro 

materiál plánovaný nárůst doby obratu meziročně o 1 den a taktéž je plánován růst doby 

obratu u nedokončené výroby. Položka výrobků na skladě tvoří malý podíl zásob a je tedy 

plánována průměrnou hodnotou minulých let. 

Vývoj doby obratu u pohledávek z obchodních vztahů v minulých letech byl kolísavý. 

Avšak v roce 2018 se platební morálka odběratelů zlepšila a dle vypočteného průměru 

(vynechána extrémní hodnoty 2017 z důvodu neobvyklého skokového růstu), lze 

plánovat meziroční pokles o 1,5 dne. Oblast ostatních pohledávek je plánována 

průměrnou hodnotou minulých let. 

 Pozitivní vývoj doby obratu byl sledován u závazků z obchodních vztahů z původních 

40 dní v roce 2014 poklesly na polovinu tedy 20 dní, což svědčí o tom, že společnost své 
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závazky vůči dodavatelům platí rychleji. Avšak pro společnost je výhodnější, pokud 

využije plně doby splatnosti, proto je zde počítáno s průměrnou hodnotou, která činila 30 

dní (což skoro odpovídá 30denní splatnosti, která převažuje od dodavatelů). 

Hodnoty závazků za zaměstnanci, sociální a zdravotní zabezpečení, závazky za státem s 

ostatními závazky jsou plánovány průměrnou hodnotou minulých let. Položky 

krátkodobých záloh jsou plánovány hodnotou posledního známého roku 2018, jelikož 

odpovídá průměru. 

Následujícím krokem byly dopočteny hodnoty jednotlivých položek vyjádřené v tisících 

korunách českých. Výpočet byl postaven na součinu doby obratu dané položky a tržbami 

vydělenými počtem dní v roce (365) pro daný rok prognózy (optimistické a pesimistické). 

Vypočtené hodnoty pro obě varianty jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách. 

Tab. 49 : Optimistická prognóza jednotlivých položek pracovního kapitálu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

Položky Prognóza 

Pracovní kapitál (tis. Kč) 2019 2020 2021 2022 2023 

Zásoby 219 283 241 562 266 540 293 502 322 569 

materiál 100 013 110 457 122 174 134 842 148 519 

nedokončená výroba 102 012 112 600 124 478 137 314 151 169 

výrobky 17 258 18 505 19 888 21 346 22 882 

Pohledávky 205 053 215 043 225 937 236 933 248 008 

pohledávky z obchodních vztahů 194 089 203 287 213 302 223 372 233 471 

ostatní  10 964 11 756 12 635 13 561 14 537 

časové rozlišení aktiv 6 713 6 713 6 713 6 713 6 713 

Krátkodobé závazky  158 306 169 745 182 438 195 812 209 896 

z obchodního styku 90 010 96 514 103 731 111 336 119 344 

k zaměstnancům 9 806 10 515 11 301 12 130 13 002 

zdravotní a sociální zabezpečení 5 615 6 020 6 470 6 945 7 444 

stát – daňové závazky a dotace 4 532 4 860 5 223 5 606 6 009 

krátkodobé zálohy 48 105 51 581 55 438 59 502 63 782 

ostatní 238 255 274 294 316 

časové rozlišení pasiv 13 568 13 568 13 568 13 568 13 568 

Pracovní kapitál 287 835 313 954 343 130 374 354 407 740 

V tabulkách č. 49 a 50 jsou vypočteny jednotlivé položky pracovního kapitálu pro 

optimistickou a pesimistickou variantu s pomocí doby obratu. Jediné položky, které 

nevyužívají této metody je predikce ostatních aktiv a ostatních pasiv (časového rozlišení), 
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které je z hlediska predikce považováno za mimořádnou položku a pro prognózu byla 

převzata poslední známá hodnota roku 2018. 

Tab. 50: Pesimistická prognóza jednotlivých položek pracovního kapitálu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

Položky Prognóza 

Pracovní kapitál (tis. Kč) 2019 2020 2021 2022 2023 

Zásoby 219 283 226 477 233 742 241 078 248 484 

materiál 100 013 103 560 107 141 110 757 114 408 

nedokončená výroba 102 012 105 569 109 160 112 787 116 450 

výrobky 17 258 17 349 17 441 17 534 17 627 

Pohledávky 205 053 201 615 198 135 194 613 191 048 

pohledávky z obchodních vztahů 194 089 190 593 187 055 183 474 179 850 

ostatní  10 964 11 022 11 080 11 139 11 198 

Časové rozlišení aktiv 6 713 6 713 6 713 6 713 6 713 

Krátkodobé závazky  158 306 159 145 159 989 160 836 161 689 

z obchodního styku 90 010 90 487 90 967 91 449 91 934 

k zaměstnancům 9 806 9 858 9 910 9 963 10 016 

zdravotní a sociální zabezpečení 5 615 5 644 5 674 5 704 5 735 

stát – daňové závazky a dotace 4 532 4 556 4 580 4 604 4 629 

krátkodobé zálohy 48 105 48 360 48 616 48 874 49 133 

ostatní 238 239 241 242 243 

Časové rozlišení pasiv 13 568 13 568 13 568 13 568 13 568 

Pracovní kapitál 287 835 293 921 300 064 306 263 312 519 

 

3.1.5 Plánované investice do dlouhodobého majetku 

Posledním generátorem hodnoty, který je potřeba vyčíslit je plán budoucího vývoje 

investic do dlouhodobého majetku společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost 

neposkytla detailní plán investic na následující roky, byly investice predikovány 

s využitím koeficientu náročnosti ve vztahu k tržbám za minulé období 2014-2018. Pro 

výpočet byla zvolena metoda vycházející z brutto investic, tedy koeficient byl vypočten 

jako podíl sumy brutto investic dané položky a sumy tržeb za sledované období. Jelikož 

hodnota koeficientu náročnosti růstu tržeb u položky stavby dosahoval negativní hodnoty 

-1,5 % bylo období prodlouženo do roku 2009 což umožnilo získat kladný koeficient. Pro 

položku pozemků se nepředpokládá žádná budoucí koupě, vzhledem k dokončeným 
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investicím rozšíření provozu v posledních letech. Suma tržeb za období 2014-2018 byla 

4 819 312 tis. Kč a pro období 2009-2018 šlo o 7 058 015 tis. Kč.   

Tab. 51: Investiční náročnost dlouhodobého majetku za minulé období  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Formplast Purkert s.r.o. 2014-2018) 

Nehmotný majetek 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav majetku ke konci roku 2 071 749 450 2 235 1 390 

Odpisy 1 261 1 161 539 427 845 

Investice netto  - -1 322 -299 1 785 -845 

Investice brutto  - -161 240 2 212 0 

Investiční náročnost tržeb 0,05 % 

Stavby 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav majetku ke konci roku 150 770 74 282 86 805 79 981 78 089 

Odpisy 5 014 2 756 2 860 2 946 3 203 

Investice netto - -76 488 12 523 -6 824 -1 892 

Investice brutto - -73 732 15 383 -3 878 1 311 

Investiční náročnost tržeb -1,50 % 

Samostatné movité věci 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav majetku ke konci roku 108 044 107 749 355 688 428 084 167 454 

Odpisy 24 259 31 136 33 981 43 288 53 006 

Investice netto   -295 247 939 72 396 -260 630 

Investice brutto   30 841 281 920 115 684 -207 624 

Investiční náročnost tržeb 4,60 % 

U staveb došlo následně k přepočtu koeficientu na základě delšího časového období 

2009-2018, což vedlo k získání koeficientu náročnosti 0,34 % viz tabulka níže. 

Tab. 52: Investiční náročnost staveb  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

Stavby 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav majetku 

ke konci roku 
89 835 116 627 138 553 118 758 114 258 150 770 74 282 86 805 79 981 78 089 

Odpisy 3 371 4 035 4 764 5 335 5 114 5 014 2 756 2 860 2 946 3 203 

Investice netto - 26 792 21 926 -19 795 -4 500 36 512 -76 488 12 523 -6 824 -1 892 

Investice brutto - 30 827 26 690 -14 460 614 41 526 -73 732 15 383 -3 878 1 311 

Investiční 

náročnost tržeb 
- 0,34 % 

Prostřednictvím zjištěných koeficientů náročnosti byly poté odvozeny odhady investic 

pro budoucí období 2019-2023. Pro optimistickou variantu se odhaduje investice 

3 013 tis. Kč do nehmotného majetku, 21 804 tis. Kč do staveb, 290 409 tis. Kč do 
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samostatných movitých věcí. U pesimistické varianty jde o hodnoty lehce nižší tedy 

2 631 tis. Kč do nehmotného majetku, 19 038 tis. Kč do staveb a 253 567 tis. Kč do 

samostatných movitých věcí. 

Odhad těchto investic odpovídá i hrubým plánům společnosti, která odhaduje roční 

investice v přibližné ve výši 64,5 mil. Kč. Což odpovídá částce 322,5 mil. Kč za období 

2019-2023. Této částce se velmi blíží plánované investice v optimistické variantě. 

Tab. 53: Plánované investice pro období 2019-2023 pesimistická i optimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

Majetek Koeficient 

Odhad investic pro 

roky 2019-2023 

optimistická 

varianta 

Odhad investic pro 

roky 2019-2023 

pesimistická 

varianta 

Nehmotný majetek 0,05 % 3 013 2 631 

Stavby 0,34 % 21 804 19 038 

Samostatné movité věci 4,58 % 290 409 253 567 

Celkem 4,97 % 315 227 275 236 

Optimistická varianta 

V tabulce níže jsou plánovány investice do nehmotného majetku. V prvé řadě je počítáno 

s již vlastněným majetkem, který je odepisován fixním odpisem posledního známého 

roku 2018 a bude plánovaně odepsán v roce 2020. Následně jsou vypočteny plánované 

nové investice a vyčísleny odpisy a zůstatková hodnota celkem. 

