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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na návrh podnikového finančního plánu. Práce je 

rozdělena na 2 části. První část obsahuje teoretická východiska finančního plánování, 

strategické a finanční analýzy. Praktická část práce je zaměřena na zhodnocení finančního 

zdraví společnosti pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Dále je provedena 

strategická analýza a na základě výsledků těchto analýz je sestaven návrh finančního 

plánu pro vybranou společnost.   

Abstract 

This thesis is focused on the proposal of the company financial plan. The thesis is divided 

into 2 parts. The first part contains theoretical basis of financial planning, strategic and 

financial analysis. The practical part is focused on the evaluation of the financial health 

of the company using selected indicators of financial analysis. Based on the results of 

strategic and financial analysis is prepared financial plan for the selected company. 
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ÚVOD  

V dnešní době, která nabízí globální konkurenční prostředí, je velmi těžké udržet podnik 

stabilní a prosperující. Cílem všech podniků je zvyšování tržní hodnoty, které by měl 

dosahovat vhodně zvolenou strategií. A právě finanční plánování je jednou z činností, 

které vedou k dosahování stanovených podnikových cílů.  

Finanční plánování je jednou z nejdůležitějších činností managementu podniku. Úkolem 

tohoto plánování je stanovení finančních cílů podniku a cesty k jejich dosažení. Při tomto 

procesu management podniku rozhoduje o řešení možných rizik, které působí na podnik 

ať už pozitivně či negativně. Výsledkem finančního plánování je finanční plán, který 

podává budoucí obraz majetkové a finanční struktury podniku. Předpokladem pro 

sestavení plánu je dokonalá znalost podniku a jeho okolí. Důležité je také do plánu 

promítnout všechny možné budoucí příležitosti nebo hrozby. Plán je pak možné sestavit 

v mnoha variantách, které odráží konkrétní očekávané skutečnosti. Management pak 

může mít vytvořeny různé scénáře pro svá rozhodování.  

Pro zpracování své diplomové práce jsem si vybrala společnost, která je na trhu od roku 

2012 a zabývá se prodejem pánských společenských oděvů (společnost si nepřeje být 

jmenována). Tato společnost doposud operovala pouze na českém trhu, avšak rozhodla 

se expandovat se svými stávajícími produkty na nový trh. Jako nové pole působnosti si 

zvolila Slovensko. Náplní této práce je tedy vytvořit finanční plán této společnosti, za 

předpokladu expanze na nový trh.  
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1 CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této práce je navrhnout podnikový finanční plán konkrétní společnosti. Jelikož si 

společnost nepřeje být jmenována, je použita firma ABC s.r.o. Předpokladem pro 

sestavení finančního plánu je vypracování strategické a finanční analýzy za předcházející 

období 2014-2018. Na základě zjištění finanční situace podniku a předpokladu budoucího 

vývoje bude sestaven finanční plán pro následující 4 roky.  

Tato diplomová práce je rozdělena na tři části. První část vymezuje teoretická východiska, 

která jsou nutným předpokladem pro vypracování praktické části. Za pomocí odborné 

literatury zde bude vymezeno finanční plánování, jeho principy, zásady a metody, 

finanční plán a jeho postup sestavení, strategie expanze a finanční a strategická analýza.  

Druhá část práce bude obsahovat finanční analýzu podniku použitím vybraných 

absolutních, poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů pro zjištění finančního zdraví 

podniku. Tato analýza bude sestavena na základě účetních výkazů z minulých let 2014-

2018. Výsledky ukazatelů budou srovnány metodou komparace se třemi konkurenty a 

oborovými hodnotami. Dále bude vypracována strategická analýza, která zkoumá faktory 

vnějšího i vnitřního prostředí mající negativní či pozitivní vliv na podnik. Tato analýza 

bude vypracována pomocí Porterova modelu pěti sil, PESTLE, SWOT a 7S analýzy. 

Výsledky těchto analýz budou vyhodnoceny metodou syntézy.  

Poslední část bude obsahovat návrh podnikového finančního plánu na základě 

provedených analýz. Plán bude vycházet z aktuální strategie podniku, která odráží 

rozšíření jeho působnosti na nový trh. Finanční plán bude sestaven v optimistické a 

pesimistické variantě. K jeho sestavení bude použita regresní analýza k predikci 

budoucích tržeb, dále při sestavování jednotlivých položek účetních výkazů především 

metoda procentuálního podílu na tržbách a metody doby obratu vybraných ukazatelů.  

V diplomové práci budou použity následující metody:  

 analýza – při zpracování finanční a strategické analýzy a generátorů hodnoty; 

 komparace – v rámci finanční a strategické analýzy za účelem srovnání 

s konkurenty či oborovými nebo doporučenými hodnotami, porovnání variant 

návrhu podnikových finančních plánů; 
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 syntéza – při vyhodnocování finanční a strategické analýzy; 

 metoda regresní analýzy – k predikci budoucích tržeb. 



13 
 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ PODNIKU 

V této části práce budou vymezena teoretická východiska, která jsou nutným podkladem 

pro vypracování praktické části. Bude zde vysvětlena problematika finančního plánování 

a strategie podniku. Dále bude popsána strategická a finanční analýza, která má za úkol 

zjistit finanční zdraví podniku, což je předpoklad k sestavení finančního plánu.  

 

2.1  Finanční plánování  

Finanční plánování je proces, ve kterém podnik rozhoduje o řešení možných rizik. Rizika 

pro společnost mohou představovat buď ohrožení nebo naopak zajímavé příležitosti.  

Úkolem finančního plánování je stanovení finančních cílů a způsobu jejich dosahování. 

Obecným finančním cílem každého podniku je maximalizace tržní hodnoty podniku. 

U akciových společností, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, je pak 

finančním cílem maximalizace tržní ceny akcie. Finanční plánování by společnosti mělo 

zajistit finanční zdraví a dlouhodobou finanční stabilitu.  

Obsahem tohoto plánování je rozhodování v dlouhém ale i krátkém časovém horizontu. 

Rozhodování může zahrnovat jak způsob financování dlouhodobé investice, tak i běžné 

činnosti, peněžní hospodaření, a také rozhoduje o případném investování kapitálu s cílem 

jeho zhodnocení (Kislingerová, 2010, s. 131). 

„Plánování je formalizované rozhodování o způsobu financování (získávání kapitálu), 

o investování kapitálu do výnosného majetku a o peněžním hospodaření. Integruje systém 

podnikové plánování podle kritérií výnosnosti a rizika. Plní úlohu systému včasného 

varování tím, ž předvídá možné a pravděpodobné finanční situace dříve, než nastanou.“ 

(Valach, 1999, s. 243) 

Kroky finančního plánování:  

1. analýza finančních a investičních příležitostí, 

2. zjištění budoucích následků současných rozhodnutí se zaměřením vyhnutí se 

případným překvapením, 

3. sestavení variant, které budou následně vloženy do konečného finančního plánu,  
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4. měření výsledné výkonnosti finančního plánu ve srovnání se stanovenými cíli 

(Kislingerová, 2010, s. 131). 

Vstupem pro finanční plánování jsou jak interní, tak externí zdroje informací. Interními 

zdroji jsou převážně účetní informace. Po provedení analýzy veškerých zdrojů a po 

stanovení finančního cíle se musí zvolit cesta, jak daného cíle dosáhnout. Dosahování cíle 

se může stanovit v různých variantách (Kislingerová, 2010, s. 131).  

Pro efektivní finanční plánování, je nutno dodržet tyto požadavky: prognózování, získání 

nejvhodnějšího finančního plánu a aktualizace finančního plánu (Kislingerová, 2010, s. 

132). 

 

2.2  Principy a zásady finančního plánování 

Aby finanční plán splnil svoji úlohu při finančním řízení podniku, je nutné při jeho 

procesu dodržovat základní principy a zásady (Landa, 2007, str. 110). 

2.2.1 Princip preference peněžních toků 

Tento princip se zaměřuje na to, aby v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu 

veškeré peněžní příjmy převyšovaly peněžní výdaje. Je nutno striktně rozlišovat přírůstek 

zisku oproti přírůstku peněžních prostředků, výnosy od příjmů a náklady od výdajů. Ne 

v každé situaci ziskový podnik znamená, že je finančně zdravý.  

Tato preference se v praxi užívá z pravidla při řízení likvidity a používá se jako podstatný 

faktor při investičním rozhodování (Landa, 2007, str. 110).  

2.2.2 Princip respektování faktoru času 

Tento princip v rámci finančního řízení preferuje dřívější příjem před tím pozdějším, 

pokud je nominální hodnota těchto příjmů stejná. Důvodem této preference je skutečnost, 

že dřívější příjem lze investovat nebo použít k financování jiné ziskové činnosti, a to i 

v případě nízké či nulové inflaci. V praxi se tento princip využívá při hodnocení 

efektivnosti investic pomocí metody čisté současné hodnoty (Landa, 2007, s. 110). 



15 
 

2.2.3 Princip respektování a minimalizace rizika 

Základem kvalifikovaného finančního řízení je to, že stejné množství peněžních 

prostředků, které má menší riziko, je preferovanější, než stejná hodnota příjmu s vyšším 

rizikem. Na tento princip je kladen důraz z toho důvodu, protože na podnik působí 

neustále různá rizika a snahou finančního řízení je i mimo jiné jejich minimalizace. Avšak 

ne vždy ta nejméně riziková varianta znamená, že je nejvýhodnější. Je důležité rizika 

vždy včas identifikovat a brát v úvahu při konečném rozhodování (Landa, 2007, s. 110). 

2.2.4 Princip optimalizace kapitálové struktury 

Díky tomuto principu by se měl podnikový finanční management věnovat optimálnímu 

složení podnikového kapitálu, což je spojeno i se strategickým finančním cílem. Pokud 

má podnik optimální výši svého kapitálu je finančně stabilní, nemá vysoké náklady na 

kapitál, zvýší se jeho ziskovost a dosáhne požadované hodnoty podniku (Landa, 2007, s. 

110).  

2.2.5 Zásada dlouhodobosti finančního plánování 

Dlouhodobé neboli strategické finanční cíle podniku by měly být nadřazeny krátkodobým 

finančním cílům. Může se jednat o taktické nebo operační. Operační cíle, které jsou 

konkrétnější a jsou zaměřeny na aktuální situaci podniku, by měly zajišťovat plnění 

dlouhodobého rozvoje podniku, a tedy i dlouhodobý cíl.  

