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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na zhotovení finančního plánu vybrané společnosti na 

následující 4 období. První část práce se zabývá teoretickými poznatky z oblasti 

finančního plánování, které budou důležité pro seznámení se s danou problematikou. 

V další části je vyhotovena strategická a finanční analýza podniku, díky které je nadále 

možné sestavit návrh finančního plánu včetně implementace zamýšlených investic. 

Samotný závěr práce obsahuje souhrnné zhodnocení vypracovaného finančního plánu. 

 

Abstract 

The diploma thesis is focused on making a financial plan of a selected company for the 

next 4 periods. The first part deals with theoretical knowledge in the field of financial 

planning, which will be important for getting acquainted with the issue. In the next part, 

a strategic and financial analysis is made thanks to which it is then possible to compile a 

draft financial plan, including the implementation of intended investments. The 

conclusion of the thesis contains a summary evaluation of the developer financial plan. 
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ÚVOD 

Finanční plánování je nezbytným prvkem finančního řízení podniku s orientací na 

finanční cíl. Hlavním předpokladem pro finanční plánování je tedy stanovení cílů a 

zvolení prostředků na jejich dosažení. Z finančního plánování vychází sestavení 

jednotlivých finančních plánů. Při jejich stanovení podnik disponuje předpokladem pro 

zajištění finančního zdraví a dlouhodobé finanční stability včetně omezení finančního 

rizika. Zároveň finanční plánování plní úlohu včasného varování, neboť podniku 

umožňuje předvídat krizové situace dříve, než nastanou. Z těchto hledisek se tak finanční 

plánování stává v podniku velmi cenným procesem rozhodování o budoucnosti podniku 

a proto zaujímá specifické postavení v systému plánování podniku. 

Pro svoji diplomovou práci jsem si zvolil sestavení finančního plánu podniku. Tím 

zvoleným podnikem bude DOLP stavební společnost s. r. o., který se zaměřuje na 

provádění staveb a projektovou činnost. Samotný finanční plán bude sestaven na 

následující 4 období ve dvou variantách, a to optimistické a pesimistické. 

Samotná práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část obsahuje vymezení 

základních teoretických poznatků, které poslouží jako východisko pro další pokračování 

práce. Tyto informace byly čerpány především z odborných knižních publikací. Blíže 

bude vysvětlen samotný pojem finančního plánování, dále postupy a metody při tvorbě 

finančních plánů. Nemůžeme také opomenout základní teoretická fakta z finanční a 

strategické analýzy, které jsou také součástí finančního plánování. 

Druhá část práce se zabývá již analýzou vybraného podniku. Nejprve je sestavena 

strategická analýza za užití základních modelů. Následuje zjištění finančního zdraví 

podniku za pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy a současně také porovnání 

s hlavními konkurenty ze stejného odvětví. 

Závěrečná třetí část obsahuje návrh finančního plánu, který naplňuje strukturu povinně 

sestavovaných účetních výkazů, kterými jsou rozvaha a výkaz zisků a ztráty. Tyto výkazy 

jsou nadále doplněny plánovaným přehledem peněžních toků společnosti. Pro zakončení 

celé práce je na úplný závěr provedeno posouzení obou variant finančního plánu pomocí 

vybraných poměrových ukazatelů 
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1 CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem zpracování této diplomové práce je sestavení návrhu finančního plánu 

podniku DOLP stavební společnost s. r. o. na následující období 2019 – 2022. Abychom 

mohli sestavit finanční plán, bude nejprve nutné provést strategickou a finanční analýzu 

podniku. V rámci strategické analýzy bude zkoumáno makroprostředí, mikroprostředí a 

vnitřní prostředí za užití modelů PESTLE, Porterova modelu pěti sil a „7S“.  

Finanční zdraví podniku bude analyzováno metodami finanční analýzy za užití 

absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů nebo také pomocí vybraných 

bankrotních modelů za minulé období 2014 - 2018. Hodnoty těchto ukazatelů podniku 

DOLP budou porovnány v rámci benchmarkingu se dvěma konkurenty ze stejného 

odvětví. Po provedení této části budeme moci sestavit silné a slabé stránky podniku 

analýzou SWOT. 

Následně již bude možné sestavit samotný finanční plán v optimistické a pesimistické 

podobě. Základním předpokladem pro správné stanovení plánu je zjištění budoucích tržeb 

podniku, které byly stanoveny podle Pearsonova korelačního koeficientu v závislosti na 

vybraných makroekonomických ukazatelů.  

Dalším důležitým faktem při stanovení finančního plánu hraje roli investiční plánování 

do dlouhodobého majetku nebo také stanovení předpokladů pro vybrané položky rozvahy 

nebo výkazu zisků a ztráty. V našem případě podnik DOLP zamýšlí investice do tří 

položek, které jsou nezbytné k využívání na pracovišti. Celková investice tak byla 

vyjádřena na hodnotu 3 076 tis. Kč.  

Po provedení finančního plánu pak už nezbývá než obě varianty plánu souhrnně zhodnotit 

podle vybraných poměrových ukazatelů, kde zjistíme, jaký dopad bude mít vliv prognózy 

tržeb a plán investic na hodnoty těchto ukazatelů.
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Diplomová práce obsahuje logické metody, které jsou řazeny mezi základní vědecké 

metody. Jsou jimi následující uvedené metody: 

- Analýza, která se vyjadřuje rozkladem či rozborem na jednotlivé činitele. V práci 

byla tato metoda použita zejména při analýze okolí v rámci strategické analýzy 

nebo také finanční analýzy. 

- Komparace, umožňuje stanovit shody a rozdíly jednotlivých položek, a následně 

je porovnat. Tato metoda byla využita v rámci finanční analýzy při srovnávání 

hodnot ukazatelů podniku s oborovými průměry či konkurenty, nebo také při 

porovnávání sestaveného finančního plánu podniku na budoucí období mezi 

optimistickou a pesimistickou variantou. 

- Dedukce, která umožňuje vyvodit z obecných závěrů a tvrzení nové, méně obecné 

závěry. Opakem dedukce je indukce, ze které dospějeme k obecným závěrům 

z méně obecných. 

- Syntéza, jež se vyjadřuje myšlenkovým spojením jednotlivých částí v celek. 

Ono spojování dílčích závěrů bylo použito při samotném sestavování finančního 

plánu nebo také při vyvozování závěrů u finanční a strategické analýzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ PODNIKU 

Tato část diplomové práce bude věnována základním teoretickým poznatkům z oblasti 

finančního plánování podniku. Důležité bude vysvětlit samotný pojem finančního 

plánování podniku, rozlišit jednotlivé finanční plány, stanovit jeho tvorbu a také popsat 

související finanční analýzu. Tyto poznatky budou následně použity v praktické části. 

2.1 Finanční plánování 

Finanční plánování se dá charakterizovat jako komplexní rozhodovací proces, který 

spočívá v navrhování, hodnocení a výběru cílů i odpovídajících projektů k jejich dosažení 

(Valach a kol., 1999, s. 243). 

Úkolem finančního plánování je stanovení finančního cíle podniku a především určení 

prostředků, jak těchto cílů dosáhnout. Výsledkem finančního plánování by měl být 

předpoklad pro zajištění finančního zdraví a dlouhodobé finanční stability podniku. Je 

zde také zahrnuto rozhodování o způsobu financování (investic, běžné činnosti), o 

investování kapitálu s cílem jeho zhodnocení, jakož i o peněžním hospodaření 

(Kislingerová a kol., 2010, s. 131). 

Za cíl si klade finanční plánování splnění obecného finančního cíle podniku, tj. 

maximalizace jeho tržní hodnoty (Kislingerová a kol., 2010, s. 131). 

Finanční plánování spočívá v několika krocích: 

1) provedení analýzy finančních a investičních možností, které jsou v podniku 

k dispozici, 

2) odhalení budoucích důsledků současných rozhodnutí s cílem vyhnout se 

případným rizikům, 

3) nalezení vhodných alternativ, které jsou následně včleněny do konečného 

finančního plánu, 

4) zjištění výsledné výkonnosti finančního plánu, která je porovnána s cíli stanovené 

plánem (Kislingerová a kol., 2010, s. 131). 
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2.1.1 Principy a zásady finančního plánování 

Aby finanční plánování, resp. finanční plány plnily svou úlohu při finančním řízení 

podniku, je důležité v procesu finančního plánování respektovat určité základní principy 

a zásady (Landa, 2007, s. 110). 

Princip preference peněžních toků 

Tento princip spočívá v tom, aby v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu 

souhrnné peněžní příjmy převažovaly nad celkovými peněžními výdaji. Hlavním 

požadavkem v rámci preference peněžních toků je odlišení přírůstku zisku od přírůstku 

peněžních toků. Z toho vyplývá, že by bylo chybou považovat automaticky ziskový 

podnik za finančně zdravý (Landa, 2007, s. 110). 

Princip respektování faktoru času 

Hlavním aspektem tohoto principu v rámci finančního řízení je preference dřívějšího 

příjmu před pozdějším příjmem, v případě stejné nominální hodnoty porovnávaných 

příjmů. Právě při uplatnění dřívějších příjmů před pozdějšími příjmy platí, že v případě 

nízké či nulové inflace lze dřívější příjmy použít k financování podnikových aktivit, které 

přinášejí zisk (Landa, 2007, s. 110). 

Princip respektování a minimalizace rizika 

Zásadou tohoto principu je preference získání stejného množství peněz s menším rizikem 

před stejným příjmem získaným s větším rizikem. Tím je naplněna podmínka 

minimalizace rizika, avšak neznamená to, že varianta, která je nejméně riziková, je 

zároveň vždy ta nejvýhodnější (Landa, 2007, s. 110). 

Princip optimalizace kapitálové struktury 

Smyslem tohoto principu je podmínka, aby byla věnována pozornost ze strany finančního 

managementu k optimální skladbě podnikového kapitálu. Pro podnik to znamená, že při 

optimalizaci firemní kapitálové struktury je zabezpečena finanční stabilita, zvýšení 

ziskovosti a dosažení požadované hodnoty podniku (Landa, 2007, s. 111). 
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V rámci finančního plánování je důležité, kromě výše uvedených základních principů, 

dodržovat i následující specifické zásady: 

• Zásada dlouhodobosti finančního plánování – spočívá v nadřazenosti 

dlouhodobých finančních cílů podniku nad krátkodobými. 

• Zásada hierarchického uspořádání firemních finančních cílů – jedná se o jasné 

vytyčení hlavního cíle, který má být v daném období splněn. Ostatní cíle jsou 

stanoveny a hodnoceny především z hlediska dosažení onoho hlavního cíle. 

• Zásada reálné dosažitelnosti podnikových finančních cílů – vychází ze 

základních poznatků získaných v analytické fázi finančního plánování. Reálná 

dosažitelnost hlavních podnikových cílů znamená značný motivační potenciál. 

• Zásada programové ziskové orientace podniku – zejména pro střední a velké 

podniky má mezi dlouhodobými plány nejvyšší prioritu maximalizace tržní 

hodnoty podniku. 

• Zásada periodické aktualizace podnikových finančních plánů – na základě 

měnícího se okolí je důležité finanční plány aktualizovat, aby reflektovaly 

současnou situaci. 

• Zásada podstatné shody struktury a formy hlavních plánovacích podkladů se 

strukturou a formou podnikových účetních výkazů – slouží k zajištění 

srovnatelnosti výkazů a možnosti kontroly dosažení plánovaných záměrů. 

Principem je navazování metod sestavení finančních plánů na metody 

vnitropodnikového ekonomického reportingu. 

• Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánových výpočtů – jedná se o použití 

plánovacích výpočtů, které mají jednoduše srozumitelný základ a umožňují 

snadnou orientaci. 

• Zásada relativní autonomie finančního plánu – na finanční plány podniku 

působí změny vnějšího a vnitřního okolí podniku. Podnik tak musí reflektovat tyto 

změny v podobě nových finančních plánů, avšak nemělo by jít o změny, které by 

neustále narušovaly plnění strategických cílů podniku (Landa, 2007, s. 111 – 112). 
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2.1.2 Přínosy finančního plánování 

Hlavními přínosy finančního plánování pro podnikání jsou: 

• vypracování strategie a taktiky za účelem dosažení cílů podniku, 

• frekventované zpracování analýz vnějších i vnitřních podmínek pro podnikání a 

následná tvorba preventivních opatření podnikového managementu na tyto 

analýzy, tj. aktivní předcházení problémům, 

• minimalizace riskantního jednání managementu, tj. odhalení negativních jevů, 

které mohou v budoucnosti nastat, plynoucích z optimistických, resp. nereálných 

předpokladů budoucích výsledků, 

• modelace dopadů současných rozhodnutí managementu do budoucnosti 

vyjádřené čísly, 

• zajištění věcného a peněžního souladu s dílčími podnikovými plány a 

podnikovými činnostmi, 

• vyjádření hodnoty, struktury a doby splatnosti zdrojů kapitálu pro realizaci 

plánovaných věcných podnikových činností, za účelem možnosti zajištění 

chybějícího kapitálu, 

• odhalení a řízení rizik vyplívající ze zapojení různých zdrojů kapitálu do 

podnikání, 

• zajištění efektivního využití instalovaných výrobních kapacit, v optimální 

kombinaci výrobních faktorů, 

• zajištění odstranění, popř. minimalizace komunikačních bariér uvnitř podniku, 

• cílevědomé chování prvků systému, kterými mohou být pracovníci v podniku 

(Šiman, Petera, 2010, s. 156 – 157). 
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2.1.3 Postupy při tvorbě finančních plánů 

Vlivem existence velkého počtu podnikatelských subjektů se zcela odlišným zaměřením, 

právní formou, velikostí, výrobním programem atd., je nemožné finanční plánování 

formalizovat. Aby byl naplněn význam finančního plánování, je žádoucí zásady 

finančního plánování poupravit tak, aby bylo zajištěno jeho sestavování řízeným a 

relativně stále stejným způsobem (Šiman, Petera, 2010, s. 157). 

Metodický postup finančního plánování zahrnuje: 

• délku plánovacího období, 

• způsob finančního plánování, 

• harmonogram a odpovědnosti za zpracování finančního plánu, 

• strukturu výstupu finančního plánu, 

• termín projednání finančního plánu vrcholovým managementem, 

• způsob vyhodnocování plnění finančního plánu, 

• zásady, které podporují plnění plánu, např. motivační program, prémiové 

ukazatele apod. (Šiman, Petera, 2010, s. 157). 

Finanční plánování můžeme provádět v podstatě dvojím způsobem: 

• direktivně – řídící centrum podniku určuje hodnoty výstupu finančního 

plánování. Tyto hodnoty jsou vnitropodnikovým útvarům stanoveny jako dílčí 

cíle. 

• interaktivně – návrhy výstupů finančního plánu jsou zpracovány 

vnitropodnikovými útvary. Řídící centrum podniku tyto návrhy začleňuje a 

porovnává s primárním cílem podniku. Postup může být několikrát opakován 

(Šiman, Petera, 2010, s. 157). 
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2.1.4 Výstupy finančního plánování 

Obecně se považuje za přijatelné výstupy (zejména externími subjekty) podnikového 

finančního plánování: 

• Výkaz zisků a ztráty 

• Rozvaha 

• Výkaz cash-flow 

• Komentář – obsahuje informace, ze kterých plán vychází, použité metody při jeho 

sestavení a cíle, které plán podporuje (Šiman, Petera, 2010, s. 158). 

Finanční plán může též poskytnout řadu užitečných informací, kterými jsou zejména: 

• plánované hodnoty variabilních a fixních nákladů, 

• rozbor a komentáře syntetických absolutních ukazatelů vyjádřených v účetních 

výkazech, 

• analýza plánovaných tržeb podle odběratelů a odhad pravděpodobnosti realizace 

obchodu, 

• platební kalendáře, 

• srovnání plánovaných hodnot s cíli podniku, např. nástroji finanční analýzy 

(Šiman, Petera, 2010, s. 158). 

Při sestavení finančního plánu nebo pro forma výkazu „výkaz zisků a ztráty“ se v praxi 

obvykle používají vnitropodnikové plánovací formuláře (modely), jejichž struktura je 

totožná s účtovou osnovou podniku. Nejprve je nutné naplánovat relevantní položky 

výnosů a nákladů. Po tomto provedení umožní modely automatizované sestavení 

uvedeného výkazu. Následně se sestaví pro forma výkazů „rozvaha“, resp. „výkaz o 

peněžních tocích“. Sestavené výkazy jsou testovány pomocí finanční analýzy (zejména 

poměrovými ukazateli) s cíli podniku. Jestliže není dosaženo potřebných parametrů 

plánovaných hodnot, plánovací proces se opakuje (Šiman, Petera, 2010, s. 158). 
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2.2 Finanční plán 

Finanční plán můžeme definovat jako nezbytný nástroj pro řízení finančního vývoje 

podniku a zároveň umožňuje srovnání dosažené skutečnosti s vytyčenými cíli. 

Neznamená to, že by finanční plán byl pasivním promítnutím firemního dění do 

finančních kategorií, ale je nástrojem ke zjišťování finanční rovnováhy (Růčková, 

Roubíčková, 2012, s. 157). 

Dále můžeme finanční plán chápat jako soubor kritérií pro rozhodování v přítomnosti o 

činnostech, jejichž důsledky nastanou v budoucnosti (Valach a kol., 1999, s. 243). 

Finanční plán bychom mohli rozdělit na dvě strany. Tou první by byla strana potřeb, ve 

které by byly zahrnuty všechny potřeby financování podnikatelské činnosti v daném roce. 

Druhá strana by obsahovala zdroje, ze kterých budou potřeby financovány (Veber, 

Srpová, 2008, s. 156). 

Struktura finančního plánu obvykle obsahuje: 

• Plán investic – obsahuje předpokládaný rozsah realizace investičního projektu a 

zdrojů na jeho zabezpečení. 

• Plán výnosů a nákladů – sestavení plánu, který vyplývá z provozní činnosti 

podniku (Veber, Srpová, 2008, s. 156). 

2.2.1 Klasifikace finančních plánů podle času 

Finanční plány můžeme rozdělit na základě časového úseku na podrobné a hrubé plány. 

Tím podrobným spatřujeme krátkodobý finanční plán, který je zpravidla sestavován na 

roční a kratší časové horizonty (Kislingerová, 2010, s. 132). 

Hrubým plánem rozumíme dlouhodobý finanční plán, který se sestavuje typicky 

v horizontu delším jak 1 rok. Avšak obvyklá délka plánovacího horizontu je zpravidla 5 

let (Marek a kol., 2006, s. 499). 
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Krátkodobý finanční plán 

Krátkodobý finanční plán bývá sestavován na 12 měsíců. Pro podnik představuje 

informaci, že má dostatek hotovosti pro zaplacení účtů a že krátkodobé poskytnuté i 

přijaté půjčky jsou smysluplně uspořádány. Znamená to tedy, že úkolem krátkodobého 

plánování je především zabezpečení krátkodobých vnějších finančních zdrojů na 

plánování běžné hospodářské činnosti (Kislingerová a kol., 2010, s. 133). 

Krátkodobý finanční plán slouží zejména k plnění dlouhodobého finančního plánu a 

skládá se z: 

• plánování výnosů, nákladů a zisku, 

• roční plán cash flow, 

• plánování aktiv a pasiv, 

• rozpočty peněžních příjmů a výdajů (Kislingerová a kol., 2010, s. 133). 

Dlouhodobý finanční plán 

Jak je již výše zmíněno, dlouhodobý finanční plán bývá sestavován na delší časové 

horizonty, které jsou obvykle 5 let, avšak můžeme se setkat i s plány, které jsou vytvořeny 

i na mnohem delší dobu. Tento plán je v podniku spatřován jako velmi důležitý, neboť 

hraje hlavní roli při rozhodování o budoucnosti podniku (Marek a kol., 2006, s. 499). 

Dlouhodobý finanční plán slouží k realizaci podnikatelského záměru, zejména k nákupu 

investičního majetku. Jeho úkolem je také efektivní zajištění kapitálu. Dlouhodobé cíle 

podniku jsou zajišťovány právě dlouhodobými finančními plány (rozpočty), především 

rozpočet finančních zdrojů a potřeb (Kislingerová a kol., 2010, s. 133). 

Dlouhodobý finanční plán je tvořen: 

• analýzou finanční situace, 

• plánem tržeb, 

• plánem cash flow, 

• plánovanou rozvahou, 
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• investičním rozpočtem, 

• rozpočtem externího financování, 

• plánem nákladů a výnosů. (Kislingerová a kol., 2010, s. 132). 

2.3 Metody finančního plánování 

V praxi se můžeme setkat se třemi základními metodami finančního plánování: metodou 

intuitivní, metodou statistickou a metodou kauzální (Marek a kol., 2006, s. 498). 

Metoda intuitivní je založena na zkušenostech a subjektivních odhadech finančního 

plánovače. V podstatě můžeme hovořit, že se jedná o promítnutí kauzálních vztahů čistě 

v hlavě samotného plánovače. Nebezpečím této metody spočívá v určitém zjednodušení 

a možnosti opomenutí některých důležitých vzájemných vazeb. Nejsou-li navíc příslušné 

odhady založeny na reálném základě, pak jejich výsledkem může být i nereálný plán 

(Marek a kol., 2006, s. 498). 

Metoda statistická spočívá v prodloužení časových řad do budoucnosti. Za její aplikace 

se řadí např. metoda proporcionálního růstu majetku, závazků a nákladů ve vztahu 

k plánovaným tržbám, nebo metoda regresní analýzy. Nevýhodou této metody spatřujeme 

zejména často nereálný předpoklad, že tak jak se ekonomické veličiny podniku vyvíjely 

v minulosti, se budou vyvíjet i v budoucnu. Z tohoto hlediska metoda intuitivní přináší 

často lepší výsledky než právě metoda statistická (Marek a kol., 2006, s. 498). 

Metoda kauzální se označuje za teoreticky nejoptimálnější metodu. Tato metoda je 

založena na čtyřech skupin veličin: 

1) Vstupní veličiny vycházejí ze tří základních zdrojů. Prvním zdrojem jsou údaje o 

současném majetku podniku a jeho dosavadních výsledcích hospodaření. Druhým 

zdrojem jsou výstupy ostatních ekonomických plánů podniku, především z plánu 

obchodního, výrobního, personálního, investičního a materiálně-technického 

zásobování. Poslední třetí zdroj představuje makroekonomické prognózy o vývoji 

makroekonomických veličin jako je růst indexu cen vstupních a výstupních 

produktů daného podniku. 
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2) Žádoucí veličiny vyjadřují žádoucí hodnoty některých ukazatelů v oblasti 

likvidity, obratovosti majetku a nákladovosti. 

3) Výstupní veličiny tvoří všechny ostatní veličiny v plánové podobě účetních 

výkazů, které zároveň nejsou veličinami vstupními nebo žádoucími a které se 

současně vypočítávají pomocí určitého vzorce, do něhož se dosadí vstupní nebo 

žádoucí veličiny. 

4) Kontrolní veličiny sledují, zda např. hodnota výsledku hospodaření, která je 

vypočítána v plánovém výkazu zisku a ztráty, odpovídá hodnotě výsledku 

hospodaření z plánové rozvahy, apod (Marek a kol., 2006, s. 498 – 499). 

2.3.1 Metody tvorby finančního plánu 

Při tvorbě finančního plánu mohou být finančním manažerem použity různé metody, 

techniky a modely. Mezi ty základní metody a modely, které se využívají v procesu 

finančního plánování patří: 

• Metoda procentního podílu na tržbách 

• Metoda ukazatelů doby obratu 

• Metoda poměrových finančních ukazatelů 

• Způsob plánování investic dlouhodobého majetku 

• Prognóza tržeb (Knápková, Pavelková, 2008, s. 219) 

Metoda procentního podílu na tržbách 

Při použití této metody vzniká rámcový finanční plán. Východiskem této metody je 

předpoklad, že hlavním akcelerátorem dynamického vývoje je růst tržeb a všechny ostatní 

parametry odvozuje na základě jejich poměru k tržbám. Pro správnou aplikaci této 

metody je důležité odhadnout budoucí vývoj tržeb podniku (Knápková, Pavelková, 2008, 

s. 219). 
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Metoda ukazatelů doby obratu 

Uvedená metoda vychází z finanční analýzy, konkrétně jsou zde použity ukazatele 

aktivity. Jedná se o zachycení vztahů mezi tržbami a položkami oběžného majetku, 

případně krátkodobých závazků. Vypovídací hodnotou těchto ukazatelů je zjištění, za jak 

dlouhou dobu se průměrně příslušná složka majetku vrátí v tržbách (Koráb, Peterka, 

Režňáková, 2007, s. 151) 

Metoda poměrových finančních ukazatelů 

Tato metoda nám poslouží pro sestavení plánované rozvahy. Hlavní podstatou této 

metody je využití vybraných poměrových ukazatelů a plánovaných tržeb při tvorbě 

plánované rozvahy. Poměrové ukazatele představují vzorové hodnoty, které chce podnik 

v budoucnu dosáhnout (Knápková, Pavelková, 2008, s. 221). 

Způsob plánování investic dlouhodobého majetku 

Plánování investic dlouhodobého majetku patří mezi nejobtížněji plánovatelné 

generátory hodnoty. Vhodným nástrojem je použití analýzy minulosti, díky které můžeme 

odvodit jaká je závislost investičního majetku na výkonech a následně i samotnou výši 

investic. Odhady do budoucnosti jsou v této oblasti velmi obtížné a z tohoto důvodu je 

důležité, aby byly prováděny specialisty v daném oboru (Mařík, 2011, s. 136). 

Prognóza tržeb 

Stanovení odhadu budoucích tržeb se stává základem pro tvorbu finančního plánu a měla 

by být výsledkem strategické analýzy. Tato prognóza tržeb vychází z růstu trhu a tržního 

podílu získaného z vnitřního potenciálu a konkurenční síly podniku. Podle těchto 

východisek je pak možné odhadnout tempo růstu tržeb podniku (Mařík, 2011, s. 94). 

2.4 Postup sestavení finančního plánu 

Abychom mohli sestavit finanční plán podniku, budeme čerpat informace z hlavních 

finančních výkazů, kterými jsou výkaz zisků a ztráty, rozvaha a výkaz cash-flow (Mařík, 

2011, s. 149). 
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Finanční plán je v běžném řízení podniku součástí podnikového plánu a měl by vycházet 

z dlouhodobé koncepce podniku, tedy z jeho vize a jasné strategie. Je tvořen soustavou 

vzájemně vyvážených plánů, kterými jsou především: 

• plány prodeje, 

• plány produkce, 

• plány kapacit, 

• plány pracovních sil, 

• plán provozního výsledku hospodaření, 

• plán provozního peněžního toku, 

• plán celkového peněžního toku, 

• plánovaná rozvaha (Mařík, 2011, s. 149 – 150). 

Při sestavování finančního plánu po provedení analýzy a prognózy generátorů hodnoty, 

dostaneme následující stěžejní položky hlavního provozu podniku tvořící kostru 

finančního plánu, kterými jsou: 

• tržby z prodeje hlavních produktů podniku, 

• zisková marže a z ní zjištěný provozní zisk, 

• plánovaná výše zásob, pohledávek, a závazků, 

• výchozí prognóza investic do dlouhodobého majetku (Mařík, 2011, s. 150). 

V dalším kroku finančního plánování bude důležité tyto položky, za účelem kompletního 

sestavení výkazu zisků a ztráty, rozvahy a výkazu cash-flow, doplnit o: 

• plán financování – je tvořen předpokládanými splátkami úvěrů, přijímáním 

nových úvěrů, případným navýšením vlastního kapitálu, 

• plánované hodnoty méně významných položek – jedná se o některé méně 

významné výnosové a nákladové položky, pohledávky a závazky apod., které se 

však pravidelně opakují, 
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• položky nesouvisející s hlavním provozem podniku – zde se může jednat o plán 

odprodejů nepotřebného majetku, a z toho vyplývající zisky z prodaného majetku, 

• předpokládané výplaty dividend nebo podílů na zisku – za účelem omezení 

neúměrného narůstání peněžních prostředků v rozvaze, 

• formální dopočty – bude nutné dopočítat celkové peněžní toky, nerozdělený zisk 

nebo výši dlouhodobého majetku na konci každého roku (Mařík, 2011, s. 151). 

Samotné konkrétní plánovací techniky se mohou vzájemně lišit, ale pro účely této 

diplomové práce budou uvedeny nejdůležitější výpočty při sestavování jednotlivých 

výkazů (Mařík, 2011, s. 153). 

1) VÝKAZ ZISKŮA A ZTRÁTY (Mařík, 2011, s. 153 – 154) 

a) Hlavní činnost 

• Tržby z prodeje zboží a výrobků = Tržby v předchozím roce * Tempo růstu 

odhadnuté v rámci strategické analýzy. 

• Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby = Výše zásoby hotových 

výrobků a nedokončené výroby ke konci roku – Výše této zásoby k začátku roku. 

• Aktivace – odhad podle výše v minulosti, pokud se vyskytuje pravidelně, jinak 

neplánujeme vůbec. 

• Hlavní nákladové položky závislé na objemu výkonů = Tržby * Procento 

z tržeb odhadnuté v rámci plánu generátorů hodnoty. 

• Obchodní marže = Tržby za prodej zboží * Procento obchodní marže z tržeb 

odhadnuté v rámci plánu generátorů hodnoty. 