Tab. 54: Plánované investice do nehmotného majetku – optimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

 Nehmotný majetek 2018  2019  2020  2021  2022  2023  

Původní 
Odpisy 845 845 545 0 0 0 

Zůstatková hodnota 1 390 545 0 0 0 0 

Nový 

Investice brutto   603 603 603 603 603 

Pořizovací hodnota   603 1 205 1 808 2 410 3 013 

Odpisy   0 151 301 452 603 

Investice netto   -242 -93 301 151 0 

Celkem 
Odpisy 845 845 696 301 452 603 

Zůstatková cena 1 390 1 148 1 055 1 356 1 506 1 506 
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Také plánované stavby stále odepisován již vlastněný majetek v této sekci, opět fixním 

odpisem ve výši roku 2018. Nové investice dle koeficientu náročnosti byly pro 

optimistickou variantu vyčísleny na 21 804 tis. Kč. 

Tab. 55: Plánované investice do staveb – optimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

 Stavby 2018  2019  2020  2021  2022  2023  

 Původní 

Odpisy 3 203 3 203 3 203 3 203 3 203 3 203 

Zůstatková 

hodnota 
78 089 74 886 71 683 68 480 65 277 62 074 

Nový 

Investice brutto   4 361 4 361 4 361 4 361 4 361 

Pořizovací 

hodnota 
  4 361 8 722 13 082 17 443 21 804 

Odpisy   0 145 291 436 581 

Investice netto   1 158 1 012 867 722 576 

Celkem 
Odpisy 3 203 3 203 3 348 3 494 3 639 3 784 

Zůstatková cena 78 089 79 247 80 259 81 126 81 848 82 425 

Nejvýznamnější plánovanou položkou dlouhodobého majetku jsou hmotné movité věci, 

které jsou plánovány ve výši 290 409 tis. Kč. Tyto investice by měly v prvé řadě pokrýt 

zastarání a opotřebení strojů – amortizaci. Stroje vlastněné ke konci roku 2018 budou dle 

plánů odepsány v roce 2022. 

Tab. 56: Plánované investice do hmotných movitých věcí – optimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

Hmotné movité věci 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Původní 

Odpisy 53 006 53 006 53 006 53 006 8 436 0 

Zůstatková 

hodnota 
167 454 114 448 61 442 8 436 0 0 

Nový 

Investice brutto   58 082 58 082 58 082 58 082 58 082 

Pořizovací 

hodnota 
  58 082 116 164 174 246 232 328 290 409 

Odpisy   0 9 680 19 361 29 041 38 721 

Investice netto   5 076 -4 604 -14 285 20 605 19 361 

Celkem 
Odpisy 53 006 53 006 62 686 72 367 37 477 38 721 

Zůstatková cena 167 454 172 530 167 925 153 641 174 246 193 606 

Vzhledem k tomu, že společnost dokončila v posledních letech strategickou investici do 

rozšíření provozu neočekává se, že by došlo v následujících letech k nákupu nových 

pozemků. 
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Tab. 57: Plánované investice do pozemků  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o.) 

Pozemky 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Původní Zůstatková hodnota  446 446 446 446 446 446 

Nový 
Investice brutto   0 0 0 0 0 

Investice netto   0 0 0 0 0 

Po vypočtení jednotlivých položek odpisů, zůstatkové ceny, brutto a netto investic u 

jednotlivých druhů majetku, byly provedeny sumární výpočty, které jsou shrnuty 

v tabulce níže. Je zřejmé že zůstatková hodnota roku 2023 oproti roku 2018 

v optimistické variantě vzroste přibližně o 40 mil. Kč, a to především díky investicím do 

samostatných movitých věcí jako jsou lisy, CNC stroje apod. 

Tab. 58: Celkové investice do DM za predikované období – optimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

Celkem 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Odpisy 56 909 57 054 66 730 76 162 41 568 43 108 

Zůstatková hodnota k 

31. 12. 
247 379 253 370 249 685 236 569 258 046 277 983 

Celkové investice 

brutto do DM 
-207 010 63 045 63 045 63 045 63 045 63 045 

Celkové investice netto 

do DM 
-265 975 5 991 -3 685 -13 116 21 477 19 937 

 

Pesimistická varianta 

U pesimistické varianty se neočekávají tak vysoké investice a růst hodnoty bude o 

přibližně 3 mil. Kč. Opět je očekávaný největší podíl investic do samostatných movitých 

věcí. 

U pesimistické varianty jsou plánovány investice do nehmotného majetku ve výši 

2 631 tis. Kč, což odpovídá udržovacím investicím do odepsaných programů a práv. 

Neplánuje se žádný významný nákup nových položek nehmotného majetku. 
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Tab. 59: Plánované investice do nehmotného majetku – pesimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

 Nehmotný majetek 2018  2019  2020  2021  2022  2023  

Původní 
Odpisy 845 845 545 0 0 0 

Zůstatková hodnota 1 390 545 0 0 0 0 

Nový 

Investice brutto  526 526 526 526 526 

Pořizovací hodnota  526 1 052 1 578 2 105 2 631 

Odpisy  0 132 263 395 526 

Investice netto  -319 -150 263 132 0 

Celkem 
Odpisy 845 845 677 263 395 526 

Zůstatková cena 1 390 1 071 921 1 184 1 315 1 315 

Pro plánované stavby v pesimistické variantě jde opět převážně o údržbu a technické 

zhodnocení, případně možné rozšíření stávajících budov. Jsou tedy plánovány nové 

investice ve výši 19 040 tis. kč 

Tab. 60: Plánované investice do staveb – pesimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb.) 

 Stavby 2018  2019  2020  2021  2022  2023 

Původní 
Odpisy 3 203 3 203 3 203 3 203 3 203 3 203 

Zůstatková hodnota 78 089 74 886 71 683 68 480 65 277 62 074 

Nový 

Investice brutto   3 808 3 808 3 808 3 808 3 808 

Pořizovací hodnota   3 808 7 615 11 423 15 230 19 038 

Odpisy   0 127 254 381 508 

Investice netto   605 478 351 224 97 

Celkem 
Odpisy 3 203 3 203 3 330 3 457 3 584 3 711 

Zůstatková cena 78 089 78 694 79 171 79 522 79 746 79 843 

Obdobně jako u optimistického plánu, tvoří i zde investice do movitých věcí největší 

podíl v celkové plánované částce 253 567 tis. Kč. Ve srovnání se stavem z roku 2018, je 

plánován jen nepatrný růst o necelé 2 mil. Kč, což může představovat mírnou modernizaci 

strojů. 
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Tab. 61: Plánované investice do hmotného movitého majetku – pesimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

Hmotné movité věci 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Původní 

Odpisy 53 006 53 006 53 006 53 006 8 436 0 

Zůstatková 

hodnota 
167 454 114 448 61 442 8 436 0 0 

Nový 

Investice brutto   50 713 50 713 50 713 50 713 50 713 

Pořizovací 

hodnota 
  50 713 101 427 152 140 202 854 253 567 

Odpisy   0 8 452 16 904 25 357 33 809 

Investice netto   -2 293 -10 745 -19 197 16 921 16 904 

Celkem 
Odpisy 53 006 53 006 61 458 69 910 33 793 33 809 

Zůstatková cena 167 454 165 161 154 417 135 220 152 140 169 045 

Stejně jako u optimistické varianty byly na závěr vypočteny souhrnné hodnoty odpisů, 

které byly následně využity pro sestavení plánovaného výkazu zisku a ztráty a cash flow. 

Také byla sečtena zůstatková cena, která byla převzata do plánované rozvahy a pro 

přehlednost byly sečteny celkové brutto a netto investice. 

Tab. 62: Celkové investice do DM za predikované období – pesimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

Celkem 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Odpisy 56 909 57 054 65 465 73 630 37 771 38 046 

Zůstatková hodnota k 

31. 12. 
247 379 245 372 234 955 216 372 233 648 250 649 

Celkové investice 

brutto do DM 
-207 010 55 047 55 047 55 047 55 047 55 047 

Celkové investice netto 

do DM 
-265 975 -2 007 -10 417 -18 583 17 206 

17 00

1 
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3.2 Optimistická varianta finančního plánu 

3.2.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

V této podkapitole bude shrnut postup, jak bylo dopočteno jednotlivých položek 

potřebných pro sestavení plánovaného výkazu zisku a ztrát pro období 2019-2023.  

Tržby za prodej zboží a náklady vynaložené na prodané zboží 

Tržby a náklady na prodané zboží jsou predikované v nulové výši, a to z toho důvodu, že 

společnost v minulosti nevykazovala tuto obchodní činnost a není očekávána žádná 

změna v jejich obchodní strategii. 

Výkony 

Položka výkonů je tvořena třemi částmi, a to tržbami vlastních výrobků a služeb, změnou 

stavu vlastní činnosti a aktivací. Plánování jednotlivých částí je přiblíženo níže. 

Tržby za prodej výrobků a služeb 

Výroba a prodej výrobků (forem, výlisků apod.) patří mezi stěžejní činnost společnosti 

Formplast Purkert s.r.o. Tato položka byla naplánována dle předpokládaného vývoje 

odvětví za pomocí metod časových řad, jak je již zmíněno v kapitole 3.1.2. Prognóza 

tržeb. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 39. Tato položka je stěžejní pro 

plánování hodnot následujících položek.  

Změna stavu vlastní činnosti 

Položka změna stavu vlastní činnosti patří pro společnost mezi méně významné. Byla 

proto plánována ve výši -0,45 % tržeb což odpovídá průměrné výši této položky za období 

2014-2018. 

Aktivace 

Položka aktivace tvořila v minulosti velmi malý podíl tržeb okolo -0,25-0,7 %. Proto 

stejně jako změna stavu vlastní činnosti, je i aktivace plánována průměrným 

procentuálním podílem z tržeb za minulé období. Plánovaná výše je tedy -0,31 %. 
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Výkonová spotřeba 

Výkonová spotřeba je součtem položek spotřeby materiálu a energií a spotřebovaných 

služeb. Společnost Formplast Purkert je výrobní společností, což je patrné i z toho, že 

každoročně podíl spotřeby materiálu a energií tvoří okolo 70% výkonové spotřeby. 