Tento princip je však limitován vnějším okolím podniku. Možnost realizace této zásady 

je lepší v rozvinutých zemích a stabilních ekonomikách oproti ekonomikám malých či 

méně vyspělých (Landa, 2007, s. 110).  

2.2.6 Zásada hierarchického uspořádání finančních cílů podniku 

Tato zásada navazuje na předchozí zásadu. Je důležité, aby mezi dlouhodobými 

finančními cíli a krátkodobými záměry byl zvolen pouze jediný, který bude považován 

za cíl hlavní. Ostatní cíle pak musí být hodnoceny právě z hlediska tohoto hlavního cíle. 

Pro správou realizaci této zásady je potřeba, aby veškeré vytyčené cíle byly spolu 

slučitelné (Landa, 2007, s. 111).  
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2.2.7 Zásada reálné dosažitelnosti podnikových finančních cílů 

Předpokladem této zásady je skutečnost, že se při finančním plánování vychází z analýzy 

vnějšího a vnitřního prostředí, včetně závěrů z finanční a strategické analýzy. Význam 

této zásady spočívá v tom, že reálná dosažitelnost cílů je značnou motivací (Landa, 2007, 

s. 111).  

2.2.8 Zásada programové ziskové orientace podniku 

Ačkoli u většiny společností je nejdůležitějším dlouhodobým záměrem maximalizace 

zisku, neměla by být přehlížena i orientace na ziskovost. Zisk společnosti (před nebo po 

zdanění) je totiž považován za druhý nejdůležitější ukazatel, který se velmi často používá 

pro hodnocení ekonomické výkonnosti podniku externími uživateli. Dalším důvodem je 

skutečnost, že zisk má vliv na tržní hodnotu podniku měřenou například hodnotou 

vlastního kapitálu, ukazatelem ekonomické přidané hodnoty nebo tržní přidané hodnoty 

(Landa, 2007, s. 111).  

2.2.9 Zásada periodické aktualizace podnikových finančních plánů 

Jelikož okolní prostředí podniku se neustále mění, tak i přes sestavení sebe-lepšího plánu 

dochází k rozporu mezi podnikovou realitou a situací ve vnějším okolí. V takového 

situaci je potřeba finanční plán aktualizovat. Strategické plány by se měly aktualizovat 

ročně, krátkodobé roční plány pak čtvrtletně (Landa, 2007, s. 111).  

2.2.10 Zásada podstatné shody struktury a formy hlavních plánovacích 

podkladů se strukturou a formou podnikových účetních výkazů 

Je důležité, aby struktura, forma a metody použité k sestavování finančních plánů 

navazovaly na strukturu, formu a metody vnitropodnikového ekonomického reportingu. 

Je tak potřeba zajistit, aby výkazy byly srovnatelné a mohlo se kontrolovat dosažení plánu 

(Landa, 2007, s. 112).  

2.2.11 Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánových výpočtů 

Tato zásada by měla vést podnikový management k tomu, aby preferoval takové 

plánovací činnosti a výpočty, které jsou nekomplikované a dá se v nich rychle orientovat. 
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Použití složitých a odborně náročných postupů by mohlo zkomplikovat realizaci 

finančních plánů, jelikož s nimi pracují nejen finanční odborníci, ale i manažeři s nižším 

stupněm ekonomického a finančního vzdělání (Landa, 2007, s. 112).  

2.2.12 Zásada relativní autonomie finančního plánu 

V ideálním případě by sestavený plán měl vyhovovat všem zainteresovaným stranám ať 

už jsou to vlastníci podniku, management, jednotlivé podnikové útvary nebo 

zaměstnanci. Tyto strany se ale v průběhu času mohou měnit a pak je potřeba tomu 

přizpůsobit i původní plán. Toto přizpůsobení však nemá být na úkor splnění 

strategického cíle (Landa, 2007, s. 112). 

 

2.3  Metody finančního plánování  

Pro volbu metody není žádné pravidlo a v praxi se často využívají i dvě nebo tři zároveň. 

Zvolení metody je individuální a záleží na typu společnosti, předmětu podnikání a 

používané technologii (Marinič, 2008, s. 174).  

2.3.1 Kauzální metody 

Nejznámější z těchto metod je metoda procentního podílu na tržbách. Tato metoda 

předpokládá, že za silným, dobrým a rychlým vývojem společnosti jsou tržby, a hlavně 

jejich růst. Všechny ostatní parametry jsou pak odvozeny na základě podílu na tržbách. 

U těchto metod ale mohou být použity i jiné veličiny (Marinič, 2008, s. 174).  

2.3.2 Statistické metody 

Tyto metody využívají definice ze statistických závislostí za pomocí regresních funkcí, 

které jsou zpracované na základě minulého vývoje a tyto závislosti se přenášejí do 

budoucích cílů a úkolů (Marinič, 2008, s. 174).  

2.3.3 Ekonomické metody 

Ekonomické metody využívají vzájemného působení skutečně dosažených 

ekonomických proměnných jako statistických parametrů a stanovených cílových 

ukazatelů (Marinič, 2008, s. 174).  
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2.3.4 Simulační metoda 

Tímto způsobem se modelují předpokládané parametry, a to na základě vývoje 

makroekonomického i mikroekonomického prostředí. Tato modelace probíhá v několika 

variantách a nejlepší varianta je ta, která se nejvíce podobá skutečnému vývoji (Marinič, 

2008, s. 174). 

Správně sestavený plán musí mít stanoven takový cíl, kdy se předpokládá dlouhodobý 

rozvoj společnosti a předvídají se lepší finanční výsledky oproti minulému období. 

Především pak musí vést ke zhodnocování majetku vlastníků (Marinič, 2008, s. 174-175, 

2008).  

 

2.4  Finanční plán 

Výsledkem finančního plánování je finanční plán, který zobrazuje zjednodušené schéma 

budoucích účetních výkazů. Finanční plán se používá jako souhrn kritérií, které slouží při 

rozhodování v současné době o činnostech, jejichž důsledky nastanou až budoucnu. 

Jelikož finanční plán obsahuje stanovené cíle, jejichž realizace vyžaduje z pravidla dobu 

delší než jeden rok, sestavuje se dlouhodobý plán. Obsahem tohoto dlouhodobého plánu 

je i krátkodobý plán sestavený na první rok plánování (Valach, 1999, s. 244).  

Krátkodobý finanční plán obsahuje činnost, která efektivně využívá zdroje získané 

v minulosti a která pak vytváří předpoklady pro plnění stanovených finančních cílů 

(Grünwald, Holečková, 2007, s. 253).  

2.4.1 Rozdělení finančních plánů dle času 

Podle časového horizontu sestavení finančního plánu rozlišujeme finanční plán 

dlouhodobý a krátkodobý. Krátkodobý finanční plán se sestavuje na jeden rok a je 

podrobnější, jelikož využívá relativně jisté informace. Na místo toho dlouhodobý finanční 

plán se sestavuje pouze v tzv. hrubé podobě (Kislingerová, 2010, s. 132). 

Dlouhodobý finanční plán 

Většina dlouhodobých finančních plánů se zpracovává v časovém horizontu 5ti let. 

Některé společnosti dle charakteristiky svého podnikání mohou mít tento horizont i delší. 
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Úkolem tohoto finančního plánu je realizace podnikového záměru, jakožto nákup 

investičního majetku, a také efektivní zajišťování kapitálu. Dlouhodobý plán musí 

vysloveně reagovat na jednotlivé fáze životního cyklu podniku a odrážet specifika, jenž 

z toho plynou (Kislingerová, 2010, str. 132).  

 

Dlouhodobé finanční plány (rozpočty), které zahrnují rozpočty finančních zdrojů a 

potřeb, zajišťují dlouhodobý cíl podniku. Plánují se výnosy, zisk, rozdělení zisku, 

potřeby, které mají zajistit splnění dlouhodobých finančních cílů atd. Dlouhodobé 

rozpočty jsou zajišťovány prováděcími ročními finanční plány. 

Obsahem dlouhodobého finančního plánu jsou:  

 analýza finanční situace,  

 plán tržeb,  

 plán cash flow (plán peněžních toků),  

 plánovaná rozvaha,  

 investiční rozpočet,  

 rozpočet externího financování,  

 plán nákladů a výnosů (Kislingerová, 2010, str. 132).  

 

Krátkodobý finanční plán 

Doba sestavování krátkodobého finančního plánu by neměla přesáhnout jeden rok. 

Společnost potřebuje mít přehled o tom, zdali má dostatek peněžních prostředků na 

úhradu svých závazků, a přehled o svých přijatých i poskytnutých zápůjčkách. Primárním 

úkolem tohoto plánu je zabezpečit, aby společnost měla dostatek krátkodobých vnějších 

finančních zdrojů (Kislingerová, 2010, str. 132). 

Rozhodnutí, která se provádějí v krátkém časovém horizontu, se týkají hlavně běžné 

hospodářské činnosti jako je například plánování krátkodobých aktiv a pasiv. Nástrojem 

pro sestavení krátkodobého plánu je rozpočet všech příjmů a výdajů (Kislingerová, 2010, 

str. 132-133).  

Obsahem krátkodobého finančního plánu, který má zajistit splnění toho dlouhodobého, 

jsou: 

 plánovaná výsledovka (plán výnosů a nákladů),  
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 roční plán cash flow (plán peněžních toků),  

 plánová roční rozvaha (plán aktiv a pasiv),  

 rozpočty peněžních příjmů a výdajů (Kislingerová, 2010, str. 132-133). 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na podnik, který má v plánu rozšířit svoji působnost 

na nový trh. Proto zde v teoretické části bude také zmíněna strategie a konkrétně pak 

expanze.  

2.5  Strategie 

Pojem strategie představuje předem promyšlené činnosti, které mají vést k dosažení 

předem stanoveného cíle. Podniková strategie má představovat jednotný, všestranný a 

ucelený plán, který spojuje strategické cíle se silnými a slabými stránkami podniku a také 

s jeho příležitostmi a hrozbami v jeho okolí. Tento plán má tedy za úkol dosáhnout 

vytyčených strategických cílů odpovídajícími činnostmi. 

Mezi strategiemi rozlišujeme tři druhy: útlum, stabilita a expanze (Grünwald a 

Holečková, 2009, s. 234).  