• Přidaná hodnota1 = Tržby * Procento přidané hodnoty z tržeb odhadnuté v rámci 

plánu generátorů hodnoty. 

• Náklady na prodané zboží = Tržby za zboží – Obchodní marže. 

 
1 Od 1. 1. 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 250/2015 Sb, ve které se již položka přidané hodnoty ve 

výkazech nevyskytuje. Z toho důvodu bude tato položka ve finančním plánu vynechána. 
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• Osobní náklady = Tržby * Procento osobních nákladů odhadnuté v rámci 

generátorů. 

• Odpisy – převzetí nebo odvození z plánu investic. 

• Ostatní opakující se provozní položky (daně a poplatky, sociální náklady, 

ostatní výnosy a náklady atd.) = Tržby * Procento odhadnuté v rámci generátorů. 

• Korigovaný provozní výsledek hospodaření2 = Přidaná hodnota – Osobní 

náklady – Odpisy – další případné náklady související s hlavním provozem. 

b) Náklady na cizí kapitál 

• Nákladové úroky – převzetí z plánu financování. 

c) Náklady a výnosy spojené s neprovozním majetkem 

• Tržby z prodeje majetku – jedná se o výnosovou položku. Zůstatková hodnota 

prodaného majetku je uvažována jako nákladová položka. 

• Výnosy z finančního majetku – převzetí na základě minulých hodnot a podle 

předpokládaných nákupů nebo odprodejů finančního majetku. 

d) Celkový výsledek hospodaření 

• Celkový výsledek hospodaření a daň – podle očekávané daňové sazby pro 

budoucí roky. 

• Mimořádný výsledek hospodaření3 – zpravidla se neplánuje. 

2) VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ (Mařík, 2011, s. 154 – 155) 

Stav peněžních prostředků k počátku roku – převzetí z rozvahy ke konci 

předchozího roku. 

 

 
2 Tato položka se váže zejména pro ocenění podniku, není nutná pro samotný finanční plán. Z toho důvodu 

bude nahrazena provozním výsledkem hospodaření. 
3 Od 1. 1. 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 250/2015 Sb, ve které se již položka mimořádného výsledku 

hospodaření ve výkazech nevyskytuje. Z toho důvodu bude tato položka ve finančním plánu vynechána. 
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a) Peněžní tok z hlavního provozu 

• Korigovaný provozní výsledek hospodaření4 – převzat z výkazu zisků a 

ztráty, následně zdaněn předpokládanou sazbou. 

• Odpisy, Změna rezerv – převzaty z provozní části výkazu zisků a ztráty. 

• Meziroční změny zásob, pohledávek a krátkodobých závazků a případné 

změny časového rozlišení převezmeme z plánu provozně nutného 

pracovního kapitálu. 

• Provozní peněžní tok z hlavního provozu – lze dopočítat z předchozích 

položek. 

• Investice do provozně nutného dlouhodobého majetku – převzato z plánu 

dlouhodobého majetku a investic, který byl sestaven v rámci prognózy 

generátorů hodnoty. 

b) Náklady na cizí kapitál 

• Platby nákladových úroků jsou převzaty z výkazu zisků a ztráty (nebo 

z plánu financování). 

c) Peněžní tok z neprovozního majetku5 

• Z výkazu zisků a ztráty převezeme výnosy, které souvisejí s provozně 

nepotřebným majetkem, a náklady na neprovozní majetek (jen ty, které 

jsou zároveň výdajem – nikoli tedy např. odpisy z neprovozního majetku). 

• Dále zde mohou být zahrnuty případné investice do provozně 

nepotřebného majetku (cenné papíry), a příjmy z odprodeje tohoto 

majetku. 

• V případě doplnění o neprovozní pohledávky nebo závazky, je třeba 

jejich změnu také zahrnou do této části plánu. 

 
4 Tato položka se váže zejména pro ocenění podniku, není nutná pro samotný finanční plán. Z toho důvodu 

bude nahrazena provozním výsledkem hospodaření. 

 
5 Tato položka se váže zejména pro ocenění podniku, není nutná pro samotný finanční plán. Z tohoto 

důvodu bude vynechána. 

 



29 

 

• Je možné zde zahrnout mimořádné příjmy a výdaje, pokud by přicházely 

v úvahu. 

• Následně zde dopočítáme diferenci v dani z příjmů – vypočítá se jako 

rozdíl mezi celkovou daní z příjmů (z výkazu zisků a ztráty) a daní 

připadající na korigovaný provozní zisk (z provozní části výkazu 

peněžních toků). 

d) Finanční činnost 

• V této části převezmeme z plánu dlouhodobého financování předpokládané 

výdaje na splátky úvěrů, dluhopisů a dalších dlouhodobých cizích zdrojů a 

příjmy z potřebných přijetí nových zdrojů. 

• Můžeme zde uvažovat i o naplánování příjmu z externího navýšení vlastního 

kapitálu 

• Dále jsou zde naplánovány výdaje na výplaty dividend a podílu na zisku 

vlastníkům. 

e) Peněžní tok celkem 

• Peněžním tokem rozumíme součet všech dílčích peněžních toků 

z částí a) až d). 

Konečný stav peněžních prostředků představuje počáteční stav peněžních 

prostředků + plánovaný celkový peněžní tok. 

3) ROZVAHA (Mařík, 2011, s. 155 – 156) 

a) Aktiva 

• Dlouhodobý majetek – ke konci roku převzat z plánu investic. Pokud 

bychom měli v plánu investic uvedeny pouze investiční výdaje, museli 

bychom dopočítat konečné stavy tímto způsobem: Stav ke konci roku = Stav 

ke konci předchozího roku + Pořízení nového majetku – Odpisy – Zůstatková 

hodnota prodaného dlouhodobého majetku. 

• Zásoby a pohledávky – jsou převzaty z plánu pracovního kapitálu, následně 

můžeme doplnit o další méně významné nebo neprovozní položky. 
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• Peněžní prostředky – na konci roku jsou převzaty z plánu peněžních toků. 

b) Pasiva 

• Základní kapitál a kapitálové fondy – obvykle jsou ponechány na 

současné úrovni. V případě předpokládaného externího navýšení vlastního 

kapitálu, musí jeho změna odpovídat s plánem finančního cash-flow. 

• Fondy ze zisku – obvykle se ponechává na současné úrovni. 

• Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let = Nerozdělený 

výsledek hospodaření minulých let ke konci minulého roku + Výsledek 

hospodaření za běžné období z minulého roku – Dividendy a podíly na zisku 

vyplacené v běžném roce. 

• Výsledek hospodaření běžného roku – je převzat ze závěrečné části 

výkazu zisků a ztráty. 

• Krátkodobé závazky – převzato z plánu pracovního kapitálu, případně 

mohou být doplněny o méně významné nebo neprovozní závazky. 

• Dlouhodobé závazky a bankovní úvěry = Stav ke konci předchozího 

roku – Splátky + Nová přijetí. 

V rámci sestavení dlouhodobého finančního plánu za účelem ocenění, obvykle 

neplánujeme změny časového rozlišení, nákladových rezerv a opravných položek. U 

těchto položek je nejvhodnější v každém roce ponechat současnou výši (Mařík, 2011, s. 

156). 

Abychom zjistili, zda jsme postupovali správně, je možné využít bilanční sumu. To 

znamená, že po sestavení celého plánu se musí rovnat součet aktiv a pasiv v každém roce 

(Mařík, 2011, s. 156). 

Na závěr při sestavování finančního plánu by měla být provedena finanční analýza tohoto 

plánu, která by měla pokud možno navazovat na finanční analýzu pro ošetření finančního 

zdraví podniku, provedenou za minulé roky (Mařík, 2011, s. 156). 
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2.5 Strategická analýza okolí podniku 

Cílem strategické analýzy je odhalení a vyhodnocení faktů, které jsou rozhodující 

z hlediska formulace strategie. Hlavním východiskem strategické analýzy je formulace 

struktury, obsahu a její provedení s ohledem na její účel. Z dosažených výsledků 

strategické analýzy musí být zodpovězeno na dvě základní otázky: Kde se nacházíme? 

Kam můžeme směřovat? (Grasseová a kol., 2010, s. 43). 

Podnik nadále ovlivňují trendy jednotlivých složek makroprostředí a mikroprostředí a 

jejich vzájemné vazby a souvislosti (viz. obr. 1; Sedláčková, Buchta, 2006, s. 13). 

 

Obrázek 1: Vnější a vnitřní prostředí (Zdroj: Jakubíková, 2008, s. 82) 

2.5.1 Analýza vlivu makroprostředí 

Jako makroprostředí podniku si můžeme představit celkový politický, ekonomický, 

sociální a technologický rámec, v němž se podnik pohybuje. V prvé řadě zkoumá analýza 

faktory a tendence vzdáleného okolí, které leží zpravidla mimo oblast aktivního vlivu 

podniku. Podnik tak nemá bezprostřední možnost aktivně stav tohoto okolí ovlivňovat, 

neboť makroprostředí zahrnuje vlivy a podmínky, jež vznikají mimo podnik a obvykle 

bez ohledu na jeho konkrétní chování (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 16). 
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PESTLE analýza 

Jako hlavní součást makroprostředí lze označit faktory sociální a demografické, technické 

a technologické, ekonomické, politické, legislativní a ekologické. Analýza, dělící vlivy 

makroprostředí do šesti základních skupin, se proto označuje jako PESTLE analýza 

(Sedláčková, Buchta, 2006, s. 16). 

Metoda PESTLE je využívána jako nástroj strategické analýzy při identifikaci faktorů 

vnějšího prostředí, které by mohly znamenat budoucí příležitosti nebo hrozby pro 

analyzovaný podnik (Grasseová a kol., 2010, s. 178). 

Politické faktory 

Do této kategorie faktorů spadá stabilita zahraniční a národní politické situace, členství 

země v EU apod. Tyto faktory představují pro podniky významné příležitosti, ale 

současně i ohrožení (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 16). 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory jsou ovlivněny zejména stavem ekonomiky. Podnik je v rámci 

rozhodování významně ovlivněn vývojem makroekonomických trendů, jako je např. míra 

ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace a další (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 

17). 

Sociální a demografické faktory 

Rozumíme tím např. demografické charakteristiky (velikost populace, věková struktura, 

pracovní preference apod.), makroekonomické charakteristiky trhu práce (rozdělení 

příjmů, míra nezaměstnanosti apod.), sociálně-kulturní aspekty (životní úroveň, 

rovnoprávnost pohlaví, populační politika apod.; Grasseová a kol., 2010, s. 179). 

Technické a technologické faktory 

V rámci těchto faktorů je pro podnik důležité, aby byl informován o změnách v jeho 

okolí, neboť jen tímto způsobem je možné se vyhnout zaostalosti. Případné budoucí 

změny v této oblasti mohou náhle a velmi dramaticky ovlivnit okolí, v němž se podnik 

pohybuje (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 18). Jako konkrétní příklady lze uvést podpora 
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vlády v oblasti výzkumu, výše výdajů na výzkum, nové vynálezy a objevy, rychlost 

realizace nových technologií a další (Grasseová a kol., 2010, s. 179-180). 

Legislativní faktory 

Do této skupiny můžeme řadit např. existenci a funkčnost podstatných zákonných norem 

(obchodní právo, daňové zákony, deregulační opatření, legislativní omezení), chybějící 

legislativu či další faktory (funkčnost soudů, vymahatelnost práva, autorská práva apod.; 

Grasseová a kol., 2010, s. 180). 

Ekologické faktory 

Pod ekologické faktory spadá např. přírodní a klimatické vlivy, globální environmentální 

hrozby či legislativní omezení spojená s ochranou životního prostředí (Grasseová a kol. 

2010, s. 180). 

2.5.2 Analýza vlivu mikroprostředí 

Analýza mikroprostředí se zaměřuje zejména na konkurenční prostředí a jejím cílem je 

identifikovat síly a faktory, které činí odvětví více či méně atraktivním (Sedláčková, 

Buchta, 2006, s. 11). 

Pro manažery se tak vytváří povinnost analyzovat konkurenční síly v mikroprostředí a 

odhalit příležitosti nebo ohrožení podniku s cílem jejich využití případně omezení 

(Dedouchová, 2001, s. 17). 
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Porterův model pěti sil 

Michael Eugene Porter je autorem Porterova modelu pěti sil, který předpokládá, že 

strategická pozice podniku působící v daném odvětví je určována pěti základními činiteli 

(viz. obr. 2; Kaňovská, Schüller, 2015, s. 22). 

 

 

Obrázek 2: Porterův pětifaktorový model (Zdroj: vlastní zpracování dle: Porter, 1994) 

Porter tvrdí, že tyto síly působí silněji na podniky uvnitř mikroprostředí a omezují je ve 

zvyšování cen a dosahování vyššího zisku. Silná konkurence, která na podnik působí, 

může v Porterově modelu vypadat jako hrozba, jelikož snižuje zisk. Naopak slabá 

konkurence působící na podnik může vypadat jako příležitost, protože dovoluje podniku 

dosahovat vyššího zisku. Takto naznačené konkurenční síly ovlivňují jak vývoj podniku, 

tak i vývoj mikroprostředí a mohou se v průběhu času měnit (Dedouchová, 2001, s. 17). 

Úkolem strategických manažerů je tak odhalení příležitosti a ohrožení a následná 

formulace odpovídající strategie. Souhrnně lze konstatovat, že se tak děje přes výběr 

strategie k adaptaci na hrozby jedné nebo více z těchto pěti sil k dosažení konkurenční 

výhody (Dedouchová, 2001, s. 17). 
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2.5.3 Analýza vnitřního prostředí 

V rámci analýzy vnitřního prostředí bude vysvětlen jeden z nejužívanějších modelů 

strategické analýzy, který vytvořili v sedmdesátých letech pracovníci podniku McKinsey 

a je nazýván modelem „7S“. 

Model „7S“ 

Tento model analyzuje vnitřní prostředí podniku a poukazuje na to, že provádění změn 

základních prvků v organizaci by bylo obtížné implementovat bez toho, aniž by byly 

brány v úvahu všechny faktory na jednou. Model se tak jmenuje podle níže uvedených 

sedmi základních faktorů, které všechny začínají písmenem S: 

• Strategie 

• Struktura 

• Systémy 

• Styl práce vedení 

• Spolupracovníci 

• Schopnosti 

• Sdílené hodnoty (Mallya, 2007, s. 73). 

 

 

Obrázek 3: Model "7S" (Zdroj: Mallya, 2007, s. 73) 
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Pod „tvrdá 3S“ spadá: 

Strategie 

Strategie podniku definuje, jak podnik naplňuje své vize a jak reaguje na hrozby a 

příležitosti v daném oboru podnikání (Mallya, 2007, s. 74). 

Struktura 

Strukturou rozumíme obsahovou a funkční náplň organizačního uspořádání ve smyslu 

nadřízenosti, podřízenosti, spolupráce, kontrolních mechanizmů a sdílení informací 

(Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 114) 

Systémy 

Mezi systémy se řadí prostředky, procedury a systémy, které jsou potřebné k řízení 

každodenní aktivity podniku. Zahrnují například manažerské informační systémy, 

komunikační systémy, kontrolní systémy, inovační systémy atd (Mallya, 2007, s. 74). 

Další faktory v modelu jsou méně hmatatelné a mají kulturní povahu, proto se nazývají 

„měkká 4S“: 

Spolupracovníci 

Jako spolupracovníky chápeme lidské zdroje podniku a jejich rozvoj, školení, vztahy 

mezi nimi, funkce, aspirace, motivace, chování vůči podniku atd. Zároveň je důležité 

rozlišovat kvantifikovatelné (formální systém motivace a odměňování, systém zvyšování 

kvalifikace atd.) a nekvantifikovatelné aspekty (morální hlediska, postoje a loajalita vůči 

podniku; Mallya, 2007, s. 74). 

Schopnosti 

Schopností je myšlena profesionální znalost pracovního kolektivu podniku jako celku. 

Nejedná se pouze o prostý součet kvalifikace jednotlivých pracovníků, nýbrž je nutné 

brát v úvahu (kladné i záporné) synergické efekty dané například úrovní organizace práce 

a řízením (Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 115). 
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Styl 

Jedná se o vyjádření toho, jak management přistupuje k řízení a k řešení vyskytujících se 

problémů. Přitom je nutné si uvědomit, že ve většině podniků existují rozdíly mezi 

formální a neformální stránkou řízení, mezi tím, co je psáno v organizačních směrnicích 

a předpisech, ve srovnání s tím, co management ve skutečnosti dělá (Keřkovský, 

Vykypěl, 2006, s. 114). 

Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty reflektují základní skutečnosti, ideje a principy respektované pracovníky 

a některými dalšími stakeholdery podniku, kteří jsou bezprostředně zainteresováni na 

úspěchu podniku (Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 115). 

2.5.4 SWOT analýza 

Hlavní myšlenkou této analýzy je objektivní zhodnocení současného postavení podniku. 

Jedná se o snahu odhalit, v čem podnik disponuje silnými stránkami a naopak co není 

jeho silnou stránkou, aby byl schopen čelit hrozbám a příležitostem v jeho okolí (Mallya, 

2007, s. 53). 

SWOT analýza 

SWOT analýza je charakterizována jako základní nefinanční měřitelný ukazatel podniku, 

který spadá pod „měkké“ (soft) anebo nehmatatelné (intangible) ukazatele (Marinič, 

2009, s. 143). 

Podstatou SWOT analýzy je identifikace faktorů a skutečností, které pro podnik 

představují silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Tyto podstatné faktory jsou 

následně slovně charakterizovány, případně ohodnoceny, ve čtyřech kvadrantech tabulky 

SWOT, která se nachází na následující straně (Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 120). 
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Tabulka 1: SWOT analýza  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Marinič, 2009, s. 143) 

2.6 Finanční analýza 

Finanční analýzu používáme pro komplexní zhodnocení finanční situace podniku. Díky 

jejímu provedení zjišťujeme, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou 

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

závazky a celou řadu dalších významných skutečností (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013, s. 17). 

 Informace získané z finanční analýzy představují podklad pro rozhodování 

managementu podniku, jelikož umožňují definovat určité závěry o celkovém hospodaření 

a finanční situaci podniku (Sedláček, 2011, s. 3). 

Výsledky zjištěné pomocí finanční analýzy informují o tom, kam podnik v jednotlivých 

oblastech došel, kde se jeho předpoklady podařilo dosáhnout a kde naopak došlo k situaci, 

které chtěl předejít nebo kterou neočekával. Faktem zůstává, že to, co již proběhlo 

Silné stránky Slabé stránky 

 

Představují jisté konkurenční výhody a 

další faktory, ve kterých se podnik cítí být 

silným.  

 

Příkladem může být: 

• Vysoké tempo ekonomického růstu 

• Vysoká úroveň technologie 

• Konkurenceschopnost 

 

 

Jedná se o slabiny podniku, které mohou 

snižovat jeho hodnotu. 

 

Jsou to zejména: 

• Vysoká míra inflace 

• Zastaralá technologie 

• Nízká odborná kvalifikace 

pracovní síly 

Příležitosti Hrozby 

 

Aktivity, které se podniku nabízejí na trhu, 

za účelem růstu podniku. 

 

 

Například: 

• Příliv zahraničních investic 

• Globalizace trhu 

• Image podniku 

 

 

Představuje ohrožení pro podnik. Jedná 

se o určité riziko, které může podnik 

výrazně oslabit. 

 

Hlavními faktory jsou: 

• Silná konkurence 

• Zaměření výlučně na domácí trh 

• Nízký tržní podíl 
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v minulosti, nelze nijak ovlivnit. Výsledky finanční analýzy slouží k rozhodování o 

budoucím chodu podniku, a nejsou určeny jenom pro vlastní potřebu podniku, ale i pro 

uživatele, kteří nejsou součástí podniku, ale jsou s ním vázáni finančně, hospodářsky 

apod. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 17). 

2.7 Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy lze rozčlenit: 

1) Analýza absolutních dat 

• Horizontální analýza 

• Vertikální analýza 

2) Analýza rozdílových ukazatelů 

• Čistý pracovní kapitál 

• Čisté pohotové prostředky 

• Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

3) Analýza poměrových ukazatelů 

• Rentability 

• Aktivity 

• Zadluženosti 

• Likvidity 

• Cash flow 

4) Analýza soustav ukazatelů (Sedláček, 2011, s. 9 - 10). 

2.8 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů se dělí na horizontální a vertikální rozbor finančních 

výkazů. Z obou postupů je možné sledovat původní absolutní údaje z účetních výkazů 

v určitých spojeních a v určitých souvislostech (Kislingerová, Hnilica, 2008, s. 15).  
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2.8.1 Horizontální analýza (analýza „po řádcích“) 

Jedná se o analýzu vývoje finančních ukazatelů v závislosti na čase. Změny jednotlivých 

položek výkazů jsou sledovány po řádcích, horizontálně, a proto je tato metoda nazývána 

jako horizontální analýza (Sedláček, 2011, s. 13). Provedením této analýzy zjistíme 

časový trend analyzovaného ukazatele, který je využitelný speciálně pro predikci 

budoucího vývoje podniku (Kalouda, 2017, s. 62). 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =  𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í –  𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í = 𝑥𝑡+1 – 𝑥𝑡 

Vzorec 1: Horizontální analýza – absolutní změna 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 100

=  
𝑥(𝑡 + 1) − 𝑥(𝑡)

𝑥(𝑡)
∗ 100 

Vzorec 2: Horizontální analýza - procentní změna 

2.8.2 Vertikální analýza (analýza „po sloupcích“) 

Vertikální analýza vyjadřuje procentní strukturu položek uvedených ve výkazech. 

Výstupem této analýzy je zjištění, z kolika procent se každá položka v rozvaze podílí na 

celkové sumě. Po sloupcích je nazývána proto, že se při procentním vyjádření 

jednotlivých komponentů postupuje v jednotlivých letech odshora dolů (ve sloupcích; 

Sedláček, 2011, s. 17). 

𝑃(𝑖) =
𝐵(𝑖)

∑𝐵(𝑖)
∗ 100 

Vzorec 3: Vertikální analýza 

 

𝑃𝑖 = podíl i-té položky (v %) 

𝐵𝑖 = velikost i-té položky 

∑𝐵𝑖= souhrn položek 

I = pořadové číslo položky 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 92 - 93) 
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2.9 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýzou rozdílových ukazatelů vypočteme jako rozdíl určité položky aktiv s určitou 

položkou pasiv. Své opodstatnění mají zejména v oblasti řízení oběžných aktiv, a tím i 

řízení likvidity (Růčková, 2019, s. 45). 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Často bývá považován jako nejdůležitější ukazatel ze skupiny rozdílových ukazatelů. 

Výpočet tohoto ukazatele získáme jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a 

celkovými krátkodobými dluhy (Kislingerová, 2010, s. 93). 

Vzhledem ke své dlouhodobosti bývá též označován za jakýsi „polštář“ pro případné 

finanční výkyvy. Touto definicí je myšleno, že se jedná dlouhodobý zdroj, který má 

podnik k dispozici pro zajištění hladkého průběhu běžného chodu podniku (Sedláček, 

2011, s. 35). 

ČPK lze rozčlenit dvěma způsoby: 

• Manažerský 

Č𝑃𝐾 (𝑚𝑎𝑛𝑎ž𝑒𝑟𝑠𝑘ý) =  𝑂𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 –  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 

Vzorec 4: Čistý pracovní kapitál (manažerský) 

• Investorský 

 

Č𝑃𝐾 (𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠𝑘ý) =  𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 +  𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý –  𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Vzorec 5: Čistý pracovní kapitál (investorský) 

 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Z důvodu zahrnutí málo likvidních položek do oběžných aktiv v ukazateli čistého 

pracovního kapitálu, je ukazatel ČPK neobjektivní v rámci sledování míry likvidity. 

Právě proto slouží pro sledování okamžité likvidity ukazatel čistých pohotových 

prostředků (též nazývaný jako peněžní finanční fond). Představuje rozdíl mezi 

pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky (Sedláček, 2011, s. 38). 
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Č𝑃𝑃 =  𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 –  𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 6: Čisté pohotové prostředky 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (ČPPFF) 

Jako střední cesta mezi výše zmíněnými rozdílovými ukazateli likvidity se jeví právě 

ukazatel čistého peněžně-pohledávkového finančního fondu. V rámci výpočtu 

vylučujeme z oběžných aktiv zásoby, které následně odečteme od krátkodobých závazků 

(Sedláček, 2011, s. 38 - 39). 

Č𝑃𝐹𝐹 =  (𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 –  𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦) –  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 7: Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

2.10 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou často řazeny mezi nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodu 

finanční analýzy, jelikož jsou schopny vyjádřit rychlý a nenákladný obraz o základních 

finančních charakteristikách podniku (Sedláček, 2011, s. 55).  

Dalším důvodem oblíbenosti těchto ukazatelů je fakt, že analýza poměrových ukazatelů 

vychází výhradně z údajů ze základních účetních výkazů. Z toho pramení, že využívá 

veřejně dostupné informace a má k nim přístup také externí finanční analytik (Růčková, 

2019, s. 56). 

Souhrnně se dá říci, že poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika 

účetních položek základních účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině 

(Růčková, 2019, s. 56). 
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Poměrové ukazatele podle obr. 4 lze roztřídit do několika skupin: 

Obrázek 4: Rozčlenění poměrových ukazatelů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.10.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita podniku vyjadřuje schopnost daného podniku hradit včas své splatné závazky. 

Důležitost likvidity spatřujeme z hlediska finanční rovnováhy podniku, neboť jen 

dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům (Růčková, 2019, s. 58). 

Na druhou stranu příliš vysoká likvidita může být považována jako negativní jev pro 

vlastníky podniku, neboť finanční prostředky jsou vázány v aktivech, a nejsou tak zcela 

efektivně využity v podobě zhodnocování finančních prostředků a „ukrajují“ tak 

z rentability. Proto je tedy důležité najít vyváženou likviditu, která zaručí jak dostatečné 

zhodnocení prostředků, tak i schopnost dostát svým závazkům (Růčková, 2019, s. 58). 

Ukazatele likvidity jsou rozděleny na tři skupiny: 

• Okamžitá likvidita 

• Pohotová likvidita 

• Běžná likvidita 

Okamžitá likvidita 

Výsledky okamžité likvidity nám říkají, jak je podnik schopen přeměnit svá aktiva na 

finanční prostředky, a těmi krýt své závazky (Růčková, 2019, s. 58). 

Poměrové 
ukazatele

Ukazatele 
likvidity

Ukazatele 
rentability

Ukazatele 
zadluženosti

Ukazatele 
aktivity
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Okamžitá likvidita bývá označována jako likvidita 1. stupně a vymezuje nejužší pojetí 

likvidity, jelikož do ní vstupují jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy (Růčková, 2019, 

s. 58). 

Doporučené hodnoty pro Českou republiku se uvádí v rozmezí 0,2 – 0,6 (Růčková, 2019, 

s. 58). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 8: Okamžitá likvidita 

Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity vyjadřuje schopnost podniku vyrovnávat své závazky bez 

prodeje zásob, které se vyznačují jako nejméně likvidní zdroj (Otrusinová, Kubíčková, 

2011 s. 102). 

Pohotová likvidita se v literatuře charakterizuje jako likvidita 2. stupně. Poměr, který 

zaručuje dobré výsledky ukazatele pohotové likvidity, je uváděn jako 1:1. V takovém 

případě je podnik schopen hradit své závazky, aniž by musel prodat své 

zásoby (Růčková, 2019, s. 59). Doporučovaná hodnota by však měla být o trochu vyšší a 

měla by se pohybovat v rozmezí od 1 – 1,5 (Dluhošová, 2010, s. 83). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

Vzorec 9: Pohotová likvidita 

Běžná likvidita 

Posledním uváděným typem likvidity je běžná likvidita, která se označuje jako likvidita 

3. stupně, nebo také jako ukazatel solventnosti. Tento ukazatel poskytuje informaci o tom, 

kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje podniku, aby krátkodobá pasiva 

nemusela být hrazena např. z prodeje stálých aktiv (Kalouda, 2017, s. 75). Jinak řečeno, 

vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil 

veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost (Růčková, 2019, s. 59). 
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𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 10: Běžná likvidita 

Pro ukazatel běžné likvidity platí doporučované hodnoty v rozmezí 1,5 – 2,5, přičemž 

čím vyšší dosáhne podnik hodnoty, tím větší pravděpodobností podnik disponuje na 

zachování platební schopnosti (Růčková, 2019, s. 59). 

2.10.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability patří v praxi mezi nejsledovanější ukazatele, jelikož se jedná o 

základní indikátor finančního zdraví podniku. Tyto ukazatele zahrnují poměr zisku 

dosažený s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení (Sedláček, 2011, s. 56). 

Stručně řečeno, rentabilita je základním měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové 

zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu (Růčková, 2019, s. 129). 

Obecným vzorcem vyjádření rentability je: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 11: Rentabilita 

Mezi nejběžnější ukazatele rentability patří: 

• ROCE – ukazatel rentability vloženého kapitálu 

• ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

• ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

• ROS - ukazatel rentability tržeb (Sedláček, 2011, s. 56). 