Spotřeba materiálu a energie 

Položka spotřeby materiálu a energií byla odvozena od vývoje období 2014-2018, kdy i 

přes růst tržeb docházelo k postupnému snižování procentuálního podílu této položky na 

tržbách. V průměru šlo o meziroční pokles 2,67 %. Tento trend byl zapříčiněn především 

modernizací strojového parku a zvýšením produktivity. Vzhledem k tomu, že společnost 

bude i nadále investovat do modernizace strojů lze očekávat snižování této položky i 

v predikovaných letech. Pro rok 2019 je zafixována hodnota roku 2018 a následně 

dochází k poklesu o 0,5 p. b., jelikož nelze předpokládat tak rychlý pokles i do budoucna 

(vzhledem k vyčerpání kapacit produktivity apod.).  

Náklady na služby 

Náklady na služby jsou plánovány pomocí metody procentuálního podílu a je zde pro 

plánované období dosazena průměrná hodnota období 2014-2018, tedy 15,35 %. 

Osobní náklady 

Vzhledem k očekávanému vývoji tržeb a nárůstu produkce, lze plánovat, že společnost 

v rámci optimistického plánu bude pro zajištění rostoucí výroby přijímat i nové 

zaměstnance. I přes rostoucí efektivitu lze očekávat nárůst mzdových nákladů, ať už 

formou benefitů či vládních nařízení (minimální/zaručená mzda). V plánech je tedy 

predikován meziroční nárůst osobních nákladů meziročně o 2 % oproti hodnotě roku 

předchozího. Tento trend vychází z vypozorovaného poměru nárůstu osobních nákladů 

vůči nárůstu počtu zaměstnanců. 

Odpisy 

Odpisy nejsou položkou, která by se měla plánovat procentuálním podílem ve vztahu 

k tržbám. Pro plány vycházíme tedy z plánovaných investic na dané období a následného 
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dopočtu odpisů pro jednotlivé druhy dlouhodobého majetku, které v sumě tvoří tuto 

položku výkazu zisku a ztráty. Podrobný rozpis odpisů je uveden v kapitole 3.1.5 

Plánované investice do dlouhodobého majetku. 

Úprava hodnot zásob a pohledávek 

Jelikož tato položka tvořila v minulosti zanedbatelný podíl (v průměru 0,02 %) pro 

plánované finanční výkazy je uvedena v nulové výši. 

Ostatní provozní výnosy a náklady 

Ostatní provozní výnosy 

Tato položka zahrnuje tržby z prodeje DHM a materiálu, a jiné provozní výnosy. Jelikož 

už z podstaty věci je prodej DHM mimořádná činnost není tato položka plánována. U 

jiných provozních výnosů je plánováno průměrným podílem minulých let, a to ve výši 

1,89 %.  

Ostatní provozní náklady 

Tato položka v sobě zahrnuje zůstatkovou cenu prodaného DHM a materiálu, daně a 

poplatky, rezervy a jiné provozní náklady. Jak již bylo zmíněno výše, neplánuje se žádný 

prodej DHM a prodej materiálu je výjimečná činnost, tedy i zůstatková cena je v nulové 

výši.  Plánovanými položkami ostatních provozních nákladů jsou rezervy, které byly 

naplánovány ve fixní výši růstu meziročně o 19 359 tis. Kč. Tato hodnota byla vyčíslena 

jako průměrný meziroční růst období 2014-2018. 

Výnosové úroky  

Výnosové úroky jsou plánovány jakožto součin průměrné úrokové sazby minulého 

období, která byla 0,25 p. a. a zůstatku peněžních prostředků v rozvaze.  

Nákladové úroky 

Společnost Formplast Purkert v roce 2018 splatila poslední splátky úvěru, kterým byla 

zatížena a do následujících let neplánuje vzhledem k aktuálním výstupům žádný další 

úvěr. Proto i nákladové úroky jsou plánovány jako nulové. 
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Ostatní finanční položky 

Tato položka zahrnuje ostatní finanční výnosy a náklady, zahrnuje především obdržené 

úročení peněz na bankovních účtech a bankovní poplatky. Jelikož jde o těžko plánovanou 

položku, byla stanovena průměrným procentuálním podílem minulých let. Ostatní 

finanční výnosy ve výši 0,41 % a ostatní finanční náklady ve výši 0,49 %. 

Daň z příjmů 

Vzhledem k aktuální politické situaci se neočekává, že by v následujících letech 

docházelo k růstu daně z příjmů právnických osob, je tato položka vypočtena jako 19 % 

z výsledku hospodaření před daní, ke kterému se přičítá změna rezerv, jelikož je 

plánováno, že tyto rezervy budou nedaňového charakteru. 

Výsledek hospodaření za účetní období po dani  

Výsledek hospodaření je tvořen součtem provozního výsledku hospodaření a finančního 

výsledku hospodaření, který je a následně očištěn o daň z příjmů 19 %. Lze vidět, že 

v plánované optimistické variantě je v každém roce VH kladný a má pozitivní rostoucí 

trend. 

Tab. 63: Plánovaný výkaz zisku a ztráty – optimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

Položka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 

Výkony 1 131 880 1 103 450 1 183 181 1 271 656 1 364 880 1 463 050 

Tržby za prodej vlastních výrobků 1 111 135 1 095 127 1 174 256 1 262 064 1 354 584 1 452 014 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -20 024 -4 913 -5 268 -5 661 -6 076 -6 513 

Aktivace -721 -3 411 -3 657 -3 931 -4 219 -4 523 

Výkonová spotřeba 621 382 618 070 660 317 707 113 756 196 807 648 

Spotřeba materiálu a energie 456 536 449 959 480 059 513 376 548 256 584 752 

Služby 164 846 168 111 180 258 193 737 207 940 222 896 

Přidaná hodnota 510 498 485 381 522 865 564 543 608 684 655 402 

Osobní náklady 275 093 276 552 302 466 331 585 363 011 396 903 

Odpisy DNHM a DHM 56 909 57 054 66 730 76 162 41 568 43 108 

Úpravy hodnot zásob a 

pohledávek 
467 0 0 0 0 0 

Ostatní provozní výnosy 91 223 20 698 22 193 23 853 25 602 27 443 

Tržby z prodeje DHM a materiálu 60 590 0 0 0 0 0 
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Jiné provozní výnosy 30 633 20 698 22 193 23 853 25 602 27 443 

Ostatní provozní náklady 180 374 57 359 61 504 66 103 70 949 76 052 

Zůstatková cena prodaného DHM 

a materiálu 
42 632 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 524 595 638 686 736 789 

Změna stavu rezerv 97 609 19 359 19 359 19 359 19 359 19 359 

Jiné provozní náklady 39 609 27 926 29 944 32 183 34 542 37 026 

Provozní výsledek hospodaření 88 878 124 593 125 922 128 423 175 070 185 661 

Výnosové úroky 518 424 470 472 497 526 

Nákladové úroky 35 0 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy 5 753 4 539 4 867 5 231 5 615 6 019 

Ostatní finanční náklady 5 544 5 316 5 700 6 127 6 576 7 049 

Finanční výsledek hospodaření 692 -353 -363 -423 -464 -504 

VH před zdaněním 89 570 124 240 125 560 128 000 174 607 185 156 

Daň z příjmů za běžnou činnost 27 970 27 284 27 534 27 998 36 853 38 858 

VH za účetní období 61 600 96 956 98 025 100 002 137 753 146 299 

 

3.2.2 Plánovaná rozvaha 

V této kapitole bude přiblíženo, jak byly stanoveny jednotlivé položky plánované rozvahy 

v optimistické variantě. Nejprve budou popsány hlavní položky aktiv a následně hlavní 

položky pasiv. 

Dlouhodobý majetek 

V rozvaze společnosti Formplast Purkert jsou zastoupeny všechny druhy dlouhodobého 

majetku od nehmotného, přes hmotný až po finanční. Stěžejním majetkem pro její 

podnikání je bezpochyby hmotný majetek, který je tvořen z většiny samostatným 

movitým majetkem jako jsou lisy, CNC, obráběcí stroje, pokovovací stroje apod. ale také 

pozemky a stavbami provozů v Bystřeci a Králíkách. Jelikož společnost nedisponuje 

plány na období 5ti let pro investice do dlouhodobého majetku, byl tento majetek 

plánován pomocí koeficientu náročnosti předchozích let. Detailní výpočet této položky 

je uveden v kapitole 3.1.5. Plánované investice do dlouhodobého majetku. Dlouhodobý 

finanční majetek je tvořen zápůjčkami spřízněným osobám, které společnost plánuje 

poskytovat i nadále, dle aktuálních možností, tedy nelze říct, jestli a v jaké výši to bude. 

Proto je tato položka plánována jako klesající jako tomu bylo v roce 2018.  



108 

 

Zásoby 

Položka zásob je tvořena dílčími položkami materiálu, nedokončené výroby a výrobků. 

Tyto jednotlivé položky byly plánovány za pomocí metody doby obratu. Kdy pro položku 

nedokončené výroby a materiálu předpokládáme lehké prodloužení doby obratu spolu 

s růstem tržeb a pro výrobky byla převzata hodnota roku 2018, jelikož zde byl evidován 

poměrně stabilní trend. 

Pohledávky 

Položka pohledávek je tvořena krátkodobými pohledávkami (z obchodních vztahů) a 

ostatními pohledávkami kde jsou zahrnuty poskytnuté zálohy a jiné pohledávky 

evidované v rozvaze ke konci roku 2018. Tyto položky byly plánovány pomocí metody 

doby obratů. Krátkodobé pohledávky vzhledem k pozitivnímu trendu snižování doby 

obratu k nabízené době splatnosti, která je v průměru 60 dní, zůstaly fixovány na hodnotě 

roku 2018 tedy 65 dní a ostatní položky byly plánovány pomocí průměrné doby obratu, 

která činila 3,7 dne. 

Peněžní prostředky 

Hodnota položky peněžních prostředků byla převzata z vypočteného výkazu plánovaného 

cash flow, který je součástí finančního plánu viz kapitola 3.2.3.  

Časové rozlišení 

Hodnoty časového rozlišení jsou velmi těžko odhadované, avšak jde o položku, která se 

vyskytuje pravidelně, proto byla ponechána fixní hodnota roku 2018. 