2.5.1 Strategie expanze 

Expanzivní strategie je svázána se zvyšováním podílu buď na dosavadním trhu nebo s 

proniknutím na nové trhy. Tato strategie se volí většinou z těchto důvodů:  

 v neustále se měnících odvětvích může stabilita podniku zajišťovat krátkodobý 

úspěch, v delších ale může značit vážné problémy, proto management volí 

expanzi,  

 pokud podnik roste, je to důkaz úspěchu a efektivního řízení manažerů,  

 manažeři chtějí být označováni za budovatele významných korporací,  

 růst je automaticky považován za cestu k efektivnosti, pokud zhodnocuje 

zkušenosti, zvyšuje tak produktivitu a poměrně vytváří úsporu fixních nákladů 

(Grünwald a Holečková, 2009, s. 235). 

Expanze, která se snaží urychlit růst prodeje a zvýšit podíl podniku na trhu, se nazývá 

interní expanze. Externí expanze pak znamená, když stávající podnik koupí nějaký 

nový podnik (Grünwald a Holečková, 2009, s. 235). 
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Dle Jeremy Kourdiho (2011, s. 92) je situace, kdy podnik vstupuje na nové trhy nazýván 

organický růst. Tento organický růst společnosti závisí na jeho zdrojích a kapacitách, a 

dále také na jeho plánování, čase a peněžních prostředcích. 

Růstu společnosti lze dosahovat ve velmi krátkém časovém horizontu, je však důležité 

tento úspěch udržet. K tomu je potřeba mít sestavený plán činností podniku v oblasti 

marketingu, výrobě, financování a lidských zdrojů. Organický růst zajišťuje společnosti 

přehled a kontrolu nad procesem rozvoje a spoléhá na zkušenosti a znalosti, které podnik 

má (Kourdi, 2011, s. 92). 

Organický růst může probíhat také pomalu. K udržení směru a podpory zvolené strategie 

je potřeba trpělivé, pracovité, silné a soustředěné vedení (Kourdi, 2011, s. 92).  

Pro růst společnosti je velká potřeba peněžních prostředků, zejména takových, které si 

podnik sám vytvoří. Tyto peněžních prostředky jsou nutností k zaplacení nového 

personálu, zakoupení nových potřebných zdrojů, vývoj a tvorbu nových produktů nebo 

využití marketingových nástrojů (Kourdi, 2011, s. 92). 

Společnost, která uvažuje vstup na nový trh, by měla brát ohled na potřeby a požadavky 

místních zákazníků a brát na zřetel kulturní odlišnosti. Je potřeba porozumět vkusu a 

očekávání budoucích zákazníků, aby nabízené produkty byly přijatelné a žádoucí 

(Kourdi, 2011, s. 94). 

2.5.2  Strategický cíl 

Strategický cíl je potřeba stanovit s časovým omezením, tedy do kdy je potřeba dosáhnout 

určitých činností. Strategické cíle směřují veškeré činnosti podniku k realizaci jeho 

poslání. Dle prognózy vnějšího okolí je kladen důraz na výsledky různých činností, a 

ostatní aktivity se tomu musí přizpůsobit. Stanovení konkrétního strategického cíle je 

úkolem vedení podniku, které ale musí přihlédnout na požadavky všech zainteresovaných 

stran (Grünwald a Holečková, 2009, s. 235-236). 

2.5.3 Tvorba strategického plánu 

Strategický plán podniku je založen na volbě podnikatelské strategie a strategických cílů. 

Strategický plán musí obsahovat jednotlivé dílčí plány, které tvoří plán prodeje a 

marketingu, plán výroby, plán investic, plán výzkumu a vývoje, plán zásobování, 
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personální plán a plán finanční. Finanční plán mezi těmito dílčími plány má hlavní 

postavení a sjednocuje veškeré plánování a představuje tak tzv. komplexní, souhrnný 

plán. Mezi všemi dílčími plány je úzká vazba a měly by se provádět v časové posloupnosti 

(Fotr, 1999, s. 21-22). 

2.6  Postup k sestavení finančního plánu 

Úkony, potřebné před sestavením samotného finančního plánu, mohou být následující:  

1. Sběr potřebných dat. 

2. Strategická a finanční analýza, analýza a prognóza generátorů hodnoty. 

3. Sestavení finančního plánu (Mařík, 2018, s. 71). 

 

2.7  Strategická analýza 

„Základem pro formulování strategie podniku vedoucí k dosažení konkurenční výhody je 

nalezení souvislostí mezi podnikem a jeho okolím. Proces formulace strategie je složitý 

proces, který vyžaduje systematický přístup pro identifikaci a analýzu vnějších faktorů 

působících na podnik a jejich konfrontaci se zdroji a schopnostmi podniku. 

Nejvýznamnějším úkolem strategie je připravit podnik na všechny situace, které s velkou 

pravděpodobností mohou v budoucnu nastat.“ (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 8) 

Strategická analýza identifikuje, analyzuje a hodnotí veškeré významné faktory, které 

mohou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku (Sedláčková, Buchta, 2006, 

s. 9).  

2.7.1 PESTLE analýza 

PESTLE analýza je metoda, která se využívá ke zkoumání vnějšího prostředí. Hledají se 

různé faktory, které mohou v budoucnu značit buď příležitosti nebo hrozby pro danou 

společnost. Dalším způsobem použití této metody je využití jako podklad pro 

vypracování prognóz o důsledcích pro další rozvoj. Úkolem této analýzy je zodpovědět 

tyto otázky:  

 Které z vnějších faktorů ovlivňují organizaci, případně její části? 

 Jaké jsou dopady těchto faktorů?  
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 Které faktory jsou v blízké době nejdůležitější (Grasseová, 2012, s. 43,)?  

Vnější prostředí zahrnuje tyto faktory:  

Tab.  1: Faktory PESTLE analýzy (Zdroj: Grasseová, 2012, s. 43) 

Faktory Příklady 
Politické (existující a potenciální 
působení politických vlivů) 

Hodnocení politické stability (forma a 
stabilita vlády, klíčové orgány a úřady, 
existence a vliv politických osobností, 
politická strana u moci atd.) 

Ekonomické (působení a vliv místní, 
národní a světové ekonomiky) 

Základní hodnocení makroekonomické 
situace (míra inflace, úroková míra, 
obchodní deficit nebo přebytek, 
rozpočtový deficit nebo přebytek, výše 
HDP, měnová stabilita, stav kurzu atd.) 
přístup k finančním zdrojům (náklady na 
místní půjčky, bankovní systém, 
dostupnost a formy úvěrů atd.), daňové 
faktory (výše daňových sazeb, vývoj 
daňových sazeb, cla, daňová zatížení 
atd.). 

Sociální (působení sociálních a 
kulturních změn) 

Demografické charakteristiky (velikost 
populace, věková struktura, pracovní 
preference, geografické rozložení atd.), 
makroekonomické charakteristiky trhu 
práce (rozdělení příjmů, míra 
nezaměstnanosti), sociálně-kulturní 
aspekty (životní úroveň, rovnoprávnost 
pohlaví, populační politika) či dostupnost 
pracovní síly, pracovní zvyklost. 

Technologické (dopady nových a 
vyspělých technologií) 

Podpora vlády v oblasti výzkumu, výše 
výdajů na výzkum, nové vynálezy a 
objevy, nové technologie atd. 

Legislativní (vlivy národní, evropské a 
mezinárodní legislativy) 

Existence a funkčnost zákonů (občanský 
zákoník, daňové zákony, legislativní 
omezení, pracovní zákoník atd.), 
chybějící legislativa a další faktory 
(soudy, vymahatelnost práva atd.). 

Ekologické faktory (místní, národní a 
světová ekologická problematika) 

Přírodní a klimatické vlivy, globální 
environmentální hrozby (neobnovitelné 
zdroje energie, úbytek ozónové vrstvy, 
zvyšování emisí, globální oteplování 
atd.), ochrana životního prostředí.  



24 
 

Cílem PESTLE analýzy není sestavit vyčerpávající seznam faktorů, které na daný podnik 

působí, ale rozpoznat ty, které jsou opravdu významné (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 19).  

2.7.2 Porterův model – analýza konkurence v odvětví 

Podnik, který chce začít v novém odvětví, musí před vstupem na trh provést analýzu 

mikrookolí. Tato analýza, vytvořená americkým ekonomem Michaelem Eugene 

Porterem předpokládá, že ziskovost odvětví je závislá na pěti faktorech, které ovlivňují 

ceny, náklady a potřebné investice podniků v daném odvětví. Tyto faktory určují 

strategické postavení podniku na trhu a představují základní složky, které mohou být 

v daném odvětví hnací silou konkurence. Je důležité si ale uvědomit, že ne v každém 

odvětví má těchto pět faktorů stejnou váhu (Grasseová, 2012, s. 191). 

 
Obr.  1: Pět sil působících v odvětví (Zdroj: Grasseová, 2012, s. 191) 

Hrozba silné rivality 

Pokud v jednom odvětví operuje mnoho silných konkurentů, pak toto odvětví již není 

atraktivní. Zmenšující se nebo stagnující odvětví způsobí vyšší rivalitu mezi podniky, 

které mohou získat vyšší podíl na trhu pouze na úkor svých konkurentů. Dalším faktorem, 

který působí na rivalitu, jsou vysoké fixní náklady. Společnosti jsou nuceny naplňovat 
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své kapacity i za podmínky, kdy by měly snížit ceny a tato okolnost pak může vést 

k cenovým válkám. Zhoršující rivalitu také způsobuje vysoký zájem konkurentů zůstat 

na trhu, jejich vysoký počet a minimální rozdíly mezi jejich produkty (Grasseová, 2012, 

s. 191).  

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Tato hrozba závisí na bariérách vstupu do daného odvětví, s čímž se pojí existence a 

působení těchto faktorů: úspora z rozsahu, kapitálová náročnost vstupu, přístup 

k distribučním kanálům, očekávaná reakce zavedených firem, legislativa a vládní zásahy, 

diferenciace výrobků. Přitažlivost trhu tedy závisí na tom, jaké jsou vysoké vstupní a 

výstupní bariéry. Nejatraktivnější trh je takový, který má vysoké vstupní a nízké výstupní 

bariéry. Do daného odvětví pak vstupuje málo podniků, ale výstup je možný ihned 

(Grasseová, 2012, s. 191).  

Hrozba substitutů 

Pokud existují substituty nějakého výrobku, pak není odvětví daného výrobku atraktivní.  

Zastupitelný výrobek totiž udává limit potenciální ceny a zisku na trhu. Podnik pak musí 

sledovat vývoj jeho ceny (Grasseová, 2012, s. 191).  