ROCE – ukazatel rentability vloženého kapitálu 

Ukazatel ROCE patří v praxi k nejdůležitějším ukazatelům, jimiž se hodnotí 

podnikatelská činnost podniků. Jedná se o ukazatel míry zisku, který vyjadřuje s jakým 

efektem působí celkový kapitál vložený do podnikání, bez ohledu na zdrojích financování 

(Sedláček, 2011, s. 56). 
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𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
 EBIT

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 12: Rentabilita vloženého kapitálu 

EBIT = Zisk před zdaněním a úroky 

ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

Ukazatel ROA v sobě zahrnuje poměr zisku mezi celkovými aktivy investovanými do 

podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována (vlastních, cizích, 

krátkodobých, dlouhodobých; Sedláček, 2011, s. 57). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐴𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 13: Rentabilita celkových vložených aktiv 

EAT = Hospodářský výsledek po zdanění 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Výsledkem ukazatele ROE je zjištění pro vlastníky podniku, zda jejich vložený kapitál 

přináší dostatečný výnos, a zda se využívá adekvátně k velikosti jejich investičního rizika 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 122). 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 14: Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS – ukazatel rentability tržeb 

Ukazatel ROS charakterizuje zisk vztažený k tržbám, resp. měří schopnost podniku 

dosahovat zisk při dané úrovni tržeb. Definuje, kolik zisku bylo vyprodukováno v jedné 

koruně tržeb, tzn. jak je podnik schopen vyprodukovat výkony s nižšími náklady, než 

odpovídá cenové úrovni (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 127).  

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec 15: Rentabilita tržeb 
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2.10.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti jsou nedílnou součástí dalšího měření finančního zdraví podniku. 

Konkrétně lze tyto ukazatele popsat jako vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

podniku, které měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy (respektive 

zadluženost podniku; Sedláček, 2011, s. 63). 

Blíže budou popsány nejčastější ukazatele v rámci této skupiny: 

• Celková zadluženost 

• Koeficient samofinancování 

• Úrokové krytí 

• Doba splácení dluhů  

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti bývá označován jako ukazatel věřitelského rizika. Při 

výpočtu poměřujeme cizí zdroje s celkovými aktivy. Optimálním výsledkem tohoto 

ukazatele je zlaté bilanční pravidlo, kdy podnik dosahuje podílu 50 % (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 145). 

 Dojde-li k výraznému překročení doporučovaných hodnot, stává se pro společnost 

obtížné získat dodatečné zdroje bez toho, aby nejprve zvýšila vlastní kapitál. Na druhou 

stranu dosažení nižších hodnot oproti doporučovaným hodnotám představuje pro věřitele 

vyšší jistotu dostání svých závazků (Sedláček, 2011, s. 63 - 64). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 (𝑣 %) 

Vzorec 16: Celková zadluženost 

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel se řadí s celkovou zadlužeností mezi nejčastěji používané ukazatele 

finanční zadluženosti. Je tomu tak, jelikož koeficient samofinancování se řadí jako 
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doplňkový ukazatel k celkové zadluženosti a jejich součet by měl dát hodnotu 1 

(Růčková, 2019, s. 68). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 (𝑣 %) 

Vzorec 17: Koeficient samofinancování 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí napomáhá podniku k odhalení, zda je pro něj dluhové zatížení 

ještě únosné. Vypočtením tohoto ukazatele zjišťujeme, kolikrát je zisk vyšší než úroky 

(Růčková, 2019, s. 68). 

Postačující hodnota je v literatuře uváděna, jestliže jsou úroky pokryty ziskem 3x až 6x. 

Dosahuje-li podnik doporučených či vyšších hodnot, podnik tak nemá problémy 

s placením svých úroků a úvěrů, čímž se stává důvěryhodným pro své věřitele (Sedláček, 

2011, s. 64). Naopak nízké hodnoty spadající pod trojnásobek se považují za kritické 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 147). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

Ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Vzorec 18: Úrokové krytí 

Doba splácení dluhů 

Vypovídací schopnost tohoto ukazatele je doba, za kterou je podnik schopen uhradit 

veškeré své dluhy z prostředků vyprodukovaných za jedno účetní období. Pro zachování 

finanční stability podniku je doporučovaná hodnota 3,5 roku, minimálně by měla být 

vyšší než 1 rok (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 148). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů =
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

Vzorec 19: Doba splácení dluhů 

EBITDA = Zisk před daněmi, odpisy a úroky 
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2.10.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele spadající do této kategorie měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými 

aktivy. Má-li podnik dostatek aktiv, než je potřebné, vznikají mu zbytečné náklady a tím 

i nízký zisk. Má-li jich nedostatek, je donucen se vzdát mnoha potenciálně výhodných 

podnikatelských příležitostí, čímž se připravuje o potenciální výnosy (Sedláček, 2011, s. 

60). 

Ukazatele spadající do kategorie ukazatelů aktivity jsou: 

• Obrat celkových aktiv 

• Obrat stálých aktiv 

• Obrat zásob 

• Dobra obratu zásob 

• Doba obratu pohledávek 

• Doba obratu závazků 

Obrat celkových aktiv 

Ukazatel vyjadřuje počet obrátek (tj. kolikrát se aktiva obrátí) za daný časový interval (za 

rok). Nastane-li v podniku situace, kdy intenzita využívání aktiv podniku je nižší než 

počet obrátek celkových aktiv zjištěný jako oborový průměr, pak by měly být navýšeny 

tržby nebo odprodána některá aktiva (Sedláček, 2011, s. 61). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 20: Obrat celkových aktiv 

Obrat stálých aktiv 

Rozdílem tohoto ukazatele oproti obratu celkových aktiv je, že zde uvažujeme místo 

celkových aktiv o aktivech stálých. Vypovídací hodnotou má zejména při rozhodování o 

tom, zda pořídit další dlouhodobý majetek (Sedláček, 2011, s. 61) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 21: Obrat stálých aktiv 
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Obrat zásob 

Ukazatel vypovídá o tom, kolikrát se zásoby přemění v ostatní formy oběžného majetku 

až po finální produkci a její následný prodej, z něhož vyplynou tržby (Kalouda, 2017, s. 

74). 

Dosahuje-li podnik vyšších hodnot než je oborový průměr, znamená to, že na skladě se 

mu nehromadí zbytečné nelikvidní zásoby, které by musel nadbytečně financovat 

(Sedláček, 2011, s. 61 – 62). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑅𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Vzorec 22: Obrat zásob 

Doba obratu zásob 

Ukazatel poskytuje informaci o tom, kolik dní jsou oběžná aktiva vázána v podnikání 

v podobě zásob, než dojde k jejich spotřebě či prodeji (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, 

s. 153). Z jiného pohledu můžeme tento ukazatel chápat také jako ukazatelem likvidity, 

neboť udává počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost nebo pohledávku (Sedláček, 

2011, s. 62). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec 23: Doba obratu zásob 

Denní tržby se vypočítají jako =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

360
 

Vzorec 24: Denní tržby 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek nám udává, za jak dlouhou dobu obdrží podnik úhradu 

pohledávek od okamžiku prodeje odběratelům na obchodní úvěr (Růčková, 2019, s. 70). 

Každý podnik by si přál mít hodnoty tohoto ukazatele co nejnižší a aby odpovídal 

smluvním podmínkám (Sedláček, 2011, s. 63). 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec 25: Doba obratu pohledávek 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel se jeví jako přínosný, jelikož zjišťujeme, jaká je platební morálka podniku 

vůči jejím dodavatelům. Ukazatel říká, za jak dlouhou dobu od vzniku závazku je podnik 

tento dluh schopen splatit. Zjištěné hodnoty by měly korelovat s hodnotami doby obratu 

pohledávek. Při dosahování příznivých hodnot podnik nabývá důvěryhodnosti vůči svým 

dodavatelům (Růčková, 2019, s. 70). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec 26: Doba obratu závazků 

2.11 Analýza soustav ukazatelů 

Jedná se o další způsob analyzování finančního zdraví podniku. Výše popsané rozdílové 

a poměrové ukazatele hodnotí pouze dílčí stránku finančního zdraví podniku a mají samy 

o sobě omezenou vypovídací schopnost. Ke komplexnímu zhodnocení finančního zdraví 

podniku slouží soustavy ukazatelů, které se dělí na bankrotní a bonitní modely (Sedláček, 

2011, s. 81). 

2.11.1 Bankrotní modely 

Bankrotní modely informují vlastníky podniku, zda je v dohledné době podnik ohrožen 

bankrotem. Jestliže je podnik takto ohrožen, předpokládá se, že již určitý čas vykazuje 

symptomy, které jsou pro bankrot typické. Tím jsou myšleny zejména problémy s běžnou 

likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu nebo s rentabilitou celkového vloženého 

kapitálu (Růčková, 2019, s. 81). 
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Mezi hlavní bankrotní modely patří: 

Altmanův model (Z-skóre) 

Je považován jako jeden z nejznámějších modelů predikce časové tísně, koncipovaný na 

základě diskriminační analýzy (Marinič, 2008, s. 92). Z-skóre vyjadřuje finanční situaci 

podniku a je považován jako doplňující faktor finanční analýzy. Výpočet tohoto modelu  

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

různá váha, z nichž největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. Vypočtené výsledky 

nám napoví, zda je podnik ohrožen bankrotem či nikoliv (Sedláček, 2011, s. 110). 

Vzorec pro výpočet Z-skóre: 

𝑍 =  0,717𝑥1  +  0,847𝑥2  +  3,107𝑥3  +  0,420𝑥4  +  0,998𝑥5 

Vzorec 27: Altmanův model 

𝑥1 = Čistý pracovní kapitál / Aktiva celkem 

𝑥2= Nerozdělený zisk / Aktiva celkem 

𝑥3 = Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) / Aktiva celkem 

𝑥4= Účetní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje 

𝑥5 = Tržby / Aktiva celkem 

Hranice pro posouzení finanční situace je uvedena v následující tabulce 

Tabulka 2: Posouzení finanční situace - Altmanův model  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Sedláček, 2011, s. 110) 

Z > 2,9 Predikce uspokojivé finanční situace 

1,2 < Z ≤ 2,9 „Šedá zóna“ nevyhraněných výsledků (nejednoznačná predikce 

dalšího vývoje podniku) 

Z ≤ 1,2 Podnik je ohrožen bankrotem 

 

Index IN05 

Index IN05 je aktuálním modelem, který vytvořili manželé Neumaierovi, a jejich snahou 

bylo rychlé rozpoznání finančního zdraví českých firem v českém prostředí (Šiman, 

Petera, 2010, s. 151). Hlavní výhodou tohoto modelu je fakt, že kromě předpovědi 
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budoucího bankrotu se index IN05 zaměřuje též na to, zda podnik vytváří hodnotu pro 

své vlastníky, tzn. tvoří-li kladnou hodnotu ukazatele EVA (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015, s. 233 - 234). 

Vzorec pro výpočet indexu IN05:  

𝐼𝑁05 =  0,13 × 𝑥1 +  0,04 × 𝑥2  + 3,97 × 𝑥3 +  0,21 × 𝑥4 + 0,09 × 𝑥5 

Vzorec 28: Index IN05 

𝑥1 = Celková aktiva / Cizí kapitál 

𝑥2 = EBIT / Úroky 

𝑥3 = EBIT / Celková aktiva 

𝑥4 = Výnosy / Celková aktiva 

𝑥5 = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky 

Pro vyhodnocení indexu IN05 slouží hranice uvedená na v tabulce  

 

Tabulka 3: Posouzení finanční situace - Index IN05  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Sedláček, 2011, s. 111) 

IN > 1,6 Predikce uspokojivé finanční situace. S největší pravděpodobností 

podniky s touto hodnotou nezkrachují a budou vytvářet hodnotu. 

0,9 < IN ≤ 1,6  „Šedá zóna“ nevyhraněných výsledků. Podniky s touto hodnotou mají 

50% pravděpodobnost, že zkrachují, avšak 70% pravděpodobnost, že 

budou tvořit hodnotu. 

IN ≤ 0,9 Podnik je ohrožen vážnými finančními problémy a spěje k bankrotu. 
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Tafflerův bankrotní model 

Tafflerův model svou konstrukcí připomíná Altmanův model, ovšem na rozdíl od 

Altmana je zde kladen větší důraz na likviditu. V rámci Tafflerova modelu je sledováno 

hrozící riziko bankrotu společnosti (Marinič, 2008, s. 93). 

Vzorec pro výpočet Tafflerova modelu je následující: 

𝑍𝑇(𝑧) = 0,53 × 𝑥1 +  0,13 × 𝑥2 + 0,18 × 𝑥3 +  0,16 × 𝑥4   

vzorec 29: Tafflerův model 

𝑥1 = Zisk před zdaněním / krátkodobé dluhy 

𝑥2 = Oběžná aktiva / cizí zdroje 

𝑥3 = Krátkodobé dluhy / celková aktiva 

𝑥4 = Finanční majetek – krátkodobé dluhy / provozní náklady 

Hodnocení Tafflerova modelu:  

• je-li výsledek nižší než 0, znamená to velkou pravděpodobnost bankrotu 

• je-li výsledek vyšší než 0, znamená to malou pravděpodobnost bankrotu 

(Růčková, 2019, s. 84). 
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3 STRATEGICKÁ A FINANČNÍ ANALÝZA 

V této části práce nalezneme základní údaje o vybraném podniku včetně jeho historie a 

popisu. Následně již bude vyhotovena strategická analýza podniku, kde bude použita 

PESTLE analýza, Porterův model pěti sil a model „7S“. Dále bude posouzeno finanční 

zdraví podniku podle provedené finanční analýzy. Podle zjištěných výsledků se závěrem 

stanoví SWOT analýza.  

3.1 Základní údaje o společnosti 

Datum vzniku a zápisu: 24. listopadu 1993 

Spisová značka:  C 12941 vedená u Krajského soudu v Brně 

Obchodní firma:  DOLP stavební společnost s.r.o. 

Sídlo:    Brno, Bednářova 30a, okres Brno-město, PSČ 61900 

Identifikační číslo:  49453190 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

projektová činnost ve výstavbě, 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. 

Základní kapitál:  1 302 000,- Kč 

 

 

 

Obrázek 5: Logo společnosti 
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3.2 Historie a popis společnosti 

Společnost vznikla spojením samostatných podnikatelů začátkem roku 1991 a pod 

jménem LP&L realizovala stavby a rekonstrukce v Brně a okolí. V druhé polovině roku 

1993 vznikla rozšířením firmy LP&L firma DOLP stavební společnost s. r. o., která se 

kromě nové výstavby a rekonstrukce pro bytovou, průmyslovou a obchodní oblast 

zaměřuje rovněž na výstavbu a rekonstrukce inženýrských sítí. 

V současné době disponuje firma DOLP 87 pracovníky v profesích potřebných pro 

komplexní dodávky, vlastní dopravou, mechanizací potřebnou pro většinu rozsahu staveb 

pozemního stavitelství a inženýrských sítí, vlastním skladovacím, dílenským, 

administrativním a ubytovacím zázemím. 

Podnik provádí kompletní dodávky staveb a většinu stavebních prací provádí vlastními 

pracovníky. Dodávky zařízení budov zadává osvědčeným a zkušeným subdodavatelům, 

za které nese plnou zodpovědnost včetně záruky za dílo. 

Tato společnost v plném rozsahu zajišťuje realizaci podnikatelských záměrů investorů tj. 

od zajištění vhodného pozemku, studii díla, územního rozhodnutí, projektu pro stavební 

povolení, stavební povolení, až po vlastní realizaci díla. 

DOLP stavební společnost s. r. o. disponuje vlastním stavebním dvorem o ploše cca 8200 

m² s krytými sklady o rozloze 1100 m², zámečnickou a autoopravárenskou dílnou, jakož 

i stolařsko-tesařskou dílnou. Společnost ve svém areálu vlastní mimo kanceláře rovněž 

ubytovnu o kapacitě 58 osob s možností rozšíření o dalších 34 osob (Dolp.cz). 
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3.3 Strategická analýza podniku 

V této části práce bude blíže zkoumáno makroprostředí, mikroprostředí a vnitřní prostředí 

podniku. K tomu budou použita PESTLE analýza, Porterův model pěti sil a model „7S“. 

3.3.1 PESTLE analýza 

Politické faktory 

Politické faktory můžou pro podnik znamenat významné příležitosti nebo ohrožení. 

V České republice byla současná vláda ustavena na základě voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly v roce 2017. Tvořena je dvěma 

koaličními stranami, a to hnutím ANO v čele s předsedou vlády Andrejem Babišem, a 

ČSSD. V programovém prohlášení si vláda staví na následujících prioritách: důchodová 

reforma, digitální Česko, hájení zájmů ČR ve sjednocující se Evropě, reforma státu 

směrem k vyrovnanému rozpočtu, investiční plán pro strategické stavby (dálnice, 

elektrárny), posílení bezpečnosti společně se zvyšováním výdajů na obranu (European 

Commision, 2019). 

Jako jeden z nejnovějších kroků vlády bylo schválení nařízení navýšení minimální mzdy 

s účinností od 1. ledna 2020, což jistě bude mít dopad na podnikatelské prostředí v ČR. 

Minimální mzda bude navýšena z 13 550 Kč na 14 600 Kč, tedy o 1 250 Kč. Podle 

dostupných údajů lze předpokládat nárůst ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů 

v podnikatelské sféře o cca 3,2 mld. Kč a v nepodnikatelské sféře zhruba o 582 mil. Kč 

(Vláda ČR, 2019). 
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Graf 1: Vývoj minimální mzdy 2006 - 2020  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2020) 

Jelikož podnik DOLP působí na brněnském trhu, bude jej také zajímat politická situace 

ve městě Brně. V roce 2018 se zde konaly volby do zastupitelstva města Brna v rámci 

komunálních voleb. Vítěznou stranou se stalo hnutí ANO v čele s Petrem Vokřálem, 

který obhajoval funkci primátora. Koalice však byla uspořádána jinými volebními 

stranami, a to ODS, Piráti, KDU – ČSL a ČSSD. Primátorkou byla zvolena Markéta 

Vaňková ze strany ODS. Za cíl si klade kromě podpory klíčových dopravních staveb 

postavit nový velodrom, hokejový stadion, zvýšit transparentnost magistrátu a dokončit 

nový územní plán do roku 2022 (Idnes.cz, 2018).   

Ekonomické faktory 

Jako vybrané faktory, které přímo ovlivňují podnik, byly vybrány růst HDP, míra inflace 

a míra nezaměstnanosti, 

HDP 

Tabulka 4: Vývoj HDP  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Ministerstvo financí ČR, 2020) 

Ukazatel 
Reálný stav 

Aktuální 

predikce 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Růst HDP  

(v %) 
2,0 -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,5 4,4 2,8 2,5 2,0 2,2 
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Ukazatel vývoje hrubého domácího produktu bývá často označován jako nejdůležitější 

makroekonomický ukazatel. Z výše zjištěné tabulky si můžeme povšimnout, že od roku 

2018 dochází v České republice k značnému zpomalení hospodářského výkonu. 

Ministerstvo financí odhaduje predikci vývoje HDP pro následující období dalším 

zpomalením. V roce 2020 by mělo podle expertů dojít ke zpomalení ekonomiky na 2 % 

vlivem slabší dynamiky domácí poptávky. V roce 2021 je očekáván díky pozvolnému 

oživení v zahraničí růst HDP o 2,2 % (Ministerstvo financí ČR, 2020). 

Míra inflace 

Tabulka 5: Vývoj míry inflace 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Ministerstvo financí ČR, 2020) 

 

V České republice je Česká národní banka, jakožto centrální banka státu, odpovědná za 

plnění měnověpolitické úlohy, čili zejména za zabezpečení cenové stability. Jako jeden 

ze čtyř prostředků je k tomu využíváno cílování inflace. ČNB využívá tento způsob 

k dosažení žádoucí inflace od roku 1998. Za tuto dobu se již hranice požadované inflace 

několikrát změnila a od roku 2010 platí cílová inflace na úrovni 2 %. Z tohoto hlediska 

tak můžeme posoudit vývoj inflace, kdy dochází v roce 2017 k překročení na 

2,5 % (ČNB) V následujícím roce sice došlo k poklesu na 2,1 %, ovšem predikce expertů 

očekává navýšení míry inflace v roce 2020 na 2,8 % v důsledku cenového vývoje 

minulého roku a vyšší očekávané ceny ropy, a pro rok 2021 experti počítají s inflací 2,2 % 

(Ministerstvo financí ČR, 2020). 

 

 

 

 

 

Ukazatel 
Reálný stav Aktuální predikce 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Míra inflace 

(v %) 
1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 2,8 2,8 2,2 
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Míra nezaměstnanosti 

Tabulka 6: Vývoj míry nezaměstnanosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2020) 

 

Míra nezaměstnanosti dosahuje v České republice velmi dobrých hodnot. Na základě 

zpracované tabulky, kdy sledujeme vývoj hodnot od roku 2011, dochází ke klesající 

tendenci ukazatele zakončenou v roce 2018 na 2,2 %. Podle odhadů expertů by měla míra 

nezaměstnanosti v následujících letech klesat, avšak jen mírně. V porovnání se státy 

Evropské unie se řadí Česká republika mezi státy s nejnižší mírou nezaměstnanosti. 

Podle místa podnikání vybraného podniku pozorujeme vývoj míry nezaměstnanosti i 

v rámci Jihomoravského kraje. Zde si můžeme povšimnout poněkud vyšších hodnot, než 

je celorepublikový průměr. Jihomoravský kraj se tak řadí mezi kraje s nejvyšší 

nezaměstnaností, což pro podnik může znamenat kvalitnější a širší výběr pracovníků. 

Pro podnik DOLP je důležité sledovat stav na trhu práce, neboť může docházet k jistému 

ohrožení v tom smyslu, kdyby docházelo k vyšší poptávce na trhu práce. V případě, kdy 

poptávka převyšuje nabídku na trhu práce, může dojít buď k odlivu zaměstnanců, kteří 

půjdou za lepšími podmínkami ke konkurenci, nebo budou požadovat vyšší mzdy, což 

pro podnik představuje zvýšení nákladů. 

 

 

 

 

 

Míra 

nezaměstnanosti 

(v %) 

Reálný stav 
Aktuální 

predikce 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ČR 6,7  7,0  7,0  6,1  5,1  4,0  2,9  2,2  2,0 2,2 2,4 

Jihomoravský kraj 7,9  8,0  6,7  5,8  4,2  3,4  3,1  3,68 - - - 
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Sociální a demografické faktory 

Mezi vybrané sociální a demografické faktory, které ovlivňují vnější okolí podniku, 

můžeme zařadit velikost a věkovou strukturu populace nebo průměrnou měsíční mzdu. 

Velikost populace 

Tabulka 7: Vývoj počtu obyvatel  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2020) 

Vývoj počtu 

obyvatel 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ČR 10 524 783 10 542 942 10 565 284 10 589 526 10 626 430 10 681 161 

meziroční 

změna 
0,13% 0,17% 0,21% 0,23% 0,35% 0,52% 

Jihomoravský 

kraj 
1 172 851 1 175 023 1 178 812 1 183 207 1 187 667 1 190 549 

meziroční 

změna 
0,17% 0,19% 0,32% 0,37% 0,38% 0,24% 

 

Vývoj populace v České republice zaznamenal rostoucí trend, který se začíná zrychlovat 

v čase. Poslední naměřená data v roce 2019 vykazují celkový počet obyvatel v hodnotě 

10 681 161. Největší podíl nárůstu tvoří zahraniční migrace oproti přirozenému přírůstku. 

V uvedené tabulce můžeme pozorovat i vývoj počtu obyvatel v Jihomoravském kraji, 

který se vztahuje na vybranou společnost DOLP sídlící v Brně. Po celé sledované období 

sledujeme přírůstek obyvatel v tomto kraji. V období 2014 – 2018 dokonce tempo růstu 

vykazuje rychlejší tendenci než v rámci celé země. I zde platí stejná příčina přírůstku, kdy 

zhruba 2/3 tvoří přistěhovalí občané a zbylá 1/3 přirozený přírůstek. 
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Struktura populace 

Tabulka 8: Struktura populace v Jihomoravském kraji 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2020) 

Struktura populace v Jihomoravském kraji 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel  1 172 851  1 175 023  1 178 812  1 183 207  1 187 667  

Muži celkem 574 176  575 534  577 723  580 152  582 516  

ve věku:           

0–14 let 90 100  91 585  93 333  95 033  96 735  

15–64 let 397 231  394 615  392 382  390 600  388 962  

65 a více let 86 845  89 334  92 008  94 519  96 819  

Ženy celkem 598 675  599 489  601 089  603 055  605 151  

ve věku:           

0–14 let 85 774  87 336  88 947  90 627  92 418  

15–64 let 386 519  383 217  380 106  377 719  375 736  

65 a více let 126 382  128 936  132 036  134 709  136 997  

Průměrný věk 41,9  42,0  42,2  42,3  42,4  

muži 40,3  40,5  40,6  40,7  40,9  

ženy 43,4  43,5  43,7  43,8  43,8  

 

Ze struktury populace v Jihomoravském kraji je patrné, že dochází ke stárnutí 

obyvatelstva, kdy dochází k postupnému navyšování průměrného věku. Roztřídíme-li 

obyvatelstvo na muže a ženy, můžeme si povšimnout, že u obou skupin dochází ke 

snižování počtu populace v kategorii ekonomicky aktivního obyvatelstva ve věku 15 – 

64 let, zatímco počet lidí v kategorii 65 a více let roste. 

Průměrná mzda 

Tabulka 9: Vývoj průměrné mzdy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2020) 

Průměrná mzda 

(v Kč) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ČR 23 867 24 400 24 534 25 261 26 026 27 179 28 904 31 950 33 429 

Jihomoravský 

kraj 
23 306 23 953 24 211 24 770 25 725 26 813 28 677 30 736 32 547 

  

Za sledované období nabývá průměrná mzda v České republice narůstajících hodnot. 

Nejvyšší meziroční změny si můžeme povšimnout mezi lety 2017 a 2018, kdy průměrná 
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mzda vzrostla o 3 000 Kč. V rámci Jihomoravského kraje také sledujeme rostoucí 

hodnoty vyjádřené též nejvyšší meziroční změnou v roce 2018. Ve srovnání 

s celorepublikovým průměrem dosahují hodnoty kraje do roku 2017 pouze malých 

rozdílů v průměru o 300 Kč, zatímco v roce 2018 je rozdíl o 1 200 Kč a v roce 2019 se 

jedná o 880 Kč. 

Technické a technologické faktory 

Technické a technologické faktory jsou pro podnik důležité, neboť při sledování a 

reagování na jejich vývoj dochází k vyhnutí zaostalosti. V rámci oboru stavebnictví, ve 

kterém působí vybraný podnik DOLP, se jedná zejména o trendy v oblasti šetření 

životního prostředí nebo staveb nízkoenergetických domů. Dalším trendem může být 

výstavba dřevostaveb, chytrých, pasivních či zelených domů. Také čím dál více se začíná 

ve stavebnictví uplatňovat metody moderní techniky, jako je například systém virtuální 

reality, kdy můžeme díky této technice vkročit do budov ještě dříve, než jsou postavené. 

Za zmínku také stojí velkoobjemový 3D tisk materiálu, využívání robotiky či celá řada 

inovačních prvků v materiálu jako jsou samoregenerační betony nebo spárovací hmoty 

na bázi kopolymerů (Drevostavitel.cz, 2018). 

Podnik DOLP se zaměřuje hlavně na kvalitu svých produktů, což jsou společně se 

spokojeností zákazníka hlavní priority podniku. Díky tomu společnost vlastní certifikát 

jakosti ISO 9001 : 2001. Tímto se podnik zavazuje k efektivnímu řešení finančních, 

tržních, technických a společenských rizik a zabezpečení splnění zákonných norem a 

požadavků v teritoriích působnosti podniku. 

Legislativní faktory 

V České republice je celá řada daňových zákonů, kterými se podniky musí řídit. Mezi ty 

hlavní, které ovlivňují naši společnost, můžeme zařadit: 

• Zákon o obchodních korporacích 

• Nový občanský zákoník 

• Zákon o daních z příjmů 

• Zákon o účetnictví 

• Zákon o dani z přidané hodnoty 

• Stavební zákon 

• Zákoník práce 
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Podíváme-li se zpátky do historie, v roce 2014 nastala významná změna, kdy došlo 

k nahrazení obchodního zákoníku zákonem o obchodních korporacích. Tento zákon nemá 

být pokračovatelem obchodního zákoníku, nýbrž zvláštním předpisem, který se zabývá 

úzce vymezeným okruhem právnických osob – obchodními korporacemi. Upravuje tedy 

základní podmínky fungování obchodních korporací, od jejich založení, přes rozložení 

vnitřní struktury orgánů, odpovědnosti členů těchto orgánů, činnosti v rámci koncernů 

až po jejich zrušení (Občanský zákoník). 

Další významná změna nastala v roce 2016, kdy vstoupila v platnost novela zákona o 

účetnictví6. Ta přinesla znovuzavedení jednoduchého účetnictví nebo úpravu účtového 

rozvrhu. Mezi ty hlavní změny, které se dotýkají společnosti DOLP patří kategorizace 

účetních jednotek, nové uspořádání a označování položek v účetních výkazech nebo 

změna metody účtování změny stavu zásob vytvořených vlastní činností. 