 

V tabulce níže jsou uvedeny souhrnně všechny plánované položky aktiv. Lze pozorovat 

rostoucí trend, kdy je plánován nárůst aktiv o 26,92 % vůči roku 2018. Významnou roli 

na tomto růstu mají především plánované peněžní prostředky (růst o více než 

80.000 tis. Kč) a zásoby, které jsou plánovány s více než 100.000 tis. Kč růstem během 

následujících pěti let. 
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Tab. 64: Plánovaný výkaz rozvahy aktiva – optimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

AKTIVA v tis. Kč 2018  2019  2020  2021  2022  2023  

AKTIVA CELKEM 869 689 895 934 923 951 955 199 1 024 880 1 103 816 

Dlouhodobý majetek 272 098 276 709 271 644 257 148 277 245 295 802 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
2 828 2 586 2 493 2 794 2 944 2 944 

ocenitelná práva 1 390 1 148 1 055 1 356 1 506 1 506 

poskytnuté zálohy na nehmotný 

DM 
1 438 1 438 1 438 1 438 1 438 1 438 

Dlouhodobý hmotný majetek 248 650 254 884 251 292 237 874 259 201 279 138 

pozemky 446 446 446 446 446 446 

stavby 78 089 79 247 80 259 81 126 81 848 82 425 

hmotné movité věci  167 454 172 530 167 925 153 641 174 246 193 606 

poskytnuté zálohy na DM 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661 

Dlouhodobý finanční majetek 20 620 19 240 17 860 16 480 15 100 13 720 

Oběžná aktiva 590 878 612 511 645 594 691 338 740 922 801 301 

Zásoby 219 297 219 283 241 562 266 540 293 502 322 569 

nedokončená výroba 103 356 102 012 112 600 124 478 137 314 151 169 

materiál 98 431 100 013 110 457 122 174 134 842 148 519 

výrobky 17 510 17 258 18 505 19 888 21 346 22 882 

Krátkodobé pohledávky 201 997 205 053 215 043 225 937 236 933 248 008 

pohledávky z obchodních 

vztahů 
196 926 194 089 203 287 213 302 223 372 233 471 

ostatní 5 071 10 964 11 756 12 635 13 561 14 537 

Peněžní prostředky 169 584 196 656 200 361 213 113 227 579 250 605 

Časové rozlišení aktiv 6 713 6 713 6 713 6 713 6 713 6 713 

Vlastní kapitál 

Položka vlastní kapitál je souhrnem dílčích vlastních zdrojů financování. Jde o základní 

kapitál, ážio a kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření běžného účetního 

období a výsledek hospodaření minulých let. 

Pro základní kapitál, ážio a kapitálové fondy a fondy ze zisku se neplánuje žádná změna 

a jsou ponechány ve výši roku 2018.  

Výsledek hospodaření minulých let je každý rok kumulativně zvyšován o výsledek 

hospodaření daného období, ale zároveň ponižován o částku plánované výplaty podílu ze 

zisku mateřské společnosti. Podíl ze zisku je společností plánován dle interních výpočtů, 

pro plánované výkazy byl ponechán fixní v poslední známé výši roku 2018. 
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Výsledek hospodaření běžného účetního období je převzat z vypočteného plánovaného 

výkazu zisku a ztráty pro daný rok. 

Rezervy 

Jelikož společnost Formplast Purkert pravidelně tvoří rezervy, a to především na rozvoj 

společnosti, modernizaci strojů a interní rizika spojená s úzkou vazbou na automobilový 

průmyslu. Jelikož jde z pohledu společnosti o důležitou položku jsou rezervy zahrnuty i 

v plánovaných výkazech. Vzhledem k nepravidelnému růstu této položky v minulosti, 

byla plánovaná hodnota stanovena jakožto průměrná hodnota meziročního růstu 

minulého období 2014-2018, tedy 19 359 tis. Kč.  

Závazky 

Závazky jsou v rozvaze rozděleny na dlouhodobé a krátkodobé. V dlouhodobých 

závazcích je zahrnuta pouze odložená daň, která je plánována dle hodnot roku 2018. 

V této výši je predikována tato položka i pro následující roky. 

Krátkodobé závazky zahrnují především závazky z obchodních vztahů, které byly 

plánovány pomocí metody doby obratů. Doba obratu byla stanovena na 30 dní, což 

představuje průměrnou splatnost obchodních závazků společnosti a je doporučeno ji 

využít. Dále jsou zde zahrnuty závazky za zaměstnance, za instituce sociálního a 

zdravotního pojištění, za státem a ostatní závazky. Všechny tyto položky byly plánovány 

fixní průměrnou dobou obratu let 2014-2018. U krátkodobých záloh je plánována doba 

obratu z roku 2018. 

Časové rozlišení 

Stejně jako u aktivního časového rozlišení i pasivní časové rozlišení je stanoveno poslední 

známou hodnotou roku 2018, která zůstává pro plánované období neměnná. 
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Tab. 65: Plánovaný výkaz rozvahy pasiva – optimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

PASIVA v tis. Kč 2018  2019  2020  2021  2022  2023  

PASIVA CELKEM 869 689 895 934 923 951 955 199 1 024 880 1 103 816 

Vlastní kapitál 437 847 429 997 421 546 413 204 440 646 474 561 

základní kapitál 100 100 100 100 100 100 

ážio a kapitálové fondy 193 193 193 193 193 193 

fondy ze zisku 0 0 0 0 0 0 

VH minulých let 375 954 336 749 328 899 320 448 312 106 339 548 

VH běžného úč. období (+-) 61 600 92 955 92 354 92 463 128 247 134 720 

Cizí zdroje 418 274 448 368 479 165 511 216 543 949 577 391 

Rezervy 255 321 274 680 294 038 313 397 332 755 352 114 

Dlouhodobé závazky 15 382 15 382 15 382 15 382 15 382 15 382 

odložený daňový závazek 14 904 14 904 14 904 14 904 14 904 14 904 

jiné závazky 478 478 478 478 478 478 

Krátkodobé závazky 147 571 158 306 169 745 182 438 195 812 209 896 

bankovní úvěry krátkodobé 0 0 0 0 0 0 

krátkodobé zálohy 48 808 48 105 51 581 55 438 59 502 63 782 

závazky z obchodních vztahů 60 914 90 010 96 514 103 731 111 336 119 344 

závazky k zaměstnancům 12 145 9 806 10 515 11 301 12 130 13 002 

závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdrav. pojištění 
6 844 5 615 6 020 6 470 6 945 7 444 

stát–daňové závazky a dotace 18 372 4 532 4 860 5 223 5 606 6 009 

jiné závazky + dohadné účty 

pasivní 
488 238 255 274 294 316 

Časové rozlišení pasiv 13 568 13 568 13 568 13 568 13 568 13 568 

 

3.2.3 Plánovaný výkaz peněžních toků 

V této kapitole je vytvořen plánovaný výkaz peněžních toků v optimistické variantě. 

Tento výkaz byl rozdělen na části týkající se peněžních toků z provozní činnosti a 

investiční činnosti a finanční činnosti. V součtu tvoří tyto části celkové cash flow 

společnosti k 31.12. daného roku. 

Cash flow z provozní činnosti je vypočteno pomocí hodnot, které byly již plánovány 

v předchozích kapitolách. Kladné hodnoty tohoto cash flow jsou zapříčiněny především 

kladnými zůstatky peněžních prostředků minulých let a sumou úprav o nepeněžní 

operace. 
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Cash flow z investiční činnosti je pro plánované období záporné, jelikož jsou plánovány 

investice do dlouhodobého majetku. Tato hodnota je získána jako meziroční změna 

zůstatkových cen daného a minulého roku a přičtení odpisů připadajících na daný rok. 

Cash flow z finanční činnosti zahrnuje změny vlastního kapitálu a změny dlouhodobých 

závazků a bankovních úvěrů. V položce změny vlastního kapitálu je zahrnuta plánovaná 

výplata podílu na zisku, která má fixní hodnotu 100 805 tis. Kč vycházející z posledního 

známého roku 2018. V položce změna dlouhodobých závazků a bankovních úvěrů není 

pro období 2019-2023 plánována žádná položka, jelikož společnost nepředpokládá 

využití bankovního úvěru ani jiné dlouhodobé závazky. 

Součtem provozního, investičního a finančního cash flow získáme celkové cash flow za 

daný rok. Tato hodnota je přičtena k počátečnímu stavu peněžních prostředků, a tím je 

získán stav peněžních prostředků ke konci daného roku, který je převzat do rozvahy. 

Tab. 66: Plánovaný výkaz peněžních toků – optimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

Položka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Stav peněžních prostředků na začátku 

účetního období 
177 381 169 584 188 176 188 989 198 861 210 486 

Účetní zisk/ztráta po zdanění 61 600 96 956 98 025 100 002 137 753 146 299 

Úpravy o nepeněžní operace 154 518 76 413 86 089 95 520 60 926 62 467 

odpisy 56 909 57 054 66 730 76 162 41 568 43 108 

změna rezerv 97 609 19 359 19 359 19 359 19 359 19 359 

Úpravy oběžných aktiv -27 758 7 694 -20 831 -23 179 -24 584 -26 057 

změna zásob -34 945 14 -22 279 -24 979 -26 962 -29 067 

změna stavu pohledávek a čas.roz.aktiv 25 936 -3 056 -9 991 -10 894 -10 996 -11 074 

změna stavu závazků a čas.roz.pasiv -18 749 10 735 11 439 12 693 13 374 14 084 

Peněžní tok z provozní činnosti 188 360 181 062 163 283 172 342 174 095 182 708 

nabytí dlouhodobého majetku -55 629 -61 665 -61 665 -61 665 -61 665 -61 665 

Peněžní tok z investiční činnosti -55 629 -61 665 -61 665 -61 665 -61 665 -61 665 

Změna vlastního kapitálu -100 805 -100 805 -100 805 -100 805 -100 805 -100 805 

výplata dividend a podílů na zisku -100 805 -100 805 -100 805 -100 805 -100 805 -100 805 

Změna bank.úvěrů a dlouh. závazků -39 723 0 0 0 0 0 

změna krátkodobých bank.úvěrů -41 299 0 0 0 0 0 

změna dlouh. závazků – odložená daň 1 576 0 0 0 0 0 

Peněžní tok z finanční činnosti -140 528 -100 805 -100 805 -100 805 -100 805 -100 805 

CELKOVÝ PENĚŽNÍ TOK -7 797 18 592 813 9 872 11 625 20 238 

Stav peněžních prostředků na konci 

účetního období 
169 584 188 176 188 989 198 861 210 486 230 724 
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3.3 Pesimistická varianta finančního plánu 

Tato kapitola slouží ke shrnutí pesimistické varianty finančního plánu, která je založena 

na predikovaných hodnotách pesimistického vývoje tržeb, které byly stanoveny 

v kapitole 3.1.2. 