Hrozba vyjednávací síly odběratelů 

Pokud mají na jednom trhu zákazníci velkou moc při vyjednávání, pak tento trh není 

atraktivní. Zákazníci totiž požadují nižší ceny, lepší kvalitu a více služeb. Díky těmto 

požadavkům jsou konkurenti stavěni proti sobě, a to snižuje jejich zisk. Síla zákazníků se 

zvyšuje, pokud jsou koncentrovaní a organizování, pokud výrobek tvoří jejich výraznou 

část nákladů, pokud nejsou výrobky příliš odlišné, dále pokud jsou náklady zákazníků na 

změnu výrobků nízké a také pokud má zákazník nízký zisk a je proto citlivý na cenu. 

Doporučení pro prodávající společnosti je zaměřit se na zákazníky s menší vyjednávací 

mocí, změnit dodavatele nebo vytvořit takovou nabídku, která se neodmítá (Grasseová, 

2012, s. 191).   

Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů 

Tato hrozba značí neatraktivní odvětví trhu v situaci, kdy dodavatelské podniky zvyšují 

své ceny, snižují kvalitu svých výrobků nebo množství svých dodávek. Pokud dodavatelé 

dodávají specifické výrobky a jejich výrobky jsou zásadním vstupem odběratele, pak 
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jejich síla roste. Nejlepším způsobem, jak se proti tomu bránit, je vytvoření a budování 

dobrých dodavatelsko-odběratelských vztahů (Grasseová, 2012, s. 191). 

2.7.3 SWOT analýza 

Tato metoda spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu organizace nebo jejích 

částí, a jejím úkolem je provést analýzu vnějšího a vnitřního okolí. Vnitřní analýza 

odhaluje silné a slabé stránky podniku, vnější analýza její příležitosti a hrozby. SWOT 

analýza se může využít jako podklad pro stanovení vize, formulaci strategických cílů 

nebo nalezení kritických oblastí.  

Při provádění SWOT analýzy je potřeba si uvědomit rozdíl mezi vnějším a vnitřním 

prostředím. Do oblasti vnějšího prostředí patří takové faktory, které působí mimo 

organizaci. Společnost tyto faktory nemůže nijak ovlivnit, jsou nezávislé na jejím 

působení. Vnější prostředí představují nějaké hrozby nebo naopak příležitosti, které 

podnik může využít ve svůj prospěch. Analýza vnějšího prostředí se může provést za 

pomocí PESTLE analýzy, jelikož příležitosti a hrozby se nachází zpravidla v těchto 

oblastech: politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekologické.  

Po sestavení SWOT analýzy je potřeba vytvořit navazující opatření. Ze sestavené matice, 

která obsahuje vazby mezi jednotlivými prvky SWOT matice (silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby), lze vytvářet strategie týkající se dalšího rozvoje podniku, důležitá 

strategická rozhodnutí, stanovit cíle a opatření k jejich dosahování.  

Účelem této analýzy opět není vytvořit vyčerpávající seznam veškerých faktorů, které na 

podnik působí, ale ohodnotit je a dále pak s těmito faktory pracovat a využívat je.  

(Grasseová, 2012, s. 191). 
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Tab.  2: SWOT matice (Zdroj Grasseová, 2012, str. 299) 

               Vnější faktory 

 

Vnitřní faktory 

Silné stránky (S) 
1. ………… 
2. ………… 
3. …………  

Slabé stránky (W) 
1. ………… 
2. ………… 
3. ………… 

Příležitosti (O) 
1. ………… 
2. ………… 
3. ………… 

SO strategie „využití“ 
Využití silné stránky ve 

prospěch příležitosti 

WO strategie „hledání“ 
Překonání slabé stránky 

využitím příležitosti 

Hrozby (T) 
1. ………… 
2. ………… 
3. ………… 

ST strategie „konfrontace“ 
Využití silné stránky 
k odvrácení ohrožení 

WT strategie „vyhýbání“ 
Minimalizace slabé stránky a 

vyhnutí se ohrožení 

  

2.7.4 McKinseyho model 7S 

Tento model je využíván jako analytická technika pro zhodnocení kritických prvků, které 

jsou nutnou podmínkou pro úspěch společnosti při realizaci její podnikové strategie. 

Tento model naznačuje, že na každou společnost je potřeba nahlížet jako na množinu 

sedmi základních faktorů, které se vzájemně ovlivňují. Těchto sedm faktorů vyznačuje 

následující diagram (Keřkovský, Vykypěl, 2002).  

 
Obr.  2: McKinseyho model 7S (Zdroj: Keřkovský, Vykypěl, 2002).  
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2.8  Finanční analýza 

Důležitou součástí finančního řízení je finanční analýza. Hlavním úkolem této analýzy je 

pomocí vybraných ukazatelů posoudit a zhodnotit finanční situaci podniku a může 

stanovit doporučení pro jeho další rozvoj (Dluhošová, 2010, s. 68). 

Růčková (2015, s. 9) definuje finanční analýzu jako systematický rozbor dat získaných 

z účetních výkazů. Tato analýza hodnotí firemní minulost, současnost a předvídá budoucí 

finanční podmínky. Hlavním smyslem finanční analýzy je sestavit podklad pro kvalitní 

rozhodování o fungování podniku.  

Při provádění finanční analýzy se díváme do minulosti a hodnotíme, jak se společnost až 

do současnosti vyvíjela. V tomto případě se pracuje s daty ex post. Na druhou stranu je 

finanční analýza podkladem pro finanční plánování, ať už krátkodobé či dlouhodobé. 

V takovémto případě se pracujeme s daty ex ante (Růčková, 2015, s.10).  

Informace, které vyjadřují finanční situaci podniku, jsou důležité nejen pro vlastníky, 

manažery, investory, akcionáře a zaměstnance, běžně je využívají i externí uživatelé. 

Mezi externí uživatele můžeme zařadit banky, obchodní partnery (dodavatele, 

odběratele), stát a jeho orgány nebo konkurenty. Manažeři využívají finanční analýzu 

zejména pro dlouhodobé, ale i operativní řízení podniku. Vlastníci, investoři a akcionáři 

mají největší zájem na tom, aby se zhodnotil jejich vložený kapitál. Banky a jiní věřitelé 

využívají informace při rozhodování o tom, zda poskytnou žádaný úvěr, případně jeho 

výši nebo podmínky. Obchodní partneři se zaměřují na to, zda bude podnik schopen 

dostát svým závazkům. Konkurence pomocí finanční analýzy srovnává své výsledky 

hospodaření. Zaměstnanci mají přirozený zájem o prosperitu, hospodářskou a finanční 

stabilitu svého podniku, jelikož jim jde o zachování pracovní pozice a mzdových 

podmínek. Stát a jeho orgány využívají informace například při vytváření různých 

statistik, kontrole plnění povinností, přehledu finanční situace nebo formulování 

hospodářské politiky státu (Günwald, 2009, s. 27-31). 

Kvalita provedené finanční analýzy závisí na použitých zdrojích. Tyto zdroje by měly být 

kvalitní a komplexní. Základní data pro sestavení finanční analýzy jsou nejčastěji účetní 

výkazy, které zahrnují rozvahu a výkaz zisku a ztráty. Některé společnosti sestavují i 

výkaz o peněžních tocích neboli výkaz cash flow (Růčková, 2015, s. 21).   



29 
 

Při posuzování finanční situace podniku je dobré srovnat poměrové ukazatele například 

s nějakou normou, oborovým průměrem, srovnání v prostoru (mezipodnikové srovnání) 

nebo v čase (Dluhošová, 2010, s. 75). 

2.8.1 Analýza stavových ukazatelů 

Horizontální analýza se zkoumá o kolik anebo o kolik % se změnily jednotlivé položky 

účetních výkazů v čase. Procentuální vyjádření se používá v případě porovnávání 

ukazatelů s oborovým průměrem nebo s konkurencí, a pro lepší orientaci. Absolutní 

vyjádření umožňuje objektivnější pohled na ukazatele z hlediska jejich absolutní 

důležitosti. Cílem této analýzy je změřit sílu změn jednotlivých položek (Ručková, 2015, 

s. 115). 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑏ěž𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∙ 100 

Vertikální analýza měří procentuální složení účetních výkazů. Cílem této analýzy je 

zjistit, jak se jednotlivé položky výkazů podílejí na celkové bilanční sumě, která 

představuje 100 %. Tento ukazatel je vyjádřen procenty. Je možné jej tedy srovnávat 

s ostatními podniky ve stejném oboru podnikání nebo odvětvovým průměrem (Růčková, 

2015, s. 110). 

2.8.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejpoužívanějšími ukazateli finanční analýzy. Tyto ukazatele 

se počítají jako poměr jedné nebo několika položek účetních výkazů k jiné položce nebo 

skupině položek (Růčková, 2015, s. 53). 

Ukazatele likvidity 

Likvidita je z hlediska finanční analýzy důležitá v tom smyslu, že jen dostatečně likvidní 

společnost je schopna dostát svým závazkům. Naopak příliš vysoká likvidita může být 

pro podnik negativní. Znamená to, že společnost zbytečně váže své finanční prostředky 

ve svých aktivech, a nemůže tak dojít k jejich zhodnocení. Obecným tvarem likvidity je 
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podíl položky, kterou je možno platit a položky, která je nutno uhradit.  Existují tři stupně 

likvidity (Růčková, 2015, s. 54).  

Likvidita 1. stupně - okamžitá likvidita představuje nejlikvidnější položky z rozvahy. 

Nedodržení předepsaných hodnot u této likvidity ale hned neznamená finanční potíže 

(Růčková, 2015, s. 56).  

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Likvidita 2. stupně – pohotová likvidita by měla mít hodnotu čitatele stejnou jako 

hodnotu jmenovatele. Poměr tohoto ukazatele by měl být tedy 1:1, případně až 1,5:1. 

Poměr 1:1 znamená, že je podnik schopen uhradit své závazky, aniž by musel prodat své 

zásoby. Vyšší hodnota ukazatele je sice příznivá pro věřitele, ale ne pro vlastníky (a 

akcionáře). V tomto případě dochází ke neefektivnímu vázání peněžních prostředků 

(Růčková, 2015, s. 56).   

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Likvidita 3. stupně – běžná likvidita ukazuje, kolikrát oběžná aktiva převyšují 

krátkodobé závazky. Tento ukazatel vypovídá o tom, jak je podnik schopen uhradit své 

závazky prostřednictvím oběžných aktiv, když by je v daném okamžiku přeměnil na 

hotovost. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zachování platební 

schopnosti společnosti.  