Za zmínku také stojí novela stavebního zákona, která nabyla účinnosti 1. 1. 2018. Novela 

si klade za cíl urychlit a zjednodušit povolovací procesy v oblasti územního plánování a 

stavebního řádu, čímž také přispěje k urychlení výstavby v České republice. Tento krok 

je kvitován jednatelem společnosti, neboť dojde ke zkrácení zdlouhavého procesu 

v povolení (Novystavebnizakon.cz) 

Konkrétní změnu, která přinesla novelizace stavebního zákona, jež se přímo dotýká 

společnosti DOLP je spatřena v zjednodušení výstavby rodinných domů. Změna spočívá 

v případě, kdy má stavební záměr rodinného domu nejvýše jedno podzemní podlaží o 

maximální hloubce 3 metry, dvě nadzemní podlaží a podkroví. Zde se tak může stavebník 

vyhnout zdlouhavému administrativnímu procesu a využít zjednodušený režim. U těchto 

staveb postačí územní souhlas, ohlášení namísto dříve vyžadovaného stavebního 

povolení a neprobíhá ani kolaudace. Podmínkou je však provedení všech předepsaných 

měření a zkoušek a dále souhlas přímo dotčených třetích osob (Epravo.cz). 

 

Novelizací byla zrušena podmínka maximální výměry 150 m2 a výše uvedený proces 

tedy lze úspěšně využít i u stavebních záměrů o větším půdorysu. Pro úplnost je nutné 

 
6 Podle vyhlášky č. 250/2015 Sb. 
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dodat, že zmíněná zjednodušení se uplatní u všech staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci, 

tedy kromě zmíněných rodinných domů též pro bytové domy (Epravo.cz). 

 

Ekologické faktory 

Ve stavebnictví mohutně proráží trend stavění objektů šetrných k životnímu prostředí. 

Toho si je společnost DOLP vědoma a uskutečňuje mnoho aktivit v tomto směru. Proto 

se společnost rozhodla zavést systém environmentálního managementu dle normy ČSN 

EN ISO 14001 : 2005. Certifikát osvědčující zavedení a udržování systému 

environmentálního managementu podnik vlastní od roku 2006, a od roku 2012 byl znovu 

potvrzen. 

Tabulka 10: Vývoj podílu RD a dřevostaveb  

(Zdroj: Český statistický úřad, 2018) 

Rok 

Rodinné domy 

dokončené v ČR 

celkem (v ks) 

Dřevostavby 

dokončené – ČR 

(v ks) 

Podíl 

dřevostaveb na 

trhu rodinných 

domů v ČR       

(v %) 

1999 8 251 92 1,12 

2002 11 499 159 1,38 

2005 13 231 384 2,90 

2008 19 211 1 008 5,25 

2014 13 510 1 281 9,48 

2015 13 412 1 791 13,35 

2016 14 010 2 013 14,37 

2017 14 548 2 159 14,84 

2018 18 287 2 945 16,10 

 

Podíváme-li se na vývoj výstavby ekologických domů na bázi dřevostaveb, na základě 

dostupných údajů zjišťujeme, že v roce 1999 bylo v České republice dokončeno pouze 

92 ks rodinných domů na bázi dřeva, zatímco v roce 2018 jich bylo již 2945 ks (ČSÚ). 

Podle ČSÚ v roce 2018 došlo k dalšímu razantnímu meziročnímu růstu kolem 36  %, což 

znamená, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás 

dosahuje již kolem 16 % a neustále meziročně kontinuálně roste (ČSÚ). 
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Tabulka 11: Srovnání krajů výstavby dřevostaveb v roce 2017  

(Zdroj: Český statistický úřad, 2017) 

Kraj 

Investiční náklady na 

dřevostavby                  

(v tis. Kč bez DPH) 

Počet domů 

(dřevostaveb) v ks 

Průměrné 

investiční náklady 

na 1 dům      

(v tis. Kč bez DPH) 

Středočeský 1 677 858 550 3 051 

Moravskoslezský 904 176 309 2 926 

Jihomoravský 670 462 227 2 954 

Ostatní kraje 3 154 486 1 073 2 940 

Celkem ČR 6 406 982 2 159 2 968 

Výše uvedená tabulka zobrazuje investiční náklady na dřevostavby v roce 2017, kde jsou 

znázorněny tři kraje s největšími investicemi do dřevostaveb. Jihomoravský kraj, kde 

obchoduje vybraná společnost DOLP, se nachází na třetím místě v České republice za 

krajem Středočeským a Moravskoslezským v počtu výstavby těchto domů. Celkový 

počet domů v Jihomoravském kraji na bázi dřeva je vyjádřen v počtu 227 ks. Průměrné 

investiční náklady v Jihomoravském kraji se nepříliš odchylují od ostatních krajů a 

současně i celorepublikového průměru. Nová dřevostavba tak vyjde v Jihomoravském 

kraji společnost v průměru na 2 954 tis. Kč. 

Dalším významným environmentálním faktorem, který působí na vybranou společnost, 

je bezpochyby vliv ročního období na odvětví stavebnictví. Tento fakt svědčí o sezónnosti 

tohoto odvětví. V níže uvedeném grafu jsou znázorněny tržby společnosti za rok 2018 

podle dosažených výkonů za jednotlivé měsíce. Z grafu jasně vyplývá, že v ročním 

období jaro – léto podnik realizuje nejvyšší počet výkonů, který graduje v červenci a 

srpnu, čímž tak dosahuje nejvyšších tržeb v roce. Naopak v ročním období podzim – zima 

podnik zažívá razantní pokles svých zakázek, jelikož toto období není zcela přívětivé pro 

odvětví stavebnictví. Pro podnik DOLP to znamená jistou slabinu, neboť v tomto 

chladnějším období není schopen realizovat jiné zakázky a je tak závislý na teplém počasí 

při realizace projektů. Současně je nucen hospodařit se svými prostředky tak, aby 

v teplých měsících si dokázal zajistit dostatečné finanční prostředky na překlenutí 

chladných měsíců, kdy tržby v průměru dosahují 50% pokles. 
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Graf 2: Vývoj celkových tržeb podle ročního období v roce 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů podniku DOLP) 

 

Další oslabení pro podnik DOLP může znamenat vliv nepříznivého počasí od června do 

srpna. V těchto měsících dosahuje podnik svého maxima v tržbách a podnik je na nich 

značně závislý. Při existenci dlouhotrvajícího deště, značného poklesu teplot nebo dalších 

nepredikovatelných jevů může dojít k významnému ohrožení v podobě zpoždění 

realizace zakázek. 

3.3.2 Porterův model pěti sil 

Konkurenční prostředí 

V podnikání je velmi důležité sledovat aktivity konkurenčních podniků, neboť právě boj 

s konkurencí významnou měrou ovlivňuje úspěšnost působení podniku na trhu. Toho jsou 

si vědomi i jednatelé společnosti DOLP.  

Podnik DOLP, působící na brněnském trhu a jeho okolí, se specifikuje na veškeré 

stavební práce od komplexní výstavby na klíč od rekonstrukce bytových a průmyslových 

jednotek, až po realitní a developerskou činnost. Pro jednatele společnosti je významný 

především brněnský trh, kde dochází podle jejich slov k přesycenosti ze strany působících 

stavebních podniků. V rámci silné konkurence bývá mnohdy problém se získáním 

zakázek, aniž by jednatelé museli stanovit nižší cenu dané zakázky. Z tohoto důvodu se 
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tak jednatelům nabízí zamyšlení se nad expanzí na další trhy, kde by nemuselo docházet 

k tak vysoké konkurenci jako ve městě Brně. 

Český statistický úřad k roku 2018 evidoval v Brně 71 středních a velkých stavebních 

podniků. K těmto údajům, které však statistickým úřadem nebyly zpracovány, je nutné 

ještě připočíst malé podniky a živnostníky. Tímto tak dochází k zmíněné vysoké 

konkurenci ve městě Brně, jak popsali sami jednatelé společnosti. 

Tabulka 12: Porovnání krajů stavební produkce 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2018) 

Kraje 

Průměrný 

počet podniků 

(50 a více 

zaměstnanců) 

Objem stavební 

produkce (v mil. Kč) 

Vydaná 

stavební 

povolení 

ČR 518 164 709 81 174 

Hl. město Praha 102 63 052 3 805 

Jihomoravský 71 18 283 8 649 

Jihočeský 37 12 040 6 387 

Vysočina 36 6 605 4 685 

Pardubický 24 7 064 4 454 

Olomoucký 19 6 025 4 173 

Zlínský 35 6 169 4 091 

Podle zhotovené tabulky můžeme porovnat základní konkurenční fakta napříč kraji České 

republiky v roce 2018. Mezi srovnávané kraje byly vybrány bezprostředně sousedící kraje 

s Jihomoravským krajem, ve kterém podniká podnik DOLP. Ze zjištěných dat vyplývá, 

že nejvíce podniků se nachází v Hlavním městě Praha (102). Jihomoravský kraj zaujímá 

druhou příčku s již výše zmíněnými 71 podniky. V sousedních krajích ovšem sledujeme 

výrazně menší počet působících podniků na tamějších trzích. Stejně by se dala zhodnotit 

situace ohledně stavební produkce a počtu vydaných stavebních povoleních. Na 

základě těchto podložených faktů se pro společnost DOLP nabízí možnost expanze na 

trhy v sousedních krajích. Podnik by nečelil tak silné konkurenci jako v Jihomoravském 

kraji, čímž by tak mohl dosahovat vyšších zisků. 

Stavebnictví, jakožto hospodářské odvětví, je specifické tím, že je ovlivněno celou řadou 

faktorů (ekonomická situace ve státě, hospodářská politika státu, počasí, roční období 

atd.). Tyto faktory mají velký vliv na objem vyprodukovaných výkonů podniku a 
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v situaci, kdy tyto faktory mohou nepříznivě ovlivnit celé odvětví, dochází ještě 

k sílícímu konkurenčnímu boji. Při klesající poptávce po stavebních pracích dochází 

k tomu, že střední a velké podniky, které se jinak normálně orientovaly na větší zakázky, 

v období krize se uchylují i na méně náročné zakázky. Z tohoto důvodu tak vzniká větší 

konkurence mezi středními a menšími podniky. 

Tabulka 13: Srovnání tržeb konkurentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů podniků 2009 – 2018) 

Vybrané 

podniky 

Průměrné tržby      (v 

tis. Kč) 

Tržby v roce 2018     

(v tis. Kč) 

DOLP 79 945 88 448 

KADLEC - BAU 40 889 75 968 

FINO - trade 51 559 57 258 

Výše uvedená tabulka zobrazuje přímé konkurenty vybrané společnosti DOLP. Jedná se 

o podniky působící na stejném trhu ve stejném odvětví. Jmenovitě se jedná o podniky 

KADLEC – BAU a FINO – trade. I když průměrně tržby konkurentů za posledních 10 

let dosahovaly nižších hodnot než podnik DOLP, v posledním sledovaném roce 2018 

došlo u všech tří podniků k překročení průměrných tržeb. Zejména podnik KADLEC – 

BAU dosahuje navýšení svých tržeb, které se přibližují vybranému podniku DOLP. Oba 

tyto konkurenční podniky nadále poslouží ke srovnání podniku DOLP v rámci finanční 

analýzy. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Jak již naznačuje výše popsaná část konkurenčního prostředí na brněnském trhu, vlivem 

velkého počtu konkurenčních podniků je celkem snadné proniknout na tento trh, ovšem 

úspěšnost podniku nemusí být zcela zaručena.  

Budeme-li se dále bavit o společnostech s ručením omezeným, jako je vybraný podnik 

DOLP, povšimneme si změny, která byla zaznamenána od roku 2014, kdy již není 

minimální výše základního kapitálu stanovena na 200 000 Kč, nýbrž na 1 Kč. I když tato 

hodnota nemusí vypadat důvěryhodně v okolí podniku, tak při splnění dalších podmínek, 

kterými je získání živnostenského oprávnění a s tím související čistý trestní rejstřík 

jednatele, je poměrně snadné založit novou společnost na trhu. Z tohoto administrativního 

hlediska je tak docela nízká bariéra vstupu nových konkurentů na trh. 
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Ovšem věc druhá je, zda takový podnik bude úspěšný na tomto přesyceném trhu. Je jasné, 

že aby podnik uspěl, bude se muset od stávajících podniků na trhu nějakým způsobem 

odlišit, ať už sortimentem nabízených produktů či nižší cenou. Další bariérou může být i 

délka působení na trhu a image podniku. Je celkem jasné, že podniky, které se drží na 

trhu déle, mají jistou výhodou nad podniky, které teprve začínají. Tento případ je 

zpozorován i u podniku DOLP, který působí na brněnském trhu skoro 30 let a za tuto 

dobu si vydobyl své renomé a svoji klientelu zákazníků. Spokojení zákazníci jsou hlavní 

prioritou podniku DOLP a právě dobrá pověst podniku skloubená s kvalitou produktů je 

v očích zákazníka velmi důležitá. Z tohoto hlediska tak podnik drží jasnou konkurenční 

výhodou nad novými podniky. 

Hrozba substitutů 

Hrozbu substitučních produktů spatřujeme zejména v odlišení se od stávajícího 

sortimentu na trhu v oboru stavebnictví. Jak již bylo uvedeno v analýze PESTLE 

v kategorii technických a technologických faktorů, jednalo by se především o výstavbu 

objektů chránících životní prostředí, jako jsou nízkoenergetické domy, dřevostavby či 

zelené domy. Tento trend v současné době nabývá na své hodnotě a ne každý stavební 

podnik dokáže tyto projekty realizovat a nabízet zákazníkům. V případě podniků, které 

by se specializovaly na tyto produkty, by mohlo dojít ke značné konkurenční výhodě nad 

ostatními podniky na trhu. 

Tabulka 14: Srovnání typu domů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2018) 

Typ domu 

Meziroční změna produkce 

2017 - 2018 
Průměrná doba 

výstavby                 

(v letech) 

Průměrná 

cena              

(v tis. Kč) v % v ks 

Rodinné domy 25,7 3 739 3,5 3 300 

Dřevostavby 36,4   786 2,0 2 900 

Zaměříme-li se na dřevostavby, podle zhotovené tabulky můžeme snadno porovnat 

základní fakta u těchto domů s běžnými zděnými rodinnými domy. V roce 2018 produkce 

dřevostaveb rostla rychleji než u běžných rodinných domů. Výhodou v rámci dřevostaveb 

je i nižší délka výstavby, která se pohybuje v průměru kolem 2 let, zatímco běžné rodinné 

domy se staví průměrně 3,5 roku. Zřejmě největším plusem pro dřevostavby jsou jejich 
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nižší průměrné investiční náklady, neboť průměrná cena těchto staveb se pohybuje kolem 

2,9 mil. Kč, přičemž běžné rodinné domy dosahují 3,3 mil. Kč.  

Podle předsedy Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) Vratislava Blahy patří 

mezi hlavní výhody dřevostaveb zejména izolační vlastnosti, rychlost výstavby a příznivý 

poměr ceny a kvality. Za nevýhodu spatřuje nízkou tepelně-akumulační vlastnost proti 

zděnému domu. "Ale u moderních dřevostaveb se není třeba obávat, že dům shoří. 

Konstrukce jsou certifikované na požární odolnost," dodal (Estav.cz). 

Vyjednávací síla zákazníků 

Jak již bylo v práci zmíněno, podnik DOLP si klade za cíl dosahování spokojenosti 

zákazníka. Z tohoto důvodu se snaží maximálně vyhovět jeho požadavkům. Mezi 

zákazníky podniku DOLP patří obchodní organizace, veřejné subjekty a soukromé osoby. 

Podle slov jednatele realizuje podnik nejvíce zakázek pro obchodní organizace, čili tato 

skupina zákazníků je pro podnik nejvíce významná a podnik se na ni nejvíce soustřeďuje. 

Další skupinou, avšak s menším zastoupením na celkových tržbách jsou soukromé osoby. 

Nejméně zakázek realizuje podnik pro veřejné subjekty. Procentní zastoupení všech 

skupin zákazníků je jednatelem společnosti odhadnuto v uvedené tabulce na další straně. 

Tabulka 15: Podíl zastoupení skupin zákazníků na tržbách 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Segment trhu 
Podíl zastoupení na celkových 

tržbách (v %) 

Obchodní organizace 60 

Soukromé osoby 30 

Veřejné subjekty 10 

Zkušenost s daným podnikem ovlivňuje spokojenost s vykonanou prací. V případě 

kvalitně provedené práce obvykle roste spokojenost zákazníka. V opačném případě může 

dojít ke ztrátě zákazníka. Kvalita realizovaných projektů tak hraje velmi důležitou roli, a 

v případě spokojenosti zákazníka roste i věrnost v podobě opakujících se zakázek daného 

podniku. Vyjednávací síla zákazníků se tak jeví jako silná, protože při silném tlaku 

konkurenčních podniků na brněnském trhu může velmi snadno dojít ke ztrátě partnera. 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Podnik DOLP za dobu, co působí na trhu, si dokázal vytvořit řadu kontaktů s dodavateli. 

Několik takových patří ke spolehlivým, kteří včas a v zaručené kvalitě dodávají materiál 

na stavby, díky čemuž odpadá prodlení realizace stavebních projektů. Dlouholetá 

spolupráce s vybranými dodavateli zaručuje také množstevní slevy při objednávkách 

materiálu. Jednatelé společnosti řadí věrnou spolupráci s dodavateli jako jeden 

z klíčových faktorů úspěchu, neboť jsou si vědomi toho, že samotná realizace projektu se 

bez spolehlivých dodavatelů neobejde. Níže je uvedený seznam nejvýznamnějších 

dodavatelů podniku DOLP. 

Tabulka 16: Přehled nejvýznamnějších dodavatelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dodavatelé Místo pobočky Dodávky 

DEK stavebniny Brno - Horní Heršpice 
Stavební materiál,                  

půjčovna strojů a nářadí 

Raab Karcher Brno - Jih 
Stavební materiál,                

půjčovna strojů a nářadí 

Stavmat stavebniny Brno - Jih Stavební materiál 

Stavomax Brno - Královo Pole Stavební materiál 

 

3.3.3 Model „7S“ 

Strategie 

Strategií společnosti DOLP je dosahování co nejvyšší kvality prováděných produktů, a 

s tím související maximální spokojenost ze strany zákazníka. Tato strategie doprovází 

skutečnost, že podnik vlastní certifikát osvědčující zavedení a udržování systému jakosti 

odpovídající požadavkům ISO 9001:2001. Zároveň je podnik aktivní na poli 

environmentálního charakteru, kdy se snaží o naplňování požadavků společenských 

potřeb v oblasti ochrany životního prostředí v souladu s platnými předpisy. Díky tomu 

podnik vlastní certifikát osvědčující zavedení a udržování systému environmentálního 

managementu odpovídající požadavkům ISO 14001:2005. 
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Struktura 

Podnik je veden dvěma jednateli, kteří zastávají funkci v podniku jako výrobní a 

obchodní ředitel, a zároveň se tak podílí na řízení chodu celého podniku. Organizační 

strukturu můžeme charakterizovat jako liniovou, neboť každý z jednatelů dohlíží na chod 

svých oddělení. Ovšem nalezneme zde i průnik společných kompetencí jednatelů 

v podobě ekonomického oddělení. 

Systémy 

Co se týče systému řízení, podnik si zakládá především na vnitropodnikovém účetnictví, 

které vyhotovuje vedoucí ekonomického oddělení. V tomto systému se podrobně sleduje 

stav hospodářských středisek a vývoj jednotlivých zakázek. Následné zhotovení slouží 

jako analýzy zakázek, které jsou v pravidelných časových intervalech adresovány formou 

písemných reportů jednatelům společnosti. Díky tomuto aspektu mají jednatelé podniku 

zpětnou vazbu o ekonomické úspěšnosti zakázek. 

Spolupracovníci 

V podniku představují pracovní sílu jak vlastní zaměstnanci, tak i pracovníci formou 

subdodávek. U těchto externích zaměstnanců, kteří jsou zajišťováni díky vhodným 

subdodavatelům, si podnik DOLP drží kontrolu nad tím, které pracovníky subdodavatel 

zajistí podniku. Za tyto pracovníky nese podnik plnou odpovědnost, a z tohoto důvodu si 

tak podnik zajišťuje pouze osvědčené pracovníky, se kterými již mají zkušenosti. 

Zaměstnance z vlastních řad si podnik DOLP dokáže ocenit, kdy dochází k férovému 

odměnění a dobré motivaci. K motivaci dochází formou plnění zakázek, kdy každý 

zaměstnanec je za kvalitně odvedené služby odměněn prémiemi. Obecně vzato jsou 

pracovníci podniku loajální a věrní. 

Schopnosti   

Jak již vyplývá ze strategie podniku, cílem je dosahování nejvyšší kvality svých produktů. 

Tato kvalita odvedených prací bezpochybně záleží na schopnostech a dovednostech 

personálu. Z tohoto důvodu si podnik zakládá na tom, aby vlastní personál byl co nejlépe 

kvalifikován. Zejména při práci na stavbách, která může být v různých aspektech 

riziková, je nesmírně důležité, aby pracovníci dodržovali bezpečnostní podmínky. 
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Management podniku proto investuje do pravidelných školení v oblasti bezpečnosti 

práce, aby bylo předcházeno jakémukoliv riziku na pracovišti. Zároveň dochází 

k podpoře kvalifikací zaměstnanců, kdy jednatelé společnosti posílají své zaměstnance 

na školení ohledně nových technologií v oboru stavebnictví. 

Styl 

Jak je již patrné ze struktury podniku, společnost DOLP je vedena dvěma jednateli. Na 

první pohled by se tato struktura mohla jevit jako obtížná při dohodnutí se a prosazování 

svých názorů. Ovšem u podniku DOLP tomu tak není. Každý z jednatelů si řídí střediska, 

za která jsou odpovědni. Vlivem pravidelné komunikaci naslouchají svým podřízeným, 

díky čemuž získávají zpětnou vazbu o hospodaření uvnitř podniku, a mohou tak zároveň 

lépe učinit důležitá rozhodnutí. Na těchto rozhodnutích často nebývá problém se 

dohodnout mezi oběma jednateli. 

Sdílené hodnoty 

Dosahování kvality svých produktů a spokojenosti zákazníků jsou hlavní principy a ideje 

podniku. Těchto skutečností jsou si vědomi jak samotní jednatelé, tak i personál podniku, 

a proto vynakládají maximální úsilí, aby tyto principy byly naplňovány. Díky tomu lze 

v podniku zaznamenat jistou soudržnost kolektivu pracovníků, kterým na podniku 

opravdu záleží.  
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3.4 Finanční analýza podniku 

V této části práce bude provedena finanční analýza podniku, která zahrnuje ukazatele 

absolutní, vybrané rozdílové, poměrové a soustavy ukazatelů. Na základě provedení této 

analýzy bude možné zhodnotit finanční zdraví podniku. Podkladem pro zhotovení 

finanční analýzy jsou výkazy podniku za roky 2014 – 2018. 

3.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů bude vyhotovena na základě aktiv, pasiv a výkazu zisků a 

ztráty podniku. Blíže bude specifikován vývoj finančních výkazů, který bude doprovázen 

komentáři. 

Analýza majetku 

Analýza majetku podniku představuje analýzu aktiv, kde bude vyhotovena jak 

horizontální analýza, tak i vertikální. Smyslem těchto analýz je meziroční porovnání 

změn jednotlivých položek a současně jejich procentuální zastoupení na celkových 

aktivech z účetních výkazů za sledované období 2014 – 2018. Zjištěné údaje budou 

zpracovány v přehledných tabulkách, kde hodnoty meziročních změn budou vyjádřeny 

absolutně a procentuálně. 

Horizontální analýza aktiv 

Tabulka 17: Horizontální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti za 2014 – 2018) 

Horizontální analýza aktiv 

Položka 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

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

AKTIVA CELKEM 9 138 26,59% -7 279 -16,73%  3 628 10,01% -   477 -1,20% 

Dlouhodobý majetek 1 395 93,81% -  376 -13,05% -   849 -33,88% -   623 -37,60% 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
1 395 96,07% -  376 -13,21% -   849 -34,36% -   623 -38,41% 

Oběžná aktiva 7 822 24,07% -6 772 -16,80%  4 477 13,35%    106 0,28% 

Zásoby 6 800 47,89% -2 800 -13,33%  5 000 27,47% - 6 075 -26,19% 

Pohledávky -3 685 -27,69% 1 741 18,09% -   741 -6,52%  9 738 91,67% 

Peněžní prostředky 4 707 94,46% -5 713 -58,96%    218 5,48% - 3 557 -84,79% 

Časové rozlišení - 79 -20,20% -  131 -41,99%     0 0,00%     40 22,10% 
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Tabulka 18: Vertikální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti za 2014 – 2018) 

Vertikální analýza aktiv (v %) 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 4,33 6,62 6,92 4,16 2,63 

Dlouhodobý hmotný majetek 4,22 6,54 6,82 4,07 2,54 

Dlouhodobý finanční majetek 0,10 0,08 0,10 0,09 0,09 

Oběžná aktiva 94,54 92,66 92,58 95,39 96,81 

Zásoby 41,32 48,27 50,24 58,21 43,49 

Krátkodobé pohledávky 38,72 22,12 31,37 26,65 51,71 

Peněžní prostředky 14,50 22,27 10,98 10,53 1,62 

Časové rozlišení 1,14 0,72 0,50 0,45 0,56 

 

Z výše zhotovené tabulky vertikální analýzy aktiv je patrné, že podnik je kapitálově 

lehký, neboť po všechna sledovaná období značně převažují oběžná aktiva nad stálými 

aktivy. Celková aktiva zaznamenala poměrně výrazný nárůst hodnot v meziročním 

srovnání 2014 – 2015, kdy hodnoty vzrostly o 26,6 %. Tento nárůst byl ovlivněn zejména 

investicí do dlouhodobého hmotného majetku a navýšením peněžních prostředků. 

V následujícím meziročním srovnání 2015 - 2016 došlo k mírnému poklesu o 16,7 % 

vlivem odčerpání peněžních prostředků, a pro další období si hodnoty celkových aktiv 

nadále držely svůj standard bez významných změn. 

Oběžný majetek zastupuje téměř většinu celkových aktiv. Procentuálně se jedná o 

rozpětí od 92,7 do 96,8 %. Vůbec nejvyšší zastoupení uvnitř oběžného majetku zaujímají 

zásoby, které představují nedokončené stavby. Tato položka nabývá poměrně stabilních 

hodnot v mezích 40 – 50 %. Pouze v roce 2017 se hodnota vyšvihla na 58,2 % vlivem 

vyššího objemu rozpracovanosti projektů. 

V rámci oběžných aktiv dále zaujímají významných hodnot položky krátkodobých 

pohledávek a peněžních prostředků. Krátkodobé pohledávky zaujímají po většinu 

období standardní výši kolem 30 %. V posledním sledovaném roce 2018 hodnoty 

vybočily od standardu a dosáhly 51,7 % zastoupení na celkových aktivech podniku, což 

je meziroční navýšení o necelých 92 %. Tento procentní nárůst byl zaznamenán vlivem 

nejvyšších dosahovaných výkonů, s čím souvisí větší objem pohledávek, a horší platební 

morálkou odběratelů. 
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Položka peněžních prostředků zaujímá od roku 2014 – 2017 konstantní zastoupení 

v mezích 10 – 20 %. V roce 2018 ovšem hodnoty výrazně klesly na pouhých 1,62 %. 

Pokles souvisí krátkodobými pohledávky, kdy došlo k jejich razantnímu nárůstu, čili 

nedošlo k většímu objemu zaplacení pohledávek, což mělo za následek i pokles 

peněžních prostředků. 

Na celkových aktivech se nejméně podílí položky dlouhodobého majetku a časového 

rozlišení. Hodnoty časového rozlišení představují v podniku jen mizivou část veškerých 

aktiv v podniku (0,45 – 1,14 %) V případě dlouhodobého majetku se jedná o procentní 

zastoupení od 2,6 do 6,9 % a největší část je tvořena hmotným majetkem. Zde pozorujeme 

skutečnost, kdy došlo mezi roky 2014 – 2015 k investici. Konkrétně se jednalo o nákup 

nového nákladního vozu. Tímto nárůstem se hodnoty dlouhodobého hmotného majetku 

navýšily o 96 %. V dalších letech k žádné investici nedošlo, tudíž sledujeme situaci, kdy 

hodnoty každoročně klesaly vlivem odpisů majetku. 

Analýza zdrojů financování 

Na základě provedení analýzy aktiv, bude nadále důležité se podívat i na vývoj pasiv 

v horizontální a vertikální analýze. 