 

3.3.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty  

Položky výkazu zisku a ztráty v pesimistické variantě byly sestaveny na základě stejných 

principů jako tomu bylo u optimistické varianty, pouze s tou změnou, že byly dosazeny 

predikované pesimistické tržby. Tyto tržby rostou průměrným meziročním tempem 

0,14 % na místo 5,56 % jak tomu bylo v optimistické variantě. Ve srovnání 

s optimistickou variantou došlo k výraznému poklesu v tržbách což se promítlo i ve 

snížení hodnot jednotlivých položek, které jsou stanovovány jako procentuální podíl 

k tržbám. 

Plánovaný výsledek hospodaření je ve všech letech kladný a vykazuje vyšší hodnoty než 

pro rok 2018 i přesto, že tržby například v roce 2020 jsou plánovány v nižší výši 

1 109 298 tis. Kč, a to kvůli plánovanému klesajícímu podílu výkonové spotřeby na 

tržbách. Tato položka tvořená spotřebou materiálu a nákladů na služby tak dosahuje 

nižších hodnot, než v roce 2018, což vede k vyššímu výsledku hospodaření. Ve srovnání 

s optimistickou variantou vykazuje výsledek hospodaření ve všech letech nižších hodnot. 

Tab. 67: Plánovaný výkaz zisku a ztráty – pesimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů prognózy tržeb a prognózy tržeb) 

Položka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 

Výkony 1 131 880 1 103 450 1 109 298 1 115 178 1 121 088 1 127 030 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků 
1 111 135 1 095 127 1 100 931 1 106 766 1 112 631 1 118 528 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 
-20 024 -4 913 -4 939 -4 965 -4 991 -5 018 

Aktivace -721 -3 411 -3 429 -3 447 -3 466 -3 484 

Výkonová spotřeba 621 382 618 070 619 084 620 102 621 126 622 154 

Spotřeba materiálu a energie 456 536 449 959 450 082 450 205 450 328 450 451 

Služby 164 846 168 111 169 002 169 898 170 798 171 703 
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Přidaná hodnota 510 498 485 381 490 215 495 075 499 962 504 875 

Osobní náklady 275 093 276 552 283 578 290 783 298 171 305 746 

Odpisy DNHM A DHM 56 909 57 054 65 465 73 630 37 771 38 046 

Úpravy hodnot zásob a 

pohledávek 
467 0 0 0 0 0 

Ostatní provozní výnosy 91 223 20 698 20 808 20 918 21 029 21 140 

Tržby z prodeje DHM a 

materiálu 
60 590   0 0 0 0 

Jiné provozní výnosy 30 633 20 698 20 808 20 918 21 029 21 140 

Ostatní provozní náklady 180 374 47 879 48 030 48 182 48 335 48 489 

Zůstatková cena prodaného 

DHM a materiálu 
42 632 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 524 595 598 601 604 608 

Změna stavu rezerv 97 609 19 359 19 359 19 359 19 359 19 359 

Jiné provozní náklady 39 609 27 926 28 074 28 223 28 372 28 522 

Provozní výsledek 

hospodaření 
88 878 124 593 113 949 103 397 136 714 133 735 

Výnosové úroky 518 424 490 530 569 585 

Nákladové úroky 35 0 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy 5 753 4 539 4 563 4 587 4 612 4 636 

Ostatní finanční náklady 5 544 5 316 5 344 5 373 5 401 5 430 

Finanční výsledek 

hospodaření 
692 -353 -291 -255 -221 -209 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
89 570 124 240 113 658 103 142 136 493 133 527 

Daň z příjmů za běžnou 

činnost 
27 970 27 284 25 273 23 275 29 612 29 048 

Výsledek hospodaření za 

účetní období 
61 600 96 956 88 385 79 867 106 881 104 479 

 

3.3.2 Plánovaná rozvaha 

V tabulce níže jsou uvedeny plánované hodnoty aktiv pro pesimistickou variantu. 

Vychází ze stejně stanovených hodnot dob obratů jako bylo zmíněno v rámci optimistické 

varianty. 

Ve srovnání s optimistickou variantou, kde jsou aktiva v roce 2023 plánována ve výši 

1 103 816 tis. Kč jsou v pesimistické variantě aktiva v celkové výši 953 143 tis. Kč, tedy 

o 150 673 tis. Kč méně. Tento rozdíl je tvořen především položkou oběžných aktiv, 

konkrétně zásobami. 
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Tab. 68: Plánovaný výkaz rozvahy aktiva – pesimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

AKTIVA v tis. Kč 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

AKTIVA CELKEM 869 689 895 934 903 711 902 975 929 258 953 143 

Dlouhodobý majetek 272 098 268 711 256 914 236 951 252 847 268 468 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 828 2 509 2 359 2 622 2 753 2 753 

ocenitelná práva 1 390 1 071 921 1 184 1 315 1 315 

poskytnuté zálohy na nehmotný DM 1 438 1 438 1 438 1 438 1 438 1 438 

Dlouhodobý hmotný majetek 248 650 246 962 236 695 217 849 234 993 251 995 

pozemky 446 446 446 446 446 446 

stavby 78 089 78 694 79 171 79 522 79 746 79 843 

hmotné movité věci  167 454 165 161 154 417 135 220 152 140 169 045 

poskytnuté zálohy na DM 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661 

Dlouhodobý finanční majetek 20 620 19 240 17 860 16 480 15 100 13 720 

Oběžná aktiva 590 878 620 510 640 085 659 312 669 699 677 962 

Zásoby 219 297 219 283 226 477 233 742 241 078 248 484 

nedokončená výroba 103 356 102 012 105 569 109 160 112 787 116 450 

materiál 98 431 100 013 103 560 107 141 110 757 114 408 

výrobky 17 510 17 258 17 349 17 441 17 534 17 627 

Krátkodobé pohledávky 201 997 205 053 201 615 198 135 194 613 191 048 

Pohledávky z obchodních vztahů 196 926 194 089 190 593 187 055 183 474 179 850 

   ostatní 5 071 10 964 11 022 11 080 11 139 11 198 

Peněžní prostředky 169 584 204 654 222 997 240 967 250 071 257 024 

Časové rozlišení aktiv 6 713 6 713 6 713 6 713 6 713 6 713 

Pro sestavení plánovaných pasiv pro pesimistickou variantu byla zvolena stejná metoda 

jako u optimistické varianty, kdy základní kapitál, ážio a kapitálové fondy, fondy ze zisku, 

jiné závazky a časové rozlišení byly vykázány ve stejné výši jako v optimistické variantě. 

Stejně jako aktiva jsou i pasiva v pesimistické variantě plánovány ve výši 953 143 tis. Kč 

pro rok 2023. Jde o plánovaný růst aktiv o 9,6 % vůči poslednímu známému roku 2018. 

Ve srovnání s optimistickou variantou, kde byl růst aktiv mezi lety 2019-2023 26,92 % 

je zde patrný pokles růstu o 17,3 p. b. Nejvýraznější rozdíl oproti optimistické variantě je 

v oblasti vlastního kapitálu, konkrétně ve výsledku hospodaření běžného účetního období 

a minulých let, který dosahoval výrazně nižších hodnot v pesimistické variantě. 
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Tab. 69: Plánovaný výkaz rozvahy pasiva – pesimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

PASIVA v tis. Kč 2018  2019  2020  2021  2022  2023  

PASIVA CELKEM 869 689 895 934 903 711 902 975 929 258 953 143 

Vlastní kapitál 437 847 433 998 421 578 400 640 406 717 410 390 

základní kapitál 100 100 100 100 100 100 

ážio a kapitálové fondy 193 193 193 193 193 193 

fondy ze zisku 0 0 0 0 0 0 

VH minulých let 375 954 336 749 332 900 320 480 299 542 305 619 

VH běžného úč. období (+-) 61 600 96 956 88 385 79 867 106 881 104 479 

Cizí zdroje 418 274 448 368 468 565 488 767 508 973 529 184 

Rezervy 255 321 274 680 294 038 313 397 332 755 352 114 

Dlouhodobé závazky 15 382 15 382 15 382 15 382 15 382 15 382 

odložený daňový závazek 14 904 14 904 14 904 14 904 14 904 14 904 

jiné závazky 478 478 478 478 478 478 

Krátkodobé závazky 147 571 158 306 159 145 159 989 160 836 161 689 

bankovní úvěry krátkodobé 0 0 0 0 0 0 

krátkodobé zálohy 48 808 48 105 48 360 48 616 48 874 49 133 

závazky z obchodních vztahů 60 914 90 010 90 487 90 967 91 449 91 934 

závazky k zaměstnancům 12 145 9 806 9 858 9 910 9 963 10 016 

závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdrav. pojištění 
6 844 5 615 5 644 5 674 5 704 5 735 

stát – daňové závazky a dotace 18 372 4 532 4 556 4 580 4 604 4 629 

jiné závazky + dohadné účty 

pasivní 
488 238 239 241 242 243 

Časové rozlišení pasiv 13 568 13 568 13 568 13 568 13 568 13 568 

 

3.3.3 Plánovaný výkaz peněžních toků 

Posledním plánovaným výkazem pro pesimistickou variantu je výkaz peněžních toků, 

který opět ve všech plánovaných letech vychází kladný. Celkově došlo kvůli nižším 

predikovaným tržbám této varianty ke snížení provozního výsledku hospodaření ve 

srovnání s optimistickou variantou, výjimkou byl rok 2020. Provozní cash flow tak 

vykazuje lehce nižší úroveň než optimistická varianta vyjma roku 2020.  