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Doporučené hodnoty jsou uváděny v rozmezí 1,5-2,5 (Růčková, 2015, s. 56).   

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability měří schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahování zisku 

pomocí vloženého kapitálu (Růčková, 2015, s. 57). 

ROA (return on assets) – Rentabilita aktiv 

Rentabilita aktiv udává výnosnost celkových aktiv a využívá se pro měření celkové 

efektivnosti.  
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𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

EBIT (earnings before interest and taxes) považujeme za položku Provozní výsledek 

hospodaření z výkazu zisku a ztráty. Provozní výsledek hospodaření v tomto ukazateli se 

používá při porovnávání mezi podniky. Použitím EAT (earning after tax), což odpovídá 

výsledku hospodaření za běžné účetní období, se hodnotí výkonnost podniku. Položku 

Celková aktiva nalezneme v rozvaze (Růčková, 2015, s. 58). 

ROE (return on equity) – Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu, který do společnosti vložili 

jeho vlastníci, případně akcionáři.  

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Položku EAT použijeme jako výsledek hospodaření za běžné účetní období a položku 

vlastního kapitálu převezmeme z rozvahy.  

Růst tohoto ukazatele může značit zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení podílu 

vlastního kapitálu či pokles úročení cizího kapitálu (Růčková, 2015, s. 60). 

ROS (return on sales) - Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel poměřuje výsledek hospodaření a tržby.  

𝑅𝑂𝑆 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Pokud jako položku Tržby použijeme veškeré tržby, pak do čitatele dosadíme čistý zisk 

po zdanění. Takto vypočtený ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při 

dané úrovni tržeb. Tomuto způsobu se také říká ziskové rozpětí a používá se k vyjádření 

ziskové marže. Ziskovou marži je pak dobré porovnat s oborovým průměrem. Pokud je 

zisková marže nižší než oborový průměr, ceny výrobků jsou poměrně nízké a náklady 

vysoké (Růčková, 2015, s. 62-63).  

S tímto ukazatelem souvisí ukazatel obratu celkových aktiv. Je to schopnost podniku 

investovat do aktiv při určité úrovni tržeb (Růčková, 2015, s. 62-63). 
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Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti zjišťují, v jakém rozsahu jsou aktiva společnosti financována 

prostřednictvím cizích zdrojů. Základním ukazatelem je celková zadluženost. Dalšími 

ukazateli jsou koeficient samofinancování a ukazatel úrokového krytí (Růčková, 2015, s. 

64). 

Celková zadluženost je poměr cizích zdrojů a celkových aktiv společnosti.  

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Pro tento ukazatel obecně platí, že čím vyšší je jeho hodnota, tím větší představuje riziko 

pro věřitele (Růčková, 2015, s. 65). 

Koeficient samofinancování udává poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům.  

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Tento ukazatel by měl doplňovat ukazatele celkové zadluženosti a jejich součet by se měl 

blížit hodnotě 1 (Růčková, 2015, s. 65). 

Ukazatel úrokového krytí poměřuje zisk a nákladové úroky.  

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝑍𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Čitatel představuje zisk před zdaněním a před odečtením nákladových úroků. Výsledek 

pak představuje schopnost podniku splácet úroky. Hodnota představuje, kolikrát daný 

zisk převyšuje tyto nákladové úroky. Čím vyšší hodnota tohoto ukazatele je, tím lepší je 

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

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, zda společnost efektivně využívá investované finanční 

prostředky a jak svůj kapitál váže v jednotlivých položkách aktiv a pasiv. Rozbor těchto 
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ukazatelů slouží ke zjištění, jak společnost hospodaří se svými aktivy a jaký to má vliv 

na výnosnost a likviditu podniku (Růčková, 2015, s. 67).  

Obrat celkových aktiv je komplexním ukazatelem zachycující efektivnost využívání 

celkových aktiv. Výsledek ukazatele udává, kolikrát za rok se položka aktiv obrátila 

(kolikrát se vrátila do peněžní podoby)  

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(Kislingerová, 2010, s. 108). 

Doba obratu aktiv udává počet dní, za kolik se celková aktiva obrátí. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
365

 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 152). 

Obrat zásob je poměr tržeb a průměrného stavu zásob.  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Dobra obratu zásob udává, jak dlouho společnost drží oběžná aktiva ve formě zásob.  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
365

 

Obecně pro tyto ukazatele platí, že čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu 

zásob, tím lepší je finanční situace podniku (Růčková, 2015, s. 67). 

Obrat pohledávek vyjadřuje poměr celkových tržeb k položce pohledávek.  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů
 

Doplňkovým ukazatelem je opět doba obratu pohledávek, která udává, jak dlouho je 

majetek podniku vázán ve formě pohledávek. Udává průměrnou dobu splatnosti 

pohledávek (Růčková, 2015, s. 67).  
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
365

 

Doba obratu pohledávek by se měla porovnat s běžnou dobou splatnosti faktur. Pokud je 

průměrná doba splatnosti pohledávek delší než stanovená splatnost, znamená to, že 

odběratelé neplatí své závazky včas (Mařík, 2018, s. 127). 

Obrat závazků poměřuje tržby a závazky z obchodních vztahů.  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů
 

Doplňkovým ukazatelem je doba obratu závazků, která udává průměrnou dobu splácení 

těchto závazků.  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
365

 

Aby v podniku nedošlo k narušení finanční rovnováhy, je potřeba, aby doba obratu 

závazků byla delší než doba obratu pohledávek (Růčková, 2015, s. 68). 

2.8.3 Analýza soustavy ukazatelů 

Pro tuto práci byl vybrán Altmanův index finančního zdraví, který patří do skupiny 

bankrotních modelů. Jak již napovídá název skupiny, takovéto modely mají zjistit, zda je 

podnik v dohledné době ohrožen bankrotem. Pro společnost, která není veřejně 

obchodovatelná na burze je výpočet následující:  

𝑍 = 0,717 ∙ 𝑋 + 0,847 ∙ 𝑋 + 3,107 ∙ 𝑋 + 0,42 ∙ 𝑋 + 0,998 ∙ 𝑋  

X1 – pracovní kapitál/celková aktiva 

X2 – rentabilita aktiv 

X3 – provozní výsledek hospodaření/celková aktiva 

X4 – vlastní kapitál/celkové závazky (dlouhodobé a krátkodobé, závazky k úvěrovým 

institucím) 

X5 – tržby/celková aktiva 
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Podniky, které dosahují nižších hodnot než 1,2 patří do pásma bankrotu. Podniky 

v rozmezí 1,2-2,9 patří do šedého pásma, a hodnoty vyšší jak 2,9 značí prosperitu 

společnosti a je zde velmi nízké riziko bankrotu (Růčková, 2015, s. 77-78). 

K posouzení finanční výkonnosti a důvěryhodnosti českých podniků byly autory Inkou a 

Ivanem Neumaierovými sestaveny čtyři indexy. Index IN05 je nejnovější aktualizací již 

dříve vytvořených modelů a spojuje bankrotní (věřitelský) i bonitní model. Výpočet 

tohoto indexu je následující:  

𝐼𝑁05 = 0,13 ∙
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
+ 0,04 ∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,97 ∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

+ 0,21 ∙
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,09 ∙

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑎 ú𝑣ě𝑟𝑦
 

Hranice pro posuzování podniků je: IN05 > 1,6 pak je finanční situace podniku dobrá. 

Pokud se index nachází v rozmezí 0,9-1,6 podnik se nachází v tzv. šedé zóně, kdy podnik 

netvoří hodnotu, ale ani zde nehrozí bankrot. Pokud je index nižší než hodnota 0,9 podnik 

je ohrožen finančními problémy (Günwald, 2009, s. 112). 

Ze soustav bonitních modelů byl vybrán Kralickův Quicktest. Bonitní modely analyzují 

podnik z hlediska finančního zdraví a řadí podniky mezi dobré nebo špatné. Kralickův 

Quicktest se skládá ze soustavy čtyř rovnic, které hodnotí situaci podniku. První dvě 

rovnice jsou zaměřeny na finanční stabilitu, další dvě se zabývají výnosovou situací. 

Výpočet je následující:  

𝑅1 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝑅2 =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 − 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

𝑅3 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝑅4 =  
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
 

Vypočteným výsledkům se přiřadí bodová hodnota dle následující tabulky: 
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Tab.  3: Bodové hodnoty Kralickův Quicktest (Zdroj: Růčková, 2015, s. 86). 

Počet bodů 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 
R1 < 0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 > 0,3 
R2 < 3 3-5 5-12 12-30 > 30 
R3 < 0 0-0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 > 0,15 
R4 < 0 0-0,05 0,05-0,08 0,08-0,1 > 0,1 

 

Nejprve se hodnotí finanční stabilita – součet bodů hodnot R1 a R2 se podělí dvěma. Poté 

se zhodnotí výnosová situace – součet bodů R3 a R4 a také se podělí dvěma. Dále se 

provede součet těchto dvou hodnot a opět se podělí dvěma. Výsledky, které přesahují 

hodnotu 3 znamenají dobré finanční zdraví podniku. Hodnoty v rozmezí 1-3 značí šedou 

zónu. Podniky s hodnotou nižší jak 1 se potýkají s potížemi ve finančním hospodaření 

(Růčková, 2015, s. 86). 

 

2.9 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Generátory hodnoty představují veličiny, které ve svém souhrnu stanovují hodnotu 

podniku. Prognóza těchto generátorů by měla být předpokladem pro vytvoření finančního 

plánu. Finanční plán by pak měl tyto generátory více rozvést a zjistit, zda tyto generátory 

vedou k přijatelné majetkové a finanční struktuře. Generátory hodnoty jsou tržby, 

provozní zisková marže, pracovní kapitál a investice do dlouhodobého majetku 

(Mařík, 2018, s. 150). 

2.9.1 Tržby 

Budoucí tržby by měly vycházet ze strategické analýzy podniku, která by měla být 

vypracovaná s ohledem na předpokládaný vývoj trhu. Tato prognóza může být v co 

nejbližším období omezena kapacitou podniku. Znamená to, že se předpokládá prodej 

veškeré produkce (Mařík, 2018, s. 150). 

Tržby za prodej zboží 

U výrobních podniků tvoří rozhodující položku výnosů tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb. Tato diplomová práce je zaměřena na obchodní podnik, jehož výnosy jsou 

tvořeny především tržbami za prodej zboží (Fotr, 1999, s. 40). 
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Ke stanovení budoucích tržeb lze využít agregovaný přístup nebo se na ně zaměřit více 

detailněji (desagregovaně) (Fotr, 1999, s. 40). 