 

Tabulka 19: Horizontální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti za 2014 – 2018) 

Horizontální analýza pasiv 

Položka 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

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

PASIVA CELKEM 9 138 26,59% -7 279 -16,73% 3 628 10,01% -  477 -1,20% 

Vlastní kapitál   712 5,02%   605 4,06%   430 2,77%   724 4,54% 

VH minulých let   822 10,31%   712 8,10%   605 6,36%   430 4,25% 

VH běžného období -  110 -13,38% -  107 -15,03% -  175 -28,93%   294 68,37% 

Cizí zdroje 8 426 41,77% -7 884 -27,57% 3 198 15,44% -1 201 -5,02% 

Dlouhodobé závazky 3 000 100,00% 0 0,00% -3 000 -100,00% 0 0,00% 

Krátkodobé závazky 5 426 26,90% -7 884 -30,80% 6 198 34,99% -1 201 -5,02% 

Pozn.: Položky základního kapitálu, ážia a kapitálových fondů a fondů ze zisku ve výše 

uvedené tabulce chybí, neboť hodnoty jsou neměnné. 
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Tabulka 20: Vertikální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti za 2014 – 2018) 

Vertikální analýza pasiv (v %) 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál  41,30  34,26  42,82  40,00  42,32 

Základní kapitál   3,79   2,99   3,59   3,27   3,31 

Ážio a kapitálové fondy  11,49   9,08  10,90   9,91  10,03 

Fondy ze zisku   0,43   0,34   0,41   0,37   0,38 

VH minulých let  23,20  20,22  26,24  25,37  26,77 

VH běžného období   2,39   1,64   1,67   1,08   1,84 

Cizí zdroje  58,70  65,74  57,18  60,00  57,68 

Dlouhodobé závazky   0,00   6,90   8,28   0,00   0,00 

Krátkodobé závazky  58,70  58,84  48,90  60,00  57,68 

Podíváme-li se na strukturu pasiv ve výše vypracované tabulce, můžeme si povšimnout, 

že poměr mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji činí zhruba 40:60 po celé sledované 

období.  Největší zastoupení na celkových pasivech tvoří krátkodobé závazky, které 

představují podíl od 58 – 66 %. Při podrobném vývoji si můžeme povšimnout, že 

krátkodobé závazky zaznamenaly v meziročním srovnání za roky 2015  - 2016 pokles o 

30,8 % vlivem nižších vyprodukovaných výkonů, z čehož pramení i menší objem 

subdodavatelských výpomocí, které pro podnik představují krátkodobé závazky. 

V následujícím roce došlo k nárůstu o 35 % a hodnoty se tak vrátily do obvyklé výše pro 

následující období. 

Další významnou položkou celkových pasiv je výsledek hospodaření minulých let, 

která představuje zastoupení 20 – 27 % na celkových pasivech. Zde pozorujeme situaci, 

kdy dochází podle filozofie jednatelů k nerozdělení zisku za běžné období, a tento zisk se 

převádí do výsledku hospodaření minulých let. Znamená to tedy, že nedošlo ve 

sledovaném období k rozdělení zisku mezi vlastníky, ale tento zisk zůstává nadále 

v podniku a až v budoucím období bude rozhodnuto o jeho vynaložení. Z tohoto důvodu 

hodnoty této položky nabývají rostoucího trendu, kdy každoroční nárůst je tvořen o pár 

jednotek procent právě tímto způsobem převádění zisku. 

Za zmínku také stojí položka Ážio a kapitálové fondy, neboť zastoupení na celkových 

pasivech dosahuje za sledované období 9 – 11,5 %. Avšak v absolutním vyjádření 

nedošlo ke změně a hodnoty si tak zachovaly konstantní výši. 
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V případě zdrojů financování podniku se pouze malou částí podílí položky základního 

kapitálu, výsledku hospodaření za běžné období a fondy ze zisku. Základní kapitál a 

fondy ze zisku jsou po celé sledované období neměnné a podílí se na celkových pasivech 

jen minimálně. Výsledek hospodaření běžného období dosahuje také pouze 

zanedbatelný poměr mezi celkovými pasivy, který se vyvíjí vlivem klesajícího trendu 

zisku od 1,1 – 2,4 %. 

Analýza výkazu zisků a ztrát 

Abychom zkompletovali analýzu výkazů podniku, zaměříme se i na druhý výkaz, kde 

bude proveden rozbor nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. 

Tabulka 21: Horizontální analýza výkazu zisků a ztráty 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti za 2014 – 2018) 

 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztráty 

Položka 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

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

Tržby z prodeje 

výrobků a služeb 
-   963 - 1,10% - 6 970 - 8,08% -30 740 -38,77% 39 904 82,20% 

Výkonová 

spotřeba 
-   961 - 1,21% - 9 298 -11,82% 

-21 510 -31,00% 26 492 55,34% 

Změna stavu 

zásob vlastní 

činnosti 

-11 070 -259,25% 9 600 141,18% - 7 800 -278,57% 11 075 221,50% 

Osobní náklady -    38 - 0,54% -   914 -13,07%     72  1,18%  560  9,10% 

Úpravy hodnot v 

provozní oblasti 
   177 44,81%    214 37,41%    81 10,31% 60 6,92% 

Ostatní provozní 

výnosy 
   634 67,81% -   292 -18,61% 1 162 90,99% - 1 333 -54,65% 

Ostatní provozní 

náklady 
    56 12,42% - 39 -7,69% -  232 -49,57% 171 72,46% 

Provozní 

výsledek 

hospodaření 

   437 69,15%     38  3,55% -   252 -22,76% 213 24,91% 

Ostatní finanční 

náklady 
-    26 -12,21%    116 62,03%      14 4,62% -   149 -47,00% 

Finanční VH -   574 -148,32% -   116 62,03% -    14 4,62% 149 47,00% 

VH před 

zdaněním 
-   137 -13,44% -    78 - 8,84% -   266 -33,08% 362 67,29% 

Daň z příjmů -    27 -13,71%     29 17,06% -    91 -45,73% 68 62,96% 

VH po zdanění -   110 -13,38% -   107 -15,03% -   175 -28,93% 294 68,37% 
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Tabulka 22: Vertikální analýza výkazu zisků a ztráty 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti za 2014 – 2018) 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (v %) 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 100 100 100 100 100 

Výkonová spotřeba 91,32 91,22 87,51 98,62 84,08 

Změna stavu zásob vlastní činnosti  4,90 - 7,88  3,53 -10,30  6,87 

Osobní náklady  8,06  8,11  7,67 12,67  7,59 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  0,45  0,66  0,99  1,79  1,05 

Ostatní provozní výnosy  1,07  1,82  1,61  5,02  1,25 

Ostatní provozní náklady  0,52  0,59  0,59  0,49  0,46 

Provozní výsledek hospodaření  0,72  1,24  1,40  1,76  1,21 

Ostatní finanční náklady  0,24  0,22  0,38  0,65  0,19 

Finanční VH  0,44 - 0,22 - 0,38 - 0,65 - 0,19 

VH před zdaněním  1,17  1,02  1,01  1,11  1,02 

Daň z příjmů  0,23  0,20  0,25  0,22  0,20 

VH po zdanění  0,94  0,83  0,76  0,89  0,82 

Při pohledu na výše uvedenou tabulku horizontální analýzy se nejprve zaměříme na tržby 

z prodeje výrobků a služeb. Hodnoty tržeb každoročně klesají a vyvrcholí to výrazným 

poklesem  mezi lety 2016 – 2017 o 38,8 %. Hodnoty v tomto zmíněném roce 2017 

dosahují v porovnání s dosaženými hodnotami vůbec nejnižších tržeb, z čehož podnik 

může vinit špatný hospodářský rok v oboru stavebnictví, kdy podnik nevyprodukoval 

tolik výkonů jako v ostatních sledovaných letech. Pro podnik je příznivé, že 

v následujícím roce 2018 se podnik dokázal zotavit a své tržby raketově vyzdvihl o 82,2 

% oproti předešlému roku, čímž dosáhl vůbec nejvyšších tržeb za všechna sledovaná 

období. 

Největší podíl na celkových tržbách je spatřen ve výkonové spotřebě, která v podniku 

představuje spotřebu materiálu a energie a náklady na služby. V procentním zastoupení 

se jedná o rozmezí 84 – 98,6 %. Z takto vysokého zastoupení má podnik velmi úzký 

prostor pro pokrytí dalších nákladů a zisku. 

Další významnou položkou ve výkazu zisku a ztráty jsou osobní náklady, představující 

mzdové náklady zaměstnanců společnosti, se kterými souvisí náklady na sociální a 

zdravotní pojištění. Tyto hodnoty v absolutním vyjádření nevykazují nijak velké výkyvy, 

a proto dosahují v procentním zastoupení stabilních hodnot kolem 8 %. Pouze v roce 
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2017 se hodnota zastoupení mírně navýšila na 12,7 % vlivem významného poklesu 

celkových tržeb. 

Ostatní nákladové a výnosové položky jsou vůči celkovým tržbám zanedbatelné a jejich 

zastoupení je mizivé. Za zmínku také stojí vyjádření se k výsledku hospodaření běžného 

období, které reflektuje klesající trend, kdy hodnoty každoročně klesají v rozmezí 13 – 

29 % až do roku 2017. Pro podnik je příznivé, že v posledním meziročním srovnání za 

roky 2017 – 2018 dokázal tento klesající vývoj zastavit, a hodnoty této položky rapidně 

navýšit o 68,4 % díky nejvyšším dosaženým tržbám za celé sledované období. Avšak 

obecně vzato položky výsledku hospodaření před zdaněním a po zdanění dosahují 

velmi nízkého poměru vůči celkovým tržbám. Tato skutečnost reflektuje fakt, že podnik 

vykazuje velký objem nákladů vůči tržbám, čímž nedosahuje nikterak velkého zisku. 

Analýza poměru těchto položek se dále promítne v poměrových ukazatelích, zejména pak 

v rentabilitě tržeb. 

3.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Další částí finanční analýzy bude zhotovení rozdílových ukazatelů, kde budou blíže 

popsány fondy společnosti DOLP ve srovnání s jejími konkurenty. Data jsou 

zaznamenána v tabulkách v absolutním vyjádření. 

Čistý pracovní kapitál 

Tabulka 23: Čistý pracovní kapitál 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti za 2014 – 2018) 

  ČPK (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

Č
P

K
 

m
an

až
er

sk
ý

 

DOLP 12 317 14 713 15 825 14 104 15 411 

FINO - trade  1 832 14 257  8 590 10 895 13 106 

KADLEC - BAU - 3 540 - 5 414 -   425 - 1 333 - 7 232 

Č
P

K
 

in
v
es

to
rs

k
ý
 

DOLP 12 708 15 025 16 006 14 285 15 632 

FINO - trade  2 774 15 123 10 525 11 941 14 195 

KADLEC - BAU - 6 092 - 5 722 - 4 922 - 2 871 - 7 138 

 

Čistý pracovní kapitál si můžeme snadněji představit jako „finanční polštář“ pro zajištění 

hladkého chodu podniku. U společnosti DOLP hodnoty tohoto ukazatele v rámci 
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manažerského a investorského přístupu dosahují velmi podobných hodnot, byť jsou 

v obou přístupech užity odlišné položky z rozvahy. Podnik v manažerském přístupu 

dosahuje po všechna období vyrovnaných hodnot, které se drží od 12 300 – 15 800 tis. 

Kč. Pro společnost to znamená, že si drží dostatečný zdroj krytí pro případné finanční 

výkyvy v budoucnu. 

Srovnáme-li společnost DOLP s její konkurencí, můžeme konstatovat, že konkurenční 

podniky nedosahují tak významného „finančního polštáře“ jako zmíněný podnik DOLP. 

Podnik FINO – trade v roce 2015 dokázal významně zvýšit hodnotu tohoto ukazatele, 

kterou si po další období dokázal udržet. Hodnoty se nadále pohybovaly v rozmezí 8 590 

– 14 250 tis. Kč. Ovšem konkurenční podnik KADLEC – BAU vykazuje záporné 

hodnoty ukazatele ČPK, čili nevytváří žádné rezervy pro krytí případných finančních 

výkyvů, a to může znamenat pro podnik velké ohrožení. 

Čisté pohotové prostředky 

Tabulka 24: Čisté pohotové prostředky 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti za 2014 – 2018) 

ČPP (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

DOLP -15 191 -15 910 -13 739 -19 719 -22 075 

FINO - trade - 8 050  5 812 - 7 191 - 2 395  2 545 

KADLEC - BAU -12 362 -23 072 -12 431 -19 727 -22 516 

 

Jako pohotové peněžní prostředky rozumíme položky finančních prostředků v hotovosti 

a na účtech. U vybraného podniku DOLP sledujeme situaci, kdy v žádném roce se 

hodnota tohoto ukazatele nedostala do kladných čísel. V posledním sledovaném roce 

2018 ukazatel dosahuje nejnižších hodnot ( - 22 075 tis. Kč) vlivem prudkého poklesu 

peněžních prostředků. V žádném sledovaném období podnik nedokáže převýšit své 

peněžní prostředky nad splatnými závazky, čili z tohoto důvodu se pohybujeme 

v záporných hodnotách, a pro podnik to znamená jisté nedostatky z pohledu likvidity. 

U konkurenčních podniků situace ohledně ukazatele ČPP není o mnoho lepší. Podnik 

KADLEC – BAU vykazuje podobné hodnoty v záporu jako podnik DOLP. Ve 

společnosti FINO – trade jsou výsledky tohoto ukazatele o trochu lepší. V letech 2014, 

2016 a 2017 podnik sice vykazuje záporné hodnoty, ovšem nejedná se o tak vysoké 

hodnoty jako u vybraného podniku DOLP. V roce 2015 a 2018 dokonce podnik dosahuje 
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kladné hodnoty, což znamená, že peněžní prostředky v těchto letech převýšily splatné 

závazky. 

3.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

V této části práci rozebereme poměrové ukazatele, které se řadí mezi nejoblíbenější a 

nejrozšířenější metodu finanční analýzy právě díky vypovídací schopnosti. 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity nám říkají, jak je podnik schopen hradit včas své splatné závazky. 

Tabulka 25: Ukazatele likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti za 2014 – 2018) 

  Likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 

O
k
am

ži
tá

 DOLP 0,25 0,38 0,22 0,18 0,03 

FINO - trade 0,34 9,44 0,28 0,52 1,89 

KADLEC - BAU 0,10 0,11 0,25 0,06 0,00 

Oborový průměr 0,42 0,51 0,64 0,67 0,68 

P
o
h
o
to

v
á 

DOLP 0,91 0,75 0,87 0,62 0,92 

FINO - trade 0,87 17,28 1,52 2,22 4,05 

KADLEC - BAU 0,55 0,73 0,97 0,94 0,44 

Oborový průměr 1,53 1,58 1,68 1,63 1,61 

B
ěž

n
á 

DOLP 1,61 1,57 1,89 1,59 1,68 

FINO - trade 1,15 21,69 1,86 3,21 5,58 

KADLEC - BAU 0,74 0,79 0,97 0,94 0,68 

Oborový průměr 1,70 1,75 1,95 1,98 1,93 

   

Okamžitá likvidita 

Ve výpočtu je zohledňován krátkodobý finanční majetek s krátkodobými závazky. 

Doporučovaná hodnota je definována v rozpětí 0,2 – 0,6. Nejlepší výsledek okamžité 

likvidity podnik DOLP dosáhl v roce 2015, kdy dosažená hodnota byla 0,38 a nejvíce se 

tak přiblížila oborovému průměru. Od tohoto roku již výsledky okamžité likvidity 

nabývaly klesajícího trendu a postupně začaly upadat až na velmi nízkou hodnotu 0,03 

v roce 2018. Zejména poslední 2 sledované roky (2017 a 2018) dosahovaly výsledky 

hodnot pod hranicí 0,2, za kterou považujeme dolní mez doporučovaných hodnot. Příčinu 
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tohoto úpadku můžeme sledovat zejména v nízkých peněžních prostředcích a vysokých 

krátkodobých závazcích. Podnik v těchto letech z tohoto hlediska není dostatečně 

likvidní, aby mohl uspokojit všechny své věřitele.  

Srovnáme-li situaci s konkurenčními podniky, můžeme zjistit, že podnik KADLEC – 

BAU dosahuje horších výsledků než podnik DOLP, neboť hodnoty kromě roku 2016 

(0,25) ani zdaleka nedosahují oborového průměru a sotva se přibližují dolní hranice 

doporučovaných hodnot. Naopak podnik FINO – trade vychází v rámci okamžité 

likvidity nejlépe ze tří sledovaných podniků, jelikož hodnoty dosahují doporučovaných 

mezí nebo je dokonce překračují. V roce 2015 a 2018 výsledky razantně přesahují 

oborové průměry díky nárůstu peněžních prostředků a poklesu krátkodobých závazků, 

díky čemuž se podnik stává pro věřitele spolehlivým a je schopen dostát svým závazkům. 

Pohotová likvidita 

Ukazatel je modifikován odečtem zásob od oběžných aktiv. Díky této změně se považuje 

za více praktický. Doporučované hodnoty se uvádějí jako 1 – 1,5 a oborový průměr se 

pohybuje kolem 1,5 – 1,6. Podnik DOLP v žádném ve sledovaném období nedosahuje 

doporučovaných hodnot, byť v letech 2014 a 2018 byly vykázány výsledky jen o pár setin 

nižší než dolní mez doporučované hodnoty. Z takto nízké pohotové likvidity je na vině 

zejména velké množství zásob, které je vázáno v podniku jako nedokončené stavby. 

Podnik tak nedisponuje dostatečnou likviditou, aby mohl dostát svým závazkům, aniž by 

nemusel prodávat zásoby. 

U konkurenčního podniku KADLEC – BAU si můžeme povšimnout podobných výsledků 

jako u podniku DOLP, jelikož zde také sledujeme výsledky ukazatele, kdy hodnoty ani 

v jednom roce nepřesáhly hranici 1, byť v letech 2016 a 2017 jen o pár setin. U druhého 

konkurenčního podniku FINO – trade opět pozorujeme situaci, kdy podnik nemá 

problémy s dostatečnou likviditou a nemusí tak řešit situaci s odprodejem zásob za 

účelem úhrady svých závazků. 

Běžná likvidita 

Ukazatel vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Z literatury jsou uváděny 



85 

 

doporučované hodnoty mezi 1,5 – 2,5, zatímco oborový průměr se vyvíjel ve sledovaném 

období od 1,7 až na 1,98. Podnik DOLP v rámci tohoto typu likvidity dosahuje 

přívětivých výsledků, neboť veškeré hodnoty tohoto ukazatele se pohybují 

v doporučovaných mezích, a v letech 2014 a 2016 se velmi přibližují k oborovému 

průměru. Díky poměrně stabilnímu poměru mezi oběžnými aktivy a krátkodobými 

závazky si podnik drží svou solventnost, aby krátkodobá pasiva nemusela být 

financována z prodeje stálých aktiv. 

Z hlediska konkurenčních podniků pozorujeme situaci, kdy podnik KADLEC – BAU má 

i při tomto druhu likvidity problémy se solventností, a v žádném roce se nepřibližuje 

k dolní hranici doporučovaných hodnot. Podnik FINO – trade kromě roku 2014, kdy 

hodnoty nedosáhly na doporučovanou hodnotu (1,15), v dalších letech nemá problém 

s likviditou a drží si velmi přívětivých výsledků běžné likvidity. 

Ukazatele rentability 

V praxi se řadí mezi nejsledovanější ukazatele, neboť se jedná o základní indikátor 

finančního zdraví podniku. 

Tabulka 26: Ukazatele rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti za 2014 – 2018) 

  Rentabilita (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

R
O

C
E

 DOLP 2,96 2,03 3,06 2,15 2,71 

FINO - trade 2,10 1,37 1,61 1,39 1,49 

KADLEC - BAU 0,54 2,07 5,10 7,76 3,45 

Oborový průměr 3,00 5,12 4,82 5,59 5,14 

R
O

A
 

DOLP 2,39 1,64 1,67 1,08 1,84 

FINO - trade 0,62 0,27 0,58 0,17 0,72 

KADLEC - BAU - 0,24 3,02 5,37 0,67 

Oborový průměr 2,38 3,55 3,26 3,95 1,19 

R
O

E
 

DOLP 5,79 4,78 3,90  2,70  4,34 

FINO - trade 0,98 0,35 0,82 0,21 0,80  

KADLEC - BAU - - 86,43 53,26 4,89 

Oborový průměr 5,87 8,47 7,20 8,83 2,68 

R
O

S
 

DOLP 0,94 0,83 0,76 0,89 0,82 

FINO - trade 0,90 0,45 0,55 0,42 0,76 

KADLEC - BAU - 0,15 1,20 2,03 0,29 

Oborový průměr 3,35 5,34 5,97 7,30 6,18 
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Pozn.: Hodnoty v tabulce č. 26 u podniku KADLEC – BAU v případě ROA v roce 2014 

a ROE v roce 2014 a 2015 chybí z důvodu záporných hodnot. 

ROCE 

Ukazatel vyjadřuje, s jakým efektem působí celkový kapitál vložený do podnikání, bez 

ohledu na zdrojích financování. Podnik DOLP  vykazuje nejvyšších hodnot v roce 2014 

a 2016 (2,96 % a 3,06 %). V prvním zmíněném roce se tato hodnota prakticky shodovala 

s oborovým průměrem. Avšak v ostatních letech již výsledky ukazatele za oborovým 

průměrem zaostávaly a nedosahovaly nijak závratných hodnot, které se pohybovaly 

kolem 2 – 3 %. Nízké hodnoty jsou způsobeny především nepostačujícími hodnotami 

položky EBIT vůči celkovému kapitálu, což znamená, že v podniku dochází k neúplné 

efektivitě v rámci investování svých zdrojů. 

Při srovnání s konkurencí zjišťujeme, že podnik FINO – trade dosahuje nízkých hodnot 

v rozpětí 1,4 – 2,1 %. Stejně jako u podniku DOLP dochází k neefektivnímu investování 

svých zdrojů. U podniku KADLEC – BAU si můžeme povšimnout velmi příznivých roků 

2016 a 2017, kdy hodnoty dosahují 5,1 a 7,76 % a zároveň převyšují oborový průměr. 

Tato situace byla zapříčiněna nárůstem položky EBIT díky zvýšenému objemu tržeb. 

V dalším roce 2018 však došlo k poklesu hodnoty tohoto ukazatele vlivem nárůstu cizích 

zdrojů, avšak z hlediska srovnávaných podniků bylo dosaženo nejlepšího výsledku. 

ROA 

Ukazatel vypovídá o tom, jakým způsobem jsou celková aktiva zhodnocena, bez ohledu 

na to, jak byla financována. Podnik DOLP po většinu sledovaných období vykazuje 

poměrně nízké hodnoty tohoto ukazatele, kdy v letech 2015 – 2017 značně zaostává za 

oborovým průměrem vlivem vysokých nákladů, z kterých pramení nízký zisk po zdanění 

(EAT) vůči celkovým aktivům. V posledním sledovaném roce 2018 ovšem podnik dosáhl 

nejvyšších tržeb za celé sledované období, což mělo dopad i na položku EAT, a díky 

tomu tak podnik dokázal navýšit výsledky tohoto ukazatele na 1,84 %. I když se tato 

hodnota nejeví nijak zvlášť vysoká, při použití srovnávacího etalonu v podobě oborového 

průměru dochází k jejímu převýšení. 
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Při srovnání s konkurencí nacházíme, že podnik FINO – trade dosahuje obzvlášť nízkých 

hodnot nepřesahujících 1 % po všechna období. Tento fakt je způsoben vysokými 

náklady, které mají za vliv nízké hodnoty položky EAT vůči celkovým aktivům. U 

podniku KADLEC – BAU zjišťujeme, že pouze v letech 2016 a 2017 dochází 

k přívětivým výsledkům ukazatele, kdy hodnoty dosahují 3 % a 5,37 % díky optimalizaci 

nákladů. 

ROE 

Ukazatel ROE je směřován zejména na vlastníky podniku, kteří tak zjišťují, zda jejich 

vložený kapitál přináší dostatečný výnos. Výsledky ukazatele v podniku DOLP nabývají 

v období 2014 – 2017 klesajícího trendu vlivem navyšujícího se vlastního kapitálu 

v podobě výsledku hospodaření minulých let a snižující se položky EAT. Následný vývoj 

v roce 2018 ovšem zaznamenal nárůst hodnoty ukazatele díky již zmíněnému růstu 

položky EAT. V procentním vyjádření se jedná o 4,34 % a vlivem výrazného poklesu 

oborového průměru se tak hodnota ukazatele nachází nad jeho úrovní. 

Při pozorování konkurence můžeme sledovat opět nízké hodnoty ukazatele u podniku 

FINO – trade, kdy hodnoty po všechna období značně zaostávají za oborovým průměrem, 

což znamená, že vložený kapitál nepřináší vlastníkům podniku dostatečný výnos. U 

druhého konkurenčního podniku KADLEC – BAU si můžeme povšimnout, že za období 

2016 – 2018 podnik dosahuje velmi příznivých hodnot, jelikož dochází ke skokovému 

nárůstu v podobě výsledku hospodaření po zdanění. 

ROS 

Ukazatel definuje, kolik zisku bylo vyprodukováno v jedné koruně tržeb. U vybraného 

podniku DOLP sledujeme situaci, kdy po všechna sledovaná období podnik vykazuje 

velmi nízké hodnoty, které nepřekračují hranici 1 %.  Při srovnání s oborovým průměrem 

dochází k značnému zaostání, což je zapříčiněno nízkým poměrem výsledku hospodaření 

po zdanění vůči celkovým vykázaným tržbám. 

Oba konkurenční podniky dosahují ještě nižších hodnot ukazatele než vybraný podnik 

DOLP. Ovšem u podniku KADLEC – BAU si můžeme povšimnout dvou období (2016 

a 2017), kdy podnik vykázal nejvyšších hodnot mezi srovnávanými podniky díky 
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vysokým hodnotám položky EAT, avšak i ve srovnání s oborovým průměrem došlo 

k značnému zaostání. 

Ukazatele zadluženosti 

Další klíčovou skupinou poměrových ukazatelů jsou ukazatele zadluženosti, díky kterým 

můžeme zhodnotit finanční zdraví podniku. Odráží se zde vztah mezi cizími a vlastními 

zdroji financování podniku, které měří rozsah zadluženosti podniku. 

Tabulka 27: Ukazatele zadluženosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti za 2014 – 2018) 

  Zadluženost (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

C
el

k
o
v
á 

za
d
lu

že
n
o
st

 DOLP 58,70 65,74 57,18 60,00 57,68 

FINO - trade 37,07 22,96 29,47 18,59 10,67 

KADLEC - BAU 105,14 102,80 76,16 83,71 86,20 

Oborový průměr 57,81 56,53 53,02 54,03 54,39 

K
o
ef

ic
ie

n
t 

sa
m

o
fi

n
an

-

co
v
án

í 

DOLP 41,30 34,26 42,82 40,00 42,32 

FINO - trade 63,00 77,04 70,53 81,32 89,33 

KADLEC - BAU -07,19 -04,00 03,50 10,09 13,80 

Oborový průměr 40,53 41,93 45,30 44,80 44,23 

 

Celková zadluženost 

U vybraného podniku DOLP se celková zadluženost drží na přijatelné úrovni, kdy 

hodnoty ukazatele dosahují kolem 60 %. Po celé sledované období hodnoty mírně 

převyšují oborový průměr, avšak jen o pár procent, čili nijak závratně. Podnik si drží 

dobrou úroveň poměru mezi cizími a vlastními zdroji financování a nemá tak problém se 

zadlužeností, respektive se získáním dodatečných zdrojů bez nutnosti navýšení vlastního 

kapitálu. 

Zhodnotíme-li situaci u konkurenčních podniků, můžeme si povšimnout u společnosti 

FINO – trade velmi nízké zadluženosti, která dosahuje v posledním sledovaném roce 

2018 svého minima na úrovni 10,67 %. Takto nízká zadluženost je způsobena zejména 

snižujícími se závazky vůči stabilně vysokým vlastním zdrojům. Situace u podniku 

KADLEC – BAU je odlišná, neboť dochází k vysoké zadluženosti po všechna období. 
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V roce 2014 a 2015 hodnoty ukazatele dokonce dosáhly nad hranici 100 %, jelikož 

hodnoty vlastního kapitálu vykazovaly záporných hodnot vlivem převádění ztráty. 

V dalších letech hodnoty ukazatele sice klesly, ale i přesto se jednalo o zadluženost mezi 

76 – 86 %, což značí pro podnik problém se získáním dodatečných zdrojů bez navýšení 

vlastního kapitálu. 

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel je doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti, a jejich součet by měl 

být roven 100 %. V převrácené straně oproti celkové zadluženosti tedy zjišťujeme, že 

podnik DOLP je financován vlastními zdroji kolem přívětivé hranice 40 %. 

Tak jak byla výše popsána zadluženost konkurenčních podniků, v zjišťování vlastních 

zdrojů vůči cizím zdrojům dochází k opačnému poměru oproti celkové zadluženosti. 

Podnik FINO – trade je tedy financován vlastními zdroji od 63 – 89 % a podnik KADLEC 

– BAU od 3,5 – 13,8 %. 

Tabulka 28: Ukazatele zadluženosti II 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti za 2014 – 2018) 

Ukazatele zadluženosti 2014 2015 2016 2017 2018 

Ú
ro

k
o
v
é 

k
ry

tí
 DOLP 02,97 05,72 03,65 02,70 06,36 

FINO - trade 01,10 00,71 01,16 00,74 01,90 

KADLEC - BAU 00,59 03,51 12,53 44,80 02,80 

D
o
b
a 

sp
lá

ce
n
í 

d
lu

h
ů
 (

le
t)

 

DOLP 12,53 17,54 11,10 14,07 11,47 

FINO - trade 07,86 05,35 03,49 01,79 00,99 

KADLEC - BAU 38,81 25,22 07,91 06,44 11,37 

  

Úrokové krytí 

Ukazatel poskytuje informaci o tom, kolikrát je zisk vyšší než úroky, respektive zda je 

pro podnik dluhové zatížení ještě únosné. Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 3x 

až 6x, přičemž hodnoty pod 3x se považují jako kritické. Podnik DOLP se kromě roku 

2017 pohybuje v mezi doporučovaných hodnot a z tohoto hlediska nemá problémy 

s hrazením úroků a úvěrů, což znamená, že se tak stává pro své věřitele důvěryhodným. 