V oblasti investiční činnosti v této variantě došlo k poklesu investic do dlouhodobého 

majetku. Oproti optimistické variantě o bezmála 8 000 tis. Kč ročně. Což vede k lepším 

hodnotám investičního cash flow než v případě optimistické varianty. 
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Finanční cash flow je identické jako v případě optimistické varianty, jelikož je plánovaná 

stejná výše vyplacených dividend a jiné položky již plánovány nejsou. 

V souhrnu lze konstatovat, že pro pesimistickou variantu vychází cash flow velmi 

pozitivně, jelikož dosahuje podobných hodnot jako optimistická varianta v některých 

letech dokonce vyšších hodnot (2019-2021). Celkové cash flow pesimistické varianty je 

v sumě za plánované období 68 846 tis. Kč což je oproti optimistické variantě, která 

dosahovala 61 140 tis. Kč vyšší o 7 706 tis. Kč. Tento pozitivní trend je zapříčiněn 

především díky plánovaným nižším investicím do dlouhodobého majetku. 

Tab. 70: Plánovaný výkaz peněžních toků – pesimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

Položka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Stav peněžních prostředků na začátku 

účetního období 
177 381 169 584 196 174 211 992 227 434 234 008 

Účetní zisk/ztráta po zdanění 61 600 96 956 88 385 79 867 106 881 104 479 

Úpravy o nepeněžní operace 154 518 76 413 84 823 92 989 57 130 57 404 

odpisy 56 909 57 054 65 465 73 630 37 771 38 046 

změna rezerv 97 609 19 359 19 359 19 359 19 359 19 359 

Úpravy oběžných aktiv -27 758 7 694 -2 918 -2 942 -2 965 -2 989 

změna zásob -34 945 14 -7 195 -7 265 -7 335 -7 407 

změna stavu pohledávek a čas. roz.aktiv 25 936 -3 056 3 438 3 480 3 522 3 565 

změna stavu závazků a čas. roz.pasiv -18 749 10 735 839 843 848 852 

Peněžní tok z provozní činnosti 188 360 181 062 170 290 169 914 161 046 158 894 

nabytí dlouhodobého majetku -55 629 -53 667 -53 667 -53 667 -53 667 -53 667 

Peněžní tok z investiční činnosti -55 629 -53 667 -53 667 -53 667 -53 667 -53 667 

Změna vlastního kapitálu -100 805 -100 805 -100 805 -100 805 -100 805 -100 805 

 výplata dividend a podílů na zisku -100 805 -100 805 -100 805 -100 805 -100 805 -100 805 

Změna bank. úvěrů a dlouh. závazků -39 723 0 0 0 0 0 

změna krátkodobých bank. úvěrů -41 299 0 0 0 0 0 

změna dlouh. závazků – odložená daň 1 576 0 0 0 0 0 

Peněžní tok z finanční činnosti -140 528 -100 805 -100 805 -100 805 -100 805 -100 805 

Celkový peněžní tok -7 797 26 590 15 818 15 442 6 574 4 422 

Stav peněžních prostředků na konci 

účetního období 
169 584 196 174 211 992 227 434 234 008 238 430 
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3.4 Vyhodnocení variant finančního plánu 

Závěrečná kapitola vyhodnocení variant finančního plánu obsahuje zhodnocení 

plánované optimistické a pesimistické varianty finančního plánu za pomoci ukazatelů 

finanční analýzy. Pro obě varianty byly vypočteny dílčí ukazatele, srovnány se 

skutečnými hodnotami, které jsou uvedeny v kapitole 2.7. Finanční analýza a 

plánovanými cíli do budoucna stanovené v kapitole 3.1.1 stanovení cílů pro budoucí 

finanční plány. Mezi zvolené poměrové ukazatele byly zahrnuty ukazatele likvidity, 

rentability, zadluženosti, aktivity a na závěr Altmanův index. 

 

3.4.1 Vývoj tržeb 

Vývoj tržeb měly obě varianty plánu postaveny na stejném trendu, kdy v roce 2019 došlo 

k poklesu a následující roky docházelo k postupnému růstu tržeb. Z grafu níže je zřejmé, 

že optimistická varianta vykazuje mnohem rychlejší nástup tržeb, kdežto pesimistická 

varianta se až v plánovaném roce 2022 dostane nad hodnoty posledního známého roku 

2018. Pro realistické zhodnocení, lze říct, že společnost Formplast Purkert očekává spíše 

realizaci pesimistické varianty, vzhledem k nastalým podmínkám na trhu. 

Graf 5: Vývoj plánovaných tržeb pro období 2019-2023 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle prognózy tržeb) 
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3.4.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vykazují rostoucí trend ve všech plánovaných letech jak pro 

pesimistickou, tak i mírně pro optimistickou variantu. Doporučené hodnoty pro jednotlivé 

likvidity jsou následující: okamžitá 0,6-1,1, pohotová 1-1,5 a běžná 1,5-2,5. S ohledem 

na doporučené hodnoty lze konstatovat, že tyto ukazatele vykazují poměrně vysoké 

hodnoty, které jsou nad doporučenými hodnotami. Cílem bylo držet hodnoty likvidit 

v rozmezí 2-2,5 pro běžnou, 1,5-1,7 pro pohotovou a 1 pro okamžitou likviditu. 

Z výsledků je zřejmé, že hodnoty jsou výrazně lepší než cílové hodnoty. Je tedy na 

uváženou zvážit, zdali společnost nedrží až zbytečně velký objem peněžních prostředků 

a nedochází tak k neefektivnímu využití těchto prostředků. Pro toto zhodnocení je však 

relevantní srovnání vývoje s oborovým průměrem v daných letech. 

Také je zajímavým poznatkem, že všechny ukazatele likvidity vykazují vyšší hodnoty 

v pesimistické variantě. Což mohlo být zapříčiněno nižšími investicemi do dlouhodobého 

majetku, což vedlo k vyššímu zůstatku peněžních prostředků. 

Tab. 71: Zhodnocení optimistické a pesimistické varianty – Ukazatele likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

Likvidita 
 Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Okamžitá 1,15 1,19  1,11  1,09  1,07  1,10  1,24  1,33  1,42  1,45  1,47  

Pohotová 2,52 2,48  2,38  2,33  2,28  2,28  2,53  2,60  2,66  2,66  2,66  

Běžná  4,00 3,87  3,80  3,79  3,78  3,82  3,92  4,02  4,12  4,16  4,19  

 

3.4.3 Ukazatele rentability 

Vypočtené ukazatele rentabilit vycházejí stejně jako v kapitole finanční analýzy 

z výsledku hospodaření po zdanění. Ukazatele rentability v obou variantách dosahují 

vyšších hodnot, než tomu bylo v posledních známých letech. Obecně u rentabilit je 

zřejmý růst v plánovaném roce 2019, poté v letech 2020-2021 mírný pokles, jelikož 

plánovaný výsledek hospodaření lehce klesl z důvodu plánovaného růstu nákladů 

v oblasti služeb a osobních nákladů a růstu investic do dlouhodobého majetku. A 

v plánovaných letech 2022-2023 opět dochází k růstu. Obě varianty splňují stanovené cíle 
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a v případě ROE dosahují výrazně vyšších výsledků, čímž se dostal tento ukazatel na 

úroveň oborového průměru minulých let. 

Rentabilita aktiv je příznivější v optimistické variantě, kdy dosahuje v průměru 11,72 % 

oproti pesimistické variantě 10,38 %. Rentabilita vlastního kapitálu taktéž vykazuje 

rostoucí trend, který se ve srovnání s oborovým průměrem minulých let v případě 

optimistické varianty velmi přiblížil, a dokonce překonal průměrnou hodnotu minulých 

let, která činila 21,92 %. V případě rentability tržeb došlo také k pozitivnímu růstu, opět 

u obou variant. U optimistické došlo mezi lety 2018–2023 k růstu o 4,54 p. b. a u 

pesimistické o 3,8 p. b. 

Tab. 72: Zhodnocení optimistické a pesimistické varianty – Ukazatele rentability  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o. a prognózy tržeb) 

Rentabilita 2018 
Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

ROA [%] 7,08 10,82 10,61 10,47 13,44 13,25 10,82 9,78 8,84 11,50 10,96 

ROE [%] 14,07 22,34 22,73 23,23 29,47 28,53 22,34 20,97 19,93 26,28 25,46 

ROS [%] 5,54 8,85 8,35 7,92 10,17 10,08 8,85 8,03 7,22 9,61 9,34 

 

 

Graf 6: Porovnání plánovaných hodnot rentability aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.4.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel celkové zadluženosti v obou variantách finančního plánu vzrostl. Tento růst je 

zapříčiněn každoročním nárůstem zůstatku rezerv, které tvoří významný podíl cizích 

zdrojů. Jelikož nebylo plánováno čerpání těchto rezerv, dochází k růstu plánované 

zadluženosti viz graf níže. V případě optimistické varianty došlo k nárůstu vzhledem 

k roku 2018 o 4,22 p. b. a v případě pesimistické varianty o 7,43 p. b. Ukazatel krytí DM 

vlastním kapitálem lehce poklesl v letech 2019-2020 a poté vzrostl. Celkově tento 

ukazatel vykázal pozitivní trend a pohyboval se nad průměrem 1,59 vykázaným 

v minulých letech. Ukazatel úrokového krytí není pro plánované období vyčíslitelný, 

jelikož není plánován žádný úvěr, a tedy úrokové náklady jsou plánovány nulové. 

Tab. 73: Zhodnocení optimistické a pesimistické varianty – Ukazatele zadluženosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o.) 

Zadluženost 2018 
Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Krytí DM 

vlastním 

kapitálem 
1,61 1,57 1,59 1,67 1,69 1,73 1,62 1,64 1,69 1,61 1,53 

Úrokové 

krytí 
2560 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Celková 

zadluženost 

[%] 
48,09 50,04 51,86 53,52 53,07 52,31 50,04 51,85 54,13 54,77 55,52 

 

Graf 7: Vývoj plánované zadluženosti pro období 2018-2023 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.4.5 Ukazatele aktivity 

Ukazatel obratu aktiv i obratu zásob oproti roku 2018 v pesimistické variantě poklesly. 