Agregovaný přístup předvídá budoucí výši tržeb jako časovou řadu jedné agregované 

položky, která představuje výši tržeb v jednotlivých plánovaných letech. K predikci tržeb 

lze využít:  

 odhady, které jsou založené na zkušenostech a znalostech marketingových 

pracovníků,  

 trendové křivky, které jsou extrapolací budoucích tržeb na základě dosažených 

tržeb v minulých letech,  

 regresní a korelační analýzu, která stanoví budoucí tržby pomocí regresního 

modelu (Fotr, 1999, s. 40).  

Trendové křivky mají jedinou nezávisle proměnnou, která ovlivňuje budoucí tržby, a to 

je čas. Prostřednictvím času působí veškeré faktory ovlivňující výši tržeb. Nevýhodou 

tohoto přístupu je předpoklad stále stejného působení faktorů, tak jako tomu bylo v 

minulosti (Fotr, 1999, s. 40). 

Regresní analýza stanovuje faktory, které mají ovlivňovat výši tržeb. Jsou to například 

hrubý domácí produkt a jeho tempo růstu, příjmy domácností apod. Na základně 

časových řad minulých tržeb a časových řad ovlivňujících faktorů se stanoví parametry 

regresního modelu. Pro použití tohoto modelu je potřeba stanovit i prognózu hodnot, které 

ovlivňují výši tržeb v plánovaném období (Fotr, 1999, s. 40). 

Veškeré agregované přístupy předpokládají stejné působení ovlivňujících faktorů v 

budoucnosti tak jako tomu bylo i v minulosti. Velkou nevýhodou je také nerespektování 

možného působení zásadních změn v oblasti externích faktorů. Je důležité vzít v úvahu 

například velikost poptávky na určitých trzích, vznik nových trhů, dopady významných 

změn konkurenčního prostředí a podobně. Tyto faktory mohou významně ovlivnit 

velikost prodeje podniku, jeho strategii tržního zaměření nebo investice. Pro tyto úvahy 

je vhodnější použít desagregovaný přístup (Fotr, 1999, s. 41). 
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Desagregovaný přístup člení výrobní program podniku, nebo program služeb, do určitého 

počtu komodit. Tyto komodity pak přestavují jednotlivé klíčové produkty, které tvoří 

rozhodující podíl celkových tržeb. Plánování tržeb je založeno na stanovení časových řad:  

 prodeje jednotlivých komodit v plánovaném období,  

 dosahovaných prodejních cena na domácím či zahraničním trhu,  

 devizových kurzů zahraničních měn, nebo devizového kurzu eura (Fotr, 1999, s. 

41). 

Předpokládanou výši prodejů jednotlivých komodit je dobré členit podle jednotlivých 

trhů, segmentů těchto trhů nebo rozhodujících odběratelů. Plánované prodeje závisí 

především na:  

 pokud se jedná o vývoj poptávky na jednotlivých trzích nebo segmentech, pak je 

důležité vyhodnocení informací marketingového charakteru, 

 posouzení ekonomické výhodnosti jednotlivých komodit,  

 zásadní rozhodnutí podniku v oblasti strategických cílů a strategií jejich 

dosahování (Fotr, 1999, s. 42).  

Jelikož na plánování tržeb může působit mnoho externích faktorů, je dobré vytvořit více 

variant (scénářů) tržeb, kterých podnik může dosáhnout při dobrém a žádoucím, a naopak 

nežádoucím vývoji těchto faktorů (Fotr, 1999, s. 42). 

2.9.2 Provozní zisková marže  

Provozní zisková marže je poměr tzv. korigovaného provozního výsledku hospodaření 

před daní a před odpočtem odpisů, a tržeb.  

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣á 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 =
𝐾𝑃𝑉𝐻 𝑝ř𝑒𝑑 𝑑𝑎𝑛í 𝑎 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření před daní a odpisy se používá z praktického 

důvodu, protože odpisy se prognózují až v další části. Daň v tomto kroku nemá smysl 

uvažovat bez započtení odpisů.  

V anglické literatuře se korigovaný provozní výsledek hospodaření před daní a odpisy 

označuje na NOPBT. Tato zkratka znamená net operating profit before tax, což můžeme 

přeložit jako čistý operační zisk před daní (Mařík, 2018, s. 151). 



39 
 

Pro tuto práci bude místo KPVH před daní a odpisy použita položka provozního výsledku 

hospodaření. 

Základním přístupem pro stanovení prognózy ziskové marže je shora. Tento přístup 

vychází ze zjištění ziskové marže minulých období a na to navazuje zdůvodněný vývoj 

období budoucích. Postup tohoto přístupu je následující:  

1. Výpočet KPVH před daněmi a odpisy za minulé roky a z toho vyjádřit ziskovou 

marži v procentech. 

2. Analýza minulé ziskové marže s faktory, které na ni působí v souladu 

s konkurenční pozicí podniku.  

3. Dle provedené analýzy se vytvoří odhad vlivu budoucích faktorů na ziskovou 

marži a na základě tohoto odhadu se vytvoří odhadovaná hodnota ziskové marže 

v procentech.  

4. Dopočítání KPVH před daní a odpisy v budoucích obdobích jako součin již 

naprognózovaných tržeb a odhadnuté ziskové marže (Mařík, 2018, s. 152).  

Stanovení ziskové marže se provádí i způsobem zdola. Je dobré provést oba způsoby, 

srovnat je a provádět korekce do té doby, než výsledek obou postupů bude shodný. 

Výsledkem tohoto srovnání je pak zisková marže, která je dobře proložená a zdůvodněná 

postavením podniku a také reálně vyhlížející prognóza nákladových položek, která 

umožní sestavit kompletní plánovanou výsledovku. Postup stanovení ziskové marže 

zdola je následující:  

1. Prognóza hlavních provozních nákladových položek (náklady na prodané zboží, 

výkonová spotřeba, osobní náklady). Tyto položky mohou být stanoveny 

například podílem z tržeb.  

2. Prognóza méně důležitých provozních nákladů, případně i výnosů. 

3. Výpočet korigovaného provozního zisku jako rozdíl provozních nákladů výnosů. 

4. Dopočítání ziskové marže z bodu 3 (Mařík, 2018, s. 153). 

Abychom mohli využít analýzu minulých dat, je potřeba zanalyzovat i hlavní faktory, 

které na marži působí. Mezi tyto hlavní faktory se nejčastěji řadí konkurenční struktura 

(viz Porterův model) osobní náklady, které jsou dány poměrem síly mezi společností a 

zaměstnanci, a ostatní provozní náklady (Mařík, 2018, s. 153). 
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2.9.3 Pracovní kapitál  

Pracovní kapitál ve smyslu generátoru hodnoty je potřeba odlišit od pracovního kapitálu 

užívaném ve finanční analýze. Pro dané pojetí v této práci bude použit následující 

výpočet: 

Tab.  4: Výpočet upraveného pracovního kapitálu (Zdroj: Mařík, 2018, s. 157) 

Peněžní prostředky 

+ Zásoby 

+ Pohledávky 

- Neúročené závazky 

+ Časové rozlišení aktiv 

- Časové rozlišení pasiv 

= Pracovní kapitál 

 

Položka neúročených závazků obsahuje krátkodobé závazky mimo bankovních úvěrů. 

Uvedené veličiny se započítávají jen v takovém rozsahu, jaký vyžaduje základní činnost 

podniku, tj. provozně nutném rozsahu (Mařík, 2018, s. 157). 

Výši peněžních prostředků můžeme stanovit na základně žádoucí výše ukazatele 

okamžité likvidity (likvidity 1. stupně). Když známe plánovanou výši krátkodobých 

neúročených závazků, odhadneme požadovanou výši likvidity a potom dopočítáme 

peněžní prostředky (Mařík, 2018, s. 158). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 (𝑎 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦)

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑛𝑒ú𝑟𝑜č𝑒𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Důvodem tohoto postupu je zjistit náročnost růstu výkonů podniku na pracovní kapitál, 

zejména zásoby, pohledávky a krátkodobé neúročené závazky, které by se neměli 

plánovat pouhým odhadem tempa růstu podle minulosti (Mařík, 2018, s. 158).  

Položky časového rozlišení jsou potřeba zanalyzovat z hlediska jejich povahy a složení. 

Stanovují se buď odhadem přímo absolutní hodnoty, plánují se v procentech z tržeb nebo 

se mohou ponechat ve stejné výši jako v minulém období (Mařík, 2018, s. 158). 



41 
 

Plánování pohledávek, zásob a závazků se provádí následovně: 

1. Analýza náročnosti výkonů na jednotlivé složky pracovního kapitálu v minulosti. 

Prvním krokem je vyloučení provozně nepotřebného majetku v minulosti. Poté se 

vyjádří vazba mezi výkony a složkami pracovního kapitálu. Pro toto vyjádření je 

doporučen tento ukazatel: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
360

 

Pracovní kapitál je dobré vyjádřit jednotlivými položkami, které mají neužší vztah 

k dané rozvahové položce. Pohledávky – Tržby, Zásoby zboží – Náklady na 

prodané zboží, Zásoby materiálu – Spotřeba materiálu, Zásoby výrobků – 

Spotřeba materiálu, energie a služeb + Ostatní náklady, Obchodní závazky – 

náklady vztahující se k nakupovaným položkám (Mařík, 2019, s. 161). 

2. Zjištění hlavních příčin faktorů sledovaného vývoje. 

Faktory ovlivňující obrat zásob může být např. nákupní politika, dodavatelské 

cykly, výše minimálních (pojistných) zásob, způsob doplňování zásob a jiné. 

K ovlivnění pohledávek může dojít zejména rostoucí konkurencí, vyjednávací 

pozicí společnosti vůči odběratelů nebo zavedení účinného řízení a vymáhání 

pohledávek. Obchodní závazky mohou být ovlivněny vyjednávací pozicí vůči 

dodavatelům, snahou využití skonta atd. (Mařík, 2019, s. 162)  

3. Předpoklady působení zjištěných faktorů do budoucna. 

V závislosti na tomto předpokladu se odhadne vývoj náročnosti tržeb na položky 

pracovního kapitálu v budoucích letech (Mařík, 2019, s. 162).  

2.9.4 Investice do dlouhodobého majetku 

Za tuto investici do dlouhodobého majetku musíme považovat takovou investici, která je 

provozně nutná pro základní podnikatelské zaměření podniku. Plánování této investice je 

obtížné, protože tyto investice neprobíhají plynule, a tak je velmi složité je odhadnout. 