Pouze ve zmiňovaném roce 2017 došlo ke zvýšení položky hrazených úroků v souvislosti 



90 

 

s razantním poklesem tržeb, kdy podnik musel čerpat vyšší částky úvěrů na zajištění 

hladkého chodu podniku. 

Společnost FINO – trade po celé sledované období vykazuje velmi nízkých hodnot 

ukazatele a ani v jednom roce nedosáhla na dolní mez doporučovaných hodnot. Podnik 

tak není schopen splácet své úroky a úvěry, neboť hodnoty hrazených úroků vykazují 

značný nepoměr vůči položkám EBIT. U společnosti KADLEC – BAU dochází 

k poměrné kolísavosti ukazatele, avšak po většinu období se drží v mezích 

doporučovaných hodnot, nebo je dokonce převyšuje. 

Doba splácení dluhů 

Ukazatel nám poskytuje informaci o tom, za jak dlouho je podnik schopen splatit veškeré 

své závazky z vlastních prostředků. Každý podnik by si přál mít hodnoty tohoto ukazatele 

co nejnižší. Jako doporučované hodnoty je udáváno rozmezí 3,5 – 8 let. Vybraný podnik 

DOLP dosahuje po všechna období zvýšených hodnot oproti horní doporučované hranici. 

Vůbec nejvyšších hodnot podnik vykazuje v roce 2015, kdy veškeré své dluhy by splatil 

až za 17,5 roku. Tento nárůst byl zaznamenán především vyšším využitím krátkodobých 

závazků na zajištění stavebních projektů. Pro podnik je příznivé, že v dalších letech již 

docházelo ke snižování tohoto ukazatele vlivem poklesu krátkodobých závazků. 

Situace u podniku FINO – trade je značně přívětivější, neboť podnik by byl schopen 

splatit veškeré své dluhy kolem 1 – 8 let. U druhého konkurenčního podniku je situace na 

začátku sledování o dost dramatičtější, jelikož dochází k výsledkům ukazatele mezi 25 – 

39 lety vlivem nízkého výsledku hospodaření a vysokými závazky. Pro podnik je 

příhodné, že v nadcházejících letech dokázal tyto zvlášť vysoké hodnoty ukazatele snížit 

a hodnoty se tak pohybovaly kolem přijatelné hranice od 8 do 11 let. 
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Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity disponují vypovídací hodnotou, jak efektivně podnik hospodaří se 

svými aktivy. 

Tabulka 29: Ukazatele aktivity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti za 2014 – 2018) 

  Obrat aktiv 2014 2015 2016 2017 2018 

C
el

k
o
v
á 

ak
ti

v
a 

DOLP  2,58  2,02  2,22  1,28  2,27 

FINO - trade  0,89  0,87  1,26  1,16  1,19 

KADLEC - BAU  1,77  1,64  2,54  2,65  2,34 

Oborový průměr  0,90  0,96  0,81  0,77  0,83 

S
tá

lá
 a

k
ti

v
a DOLP 59,69 30,47 32,15 30,77 86,61 

FINO - trade  1,23  1,22  1,90  1,71  1,84 

KADLEC - BAU  5,41  8,07  9,43 11,61  4,48 

Oborový průměr  2,61  2,88  2,37  2,26  2,51 

Z
ás

o
b
y

 DOLP  6,25  4,18  4,43  2,20  5,23 

FINO - trade 13,93 15,83 22,17 12,69 13,24 

KADLEC - BAU 10,35 25,50 - - 14,05 

Oborový průměr 13,30 14,50  8,71  6,49  7,43 

 

Pozn.: Hodnoty v tabulce č. 29 v rámci obratu zásob v podniku KADLEC – BAU chybí 

z důvodu nulové hodnoty položky zásob v rozvaze. 

Obrat celkových aktiv 

Ukazatel definuje, kolikrát se položka celkových aktiv obrátí v tržbách za 1 rok. Kritickou 

hranicí se považují hodnoty pod 1. Podnik DOLP po celé sledované období kromě roku 

2017 dosahuje příznivých hodnot nad hranicí 2. Obecně platí, že čím vyšší hodnoty, tím 

lépe. Pouze ve zmíněném roce 2017 se hodnota pohybuje na 1,28 vlivem významného 

poklesu v tržbách zapříčiněným méně příznivým rokem na trhu. Byť to pro společnost 

znamenalo pokles ukazatele, tak i přesto se držel nad kritickou hranicí 1 a z tohoto 

hlediska tak podnik nemusí zásadně přemýšlet nad tím, jak snižovat svá aktiva či zvyšovat 

tržby. 

Hodnoty ukazatele u konkurenčního podniku FINO – trade jsou značně nižší, neboť se 

po všechna období pohybují kolem kritické meze 1. Ve srovnání s oborovým průměr je 

ovšem pro podnik příznivé, že hodnoty ukazatele po většinu období přesahují oborový 

průměr. Podobná situace jako u podniku DOLP je zaznamenána v podniku KADLEC – 
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BAU. V posledních třech sledovaných obdobích dokonce hodnoty ukazatele převyšují 

hodnoty podniku DOLP, což znamená vyvážený poměr mezi celkovými aktivy a tržbami. 

Obrat stálých aktiv 

Oproti předešlému ukazateli zde uvažujeme místo celkových aktiv aktiva stálá. Slouží 

především pro zjištění jednatele, zda má investovat do dlouhodobého majetku. V rámci 

vybraného podniku sledujeme vysoké hodnoty ukazatele, kdy v posledním sledovaném 

roce 2018 bylo dosaženo hodnoty 86,61. Dosažené hodnoty jasně převyšují oborové 

průměry, které se pohybují kolem 2,3 – 2,8. Z takto zjištěných výsledků vyplývá jasný 

nepoměr mezi stálými aktivy podniku vůči celkovým tržbám. Z tohoto hlediska tak 

podnik může uvažovat o investici do dlouhodobého majetku. 

Konkurenční podniky nevykazují takto vysoké hodnoty jako vybraný podnik DOLP. U 

společnosti FINO – trade se hodnoty ukazatele pohybují v mezi 1,22 – 1,9 a nejvíce se 

tak přibližují oborovému průměru ze sledovaných podniků. Je to dáno zejména největším 

portfoliem vlastněného majetku. Podnik KADLEC – BAU by mohl stejně jako podnik 

DOLP uvažovat o investici do dlouhodobého majetku, jelikož výsledky ukazatele 

dosahují hodnoty v mezi 4,5 – 11,6. 

Obrat zásob 

Ukazatel definuje, kolikrát se zásoby obrátí v tržbách za 1 rok. Použijeme-li oborový 

průměr jako srovnávací etalon, můžeme si povšimnout u podniku DOLP, že dochází 

k významnému poklesu oproti oborovému průměru. Kromě roku 2017, kdy hodnoty 

dosahují 2 obrátky, se hodnoty v ostatních letech pohybují kolem 4 – 6 obrátek za rok. 

Z takto zjištěné struktury je nutno konstatovat, že společnosti se hromadí na skladě 

zásoby, které nejsou příliš likvidní a musí hradit přebytečné náklady na jejich držení. 

Proto je na zvážení jednatelů, zda je nutné držet v podniku takto velký objem zásob.  

Konkurenční podniky KADLEC – BAU a FINO - trade vykazují dobré hodnoty tohoto 

ukazatele, čili nemají problém s příliš nelikvidními zásobami na skladě.  
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Tabulka 30: Ukazatele aktivity II 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti za 2014 – 2018) 

  Doba obratu (dny) 2014 2015 2016 2017 2018 
Z

ás
o
b
y

 DOLP 57,60 86,08 81,33 163,82 68,84 

FINO - trade 25,85 22,74 16,24 28,36 27,21 

KADLEC - BAU 34,78 14,12 - - 25,62 

Oborový průměr 27,08 24,82 41,33 55,48 48,44 

P
o
h
le

d
áv

k
y

 

DOLP 53,98 39,45 50,78 75,01 81,85 

FINO - trade 49,67  2,95 57,87 50,28 38,44 

KADLEC - BAU 82,78 135,97 77,01 98,43 46,78 

Oborový průměr 176,65 153,93 156,74 151,80 141,01 

Z
áv

az
k
y

 DOLP 81,83 104,94 79,17 168,86 91,30 

FINO - trade 92,74  5,15 46,73 28,93 17,78 

KADLEC - BAU 183,34 221,14 106,48 111,79 107,16 

Oborový průměr 188,18 187,31 205,36 227,21 204,04 

 

Pozn.: Hodnoty v tabulce č. 30 v rámci obratu zásob v podniku KADLEC – BAU chybí 

z důvodu nulové hodnoty položky zásob v rozvaze. 

Doba obratu zásob 

Ukazatel udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podniku. Ideální 

situace pro podnik nastává, jestliže hodnoty tohoto ukazatele se drží na nízké úrovni. 

Důvodem je, že čím menší dobu budou zásoby ležet na skladě, tím společnost nebude 

muset vynaložit další náklady na skladování. V podniku DOLP dochází k značnému 

převýšení hodnot oborového průměru. Vůbec nejvyšších hodnot ukazatele vykazuje 

společnost v roce 2017 (164 dní) vlivem nárůstu zásob a skokovému propadu tržeb. 

V návaznosti na obrat zásob tato skutečnost reflektuje fakt, že v podniku docházelo i 

k nepříznivým výsledkům ukazatele doby obratu zásob, kdy společnost musela 

nadbytečně dlouho držet své zásoby v podniku. 

U obou srovnávaných podniků pozorujeme výsledky ukazatele pod hodnotami oborového 

průměru, což má za následek, že oba podniky nedrží na skladě zbytečně dlouho své 

zásoby. 
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Doba obratu pohledávek 

Ukazatel vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, kdy podnik musí 

čekat, než obdrží platby od svých odběratelů. Snem každého podniku je výsledek tohoto 

ukazatele co nejnižší a aby odpovídal smluvním podmínkám. U vybraného podniku 

DOLP sledujeme mírný nárůst hodnot v posledních dvou sledovaných letech 2017 a 

2018. Do této doby se podnik dočkal úhrady pohledávek zhruba do 2 měsíců. V již 

zmíněných letech se hodnota mírně navýšila na 2,5 měsíce vlivem nárůstu pohledávek. 

Zhodnotíme-li situaci komplexněji v porovnání s oborovým průměrem, můžeme si 

povšimnout, že průměrné hodnoty ve stavebnictví se drží zhruba mezi 5 a 6 měsíci, což 

jsou skoro trojnásobně vyšší hodnoty než u podniku DOLP. Z tohoto hlediska je nutno 

podotknout, že podnik si drží dobrou úroveň tohoto ukazatele a nemusí čekat příliš 

dlouhou dobu na úhradu svých pohledávek. 

O poznání horší situace je u podniku KADLEC – BAU, kde pozorujeme poměrně 

proměnlivý vývoj hodnot tohoto ukazatele. V roce 2015 podnik čekal na úhradu 

pohledávek 136 dní, naopak v posledním sledovaném roce 2018 to bylo 39 dní vlivem 

kolísavosti objemu pohledávek. Pro podnik je příznivé, že skrz vyšší dosahované hodnoty 

ukazatele je stále pod hranicí oborového průměru. Ze tří sledovaných podniků je 

z hlediska doby obratu pohledávek nejlépe podnik FINO – trade, který si v průměru drží 

hodnoty ukazatele na 50 dnech. 

Doba obratu závazků 

Ukazatel nám říká, za jak dlouhou dobu je schopen zaplatit své závazky. Výsledky 

ukazatele by měly dosahovat vyrovnaných nebo vyšších hodnot než doba obratu 

pohledávek. Situace v podniku DOLP je příznivá, neboť pravidlo dosahování vyšších 

hodnot než doba obratu pohledávek je splněna po všechna sledovaná období. Po většinu 

období hradí podnik své závazky okolo 80 – 105 dny. Pouze v roce 2017 se hodnota 

vyšvihla 169 dní vlivem mírného nárůstu závazků a výrazného poklesu tržeb. I přes tento 

fakt si drží podnik dobrou úroveň ukazatele a nemá tak problém se zajištěním finanční 

stability, neboť úhrady svých pohledávek obdrží podnik dříve, než splatí své závazky. 

U společnosti KADLEC – BAU pozorujeme poměrně vysoké hodnoty ukazatele, jelikož 

podnik hradí své závazky kolem 5 měsíců. Pro podnik je ovšem příznivé, že doba tohoto 
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ukazatele v každém sledovaném roce dokázala převýšit dobu obratu pohledávek. Naopak 

situace u podniku FINO – trade se od roku 2016 vyvíjí nepříznivým směrem, jelikož 

podnik hradí své závazky dříve, než obdrží platby od svých odběratelů a mohl by tak 

nastat problém s finanční stabilitou podniku. Pro podnik může být potěšitelným faktem 

skutečnost, že doba placení svých závazků významně nepřevyšuje dobu obratu 

pohledávek, neboť se jedná o rozdíl vyjádřený v 11 až 22 dnech. 

3.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů se řadí ke složitějším rozborovým metodám posouzení 

finančního zdraví podniku. 

Tabulka 31: Analýza soustav ukazatelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti za 2014 – 2018) 

  Soustavy ukazatelů 2014 2015 2016 2017 2018 

A
lt

m
an

ů
v
 

m
o
d
el

 DOLP  3,38  2,72  3,16  2,09  3,17 

FINO - trade  1,97  2,78  2,66  3,48  5,27 

KADLEC - BAU  1,53  1,49  2,65  2,88  2,37 

In
d
ex

  
  

IN
0
5

 DOLP  1,10  1,09  1,13  0,82  1,22 

FINO - trade  0,84  2,86  1,05  1,37  2,16 

KADLEC - BAU  0,60  0,69  1,15  1,38  0,99 

T
af

fl
er

ů
v
 

m
o
d
el

 DOLP  0,31  0,28  0,29  0,27  0,30 

FINO - trade  0,12  0,34  0,17  0,25  0,50 

KADLEC - BAU  0,15  0,18  0,24  0,26  0,16 

 

Altmanův model (Z-skóre) 

Základním záměrem Altmanova modelu je odhalení podniků, které jsou v hrozícím 

bankrotu oproti těm, u kterých je riziko bankrotu minimální. 

Pro predikci uspokojivé finanční situace je hodnota Z-skóre vyšší než 2,9. Tuto hranici 

podnik DOLP nesplňuje ve 2 letech. Poprvé se tak děje v roce 2015, kdy hodnoty dosahují 

2,72 vlivem zvýšeného nárůstu závazků (krátkodobé i dlouhodobé). Druhým rokem je 

rok 2017, kdy hodnota dosáhla 2,09 kvůli významnému poklesu v tržbách. Pro podnik je 

příznivé, že obě tyto nižší hodnoty byly zařazeny v kategorii „šedé zóny“ nevyhraněných 

výsledků, a podnik tak není ohrožen bankrotem. 
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U podniku FINO – trade nacházíme příznivé výsledky modelu pouze v posledních dvou 

sledovaných letech 2017 a 2018. Ty předešlá období dosahují nižších hodnot, avšak pro 

podnik je pozitivní, že výsledky modelu se pohybovaly v „šedé zóně“ a podnik tak není 

přímo ohrožen bankrotem. Podnik KADLEC – BAU je na tom o trochu hůře, neboť 

v žádném roce nebylo dosaženo hranice uspokojivé finanční situace, byť v roce 2017 byla 

naměřená hodnota jen o 2 setiny pod hranicí. Ve všech sledovaných období se podnik 

nachází v „šedé zóně“ a není přímo ohrožen bankrotem. 

Index IN05 

Ukazatel je považován pro hodnocení finančního zdraví českých podniků jako 

nejvhodnější. Podle statistického vyjádření je též považován jako ukazatel s velkou 

úspěšností. 

Jako predikce uspokojivé finanční situace je definována hranice nad 1,6. V podniku 

DOLP v žádném sledovaném období nebyla tato hranice dosažena a hodnoty se 

pohybovaly v „šedé zóně“ kromě roku 2017, kdy se hodnoty nevešly do této hranice o 8 

setin vlivem již zmíněného propadu tržeb. Dosažené výsledky pro podnik znamenají, že 

se pohybuje v mezích, kdy hrozí 50% šance, že podnik zkrachuje, avšak také 70% šance, 

že bude tvořit hodnotu. 

V porovnání s konkurencí je na tom nejlépe podnik FINO – trade, který v roce 2015 a 

2018 dosahuje hodnot 2,86 a 2,16, čili spadá do zóny, kdy není ohrožen bankrotem. 

V ostatních sledovaných letech již takto vysoké hodnoty nedosahuje a výsledky jsou 

řazeny do „šedé zóny.“ Důležité je také zmínit první sledovaný rok 2014, kdy podnik 

nedosáhl „šedé zóny“ jen o 6 setin zejména vlivem skokového nárůstu krátkodobých 

závazků a byl tak ohrožen bankrotem. Podnik KADLEC – BAU v letech 2014 a 2015 

vykazuje nízké hodnoty 0,6 a 0,69, což znamená, že je podnik ohrožen bankrotem. 

Pozitivním faktem je, že v těchto letech podnik nezbankrotoval a dokázal se 

v následujících letech zotavit, neboť dosáhl hodnot „šedé zóny“ a není tak přímo ohrožen 

bankrotem. 
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Tafflerův model bankrotu 

Posledním použitým modelem v této práci bude Tafflerův model bankrotu, který spadá 

jako dva předešlé modely do skupiny bankrotních. 

Podle Tafflerova modelu se posuzuje úspěšnost podniku podle toho, zda hodnoty jsou 

větší nebo menší než 0. Jestliže se výsledky modelu dostanou do záporných hodnot, 

podniku hrozí riziko bankrotu. Naopak při kladných hodnotách hrozí podniku jen malé 

riziko bankrotu. 

Podnik DOLP dosahuje stabilních výsledků modelu po všechna období, kdy hodnoty se 

pohybují kolem hranice 0,3. I když se nejedná o nijak závratně převyšující hodnotu 0, 

můžeme situaci podle tohoto modelu zhodnotit jako přívětivou, neboť se jedná o kladná 

čísla a podniku tak nehrozí vážné riziko bankrotu. 

Stejná situace platí i pro konkurenční podniky, neboť dosahují hodnot vyšších než 0 a 

nejsou tak vážně ohroženy bankrotem. O trochu lépe je na tom podnik FINO – trade, 

jehož hodnoty dosahují rozpětí od 0,12 do 0,5, zatímco podnik KADLEC – BAU se 

nachází v rozpětí 0,15 – 0,26. 

3.5 Celkové zhodnocení finanční situace 

Na základě předešlého zhotovení finanční analýzy, kdy byly vypočteny absolutní, 

rozdílové a poměrové ukazatele včetně soustavy ukazatelů podniku DOLP, a následného 

porovnání s konkurenčními podniky a oborovými průměry, nyní již můžeme komplexně 

zhodnotit finanční zdraví podniku. 

Ze struktury aktiv zjišťujeme, že podnik je kapitálově lehký, neboť drtivá většina aktiv 

je po všechna sledovaná období vázána v podobě oběžných. V číselném vyjádření se 

jedná o poměr dlouhodobého majetku vůči oběžným aktivům 5:95. Největší zastoupení 

na celkových aktivech mají zásoby (nedokončené stavby) a krátkodobé pohledávky. 

V rámci sledování pasiv je patrný poměr po všechna sledovaná období mezi vlastními a 

cizími zdroji krytí 40:60. Jako největší vlastní zdroj krytí představují hodnoty položky 

výsledku hospodaření minulých let, neboť dochází ke každoročnímu přílivu 
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nerozděleného zisku, což má za následek pravidelné navyšování hodnot. Cizí zdroje jsou 

vázány především z krátkodobých závazků, kde nepozorujeme přílišné výkyvy. 

Tržby z prodeje výrobků a služeb zažívají mírně klesající trend do roku 2016, kdy 

hodnoty každoročně klesají o pár jednotek procent. V roce 2017 ovšem pozorujeme 

výrazný propad tržeb, kdy hodnoty klesnou skoro o 40 % vlivem horší situace v oboru 

stavebnictví. Tento rok nebyl pro podnik tolik hospodářsky příznivý, aby mohl 

vyprodukovat obdobné objemy výkonů jako v předešlých letech. Pozitivním faktem 

zůstává tvrzení, že podnik se dokázal v následujícím roce 2018 zotavit a dokázal své tržby 

navýšit o 80 % oproti předešlému roku. To znamenalo vůbec nejvyšších dosahovaných 

tržeb za celé sledované období. 

Ze skupiny rozdílových ukazatelů byly provedeny ukazatele ČPK a ČPP. U ukazatele 

ČPK si podnik vede dobře a v každém roce tak disponuje „finančním polštářem“ pro 

zajištění chodu podniku a krytí případných ztrát. Zato u ukazatele ČPP má podnik jisté 

nedostatky, neboť ve všech sledovaných období vykazuje záporné hodnoty vlivem 

nedostatečných peněžních prostředků pro splacení svých závazků. Z tohoto hlediska 

podnik nedisponuje dostatečnou likviditou. 

Z pohledu likvidity zjišťujeme, že podnik není dostatečně likvidní v rámci okamžité a 

pohotové likvidity. Na vině jsou zejména vysoké závazky a nedostatečné množství 

peněžních prostředků. Pouze u ukazatele běžné likvidity jsou výsledky pozitivní, jelikož 

podnik dosahuje stabilního poměru celkových oběžných aktiv vůči závazkům a z tohoto 

hlediska se tak stává podnik solventním. 

Z hlediska rentability je nutno konstatovat, že podnik má jisté rezervy v rámci těchto 

ukazatelů. Vlivem nízké položky EBIT podnik vykazuje v ukazateli ROCE po většinu 

období nízké hodnoty. Obdobná situace se jeví i při ukazateli ROA a ROE, kdy 

v posledním sledovaném roce 2018 sice došlo k nízké hodnotě ukazatelů, ale při srovnání 

s klesajícím vývojem oborového průměru došlo k jejímu převýšení. Zřejmě největší 

nedostatky v rámci rentability spatřujeme při ukazateli ROS, neboť hodnoty v žádném 

roce nepřekročily hranici 1 % a podnik nedokázal vlivem vysokého objemu nákladů 

navýšit položku EAT vůči celkovým tržbám. 
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Celková zadluženost podniku se nachází kolem 60 % a prakticky se shoduje s oborovým 

průměrem. S celkovou zadlužeností tak podnik nemá výrazné problémy a je schopen si 

zajistit dodatečné zdroje bez toho, aby musel navýšit vlastní kapitál.  

Současně podnik nemá problémy s hrazením úroků a úvěrů, jelikož hodnoty ukazatele 

úrokového krytí se jeví pozitivně. Z hlediska doby splácení dluhu dochází k průměrné 

době splacení za 13 let, což je mírně zvýšený výsledek tohoto ukazatele a podnik by mohl 

uvažovat o variantě jak snížit závazky vůči subdodavatelům, respektive jak se obejít bez 

jejich pomoci.  

Další skupinou ukazatelů byly zhotoveny ukazatele aktivity. Podle obratu celkových 

aktiv bylo zjištěno příznivých výsledků. Na základě provedení ukazatele obratu stálých 

aktiv je doporučeno, aby podnik uvažoval o investici do dlouhodobého majetku, jelikož 

dlouhodobý majetek je v podniku vázán jen minimálně. Z hlediska obratu zásob a doby 

obratu zásob docházíme k faktu, že v podniku jsou vázány po dlouhou dobu nelikvidní 

položky zásob. Co se týče doby obratu pohledávek a závazků, zde podnik nejeví 

nedostatky, neboť doba obratu pohledávek po všechna období převyšuje dobu obratu 

závazků, což má za následek finanční stabilitu podniku. 

Ke komplexnímu posouzení byly vybrány také tři bankrotní modely. Jako první model 

byl použit Altmanův model, podle kterého jsme nezjistili závažné hrozící riziko 

v podobě bankrotu. Zato u druhého použitého modelu Indexu IN05 se hodnoty ukazatele 

pohybovaly spíše při dolní hranici „šedé zóny“ a v roce 2017 se hodnoty dokonce 

pohybovaly pod touto hranicí. Podnik tak byl ohrožen bankrotem, byť se jednalo o 

pouhých 8 setin pod hranicí „šedé zóny“. Jako poslední model byl použit Tafflerův 

model, díky kterému jsme zjistili výsledky tohoto ukazatele jako příznivé, neboť ve všech 

sledovaných letech došlo ke kladným hodnotám, a podnik tak není přímo ohrožen 

bankrotem. 
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3.6 SWOT analýza 

Na základě provedení strategické a finanční analýzy lze objektivně zhodnotit současné 

postavení podniku DOLP díky SWOT analýze. Ta nám identifikuje, jaké jsou silné a 

slabé stránky podniku, aby byl schopen čelit hrozbám a příležitostem. 

Tabulka 32: SWOT analýza podniku DOLP 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

 

• Tradice od roku 1993 

• Osobní angažovanost jednatelů 

• Individuální přístup 

• Spolehliví dodavatelé 

• Certifikáty ISO 

• Environmentální politika 

 

 

• Nízká rentabilita 

• Silná konkurence v odvětví 

• Zastaralost dlouhodobého 

majetku 

• Závislost na externích zdrojích 

• Vliv tržeb na ročním období 

 

 

 

Příležitosti Hrozby 

 

• Nákup dlouhodobého majetku 

• Ekologické domy 

• Novela stavebního zákona 

• Expanze na další trhy 

 

 

• Pokles ekonomiky 

• Růst minimální mzdy 

• Vstup nových konkurentů na trh 

• Stárnutí populace 

• Vyšší poptávka na trhu práce 
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4 NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU 

4.1 Prognóza tržeb 

Abychom mohli sestavit finanční plán podniku, nejprve bude nutné stanovit odhad 

budoucích tržeb. Tato prognóza vychází z položky tržby z prodeje výrobků a služeb, 

neboť představují absolutní podíl na celkových výkonech společnosti. 

V rámci výpočtu prognózy tržeb je důležité vymezit relevantní odvětví, do kterého spadá 

vybraný podnik. U společnosti DOLP se jedná o odvětví stavebnictví, čili kategorie 

CZ - NACE skupina F. Pro účely prognózy tržeb v odvětví se jedná o použité položky 

tržby z prodeje výrobků a služeb, stejně jako u podniku DOLP. Budoucí odhad tržeb 

v odvětví bude stanoven na základě Pearsonova korelačního koeficientu, kde bude 

zjišťována závislost vybraných relevantních makroekonomických ukazatelů na 

dosavadním vývoji tržeb odvětví.  

Tabulka 33: Pearsonův korelační koeficient 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Ministerstvo financí ČR, 2020) 

Rok 

HDP v 

běžných 

cenách       

(v mld.) 

Reálný 

HDP 

 (v %) 

Deflátor 

HDP  

(v %) 

Míra 

inflace       

(v %) 

Zaměstna

nost  

(v %) 

Míra 

nezaměstna-

nosti (v %) 

Dlouhodobé 

úrokové 

sazby (v %) 

2009 3 930 -4,7 1,9 1,0 -1,4 6,7 4,7 

2010 3 954 2,3 -1,5 1,5 -1,0 7,3 3,7 

2011 4 034 2,0 0,0 1,9 0,4 6,7 3,7 

2012 4 060 -0,8 1,5 3,3 0,4 7,0 2,8 

2013 4 098 -0,5 1,4 1,4 1,0 7,0 2,2 

2014 4 314 2,7 2,5 0,4 0,8 6,1 1,6 

2015 4 596 5,3 1,2 0,3 1,4 5,1 0,6 

2016 4 768 2,5 1,3 0,7 1,9 4,0 0,4 

2017 5 047 4,4 1,4 2,5 1,6 2,9 1,0 

2018 5 324 2,8 2,6 2,1 1,4 2,2 2,0 

2019 5 652 2,5 3,6 2,8 0,2 2,0 1,5 

2020 5 913 2,0 2,6 2,8 -0,1 2,2 1,4 

2021 6 168 2,2 2,1 2,2 0,0 2,4 1,4 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

-0,559986 -0,462826 -0,294297 -0,324794 -0,825030 0,4852484 0,7129121 
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Podle Pearsonova korelačního koeficientu jsme zjistili, že největší závislost vývoje tržeb 

odvětví je na makroekonomickém ukazateli dlouhodobých úrokových sazeb, kde tento 

koeficient činí 0,71. 

K pokračování stanovení prognózy tržeb bude následovat zjištění, který trend se nejvíce 

shoduje s vývojem tržeb v odvětví v závislosti na vývoj dlouhodobých úrokových sazeb. 

Při výběru relevantních trendů bylo použito trendu lineárního, logaritmického, 

exponenciálního, polynomického a mocninného. Každý z těchto trendů obsahuje 

koeficient determinace, podle kterého můžeme vyvodit největší spolehlivost trendu. 