Hodnota obratu aktiv by se dle odborné literatury měla pohybovat alespoň na hodnotě 

jedna, což obě varianty splňují. Tento pokles byl ovlivněn především nárůstem celkových 

aktiv, díky velkému růstu zůstatku peněžních prostředků. U optimistické varianty 

ukazatel obratu aktiv nejprve lehce poklesne v letech 2019-2020 a poté nepatrně vzroste 

na 1,32, což je opravdu minimální nárůst o 0,04 p. b. Tento vývoj je pochopitelný, 

vzhledem k nárůstu objemu zásob, který byl meziročně vyšší než meziroční procentuální 

růst tržeb. U obratu zásob je dle literatury doporučena hodnota od 4,2-6, což obě varianty 

splňují ve všech letech i přes klesající trend.  

Pro dobu obratu pohledávek bylo cílem její snižování, což dle vypočtených hodnot bylo 

naplněno. Z původních 64,69 dne poklesly o 6 dní na 58,69 dne. U doby obratu závazků, 

jak již bylo zmíněno, bylo cílem tuto hodnotu lehce zvýšit na 25-30 dní a využít tak 

obchodního úvěru, vyplývajícího z nastavené doby splatnosti od dodavatelů a zároveň 

přiblížit hodnotu ukazatele době obratu pohledávek. 

Tab. 74: Zhodnocení optimistické a pesimistické varianty – Ukazatele aktivity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o.) 

Aktivita 2018 
Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Obrat aktiv 

[krát] 
1,28 1,22 1,27 1,32 1,32 1,32 1,28 1,22 1,22 1,23 1,20 

Obrat zásob 

[krát] 
5,07 4,99 4,86 4,73 4,62 4,50 5,07 4,99 4,86 4,73 4,62 

DO pohledávek 

[dny] 
64,69 64,69 63,19 61,69 60,19 58,69 64,69 63,19 61,69 60,19 58,69 

DO obchodních 

závazků [dny] 
20,01 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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3.4.6 Altmanův index 

Posledním hodnotícím ukazatelem je Altmanův bankrotní model. V posledním známém 

roce 2018 se společnost pohybovala v oblasti šedé zóny. V ani jednom z plánovaných let 

není vykázán Altmanův index v dostatečně vysoké hodnotě 2,9, aby došlo k vystoupení 

z šedé zóny. Avšak v případě optimistické varianty došlo k postupnému vývoji, kdy 

v letech 2022-2023 přesáhl Altmanův index poslední známou hodnotu 2,77 a v roce 2023 

se hodnota 2,88 velmi přiblížila hranici pro vystoupení z šedé zóny. V případě 

pesimistické varianty ukazatel v roce 2020 a 2021 poklesl, a i přes následující rostoucí 

trend zůstal pod hranicí 2,77, která byla vykázána v roce 2018. 

Tab. 75: Zhodnocení optimistické a pesimistické varianty – Altmanův index  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů Formplast Purkert s.r.o.) 

  
2018 

Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Altmanův 

index 
2,77 2,77 2,74 2,78 2,84 2,88 2,75 2,68 2,66 2,68 2,70 

X1 (ČPK/A) 0,51 0,51 0,52 0,53 0,53 0,54 0,52 0,53 0,55 0,55 0,54 

X2 (NZ/A) 0,43 0,38 0,36 0,35 0,32 0,33 0,38 0,37 0,35 0,32 0,32 

X3 (EBIT/A) 0,10 0,14 0,14 0,13 0,17 0,17 0,14 0,13 0,11 0,15 0,14 

X4 (VK/CZ) 1,05 0,97 0,90 0,84 0,86 0,89 0,97 0,90 0,82 0,80 0,78 

X5 (T/A) 1,28 1,22 1,27 1,32 1,33 1,34 1,22 1,22 1,23 1,20 1,20 

 

Graf 8: Vývoj Altmanova indexu pro plánované období 2019-2023 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo sestavení finančních plánů na období 2019-2023 pro 

společnost Formplast Purkert s.r.o. Pro zajištění zdrojových dat byla provedena literární 

rešerše, strategická analýza a finanční analýza dat společnosti, oborových hodnot a 

nejbližších konkurentů společnosti za posledních 5 let (období 2014-2018).  

V první části této práce byla shrnuta teoretická východiska finančního plánování, finanční 

analýzy a strategických analýz. Byly zde vysvětleny základní pojmy a principy dané 

problematiky a přiblíženy důležité metody, které byly následně použity v této práci pro 

sepsání praktické části práce – sestavení finančních plánů. 

Na teoretickou část navazuje kapitola strategická a finanční analýza, kde v první části 

byla představena analyzovaná společnost Formplast Purkert s.r.o., její stručná historie, 

organizační struktura a výrobní zaměření. Následně bylo uvedeno stručné seznámení 

s vybranými konkurenty společnostmi Isolit-Bravo spol. s r.o., Forez s.r.o. a Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o., pro které byla také vypočtena srovnávací část finanční analýzy. 

Dalším krokem bylo provedení strategické analýzy vnějšího i vnitřního okolí podniku, 

kde byly zvoleny analýzy jako Porterův model konkurenčních sil, McKinsey 7 S a 

SLEPTE analýza. Na tuto kapitolu navázala kapitola finanční analýzy, kde byly 

vypočteny vybrané ukazatele kategorií absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, 

poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. Závěrem této kapitoly bylo shrnutí formou 

SWOT analýzy, díky které byly identifikovány silné a slabé stránky společnosti 

Formplast Purkert s.r.o., ale také příležitosti a hrozby této společnosti. 

Poslední částí této práce je část praktická s názvem Návrh finančního plánu. V prvé řadě 

zde došlo k vymezení plánovaných cílů pro budoucí období. Následně došlo k vymezení 

relevantního trhu a prognóze tržeb pro budoucí plánované období 2019-2023. Tato 

prognóza byla postavena na využití statistických metod jako je Pearsonův korelační 

koeficient a zjištění vazeb a závislostí tržeb společnosti na makroekonomických 

ukazatelích. Byla zjištěna závislost s ukazatelem HDP v běžných cenách. Pro zvolení 

správné funkce bylo vypracováno několik trendů za pomoci metod časových řad a 

regresní analýzy. Výběrem dle nejvyššího koeficientu determinace byl zvolen trend 

lineární trend časových řad.  
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Po stanovení prognózy vývoje tržeb daného odvětví, byly odvozeny tržby analyzované 

společnosti ve variantě optimistické a pesimistické. Následně byly dopočteny tzv. 

generátory hodnoty, jako prognóza ziskové marže, plánované investice do pracovního 

kapitálu a plánované investice do dlouhodobého majetku. Všechny tyto hodnoty byly 

vypracovány ve dvou variantách – optimistické a pesimistické. 

Následně byly sestaveny plánované účetní výkazy ve dvou variantách za období 2018-

2023. Pro srovnání je ve výkazech zahrnut i poslední známé období 2018. Při sestavení 

výkazů byla dodržena základní pravidla a souvztažnosti. Závěrem této kapitoly, byly tyto 

výkazy podrobeny finanční analýze a srovnání nově zjištěných hodnot s hodnotami 

minulými a stanovenými cíli pro finanční plán. Konkrétně byly vypočteny ukazatele 

likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti a Altmanův index Z-Score. Z výsledků 

finanční analýzy vyplývá, že stanovené cíle naplňují obě plánované varianty. Ve většině 

případů dosahovala lepších výsledků optimistická varianta finančního plánu až na 

výjimku v oblasti doby obratu zásob a aktiv. Je tedy zřejmé, že na tuto oblast by se 

společnost měla zaměřit a přijmout vhodná opatření. 
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SEZNAM ZKRATEK 

CF cash-flow 

č. číslo 

ČPK čistý pracovní kapitál 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DNHM dlouhodobý nehmotný majetek 

DO doba obratu 

EAT výsledek hospodaření po zdanění 

EBIT výsledek hospodaření před zdaněním a úroky 

EET elektronická evidence tržeb 

EU Evropská unie  

HDP hrubý domácí produkt 

MFČR Ministerstvo financí České republiky 

OA oběžná aktiva 

p. b. procentuální bod 

ROA rentabilita aktiv 

ROCE rentabilita investovaného kapitálu 

ROE rentabilita vlastního kapitálu  
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Příloha 1: Výkaz zisku a ztráty  

(Zdroj: Výkazy společnosti Formplast Purkert s.r.o. 2014-2018) 

Označení   2014 2015 2016 2017 2018 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 766 130 879 391 963 168 1 099 488 1 111 135 

II. Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 

A. Výkonová spotřeba 548 222 636 750 638 300 633 175 621 382 

A.1 
Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
0 0 0 0 0 

A.2 Spotřeba materiálu a energie 353 656 437 853 462 450 490 690 456 536 

A.3 Služby 194 566 198 897 175 850 142 485 164 846 

B. 
Změna stavu zásob vlastní 

činnosti (+/-) 
20 950 515 -38 875 8 821 -20 024 

C. Aktivace (-) -295 -2 455 -4 463 -7 822 -721 

D. Osobní náklady 95 668 111 105 184 882 244 888 275 093 

D.1. Mzdové náklady 68 566 79 472 134 725 177 432 199 489 

D.2. 
Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní náklady 
27 102 31 633 50 157 67 456 75 604 

D.2.1. 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
23 127 26 813 44 844 59 294 66 861 

D.2.2. Ostatní náklady 3 975 4 820 5 313 8 162 8 743 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 30 374 35 055 37 236 46 737 57 376 

E.1. Úpravy hodnot DHM a DNHM 30 535 35 055 36 468 46 661 56 909 

E.1.1. 
Úpravy hodnot DHM a DNHM – 

trvalé 
30 535 35 055 36 468 46 661 56 909 

E.1.2. 
Úpravy hodnot DHM a DNHM – 

dočasné 
0 0 0 0 0 

E.2. Úpravy hodnot zásob -129 0 768 76 298 

E.3 Úpravy hodnot pohledávek -32 0 0 0 169 

III. Ostatní provozní výnosy 35 681 37 036 52 984 68 529 91 223 

III.1 Tržby z prodaného DM 0 434 280 285 10 758 

III.2 Tržby z prodaného materiálu 33 129 28 575 26 923 37 981 49 832 

III.3 Jiné provozní výnosy 2 552 8 027 25 781 30 263 30 633 

F. Ostatní provozní náklady 61 456 48 180 112 144 132 582 180 374 

F.1. Zůstatková cena prodaného DM 0 0 26 0 146 

F.2. 
Zůstatková cena prodaného 

materiálu 
32 270 26 956 24 767 32 774 42 486 

F.3. Daně a poplatky 511 554 495 477 524 

F.4. 
Rezervy v provozní oblasti a 

komplexní náklady příštích období 
20 175 6 514 55 519 63 953 97 609 

F5. Jiné provozní náklady 8 500 14 156 31 337 35 378 39 609 

* Provozní VH (+/-) 45 436 87 277 86 928 109 636 88 878 



II 

 

 

IV. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku – podíly 
0 0 0 0 0 

IV.1. 
Výnosy z podílů – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 0 0 0 0 

IV.2. Ostatní výnosy z podílů 0 0 0 0 0 

G. 
Náklady vynaložené na prodané 

podíly 
0 0 0 0 0 

V. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
0 0 0 0 0 

V.1. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku – ovládaná nebo 

ovládající osoba 

0 0 0 0 0 

V.2. 
Ostatní výnosy z ostatního 

dlouhodobého finančního majetku 
0 0 0 0 0 

H. 

Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním 

majetkem 

0 0 0 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 113 115 297 318 518 

VI.1. 
Výnosové úroky a podobné výnosy 

– ovládaná nebo ovládající osoba 
0 0 0 0 0 

VI.2. 
Ostatní výnosové úroky a podobné 

výnosy 
113 115 297 318 518 

I. 
Úpravy hodnot a rezervy ve 

finanční oblasti 
8 0 0 0 0 

J. 
Nákladové úroky a podobné 

náklady 
8 151 26 181 35 

J.1. 

Nákladové úroky a podobné 

náklady – ovládaná nebo ovládající 

osoba 

0   0 0 0 

J.2. 
Ostatní nákladové úroky a podobné 

náklady 
8 151 26 181 35 

VII. Ostatní finanční výnosy 3 478 2 349 789 8 265 5 753 

K. Ostatní finanční náklady 4 542 3 652 1 597 8 294 5 544 

* Finanční VH (+/-) -959 -1 339 -537 108 692 

** VH před zdaněním (+/-) 45 215 85 938 86 391 109 744 89 570 

L. Daň z příjmů 9 352 3 487 8 385 18 681 27 970 

L.1 Daň z příjmů splatná 6 797 5 336 6 802 16 346 26 394 

L.2 Daň z příjmů odložená (+/-) 2 555 -1 849 1 583 2 335 1 576 

** VH po zdanění (+/-) 35 863 82 451 78 006 91 063 61 600 

M. 
Převod podílu VH společníkům (+/-

) 
0 0 0 0 0 

*** VH za účetní období (+/-) 35 863 82 451 78 006 91 063 61 600 

* Čistý obrat za účetní období 806 140 918 891 1 017 238 1 176 600 1 208 629 
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Příloha 2: Výkaz rozvahy – aktiva 

(Zdroj: Výkazy společnosti Formplast Purkert s.r.o. 2014-2018) 

Označení  
  2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 568 343 586 922 733 495 869 757 869 689 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál         0 

B. Dlouhodobý majetek 263 025 199 311 229 158 273 378 272 098 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 071 810 500 2 795 2 828 

B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 

B.I.2. Ocenitelná práva 2 071 750 450 2 235 1 390 

B.I.2.1. Software 2 071 750 450 2 235 1 390 

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

B.I.3. Goodwill 0 0 0 0 0 

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.I.5. 
Poskytnuté zálohy na DNHM a 

nedokončený DNHM 
0 60 50 560 1 438 

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na DNHM 0   0 0 0 

B.I.5.2. Nedokončený DNHM 0 60 50 560 1 438 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 260 954 185 161 207 098 248 583 248 650 

B.II.1. Pozemky a stavby 152 844 74 728 75 571 80 427 78 535 

B.II.1.1. Pozemky 2 074 446 446 446 446 

B.II.1.2. Stavby 150 770 74 282 75 125 79 981 78 089 

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 108 043 107 749 125 961 156 060 167 454 

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.II.5. 
Poskytnuté zálohy na DHM a 

nedokončený DHM 
67 2 684 5 566 12 096 2 661 

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na DHM 0 1 431 0 2 644 709 

B.II.5.2. Nedokončený DHM 67 1 253 5 566 9 452 1 952 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 13 340 21 560 22 000 20 620 

B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

B.III.2. 
Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 0 0 0 0 

B.III.3. Podíly – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 0 0 21 560 22 000 20 620 

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

B.III.6. Zápůjčky a úvěry – ostatní 0 0 0 0 0 

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 13 340 0 0 0 

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 13 340 0 0 0 

B.III.7.2. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 
0 0 0 0 0 

 



IV 

 

C. Oběžná aktiva 303 195 384 068 500 919 585 884 590 878 

C.I. Zásoby 115 877 115 243 166 646 184 352 219 297 

C.I.1. Materiál 58 977 59 691 68 903 88 803 98 431 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 39 769 41 353 78 673 70 934 103 356 

C.I.3. Výrobky a zboží 17 131 14 199 19 070 24 615 17 510 

C.I.3.1. Výrobky 17 131 14 199 19 070 24 615 17 510 

C.I.3.2. Zboží 0 0 0 0 0 

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

C.II. Pohledávky 137 186 148 759 162 808 224 151 201 997 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

C.II.1.2. 
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající 

osoba 
0 0 0 0 0 

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

C.II.1.5. Pohledávky – ostatní 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.1 Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.3 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.4 Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 137 186 148 759 162 808 224 151 201 997 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 127 234 136 150 154 548 213 608 196 926 

C.II.2.2. 
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající 

osoba 
0 0 0 0 0 

C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 3 780 4 380 

C.II.2.4. Pohledávky – ostatní 9 952 12 609 8 260 6 763 691 

C.II.2.4.1 Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 

C.II.2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 

C.II.2.4.3 Stát – daňové pohledávky 475 0 0 0 0 

C.II.2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 12 126 12 133 7 781 6 231 1 376 

C.II.2.4.5 Dohadné účty aktivní -2 649 -402 137 0 -1 100 

C.II.2.4.6 Jiné pohledávky 0 878 342 532 415 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C.IV. Peněžní prostředky 50 132 120 066 171 465 177 381 169 584 

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 582 457 223 240 206 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 49 550 119 609 171 242 177 141 169 378 

D. Časové rozlišení aktiv 2 123 3 543 3 418 10 495 6 713 

D.1. Náklady příštích období 2 123 3 496 0 10 109 6 713 

D.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 3 418 0 0 

D.3. Příjmy příštích období 0 47 0 386 0 

 



V 

 

Příloha 3: Výkaz rozvahy – pasiva 

(Zdroj: Výkazy společnosti Formplast Purkert s.r.o. 2014-2018) 

Označení 
 2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 568 343 586 922 733 495 869 757 869 689 

A. Vlastní kapitál 401 963 406 581 485 945 477 052 437 847 

A.I. Základní kapitál 100 100 100 100 100 

A.I.1. Základní kapitál 100 100 100 100 100 

A.I.2. Vlastní podíly (-) 0 0 0 0 0 

A.1.3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

A.II. Ážio a kapitálové fondy 193 193 194 193 193 

A.II.1. Ážio 0 0 0 0 0 

A.II.2. Kapitálové fondy 193 193 194 193 193 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 193 193 194 193 193 

A.II.2.2. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků (+/-) 
0 0 0 0 0 

A.II.2.3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách obchodních korporací (+/-) 
0 0 0 0 0 

A.II.2.4. 
Rozdíly z přeměn obchodních korporací 

(+/-) 
0 0 0 0 0 

A.II.2.5. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách 

obchodních korporací (+/-) 
0 0 0 0 0 

A.III. Fondy ze zisku 0 0 0 0 0 

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 0 0 0 0 0 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

A.IV. 
Výsledek hospodaření minulých let (+/-

) 
365 807 323 837 407 645 385 696 375 954 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 370 560 323 836 406 288 385 652 376 759 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 0 0 0 0 0 

A.IV.3. 
Jiný výsledek hospodaření minulých let 

(+/-) 
-4 753 1 1 357 44 -805 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 
35 863 82 451 78 006 91 063 61 600 

A.VI. 
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu 

na zisku (-) 
0 0 0     

B.+C. Cizí zdroje 166 380 176 087 245 849 366 246 418 274 

B. Rezervy 31 725 38 240 93 759 157 712 255 321 

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

B.2. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

B.3. 
Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 
31 725 38 221 0 0 0 

B.4. Ostatní rezervy 0 19 93 759 157 712 255 321 

 

 



VI 

 

C. Závazky 134 655 137 847 152 090 208 534 162 953 

C.I. Dlouhodobé závazky 11 259 26 331 10 993 13 806 15 382 

C.I.1. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 0 16 920 0 0 0 

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

C.I.7. Závazky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C.I.8. Odložený daňový závazek 11 259 9 411 10 993 13 328 14 904 

C.I.9. Závazky – ostatní 0 0 0 478 478 

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0 

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

C.I.9.3. Jiné závazky 0 0 0 478 478 

C.II. Krátkodobé závazky 123 396 111 516 141 097 194 728 147 571 

C.II.1. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 0 0 

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0 0 41 299 0 

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 32 739 20 870 51 070 30 458 48 808 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 84 214 80 691 74 063 99 459 60 914 

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 

C.II.7. Závazky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C.II.8. Závazky ostatní 6 443 9 955 15 964 23 512 37 849 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 0 100 0 0 0 

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 4 889 6 185 9 366 11 768 12 145 

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
2 802 3 545 5 333 6 871 6 844 

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace -996 281 1 018 4 487 18 372 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní -356 -284 36 121 219 

C.II.8.7. Jiné závazky 104 128 211 265 269 

D. Časové rozlišení pasiv 0 4 254 1 701 26 459 13 568 

D.1. Výdaje příštích období 0 0 1 447 4 520 1 744 

D.2. Výnosy příštích období 0 4 254 254 21 939 11 824 

 