Existují tři přístupy k plánování investiční náročnosti: 
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1. Globální přístup 

Tento přístup se využívá v případech, kdy jsou investice do dlouhodobého 

majetku průběžné. Vychází se z analýzy využití provozně nutného majetku ve 

vztahu k tržbám. Výpočet koeficientu náročnosti tržeb na investice brutto je 

následující: 

𝑘 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛ě 𝑛𝑢𝑡𝑛éℎ𝑜 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Je možné také využít jednodušší výpočet koeficientu jako prostého podílu 

dlouhodobého majetku na tržbách: 

𝑘 =  
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛ě 𝑛𝑢𝑡𝑛ý 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Pokud máme prognózu budoucích tržeb, může se pak odhadnout potřebné budoucí 

investice do provozně nutného dlouhodobého majetku (Mařík, 2019, s. 163). 

2. Přístup dle hlavních položek  

Tento přístup vychází z konkrétního podnikového plánů investic a je použitelný 

pouze pro nejbližší roky (Mařík, 2019, s. 163). 

3. Přístup založený na odpisech 

Při využití tohoto přístupu se vychází z předpokladu, že hodnota investice musí 

mít větší hodnotu než jsou odpisy, aby podnik mohl dlouhodobě přežít či se 

rozvíjet. Tento přístup spíše stanovuje potřebu investic, nikoliv však jejich výši 

(Mařík, 2018, s. 163). 

Prognóza generátorů hodnoty se využívá spíše při oceňování podniku a k tomu je potřeba 

určit, který majetek je provozně nutný.  

2.10  Sestavení finančního plánu 

Komplexní finanční plán se skládá z hlavních finančních výkazů jako rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty a výkaz peněžních toků. Z předchozí analýzy a prognózy generátorů 

hodnoty jsou již naplánované následující položky, které budou tvořit kostru finančního 

plánu: 

 tržby z prodeje, 
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 zisková marže a z ní zjištěný provozní zisk, 

 plánované zásoby, pohledávky, závazky,  

 provozně nutné investice do dlouhodobého majetku (Mařík, 2018, s. 175).  

Pro sestavení komplexní rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow je potřeba 

tyto položky doplnit o: 

 plán financování – př. splátky úvěrů, přijetí nového úvěru,  

 plán některých méně významných položek, které mohou hlavní položky zpřesnit 

– př. méně významné výnosy, pohledávky, závazky atd.,  

 doplnění generátorů hodnoty o položky, které nesouvisejí s hlavním provozem 

společnosti – př. plán prodeje nepotřebného majetku, investice do cenných papírů 

 předpokládané výplaty dividend nebo podílů na zisku 

 formální dopočty – celkové peněžní toky, nerozdělený zisk, výši dlouhodobého 

majetku ke konci každého roku atd. (Mařík, 2018, s. 175-177). 

2.10.1 Výkaz zisku a ztráty 

a) Hlavní činnost 

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

(odhadnuté ze strategické analýzy). 

 Hlavní nákladové položky, které jsou závislé na objemu výkonů (náklady na 

prodané zboží, spotřeba materiálu a energie, služby atd.) = Tržby ∙ Procento tržeb 

odhadnuté při prognóze generátorů hodnoty. 

 Změna stavu zásob vlastní činností = Zásoba hotových výrobků a nedokončené 

výroby ke konci roku – Výše zásoby na začátku roku (přebírá se z plánu vlastního 

kapitálu). 

 Aktivace – odhaduje se podle minulých let, a to pouze pokud se pravidelně 

vyskytovala. 

 Osobní náklady = Tržby ∙ Procento osobních nákladů (z generátorů hodnoty) 

 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění = Mzdové náklady ∙ 

Procento příspěvku na soc. a zdrav. pojištění. 

 Odpisy se převezmou z minulých let nebo se odvodí z plánu investic. 
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 Ostatní provozní náklady, které se opakují (daně a poplatky, sociální náklady, 

ostatní náklady a výnosy atd.) = Tržby ∙ Procento z generátorů hodnoty, případně 

zisková marže 

 Korigovaný provozní výsledek hospodaření před daní = Celkové tržby – Náklady 

na hlavní provoz (Mařík, 2018, s. 179). 

b) Náklady na cizí kapitál 

 Nákladové úroky – převezmou se z plánu financování (Mařík, 2018, s. 179). 

c) Náklady a výnosy, které souvisí s neprovozním majetkem 

 Tržby z prodeje majetku, zůstatková hodnota z prodaného majetku.  

 Výnosy z finančního majetku se plánují podle minulých let a podle jeho 

předpokládaného prodeje nebo nákupu.  

 Další výnosy nebo náklady s tímto majetkem související (Mařík, 2018, s. 179). 

d) Celkový výsledek hospodaření a daň 

 V posledním kroku se dopočítá se celkový výsledek hospodaření a daň podle 

očekávané daňové sazby (Mařík, 2018, s. 179). 

2.10.2 Výkaz peněžních toků 

Při sestavování tohoto výkazu Mařík (2018, s. 180) doporučuje sestavovat jednotlivé 

položky s již definitivním znaménkem, aby byl jasný přírůstek nebo úbytek peněžních 

prostředků.  

Stav peněžních prostředků na počátku roku. Tato položka se převezme z rozvahy 

minulého roku.  

a) Peněžní tok z hlavního provozu 

 Korigovaný provozní výsledek hospodaření se převezme z plánovaného výkazu 

zisku a ztráty a od něho se odečte předpokládaná daň.  

 Odpisy, případně změna rezerv. 

 Meziroční změny zásob, pohledávek, krátkodobé neúročené závazky, případně 

změna časového rozlišení. Tyto položky se převezmou z plánu provozně nutného 

pracovního kapitálu.  
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 Dopočítá se provozní peněžní tok z hlavního provozu dle předchozích položek.  

 Vypočítá se volný peněžní tok z hlavního provozu jako rozdíl mezi položkami 

provozního toku z hlavního provozu a investičního výdaje do provozně nutného 

dlouhodobého majetku (Mařík, 2018, s. 180). 

b) Náklady na cizí kapitál 

 Úhrada nákladových úroků se převezme z výkazu zisku a ztráty (Mařík, 2018, s. 

181). 

c) Peněžní tok z neprovozního majetku 

 Z výsledovky se převezmou výnosy a náklady na neprovozní majetek. Je potřeba 

převzít takové náklady, které jsou zároveň výdajem.  

 Investice do neprovozního majetku. 

 Mimořádné nebo jednorázové příjmy a výdaje.  

 Diference daně z příjmu. Ta se spočítá jako rozdíl mezi celkovou daní z příjmu 

z výkazu zisku a ztráty a daní z korigovaného provozního zisku (Mařík, 2018, s. 

181). 

d) Finanční činnost 

 Předpokládané výdaje na splátky úvěrů, dluhopisů, případně dalších 

dlouhodobých cizích zdrojů a příjmy z potřebných nových zdrojů (Mařík, 2018, 

s. 181). 

e) Peněžní tok celkem 

 Celkový peněžní tok je součet veškerých předcházejících peněžních toků (Mařík, 

2018, s. 181). 

Konečný stav peněžních prostředku = Počáteční stav peněžních prostředků + Celkový 

plánovaný peněžní tok (Mařík, 2018, s. 181). 
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2.10.3 Rozvaha 

a) Aktiva 

 Dlouhodobý majetek se převezme z plánu investic, případně následujícím 

výpočtem: Stav dlouhodobého majetku ke předchozího roku + Pořízení nového 

majetku – Odpisy – Zůstatková cena z prodaného dlouhodobého majetku.  

 Zásoby, pohledávky převezmeme z plánu pracovního kapitálu. Mohou se doplnit 

i další méně významnější či neprovozní položky.  

 Peněžní prostředky se převezmou z plánu peněžních toků (Mařík, 2018, s. 181). 

b) Pasiva 

 Základní kapitál a kapitálové fondy se nechají ve stejné výši. Případné navýšení 

položky musí být zachyceny i ve finančním plánu peněžního toku.  

 Fondy ze zisku se plánují, jen pokud tyto fondy společnost vytváří. 

 Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let se vypočítá jako součet položek 

Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let ke konci minulého roku a 

Výsledku hospodaření za běžné účetní období za minulý rok, ponížený o 

vyplacené dividendy a podíly na zisku v běžném roce.  

 Krátkodobé neúročené závazky se převezmou z plánu pracovního kapitálu.  

 Dlouhodobé závazky a závazky k úvěrovým institucím se spočítají jako rozdíl 

mezi stavem ke konci předchozího roku a splátek, navýšené o nové přijetí (Mařík, 

2018, s. 181-182). 

Nástroj formální kontroly plánu je bilanční suma, kdy se součet aktiv a pasiv každý 

plánovaný rok musí rovnat. Po sestavení finančního plánu je dobré sestavit stručnou 

finanční analýzu (Mařík, 2018, s. 182). 
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3 STRATEGICKÁ A FINANČNÍ ANALÝZA 

Tato část práce bude obsahovat představení společnosti. Dále bude provedena její 

strategická a finanční analýza.  

3.1  Představení společnosti  

Společnost si nepřeje být jmenována, proto je pro tuto práci zvolena firma ABC s.r.o.  

Firma:    ABC s.r.o. 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Obor podnikání:  Velkoobchod, maloobchod 

   Výroba a oprava obuvi, brašnářského a sedlářského zboží 

   Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků 

Tato společnost působí na českém trhu od roku 2012 a zabývá se především 

maloobchodním prodejem pánských společenských oděvů. Své obchodní činnosti 

provádí prostřednictvím kamenných prodejen v rámci České republiky a v posledních 

letech také prostřednictvím e-shopu. Kromě maloobchodního prodeje se společnost 

věnuje i výrobě a opravě obuvi, brašnářského a sedlářského zboží, výrobě textilií, 

textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků.  

Společnost nabízí pánské obleky, košile, kravaty a obuv pro muže jakéhokoliv věku. Svůj 

sortiment dále rozšířila o volnočasovou módu, tj. volnočasová saka, svetry, trika a 

kalhoty. V nabídce můžeme dále najít i kabáty nebo pláště. Prodejny nabízí také kožené 

produkty jako peněženky, opasky, aktovky. Jako doplňkové zboží společnost nabízí 

motýlky, šály, manžetové knoflíčky atd. Nově je na prodejnách nabízen i parfém a káva 

značky společnosti.  