Rovnice každého trendu se skládá z y = tržby odvětví a x = dlouhodobé úrokové sazby. 

Tabulka 34: Srovnání koeficientů determinace 

(Zdroj: Vlastní zpracování – zdroje dat: Český statistický úřad, 2020) 

 

Největší spolehlivost trendu obsahuje polynomický trend, kde koeficient determinace činí 

0,78 a jasně převyšuje ostatní trendy. Z tohoto důvodu budeme nadále v prognóze tržeb 

odvětví v období 2019 - 2022 pracovat s tímto trendem. 

 

Trend Rovnice 

Koeficient 

determinace 

R² 

Lineární y = 13 122 804,50x + 161 665 260,99 0,51 

Logaritmický y = 17 300 763,54ln(x) + 181 560 863,46 0,28 

Exponenciální y = 163 820 343,04e0,07x 0,50 

Polynomický y = 7 799 007,79x2 - 25 112 351,43x + 193 686 633,26 0,78 

Mocninný y = 180 719 575,91x0,09 0,29 



103 

 

 

Graf 3: Vývoj polynomického trendu 

(Zdroj: Vlastní zpracování – zdroje dat: Český statistický úřad, 2020) 

  

Optimistická varianta 

Tabulka 35: Optimistická varianta prognózy tržeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti a MPO) 

Rok Tržby odvětví 

Tempo 

růstu 

trhu 

Tržby 

společnosti 

DOLP 

Tempo 

růstu 

tržeb 

Tržní 

podíl 

Tempo 

růstu 

tržního 

podílu 

2009 247 560 079 - 92 475 - 0,04% - 

2010 214 187 516 -13,48% 61 598 -38,37% 0,03% -28,76% 

2011 205 532 003 - 4,04% 81 060 46,16% 0,04% 52,32% 

2012 176 590 438 -14,08% 94 256  6,98% 0,05% 24,52% 

2013 170 929 413 - 3,21% 80 913 -14,31% 0,05% -11,47% 

2014 183 978 762  7,63% 87 217  4,49% 0,05% - 2,92% 

2015 206 934 631 12,48% 86 254 - 4,21% 0,04% - 7,55% 

2016 167 590 404 -19,01% 79 284 - 0,21% 0,05% 13,50% 

2017 163 613 553 - 2,37% 48 544 -38,77% 0,03% -37,28% 

2018 177 623 474  8,56% 88 448 82,20% 0,05% 67,83% 

2019 173 565 874 - 2,28% 93 399  5,60% 0,05%  8,10% 

2020 173 815 397  0,14% 101 079  8,22% 0,06%  8,10% 

2021 173 815 397  0,00% 109 233  8,07% 0,06%  8,10% 

2022 173 815 397  0,00% 118 044  8,07% 0,07%  8,10% 

 

Optimistická varianta reflektuje doposud zjištěný postup podle výše uvedených výpočtů. 

Předpovídané tempo růstu trhu vykazuje v roce 2019 pokles o 2,28 % a v dalších letech 

y = 7 799 007,79x2 - 25 112 351,43x + 193 686 633,26
R² = 0,78
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bude tato dosahovaná úroveň na prakticky neměnné hodnotě. Průměrné tempo růstu 

tržního podílu bylo stanoveno na 8,10 %, čili o tuto hodnotu každoročně rostl tržní podíl 

podniku v predikovaném období. Podle zjištěných výsledků vývoje tržního podílu a 

vývoje růstu trhu, následně můžeme stanovit hodnoty tempa růstu tržeb podniku. Ty 

dosahovaly za období 2009 – 2018 průměrného tempa 5 % a podle predikce by v letech 

2019 – 2022 měly dosahovat průměrného nárůstu o 7,5 %. 

Pesimistická varianta 

Tabulka 36: Pesimistická varianta prognózy tržeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti a MPO) 

Rok 
Tržby 

odvětví 

Tempo 

růstu 

trhu 

Tržby 

společnosti 

DOLP 

Tempo 

růstu 

tržeb 

Tržní 

podíl 

Tempo 

růstu 

tržního 

podílu 

2009 247 560 079 - 92 475 - 0,04% - 

2010 214 187 516 -13,48% 61 598 -38,37% 0,03% -28,76% 

2011 205 532 003 - 4,04% 81 060 46,16% 0,04% 52,32% 

2012 176 590 438 -14,08% 94 256  6,98% 0,05% 24,52% 

2013 170 929 413 - 3,21% 80 913 -14,31% 0,05% -11,47% 

2014 183 978 762  7,63% 87 217  4,49% 0,05% - 2,92% 

2015 206 934 631 12,48% 86 254 - 4,21% 0,04% - 7,55% 

2016 167 590 404 -19,01% 79 284 - 0,21% 0,05% 13,50% 

2017 163 613 553 - 2,37% 48 544 -38,77% 0,03% -37,28% 

2018 177 623 474  8,56% 88 448 82,20% 0,05% 67,83% 

2019 173 565 874 - 2,28% 93 401  5,60% 0,05%  8,10% 

2020 173 815 397  0,14% 98 632  5,60% 0,06%  8,10% 

2021 173 815 397  0,00% 104 155  5,60% 0,06%  8,10% 

2022 173 815 397  0,00% 109 988  5,60% 0,07%  8,10% 

 

V pesimistické variantě prognózy tržeb bylo uvažováno o zpomalení růstu tržeb 

v predikovaném období 2019 – 2022 oproti optimistické variantě. Tržby v této prognóze 

každoročně rostly o 5,6 %, což je hodnota z roku 2019 v optimistické variantě, avšak bez 

předpokladu růstu tempa. V porovnání s minulým obdobím, kdy tržby rostly průměrně o 

5 %, dochází zde k rozdílu nárůstu jen o 0,6 %. 
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4.2 Předpoklady pro sestavení finančního plánu 

Tato část práce bude zaměřena na stanovení předpokladů, které povedou k následnému 

sestavení finančního plánu společnosti DOLP. Finanční plán bude zhotoven ve dvou 

variantách – v optimistické a pesimistické. 

4.2.1 Stanovení položek výkazu zisků a ztrát 

Pro stanovení položek výkazu zisků a ztrát bude použita metoda procentuálního podílu 

na tržbách. V níže zhotovené tabulce můžeme sledovat zastoupení jednotlivých položek 

na tržbách. 

Tabulka 37: Procentuální podíl na tržbách vybraných položek 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti 2014 - 2018) 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 Průměr 

Výkonová spotřeba 96,02% 99,03% 87,51% 98,62% 84,08% 93,05% 

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti 
-5,15% -8,56% 3,53% -10,30% 6,87% -2,72% 

Osobní náklady 8,48% 8,80% 7,67% 12,67% 7,59% 9,04% 

Úpravy hodnot v 

provozní oblasti - trvalé 
0,48% 0,72% 0,99% 1,79% 1,05% 1,00% 

Ostatní provozní výnosy 1,13% 1,97% 1,61% 5,02% 1,25% 2,20% 

Ostatní provozní 

náklady 
0,54% 0,64% 0,59% 0,49% 0,46% 0,54% 

Ostatní finanční náklady 0,54% 0,64% 0,59% 0,49% 0,46% 0,54% 

 

Ze zjištěných poměrů jasně dominuje největším zastoupením na tržbách položka 

výkonové spotřeby, která dosahuje podíl 93,05 %. Tato položka v sobě skrývá spotřebu 

materiálu a energií a vynaložené náklady na služby. V letech 2014, 2015 a 2017 dosahuje 

tato položka velmi vysokých podílu na tržbách, které se pohybují v rozmezí 96 – 98,6 %. 

Z takto zjištěných vysokých poměrů podnik DOLP nemá příliš velkou šanci na vytvoření 

dostatečně vysokého zisku, neboť prakticky celá část tržeb je pokryta náklady. Z tohoto 

důvodu se jednatelé společnosti chtějí do budoucna zaměřit na optimalizaci nákladů, aby 

mohli snížit tento poměr. V rámci optimalizace nákladů si jednatelé slibují, že budou 

analyzovat náklady, které jsou v podniku nepotřebné a které by se mohly eliminovat. 

Zároveň snížení podílu výkonové spotřeby na tržbách chtějí dosáhnout vyjednáním 
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lepších podmínek se svými dlouhodobými partnery. Z těchto aspektů je tak do budoucna 

očekáváno snížení tohoto vysokého podílu, které se promítne do finančního plánu. 

Další významný podíl na tržbách, avšak ne tak početný jako u výkonové spotřeby, je 

sledován u položky osobních nákladů. Největší částí těchto nákladů jsou vynaložené 

mzdy na pracovníky. Po celé sledované období tato položka dosahuje prakticky 

neměnných hodnot a z toho důvodu bude pro finanční plán použit průměrný podíl 9,04 % 

za minulé období. 

Ostatní položky již nedosahují nijak závratného zastoupení na celkových tržbách a proto 

bude predikce promítnuta ve finančním plánu podle dosaženého průměrného podílu na 

tržbách za minulé období a u odpisů podle plánu investic. 

4.2.2 Stanovení položek rozvahy 

Položky rozvahy budou pro účely stanovení finančního plánu odhadovány podle doby 

obratu. Jedná se o položky zásob, pohledávek a závazků. 

Tabulka 38: Doby obratů vybraných položek 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti 2014 - 2018) 

Doba obratu 2014 2015 2016 2017 2018 Průměr 

Zásoby  57,60  86,08  81,33 163,82  68,84  91,53 

Pohledávky  53,98  39,45  50,78  75,01  81,85  60,21 

Krátkodobé závazky  81,83 104,94  79,17 168,86  91,30 105,22 

 

U všech těchto tří položek byla zaznamenána za posledních 5 let kolísavost hodnot, a 

proto budou použity průměrné doby obratu vybraných položek při výpočtu finančního 

plánu. Jednatelé v tomto směru neuvažují o snížení doby obratu vybraných položek a 

proto zůstanou bez zásahu. 

4.2.3 Plán dlouhodobého majetku a investic 

Podle jednatelů společnosti byl vytvořen konkrétní plán investic do dlouhodobého 

majetku. Jelikož podnik DOLP disponuje již zastaralým majetkem, rozhodli se jednatelé 

o jeho nahrazení za nový majetek. Vedení tak plánuje investovat v roce 2020 do tří 

položek – nákladní vůz, UNC nakladač, osobní automobil. Celková pořizovací cena tak 

vyjde na 3 076 tis. Kč. Pro účely práce tak bude rozpracován podrobný plán investic. 
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Tabulka 39: Plánované investice 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Aktuální tržní ceny majetku, 2020) 

Plánované investice Pořizovací cena (v Kč) 

Nákladní vůz MAN 1 525 900 

UNC nakladač   840 000 

Osobní automobil Hyundai   710 000 

Celkem 3 075 900 

 

Nákladní vůz MAN 

Nákladní vůz je nezbytný při práci na stavbách, a proto se vedení společnosti rozhodlo 

starý vůz nahradit novým. Ze tří zamýšlených koupí je právě investice do nákladního 

vozu nejnákladnější a podle jednatelů se dá považovat i za nejvýznamnější. 

Tabulka 40: Plán investice - Nákladní vůz 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Informace ze společnosti DOLP ) 

 

 

 

 

Pořizovací cena na trhu s nákladními vozy byla odvozena na částku 1 525 900 Kč. Podnik 

tento majetek bude odpisovat po dobu 5 let. Roční odpis tak činí 305 180 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákladní vůz MAN (hodnoty v Kč) 

Rok Vstupní cena Odpis Zůstatková cena 

2020 1 525 900   305 180 1 220 720 

2021 1 220 720   305 180   915 540 

2022   915 540   305 180   610 360 

2023   610 360   305 180   305 180 

2024   305 180   305 180 0 
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UNC nakladač 

Obdobná situace platí i u další investice do UNC nakladače. Opět se jedná o majetek, bez 

kterého se podnik neobejde při realizaci zakázek. 

Tabulka 41: Plán investice - UNC nakladač  

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Informace ze společnosti DOLP) 

 

 

 

 

Na trhu se stavebními stroji se hodnota pohybuje na 840 000 Kč. Doba odpisování je 5 

let a roční odpis je stanoven na konstantní výši 168 000 Kč. 

Osobní automobil Hyundai 

Investice do osobního automobilu vyšla z apelu stavbyvedoucích, kteří jsou při své práci 

nuceni využívat vůz, díky kterému by mohli přejíždět ze stavby na stavbu a kontrolovat 

tak práci svých podřízených. Konkrétní značka vozu sice nebyla v požadavku 

stavbyvedoucích, ale jednatelé se rozhodli podle vlastních zkušeností právě pro značku 

Hyundai s modelem Santa Fe. 

Tabulka 42: Plán investice – Osobní automobil 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Informace ze společnosti DOLP) 

Osobní automobil Hyundai (hodnoty v Kč) 

Rok Vstupní cena Odpis Zůstatková cena 

2020 710 000 142 000 568 000 

2021 568 000 142 000 426 000 

2022 426 000 142 000 284 000 

2023 284 000 142 000 142 000 

2024 142 000 142 000 0 

 

Konkrétní model Santa Fe je možný koupit v salonu Hyundai za cenu 710 000 Kč. I zde 

byla zvolena odpisová doba 5 let, při neměnné hodnotě odpisů 142 000 Kč. 

 

UNC nakladač (hodnoty v Kč) 

Rok Vstupní cena Odpis Zůstatková cena 

2020 840 000 168 000 672 000 

2021 672 000 168 000 504 000 

2022 504 000 168 000 336 000 

2023 336 000 168 000 168 000 

2024 168 000 168 000 0 
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Způsob financování 

Podle vedoucího ekonomického oddělení byl stanoven způsob financování těchto tří 

zamýšlených investic.  

Tabulka 43: Způsob financování - Osobní automobil 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Informace obdržené z banky) 

Předmět úvěru Osobní automobil 

Výše úvěru 710 000 Kč 

Doba splácení 3 roky 

Úroková sazba 7,9 % p. a. 

Forma splácení měsíční splátky 

Měsíční splátka 22 216 Kč 

Zaplacené úroky celkem 89 779 Kč 

 

U osobního automobilu bylo rozhodnuto o financování účelovým podnikatelským 

úvěrem v hodnotě 710 tis. Kč formou měsíčních splátek po dobu 3 let. Ve výše uvedené 

tabulce jsou vyznačeny hlavní parametry úvěru. 

Poskytnutí úvěru je plánováno k 1. 7. 2020, čili od tohoto data začíná být úvěr platný a 

ke konci měsíce již podnik začíná tento úvěr splácet. V níže vypracované tabulce je 

kompletní rozpis položek, které se týkají úvěru. 

Tabulka 44: Splátkový kalendář úvěru 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Informace obdržené z banky) 

Rok Měsíc 
Počáteční 

hodnota 
Úrok Úmor 

Konečná 

hodnota 

Nákladové 

úroky 

2020 

7 710 000   4 674  17 542 692 458 

26 297 

8 692 458   4 559  17 657 674 801 

9 674 801   4 442  17 774 657 027 

10 657 027   4 325  17 891 639 136 

11 639 136   4 208  18 008 621 128 

12 621 128   4 089  18 127 603 001 

2021 

1 603 001   3 970  18 246 584 755 

39 533 

2 584 755   3 850  18 366 566 388 

3 566 388   3 729  18 487 547 901 

4 547 901   3 607  18 609 529 292 

5 529 292   3 485  18 732 510 560 

6 510 560   3 361  18 855 491 705 

7 491 705   3 237  18 979 472 726 

8 472 726   3 112  19 104 453 622 
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9 453 622   2 986  19 230 434 393 

10 434 393   2 860  19 356 415 036 

11 415 036   2 732  19 484 395 553 

12 395 553   2 604  19 612 375 940 

2022 

1 375 940   2 475  19 741 356 199 

20 930 

2 356 199   2 345  19 871 336 328 

3 336 328   2 214  20 002 316 326 

4 316 326   2 082  20 134 296 193 

5 296 193   1 950  20 266 275 927 

6 275 927   1 817  20 400 255 527 

7 255 527   1 682  20 534 234 993 

8 234 993   1 547  20 669 214 324 

9 214 324   1 411  20 805 193 519 

10 193 519   1 274  20 942 172 577 

11 172 577   1 136  21 080 151 497 

12 151 497     997  21 219 130 278 

2023 

1 130 278     858  21 358 108 920 

 3 019 

2 108 920     717  21 499  87 421 

3  87 421     576  21 641  65 780 

4  65 780     433  21 783  43 997 

5  43 997     290  21 926  22 071 

6  22 071     145  22 071 0      

 

Tabulka 45: Způsob financování - Nákladní vůz + UNC nakladač 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Informace obdržené z banky) 

Předmět úvěru Nákladní vůz + UNC nakladač 

Způsob financování 50 % úvěr, 50 % hotovost 

Výše úvěru 1 182 950 Kč 

Doba splácení 3 roky 

Úroková sazba 9,9 % p. a. 

Forma splácení měsíční splátky 

Měsíční splátka 38 115 Kč 

Zaplacené úroky celkem 189 187 Kč 

Další způsob financování u nákladního vozu a UNC nakladače byla zvolena možnost 

čerpání úvěru, avšak jen do poloviční výše. Druhá polovina bude financována peněžními 

prostředky společnosti. Opět zde bude poskytnut podnikatelský úvěr se splácením formou 

měsíčních splátek. 

Na následující straně je uveden také podrobný rozpis položek týkajících se úvěru. 
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Tabulka 46: Splátkový kalendář úvěr  (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Informace obdržené z banky) 

Rok Měsíc 
Počáteční 

hodnota 
Úrok Úmor 

Konečná 

hodnota 

Nákladové 

úroky 

2020 

7 1 182 950   9 759  28 356 1 154 594 

55 008 

8 1 154 594   9 525  28 590 1 126 005 

9 1 126 005   9 290  28 825 1 097 179 

10 1 097 179   9 052  29 063 1 068 116 

11 1 068 116   8 812  29 303 1 038 813 

12 1 038 813   8 570  29 545 1 009 268 

2021 

1 1 009 268   8 326  29 788 979 480 

83 243 

2 979 480   8 081  30 034 949 446 

3 949 446   7 833  30 282 919 164 

4 919 164   7 583  30 532 888 632 

5 888 632   7 331  30 784 857 848 

6 857 848   7 077  31 038 826 810 

7 826 810   6 821  31 294 795 517 

8 795 517   6 563  31 552 763 965 

9 763 965   6 303  31 812 732 152 

10 732 152   6 040  32 075 700 078 

11 700 078   5 776  32 339 667 738 

12 667 738   5 509  32 606 635 132 

2022 

1 635 132   5 240  32 875 602 257 

44 476 

2 602 257   4 969  33 146 569 111 

3 569 111   4 695  33 420 535 691 

4 535 691   4 419  33 696 501 996 

5 501 996   4 141  33 973 468 022 

6 468 022   3 861  34 254 433 768 

7 433 768   3 579  34 536 399 232 

8 399 232   3 294  34 821 364 411 

9 364 411   3 006  35 109 329 302 

10 329 302   2 717  35 398 293 904 

11 293 904   2 425  35 690 258 214 

12 258 214   2 130  35 985 222 229 

2023 

1 222 229   1 833  36 282 185 947 

 6 460 

2 185 947   1 534  36 581 149 366 

3 149 366   1 232  36 883 112 484 

4 112 484     928  37 187  75 297 

5  75 297     621  37 494  37 803 

6  37 803     312  37 803 0        
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Pro úplnou přehlednost je dále uvedena níže vypracovaná tabulka, která shrnuje hlavní 

parametry investice do dlouhodobého hmotného majetku. Tato tabulka nám poslouží 

k vypracování finančního plánu, kde se tato investice promítne. 

Tabulka 47: Přehled investice 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Informace ze společnosti DOLP) 

 

4.3 Optimistická varianta finančního plánu 

Jako první variantu finančního plánu bude uvedena optimistická variace, kde budeme 

vycházet z prognózy tržeb, která byla také sestavena v optimistické podobě. Finanční 

plán bude sestavován u vybraného podniku DOLP za období 2019 – 2022., a bude se 

týkat plánovaného výkazu zisků a ztráty, aktiv, pasiv a cash flow. 

4.3.1 Plánovaný výkaz zisků a ztráty  

Tato část práce je zaměřena již na první plánovaný výkaz společnosti, kterým je výkaz 

zisků a ztráty. Zde bude nadále popsán vývoj hodnot hlavních položek, které měly 

podstatný vliv na vývoj výsledku hospodaření. Metody pro stanovení prognózy 

jednotlivých položek budou blíže popsány, ovšem nejčastěji se jednalo o procentuální 

podíl na tržbách a v případě odpisů šlo o stanovení podle plánu investic. 

 

 

 

Hmotné movité věci 2018 2019 2020 2021 2022 

Investice 

2019-

2022 

celkem 

Původní - odpisy   927   482   138    55     0   

             - zůstatková hodnota k 31. 12.   675   193    55     0     0   

Nový      - investice brutto       0 3 076     0     0 3 076 

             - pořizovací hodnota k 31. 12.       0 3 076 3 076 3 076   

             - odpisy  

                (1/5 z pořizovací hodnoty k 1.1.)       0   615   615   615   

             - investice netto   -  482 2 323 -  670 -  615   555 

Celkem  - odpisy   927   482   753   670   615   

             - zůstatková hodnota   675   193 2 516 1 846 1 230   

              

Pozemky - zůstatková hodnota k 31. 12.   324 324 324 324 324   
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Tabulka 48: Plánovaný výkaz zisků a ztráty 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaný výkaz zisků a ztráty 

Položka 2019 2020 2021 2022 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 93 399 101 079 109 233 118 044 

Výkonová spotřeba 85 508 92 539 100 004 108 071 

Změna stavu zásob vlastní činnosti - 1 400 - 1 400 - 1 400 - 1 400 

Osobní náklady  8 444  9 138  9 875 10 672 

Úpravy hodnot v provozní oblasti - trvalé    482    753    670    615 

Ostatní provozní výnosy  2 052  2 221  2 400  2 594 

Ostatní provozní náklady    508    550    594    642 

Provozní výsledek hospodaření  1 910  1 720  1 890  2 038 

Nákladové úroky a podobné náklady  0          81    123     65 

Ostatní finanční náklady    168    168    168    168 

Finanční VH -   168 -   168 -   168 -   168 

VH před zdaněním  1 742  1 471  1 599  1 805 

Daň z příjmů    341    288    313    353 

VH po zdanění  1 401  1 183  1 286  1 452 

 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 

Vývoj hodnot této položky odkazuje na kapitolu prognózy tržeb, kde je do budoucího 

období očekáván průměrný nárůst tržeb o 7,5 %. Podle tohoto vývoje jsou nadále zásadně 

ovlivněny ostatní položky, které jsou stanoveny pomocí procentuálního podílu na tržbách. 

Výkonová spotřeba 

Jak již bylo předestřeno v kapitole předpokladů pro sestavení finančního plánu, položka 

výkonové spotřeby zaujímá největší část na dosažených tržbách. Za minulé období se 

jednalo o průměrný podíl 93 %. Jednatelé společnosti se zavázali do budoucna tento podíl 

snížit pomocí optimalizace nákladů a vyjednání lepších podmínek se svými dodavateli. 

Z tohoto důvodu jsou hodnoty této položky v optimistické variantě finančního plánu 

vypočteny podle procentuálního podílu na tržbách, avšak vlivem očekávaného snížení 

podílu na tržbách byl tento průměrný podíl snížen o 1,5 %. 

Za zmínku také stojí predikce výkazu zisků a ztráty v případě, kdyby se jednatelům 

nepodařilo dosáhnout kýženého snížení podílu výkonové spotřeby na tržbách. Tato 

varianta uvažuje s dosavadním podílem výkonové spotřeby na 93 %. 
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Tabulka 49: Plánovaný výkaz zisků a ztráty s úpravou 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 2019 2020 2021 2022 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 93 399 101 079 109 233 118 044 

Výkonová spotřeba 86 909 94 055 101 643 109 842 

Změna stavu zásob vlastní činnosti - 1 400 - 1 400 - 1 400 - 1 400 

Osobní náklady 8 444 9 138 9 875 10 672 

Úpravy hodnot v provozní oblasti - trvalé 482 753 670 615 

Ostatní provozní výnosy 2 052 2 221 2 400 2 594 

Ostatní provozní náklady 508 550 594 642 

Provozní výsledek hospodaření 509 204 251 267 

Nákladové úroky a podobné náklady 0 81 123 65 

Ostatní finanční náklady 168 168 168 168 

Finanční VH -   168 -   168 -   168 -   168 

VH před zdaněním 341 -    45 -    40 34 

Daň z příjmů 67 -     9 -     8 7 

VH po zdanění 274 -    36 -    32 27 

 

Podle výše zhotovené tabulky, kde jsou sestaveny zjednodušenou formou hlavní položky 

výkazu zisků a ztráty, si můžeme povšimnout, že kdyby se jednatelům společnosti 

nepodařilo snížit vysoký podíl výkonové spotřeby na tržbách, docházelo by k razantnímu 

propadu výsledku hospodaření. V letech 2020 a 2021 by dokonce podnik generoval 

ztrátu. 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 

Prognóza hodnot této položky je poměrně těžko predikovatelná, neboť za minulé období 

dochází ke kolísavosti hodnot, kdy jeden rok jsou hodnoty kladné a další rok zase 

záporné. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke stanovení budoucích hodnot podle slov 

jednatele, který odhaduje konstantní výši této položky na hodnotě 1 400 tis. Kč se 

záporným znaménkem. Tato skutečnost reflektuje situaci, kdy podnik DOLP bude na 

konci každého predikovaného roku vykazovat větší nárůst nedokončené výroby oproti 

jeho úbytku. Predikovaná hodnota zároveň představuje průměrnou hodnotu této položky, 

která byla dosažena za minulé období. 
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Osobní náklady 

Vývoj predikovaných hodnot je odvozen od procentního podílu na tržbách, kdy osobní 

náklady zaujímaly v minulém období 9,04 %. Do budoucna není očekáván přílišný nárůst 

nebo změna kapacit pracovníků, čili z tohoto důvodu je tento poměr zachován. 

Úpravy hodnot v provozní oblasti - trvalé 

Odpisy jsou odhadovány na základě plánované investice, která byla popsána v předešlé 

kapitole. Odpisy investovaného majetku byly stanoveny podle doby použití v podniku, 

což činilo 5 let. Zároveň zde nesmí být opomenut stávající majetek, který byl podle 

dosavadního tempa v budoucím období zcela odepsán. 

Ostatní provozní výnosy a náklady 

Obě tyto položky zásadně neovlivňují výsledek hospodaření, neboť položka ostatních 

provozních výnosů dosahuje průměrného podílu na tržbách za minulé období 2,20 % a 

ostatní provozní náklady 0,54%. U obou těchto položek byl použit procentuální podíl na 

tržbách pro predikci do budoucího období. 

Nákladové úroky a ostatní finanční náklady 

Nákladové úroky nebyly v minulém období vykazovány, čili z tohoto důvodu je i nadále 

hodnota v predikovaném roce 2019 nulová. Ovšem vlivem investice, která je plánována 

k roku 2020, dochází k čerpání úvěru, kde již podnik úroky hradí. Přehledný rozpis úroků 

je uveden v kapitole způsob financování investic. 

Ostatní finanční náklady představují úroky hrazené z kontokorentního úvěru, který 

podnik využívá. Z důvodu těžko předvídatelného budoucího vývoje bude hodnota této 

položky stanovena podle posledního sledovaného roku 2018 na hodnotě 168 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření 

Při součtu provozního a finančního výsledku hospodaření dostáváme výsledek 

hospodaření před zdaněním. Daňová sazba byla stanovena podle dosavadního zjištěného 

vývoje z výkazu zisků a ztráty. Výsledek hospodaření po zdanění dosahuje v roce 2020 

poklesu o 15,5 % oproti předešlému roku vlivem plánované investice. V dalších letech 

ovšem dochází k pozvolnému nárůstu výsledku hospodaření po zdanění. 
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4.3.2 Plánovaná rozvaha 

V plánované rozvaze bude nadále sestaven finanční plán nejprve pro aktiva, poté pro 

pasiva. Opět i u rozvahy počítáme s optimistickou variantu stejně jako v předešlém 

plánovaném výkazu zisků a ztráty. 

Tabulka 50: Plánovaná rozvaha - aktiva 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaná rozvaha - Aktiva 

Položka 2019 2020 2021 2022 

AKTIVA CELKEM 45 366 50 406 53 474 56 842 

Dlouhodobý majetek    552  2 875  2 205  1 590 

Dlouhodobý hmotný majetek    517  2 840  2 170  1 555 

   Pozemky    324    324    324    324 

   Hmotné movité věci a jejich soubory    193  2 516  1 846  1 231 

Dlouhodobý finanční majetek     35     35     35     35 

Oběžná aktiva 44 593 47 310 51 048 55 032 

Zásoby 23 748 25 700 27 774 30 014 

Krátkodobé pohledávky 15 622 16 907 18 270 19 744 

Peněžní prostředky  5 223  4 703  5 004  5 273 

Časové rozlišení    221    221    221    221 

 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek představuje v podniku hmotný a finanční majetek. Hmotný majetek 

je zastoupen pozemkami a hmotnými movitými věci. Pozemky jsou v celém minulém 

období na neměnné hodnotě 324 tis. Kč a z toho důvodu je očekáván i budoucí vývoj této 

položky. Hmotné movitě věci a jejich soubory již představují v predikovaném období 

plánované investice do tří položek, které byly detailněji rozepsány v kapitole plánu 

dlouhodobého majetku a investic. Zamýšlená investice je datována k roku 2020, a proto 

dochází mezi roky 2019 a 2020 k takovému rapidnímu nárůstu, který můžeme sledovat 

ve výše zhotovené tabulce. Vlivem odpisů však zůstatková hodnota v dalších letech klesá. 

Dlouhodobý finanční majetek byl po celé minulé období na stejné výši a do budoucna se 

neplánuje změna této položky. 
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Zásoby a pohledávky 

Obě tyto položky se odvíjí od průměrných dob obratu za minulé období. Vedení podniku 

v budoucím období neočekává zásadní změny těchto položek a proto zůstávají zachovány 

doby obratu. 

Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky se odvíjí od plánovaného výkazu cash flow, který bude následovat 

v další kapitole. Bez provedení výkazu cash flow by nebylo možné spolehlivě stanovit 

hodnoty této položky. 

Časové rozlišení 

Vývoj časového rozlišení byl odhadnut podle posledního známého roku 2018 ve výši 

221 tis. Kč. 

Tabulka 51: Plánovaná rozvaha – pasiva 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaná rozvaha - Pasiva 

Položka 2019 2020 2021 2022 

PASIVA CELKEM 45 366 50 406 53 474 56 842 

Vlastní kapitál 18 067 19 250 20 536 21 988 

Základní kapitál  1 302  1 302  1 302  1 302 

Ážio a kapitálové fondy  3 950  3 950  3 950  3 950 

Fondy ze zisku    148    148    148    148 

VH minulých let 11 266 12 667 13 850 15 136 

VH běžného období  1 401  1 183  1 286  1 452 

Cizí zdroje 27 299 31 155 32 937 34 854 

Dlouhodobé závazky 0        1 612  1 011    353 

Krátkodobé závazky 27 299 29 543 31 926 34 502 

 

Vlastní kapitál 

Hodnoty položek základního kapitálu, ážia a kapitálových fondů a fondů ze zisku jsou 

prognózovány podle dosaženého vývoje v minulém období, kdy všechny tyto uvedené 

položky nezaznamenaly žádnou změnu a zůstaly na konstantní výši. 

Výsledek hospodaření běžného období koresponduje s plánovaným výkazem zisků a 

ztráty, kde byla vypočtena právě hodnota této položky. Podle filozofie jednatelů 
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společnosti je převáděn celý zisk z běžného období do výsledku hospodaření minulých 

let v budoucím období. Z tohoto důvodu tak nedochází k rozdělení zisku. V budoucím 

období je očekáváno zachování filozofie jednatelů, a proto je nadále celý zisk ve 

společnosti nerozdělen. 

Cizí zdroje 

Cizí zdroje představují ve společnosti dlouhodobé a krátkodobé závazky. Dlouhodobé 

závazky jsou v prognózovaném období plánovány podle způsobu financování investic, 

kdy společnost využívá úvěr na zamýšlené investice. Konkrétní hodnoty této položky jsou 

detailněji popsány v kapitole plán dlouhodobého majetku a investic. 

Krátkodobé závazky se řídí dosaženým vývojem doby obratu za minulé období. 

V budoucím období se nepředpokládají změny těchto dob, a proto se s nimi počítají i do 

budoucna. 
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4.3.3 Plánované cash flow 

V této kapitole práce bude rozpracován plánovaný přehled o peněžních tocích. Opět jako 

v předešlých plánovaných účetních výkazů budeme zde sestavovat cash flow 

v optimistické variantě. 

Tabulka 52: Plánované cash flow 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaný přehled o peněžních tocích 

Položka 2019 2020 2021 2022 

Stav peněžních prostředků na začátku období   638 5 223 4 703 5 004 

Výsledek hospodaření po zdanění (+-) 1 401 1 183 1 286 1 452 

Úpravy hodnot v provozní oblasti - trvalé (+)   482   753   670   615 

Změna stavu zásob (+-) -6 623 -1 953 -2 073 -2 240 

Změna stavu krátkodobých pohledávek (+-) 4 739 -1 284 -1 364 -1 474 

Změna stavu krátkodobých závazků (+-) 4 586 2 245 2 383 2 575 

Časové rozlišení aktiv (+-)     0     0     0     0 

Časové rozlišení pasiv (+-)     0     0     0     0 

Peněžní toky z provozní činnosti 4 585   944   902   928 

Změna dlouhodobého majetku (+-)   482 -2 323   670   615 

Odpisy (-) -  482 -  753 -  670 -  615 

Peněžní toky z investiční činnosti     0 -3 076     0     0 

Změna vlastního kapitálu (+-)     0     0     0     0 

Podíly na zisku (+-)     0     0     0     0 

Změna dlouhodobých závazků (+-)     0 1 612 -  601 -  659 

Peněžní toky z finanční činnosti     0 1 612 -  601 -  659 

Peněžní tok celkem 4 585 -  520   301   270 

Stav peněžních prostředků na konci období 5 223 4 703 5 004 5 273 

 

Výkaz cash flow je rozdělen na peněžní toky z provozní, investiční a finanční činnosti 

podniku. Hlavním zjištěním z tohoto přehledu je zjištění stavu peněžních prostředků na 

konci období, které je dále přejímáno do aktivní položky peněžních prostředků v rozvaze. 

Kladný stav výsledného cash flow je zásluhou zejména peněžních toků z provozní 

činnosti. Nejvyšší zaznamenanou změnu si můžeme povšimnout v predikovaném roce 

2019, která byla ovlivněna zejména skokovým poklesem stavu krátkodobých pohledávek 

a významným nárůstem krátkodobých závazků. Z tohoto důvodu tak došlo k nejvyšší 

zaznamenané hodnotě peněžních toků z provozní činnosti. 
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Vlivem investice v roce 2020 byla zaznamenána hodnota investičního cash flow pouze 

v tomto roce se zápornou hodnotu 3 076 tis. Kč, což představuje celkovou výši investice. 

Finanční cash flow byl ovlivněn úvěrem, který byl čerpán za účelem financování 

investice, a proto dochází v roce 2020 k nejvyšší zaznamenané částce přehledu o 

peněžních tocích. V dalších letech vlivem splácení úvěru se peněžní tok z finanční 

činnosti pohybuje v záporných hodnotách. 

Výsledný stav peněžních prostředků na konci období vykazuje v roce 2020 pokles oproti 

předchozímu období právě vlivem zamýšlené investice. V dalších letech již dochází 

k postupnému navyšování peněžních prostředků. 
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4.4 Pesimistická varianta finančního plánu 

V rámci sestavování finančního plánu zde budeme počítat s pesimistickou variantou, 

která bude nejvíce ovlivněna prognózou tržeb. Stejně jako v předešlých kapitolách 

sestavení finančního plánu bude finanční plán vyhotoven nejprve v plánovaném výkazu 

zisků a ztráty, dále bude následovat plánovaná rozvaha a na závěr plánovaný přehled o 

peněžních tocích v podniku DOLP za období 2019 – 2022. 

4.4.1 Plánovaný výkaz zisků a ztráty 

Stejně jako u optimistické varianty budou blíže popsány jednotlivé položky výkazu zisků 

a ztráty, ovšem s tím rozdílem, že v této části práce budou uvedeny pouze položky, které 

byly stanoveny odlišně oproti optimistické variantě sestavení finančního plánu. 

Tabulka 53: Plánovaný výkaz zisků a ztráty 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaný výkaz zisků a ztráty 

Položka 2019 2020 2021 2022 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 93 401 98 632 104 155 109 988 

Výkonová spotřeba 86 444 91 285 96 397 101 795 

Změna stavu zásob vlastní činnosti - 1 400 - 1 400 - 1 400 - 1 400 

Osobní náklady  8 499  8 976  9 478 10 009 

Úpravy hodnot v provozní oblasti    482    753    670    615 

Ostatní provozní výnosy  2 052  2 167  2 289  2 417 

Ostatní provozní náklady    508    536    566    598 

Provozní výsledek hospodaření    920    649    733    787 

Nákladové úroky a podobné náklady  0          81    123     65 

Ostatní finanční náklady    238    238    238    238 

Finanční VH -   238 -   238 -   238 -   238 

VH před zdaněním    682    330    372    484 

Daň z příjmů    133     65     73     95 

VH po zdanění    549    266    299    389 

 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 

Tato položka se odvíjí od stanoveného vývoje podle prognózy tržeb v pesimistické 

variantě. Do budoucna se tak očekává zpomalení růstu tržeb, kdy průměrné tempo se 

zastaví po celé budoucí období na prvním predikovaném roce 2019 bez dalšího nárůstu. 
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Výkonová spotřeba 

Výkonová spotřeba byla predikovaná v optimistické variantě při snížení procentuálního 

podílu na tržbách o 1,5 %. V pesimistické variantě budeme předpokládat, že se 

jednatelům společnosti nepodařilo tento podíl snížit o očekávanou hodnotu, nýbrž pouze 

o 0,5 %. 

Osobní náklady 

Vlivem rostoucí průměrné mzdy v České republice je pro účely této práce uvažováno i 

s možným nárůstem hodnot této položky. Metoda výpočtů zůstává zachována, čili 

použijeme zde stejně jako u optimistické varianty procentuální podíl na tržbách. Ovšem 

rozdíl bude v mírném zvýšení tohoto podílu o 0,6 %. 

Ostatní finanční náklady 

V rámci pesimistické varianty zde bylo uvažováno i o navýšení hodnot ostatního 

finančního nákladu. Důvodem bylo neočekávané navýšení čerpání kontokorentního 

úvěru v budoucnu na zachování každodenního chodu podniku a z něj čerpání vyšších 

úroků. Tyto úroky byly stanoveny podle průměrné dosažené hodnoty za minulé období. 

Výsledek hospodaření 

U výsledku hospodaření po zdanění v rámci pesimistické variantě si můžeme povšimnout 

prudkého poklesu hodnot oproti optimistické variantě. Průměrně zde pozorujeme pokles 

zisku o 70 %. 
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4.4.2 Plánovaná rozvaha 

Obdobně jako u optimistické varianty začneme nejprve s plánovanými aktivy, poté 

s pasivy. Pouze položky, které byly prognózovány jinou metodou budu blíže popsány. 

Tabulka 54: Plánovaná rozvaha – aktiva 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaná rozvaha - Aktiva 

Položka 2019 2020 2021 2022 

AKTIVA CELKEM 44 514 47 921 49 233 50 668 

Dlouhodobý majetek    552  2 875  2 205  1 590 

Dlouhodobý hmotný majetek    517  2 840  2 170  1 555 

   Pozemky    324    324    324    324 

   Hmotné movité věci a jejich soubory    193  2 516  1 846  1 231 

Dlouhodobý finanční majetek     35     35     35     35 

Oběžná aktiva 43 741 44 825 46 807 48 858 

Zásoby 23 748 25 078 26 483 27 966 

Krátkodobé pohledávky 15 622 16 497 17 421 18 397 

Peněžní prostředky  4 370  3 249  2 903  2 495 

Časové rozlišení    221    221    221    221 

 

Oběžná aktiva 

Pouze oběžná aktiva prošla malými změnami oproti optimistické variantě. Zásoby a 

krátkodobé pohledávky sice mají jiné hodnoty v predikovaném období, avšak ovlivněno 

je to metodou doby obratu, kdy v rovnici byly dosazeny jiné hodnoty tržeb vlivem 

nepokračování růstu tržeb. 

Peněžní prostředky prošly také změnou hodnot, ovšem jejich detailnější vývoj budeme 

moct sledovat až při přehledu o peněžních tocích, který bude dále zpracován. 
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Tabulka 55: Plánovaná rozvaha – pasiva 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaná rozvaha - Pasiva 

Položka 2019 2020 2021 2022 

PASIVA CELKEM 44 514 47 921 49 233 50 668 

Vlastní kapitál 17 215 17 480 17 779 18 169 

Základní kapitál  1 302  1 302  1 302  1 302 

Ážio a kapitálové fondy  3 950  3 950  3 950  3 950 

Fondy ze zisku    148    148    148    148 

VH minulých let 11 266 11 815 12 080 12 379 

VH běžného období    549    266    299    389 

Cizí zdroje 27 299 30 440 31 453 32 500 

Dlouhodobé závazky  0       1 612  1 011    353 

Krátkodobé závazky 27 299 28 828 30 442 32 147 

Cizí zdroje 

Stejný princip pozorujeme také u pasiv, kdy hodnoty krátkodobých závazků se mění 

pouze vlivem dosažení nižších tržeb do rovnice doby obratu. 

4.4.3 Plánované cash flow 

Tabulka 56: Plánované cash flow 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaný přehled o peněžních tocích 

Položka 2019 2020 2021 2022 

Stav peněžních prostředků na začátku období   638 4 370 3 249 2 903 

Výsledek hospodaření po zdanění (+-)   549   266   299   389 

Odpisy (+)   482   753   670   615 

Změna stavu zásob (+-) -6 623 -1 330 -1 404 -1 483 

Změna stavu krátkodobých pohledávek (+-) 4 739 -  875 -  924 -  976 

Změna stavu krátkodobých závazků (+-) 4 586 1 529 1 614 1 705 

Časové rozlišení aktiv (+-) 0 0 0 0 

Časové rozlišení pasiv (+-) 0 0 0 0 

Peněžní toky z provozní činnosti 3 732   342   255   251 

Změna dlouhodobého majetku (+-)   482 -2 323   670   615 

Odpisy (-) -  482 -  753 -  670 -  615 

Peněžní toky z investiční činnosti 0 -3 076 0 0 

Změna vlastního kapitálu (+-) 0 0 0 0 

Podíly na zisku (+-) 0 0 0 0 

Změna dlouhodobých závazků (+-) 0 1 612 -  601 -  659 

Peněžní toky z finanční činnosti 0 1 612 -  601 -  659 

Peněžní tok celkem 3 732 -1 121 -  346 -  408 

Stav peněžních prostředků na konci období 4 370 3 249 2 903 2 495 
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V případě pesimistické varianty plánovaného přehledu peněžních toků dochází ke 

změnám peněžních toků pouze z provozní činnosti. Hodnoty poklesly oproti optimistické 

variantě vlivem změn položek, které byly počítány metodou doby obratů a jež jsou závislé 

na tržbách. 

Výsledný stav peněžních prostředků na konci období zaznamenává stagnující trend, kdy 

hodnoty každoročně klesají v průměru o 17 %. V porovnání s optimistickou variantou, 

vykazuje pesimistická varianta průměrný pokles za všechna období o 35 %, ovšem 

hodnoty se pohybují v kladných číslech, což je pro podnik pozitivní. 

4.5 Zhodnocení variant finančního plánu 

Abychom porovnali obě varianty finančního plánu z hlediska budoucího finančního 

zdraví podniku, použijeme k tomu poměrové ukazatele v rámci finanční analýzy. 

Ukazatele likvidity 

Tabulka 57: Vývoj ukazatelů likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 Varianta 2019 2020 2021 2022 

Okamžitá 0,25 0,38 0,22 0,18 0,03 
Optim. 0,19 0,16 0,16 0,15 

Pesim. 0,16 0,11 0,10 0,08 

Pohotová 0,91 0,75 0,87 0,62 0,92 
Optim. 0,76 0,73 0,73 0,73 

Pesim. 0,73 0,68 0,67 0,65 

Běžná 1,61 1,57 1,89 1,59 1,68 
Optim. 1,63 1,60 1,60 1,60 

Pesim. 1,60 1,55 1,54 1,52 

 

U okamžité likvidity zjišťujeme, že u obou variant budoucího plánu jsou hodnoty 

ukazatele pod mezí doporučovaných hodnot 0,2. Podnik tak z tohoto hlediska v budoucnu 

nebude dostatečně likvidní, aby uspokojil všechny své věřitele. V rámci pohotové 

likvidity hodnoty v minulém období nedosáhly na dolní mez doporučovaných hodnot 1. 

Stejná situace je pozorována i u obou variant finančního plánu. Z tohoto hlediska tak 

podnik zůstává nadále nedostatečně likvidní, kdy není schopen splatit své závazky, aniž 

by nemusel prodávat své zásoby. Za to situace u běžné likvidity je mnohem přívětivější, 
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neboť hodnoty ukazatele v budoucím období dosahují doporučovaných hodnot nad 1,5. 

Pouze z pohledu běžné likvidity podnik dosahuje dostatečné solventnosti, kdy krátkodobá 

pasiva nemusejí být financována prodejem stálých aktiv. 

Ukazatele rentability 

Tabulka 58: Vývoj ukazatelů rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rentabilita 

(v %) 
2014 2015 2016 2017 2018 Varianta 2019 2020 2021 2022 

ROCE 2,96 2,03 3,06 2,15 2,71 
Optim. 4,21 3,41 3,53 3,59 

Pesim. 2,07 1,36 1,49 1,55 

ROA 2,39 1,64 1,67 1,08 1,84 
Optim. 3,09 2,35 2,41 2,55 

Pesim. 1,23 0,55 0,61 0,77 

ROE 5,79 4,78 3,9  2,7  4,34 
Optim. 7,75 6,15 6,26 6,60 

Pesim. 3,19 1,52 1,68 2,14 

ROS 0,94 0,83 0,76 0,89 0,82 
Optim. 1,50 1,17 1,18 1,23 

Pesim. 0,59 0,27 0,29 0,35 

 

U ukazatelů rentability dochází v případě optimistické varianty ke značnému zlepšení 

hodnot ukazatelů, neboť zásadní vliv na výpočet mají hodnoty položek EAT a EBIT. 

Hodnoty těchto položek jsou ovlivněny vývojem tržeb, které zaznamenaly odlišný růst 

v optimistické a pesimistické variantě. Z tohoto důvodu tak dochází ke zlepšení hodnot 

ukazatele u optimistické varianty, zato u pesimistické varianty hodnoty klesají ve 

srovnání s minulým obdobím. 

Nepříznivějších hodnot za všechny ukazatele rentability v predikovaném období bylo 

dosaženo v roce 2019. Tento fakt je ovlivněn tím, že se jednalo o rok, ve kterém ještě 

nedošlo k plánované investici, která nastala až o rok později. Z tohoto důvodu podnik 

vykazoval nejvyšší hodnoty položek EBIT a EAT vůči ostatním proměnným, které jsou 

dosazeny do výpočtu, neboť v tomto roce nedocházelo ke snížení těchto položek vlivem 

odpisů ze zamýšlené investice. 
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Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 59: Vývoj ukazatelů zadluženosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele 

zadluženosti  
2014 2015 2016 2017 2018 Varianta 2019 2020 2021 2022 

Celková 

zadluženost        

(v %) 

58,70 65,74 57,18 60,00 57,68 
Optim. 60,17 61,81 61,6 61,32 

Pesim. 61,33 63,52 63,89 64,14 

Koeficient 

samofinancování 

(v %) 

41,30 34,26 42,82 40,00 42,32 
Optim. 39,83 38,19 38,4 38,68 

Pesim. 38,67 36,48 36,11 35,86 

Úrokové krytí 2,97 5,72  3,65 2,70 6,36 
Optim. 11,37 6,90 6,50 8,73 

Pesim.  3,87  2,03  2,03  2,60 

Doba splácení 

dluhů (let) 
12,53 17,54 11,10 14,07 11,47 

Optim. 11,48 13,10 13,58 13,53 

Pesim. 19,64 21,93 22,68 23,39 

 

Celková zadluženost v predikovaném období se u obou variant nijak závratně 

neodchyluje od zjištěných hodnot za minulé období a podnik by dosáhl celkové 

zadluženosti kolem 60 – 64 %. Hodnoty ukazatele úrokového krytí jsou v predikovaném 

období optimistické varianty vypočteny nad hranicí doporučovaných hodnot 6x. Naopak 

v případě pesimistické varianty se podnik kromě roku 2019 dostává pod kritickou 

hodnotu 3x, což by pro podnik mohlo znamenat neschopnost splácet své úroky a úvěry. 

Doba splácení dluhů v optimistické variantě si drží poměrně stabilní úroveň v porovnání 

s minulým vývojem, kdy podnik v budoucím období by byl schopen své dluhy splatit 

kolem 11 – 14 let. V pesimistické variantě dochází k nárůstu hodnot na 20 – 24 let. 

Ukazatele aktivity 

Tabulka 60: Vývoj ukazatelů aktivity – obrat aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrat aktiv 2014 2015 2016 2017 2018 Varianta 2019 2020 2021 2022 

Celková aktiva  2,58  2,02  2,22  1,28  2,27 
Optim.  2,10  2,05  2,09  2,12 

Pesim.  2,14  2,10  2,16  2,22 

Stálá aktiva 59,69 30,47 32,15 30,77 86,61 
Optim. 172,94 35,93 50,63 75,89 

Pesim. 172,94 35,06 48,28 70,71 

Zásoby  6,25  4,18  4,43  2,20  5,23 
Optim.  4,02  4,02  4,02  4,02 

Pesim.  4,02  4,02  4,02  4,02 
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Obrat celkových aktiv vykazuje v predikovaném období lepších hodnot v případě 

pesimistické varianty než u optimistické varianty. V obou případech vývoj hodnot 

koresponduje s dosaženým vývojem hodnot ukazatele, kdy hodnoty se pohybují 

v rozmezí 2,05 – 2,22. Ukazatel obratu stálých aktiv dosahuje v roce před investicemi 

velmi vysokých hodnot 172,94, což značí o tom, že by podnik měl uvažovat o investici 

do stálých aktiv. K investici došlo v roce 2020 a hodnoty ukazatele se vrátily do stejného 

rozmezí jako v dosavadním vývoji. Obrat zásob si držel u obou variant stejných hodnot 

4,02, což doprovází vývoj hodnot za minulé období, kdy podniku se na skladě hromadí 

nelikvidní zásoby.  

Tabulka 61: Vývoj ukazatelů aktivity – doby obratu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Doba obratu 2014 2015 2016 2017 2018 Varianta 2019 2020 2021 2022 

Zásoby 57,60 86,08 81,33 163,82 68,84 
Optim. 89,57 

Pesim. 89,57 

Pohledávky 53,98 39,45 50,78 75,01 81,85 
Optim. 58,92 

Pesim. 58,92 

Závazky 81,83 104,94 79,17 168,86 91,30 
Optim. 102,96 

Pesim. 102,96 

 

Hodnoty doby obratů zásob, pohledávek a závazků byly v rámci finančního plánu 

predikovány podle průměrné doby obratu za minulé období. Jednatelé společnosti 

neočekávají změny u těchto položek a z tohoto důvodu tak hodnoty těchto ukazatelů ve 

výše uvedené tabulce dosahují stejných hodnot beze změn. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce bylo sestavení návrhu finančního plánu podniku DOLP stavební 

společnost s. r. o. za období 2019 – 2022. Samotné sestavení finančního plánu 

předcházelo zpracování strategické a finanční analýzy. 

První část práce obsahovala základní teoretické poznatky z finančního plánování. Zde byl 

popsán samotný pojem finančního plánování, dále postupy a metody při tvorbě finančních 

plánů a závěrem této kapitoly základní modely strategické analýzy (PESTLE, Porterův 

model pěti sil, „7S“) a vybrané ukazatele finanční analýzy. 

V další části již byly výše uvedené modely strategické analýzy provedeny u vybraného 

podniku DOLP, díky nimž bylo zkoumáno makroprostředí, mikroprostředí a vnitřní 

prostřední vybraného podniku. Dále pak následovaly absolutní, rozdílové a poměrové 

ukazatele finanční analýzy včetně bankrotních modelů za období 2014 - 2018, jež vedly 

ke zjištění finančního zdraví a stability podniku. 

V poslední třetí části práce byl proveden návrh finančního plánu, který byl sestaven ve 

dvou variantách, a to optimistické a pesimistické. Finanční plán byl zpracován v podobě 

povinně sestavovaných účetních výkazů, kterými jsou rozvaha a výkaz zisků a ztráty, a 

navíc také v přehledu peněžních toků. Hlavními faktory, jež ovlivnily finanční plán 

podniku byly prognózy tržeb a zamýšlené investice do dlouhodobého majetku. Vedení 

podniku zamýšlí investovat finanční prostředky do tří položek, které jsou nezbytné pro 

používání na pracovišti. Celková hodnota této investice činila 3 076 tis. Kč. 

Pro zkompletování celé práce byly obě varianty finančního plánu posouzeny za užití 

vybraných poměrových ukazatelů finanční analýzy, které nám nastínily vývoj hodnot 

těchto ukazatelů v budoucím období, které reflektují prognózu tržeb a zamýšlené 

investice.  

Na základě doposud zjištěných výsledků z analýzy finančního plánování můžeme nastínit 

budoucí vývoj hospodaření společnosti DOLP. Podle optimistického očekávání 

budoucího vývoje tržeb je očekáváno značné navýšení výsledku hospodaření, což pro 

podnik znamená generování vyššího zisku a zlepšení rentability podniku. Zamýšlená 
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investice hraje roli zejména v nahrazení opotřebovaného majetku, což bylo indikováno i 

podle ukazatele obratu stálých aktiv. Investice tak bude v budoucnu pro společnost 

znamenat zajištění vyšší bezpečnosti a zefektivnění pracovních úkonů na pracovišti. 

Podle plánovaného cash flow byl zjištěn mírný nárůst peněžních prostředků, které budou 

použity pro financování investic. Ovšem ne celá část investic bude financována 

z interních prostředků, ale bude zapotřebí využít i bankovní úvěry, z čehož pramení 

navýšení hodnot hrazených úroků z úvěru. Situace však z hlediska ukazatele úrokového 

krytí předestírá, že podnik nebude mít problémy s hrazením těchto úroků.  

V budoucím období bude mít podnik nadále problémy s likviditou, kdy nebude 

dostatečně likvidní, aby mohl uspokojit všechny své věřitele. U okamžité a pohotové 

likvidity dojde k mírnému zhoršení oproti dosavadnímu vývoji vlivem rostoucích 

krátkodobých závazků, zato u běžné likvidity bude dosahováno stejné úrovně jako 

v minulém období. Poměr mezi vlastními a cizími zdroji krytí, který také vyjadřuje 

ukazatel celkové zadluženosti, bude v podniku nadále dosahovat stejné úrovně kolem 

60 %. Vedení společnosti v budoucím období neplánuje vyplácet dividendy, čili zisk 

zůstane v podniku nerozdělen, a z tohoto důvodu bude docházet k navyšování hodnot 

výsledku hospodaření minulých let a současně k celému vlastnímu kapitálu. 

Tato diplomová práce tak poukazuje na možný scénář, který by mohl potkat společnost 

v následujících čtyřech letech. Podle sestavení optimistické a pesimistické varianty 

finančního plánu může společnost již teď vyvodit opatření, která by mohla předejít 

hrozícím rizikům dříve než nastanou, aby společnost nadále dosahovala finanční stability 

a finančního zdraví. 
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Rozvaha - Aktiva 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 34 369 43 507 36 228 39 856 39 379 

Dlouhodobý majetek 1 487 2 882 2 506  1 657  1 034 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 452 2 847 2 471  1 622    999 

Dlouhodobý finanční majetek    35    35    35     35     35 

Oběžná aktiva 32 491 40 313 33 541 38 018 38 124 

Zásoby 14 200 21 000 18 200 23 200 17 125 

Krátkodobé pohledávky 13 308 9 623 11 364 10 623 20 361 

Peněžní prostředky 4 983 9 690 3 977  4 195    638 

Časové rozlišení   391   312   181    181    221 

Rozvaha - Pasiva 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 34 369 43 507 36 228 39 856 39 379 

Vlastní kapitál 14 195 14 907 15 512 15 942 16 666 

Základní kapitál 1 302 1 302 1 302  1 302  1 302 

Ážio a kapitálové fondy 3 950 3 950 3 950  3 950  3 950 

Fondy ze zisku   148   148   148    148    148 

VH minulých let 7 973 8 795 9 507 10 112 10 542 

VH běžného období   822   712   605    430    724 

Cizí zdroje 20 174 28 600 20 716 23 914 22 713 

Dlouhodobé závazky     0 3 000 3 000 0 0 

Krátkodobé závazky 20 174 25 600 17 716 23 914 22 713 



ii 

 

 

Výkaz zisků a ztráty 

Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 82 947 79 454 79 284 48 544 88 448 

Výkonová spotřeba 79 643 78 682 69 384 47 874 74 366 

Změna stavu zásob vlastní činnosti - 4 270 - 6 800  2 800 - 5 000  6 075 

Osobní náklady  7 031  6 993  6 079  6 151  6 711 

Úpravy hodnot v provozní oblasti    395    572    786    867    927 

Ostatní provozní výnosy    935  1 569  1 277  2 439  1 106 

Ostastní provozní náklady    451    507    468    236    407 

Provozní výsledek hospodaření    632  1 069  1 107    855  1 068 

Nákladové úroky a podobné náklady      0      0      0      0      0 

Ostatní finanční náklady    213    187    303    317    168 

Finanční VH    387 -   187 -   303 -   317 -   168 

VH před zdaněním  1 019    882    804    538    900 

Daň z příjmů    197    170    199    108    176 

VH po zdanění    822    712    605    430    724 

 

 

 