Jednatel společnosti ABC s.r.o., který vlastní 100% obchodní podíl, je zároveň ovládající 

osobou společnosti XYZ s.r.o. se sídlem na Slovensku, která zde byla nedávno založena. 

Společnost ABC s.r.o. této spojené osobě vyrábí a dodává zboží, které bude společností 
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XYZ s.r.o. maloobchodně prodáváno na slovenském trhu. Tímto společnost ABC s.r.o. 

rozšíří svoji působnost o slovenský trh.  

Podnik klade důraz na kvalitu prodávaného zboží díky dobře organizovanému nákupu, 

pravidelně sleduje trh, dodržuje legislativní předpisy a aktivně spolupracuje se svými 

dodavateli při výrobě zboží. Podnik také poskytuje vysoce kvalitní služby, a to díky 

pravidelnému a kvalitnímu proškolování svých zaměstnanců a zvyšování rozsahu 

doplňkových služeb. Pro podnik je také důležitá úroveň pracovního prostředí a zázemí 

svých zaměstnanců. 

Společnosti je ovládána prostřednictvím jediného společníka. Jeho působnost tedy 

zahrnuje výkon funkce valné hromady i statutárního orgánu (Výroční zpráva podniku 

ABC s.r.o. 2018, ABC.cz; 2020).  

 

3.2  Strategická analýza 

Strategická analýza identifikuje, analyzuje a hodnotí veškeré významné faktory, které 

mohou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku (Sedláčková, Buchta, 2006, 

s. 9). 

Tato část bude obsahovat PESTLE analýzu, Porterův model pěti sil a McKinseyho 

model 7S. SWOT analýza bude zařazena za finanční analýzu a bude obsahovat i závěry 

z finanční analýzy.  

3.2.1 PESTLE analýza 

Politické faktory 

Od poloviny března roku 2020 česká vláda rozhodla o určitých opatřeních, které se týkají 

omezení volného pohybu osob a také o uzavření některých obchodů. Tato mimořádná 

opatření byla provedena s cílem zamezit šíření nemoci COVID-19, která se začala šířit 

v celé Evropě. (Usnesení vlády České republiky ze dne 14. březen 2020 č. 211 o přijetí 

krizového opatření, Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o 

přijetí krizového opatření 2020). 
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Ekonomické faktory 

Ministerstvo financí očekává v roce 2020 hospodářský růst o 2 %. Stejně jako v minulém 

roce se očekává poměrně příznivý vývoj, avšak se slabší dynamikou. Globální 

ekonomika se v roce 2019 výrazně zpomalila a její růst byl od recese v letech 2008 a 

2009 nejslabší. I přes mírné oživení by dynamika měla zůstat nízká. Větší prohloubení 

napětí v globálních vztazích, nárůst protekcionismu a nejistota s tím spojená způsobují 

sníženou důvěru podnikatelů i spotřebitelů v budoucí ekonomický vývoj, což má vliv i 

na investiční rozhodování. Meziroční růst české ekonomiky (očištěný o vliv pracovních 

dnů) ve 3. čtvrtletí 2019 zpomalil dle očekávání na 2,5 %. Díky stále vysoké dynamice 

růstu objemu mezd, platů a sociálních dávek se navýšila spotřeba domácností což bylo 

největší příčinou růstu ekonomiky. Nízký zůstal růst investic do fixního kapitálu, 

investice obchodních korporací i sektoru vládních institucí stagnovaly. Kladné hodnoty 

dosáhl příspěvek zahraničního obchodu (Ministerstvo financí České republiky, 2020).  

Hrubý domácí produkt se ve sledovaném období navyšoval. Největšího navýšení 

dosáhl v roce 2015 a to o 6,5 % oproti předešlému roku. Nejmenší navýšení dosáhl v roce 

2016 o 3,7 %. HDP za rok 2019 odhaduje zvýšení o 2,5 %. Pro rok 2020 se odhaduje 

nárůst o 2 % a v následujícím roce až o 2,2 %. V obou letech by měla tento růst vést 

především spotřeba domácností, která je způsobena stále narůstajícími mzdami s velmi 

nízkou nezaměstnaností, navyšujícími se starobními důchody a jinými sociálními 

transfery. K růstu by měly také přispět spotřeba vládních institucí a investice do fixního 

kapitálu (Ministerstvo financí České republiky, 2020).  

Tab.  5: Vývoj HDP (Zdroj: Ministerstvo financí, 2020) 

Realita Aktuální předpověď 

Roky  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nominální hrubý 
domácí produkt 
  

mld. 
Kč, b.c. 

4 596 4 768 5 047 5 324 5 652 5 913 6 168 

růst v 
%, b.c. 

6,5 3,7 5,9 5,5 6,2 4,6 4,3 

Reálný hrubý 
domácí produkt 

růst v 
%, s.c. 

5,3 2,5 4,4 2,8 2,5 2 2,2 

Deflátor HDP 
růst v 

% 
1,2 1,3 1,4 2,6 3,6 2,6 2,1 
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Graf  1: Vývoj nominální HDP (Zdroj: Ministerstvo financí ČR, 2020) 

 

Průměrná míra inflace dosáhla nejnižší hodnoty v roce 2016 a to 0,3 %. Postupem času 

se navyšovala a v roce 2018 dosáhla 2,5 %.  

V roce 2020 měla zůstat v horní polovině tolerančního pásma 2% inflačního cíle České 

národní banky a dosáhnout tak hodnoty 2,8 %. S předpokládaným snížením proinflačních 

efektů kladné produkční mezery a zvyšování jednotkových nákladů práce by se měla míra 

inflace v roce 2021 snížit na 2,2 % (Ministerstvo financí České republiky, 2020).  

Tab.  6: Průměrná míra inflace (Zdroj: Ministerstvo financí ČR, 2020) 

Realita Aktuální předpověď 

Roky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Míra inflace 
spotřebitelských cen 

průměr 
v % 

0,3 0,7 2,5 2,1 2,8 2,8 2,2 

 

Pro další extenzivní růst produkce je hlavní překážkou značný nedostatek zaměstnanců. 

V souvislosti s pomalejším růstem ekonomiky by ale měla poptávka po práci slábnout. 

Míra nezaměstnanosti se od roku 2015 snižovala a od roku 2017 se ukotvila okolo 2 %. 

V roce 2020 by se měla zvýšit na 2,2 % a v roce 2020 na 2,4 % (Ministerstvo financí 

České republiky, 2020).  
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Tab.  7: Míra nezaměstnanosti (Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2020) 

Realita Aktuální předpověď 

Roky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Míra 
nezaměstnanosti 

průměr 
v % 

5,1 4 2,9 2,2 2 2,2 2,4 

 

Makroekonomický odhad ovlivňuje řada rizik, které směrují dolů a oproti předchozí 

predikci se jejich intenzita zmírnila. Mezi hlavní vnější rizika patří rostoucí 

protekcionismus nejistota ohledně budoucích obchodů se Spojeným Královstvím či 

značné zpomalení hospodářského růstu Německa a Číny. Vnitřní rizika představují 

napjaté trhy práce a nemovitostí (Ministerstvo financí České republiky, 2020).  

Česká koruna začala posilovat od září 2019. Od této doby se dostala z hodnoty 25,9 

CZK/EUR až na hodnotu 25,1 CZK/EUR. Posilování koruny souviselo s uklidněním 

situace na finančních světových trzích při vysokých domácích úrokových sazbách. Na 

trzích se snížila rizika spojená s brexitem bez dohody, zároveň se také snížilo riziko 

navýšení obchodních válek ze strany USA a Číny. Atraktivita koruny byla také ovlivněna 

snižováním úrokových sazeb v USA a značné zpomalení americké ekonomiky (Česká 

národní banka, 2020; Zpráva o inflaci I/2020, s. 42-43).  

Česká národní banka předpokládá výši kurzu CZK/EUR ve výši 25,30 pro rok 2020 a 

25,20 CZK/EUR pro rok 2021 (Česká národní banka, 2020).  

Tab.  8: Vývoj kurzu (Zdroj: Ministerstvo financí ČR, 2020) 

Realita Aktuální předpověď 
 Roky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Měnový 
kurz 

CZK/EUR 27,3 27 26,3 25,6 25,7 25,4 25,1 

 

Legislativní faktory 

Společnost se, mimo jiné, s účinností od 1.12.2016 musí řídit zákonem č. 112/2016 Sb. 

Zákon o evidenci tržeb. Tento zákon k jednotlivým činnostem dle CZ NACE řadí 

okamžik vzniku evidenční povinnosti. Společnost s kódem 4771 – maloobchod s oděvy 
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se řadí do druhé fáze a od 1. března 2017 musí evidovat své tržby (etrzby.cz, 2020; Zákon 

č. 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb) 

Dle nařízení vlády č. 347/2019 Sb. ze dne 9. prosince 2019 je podnik povinen navýšit 

svým zaměstnancům mzdy, a to na minimální částku dle konkrétního zařazení do skupiny 

podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Nejnižší úroveň 

zaručené mzdy je 87,30 Kč na hodinu, případně 14 600,- Kč za měsíc. Toto nařízení je 

účinné od 1. ledna 2020 (Nařízení vlády č. 347/2019 Sb. ze dne 9. prosince 2019).  

Vzhledem k plánované expanzi, kdy jednatel společnosti ABC s.r.o. založil společnost 

XYZ SK s.r.o. na Slovensku, jedná se, dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, o 

jinak spojené osoby. Společnosti tak musí řešit ujednání týkající se převodních cen. Za 

tímto účelem společnost vypracovala dokument, kde pojednává o vztahu mezi spojenými 

osobami a způsobu výpočtu převodních cen.  

 

Jelikož se podnik rozhodl nově působit na Slovensku, bude potřeba nalézt i faktory 

působící na podnik i na tomto trhu.   

3.2.2 PESTLE analýza slovenského trhu 

Ekonomické  

Dle hospodářské prognózy Slovenské republiky by mělo evropské hospodářství 

pokračovat ve stabilním růstu. Od období zavedení eura se jedná o nejdelší období 

trvalého růstu. Růst hrubého domácího produktu (HDP) v eurozóně se předpokládá 

v letech 2020 a 2021 na stabilní úrovni 1,2 %. V rámci Evropy se předpokládá mírný 

pokles růstu na hodnotu 1,4 %. V roce 2019 tato hodnota byla na 1,5 %. Díky stálému 

vytváření nových pracovních míst, růstu mezd a podporující politice zůstává hospodářský 

růst stabilní. Tento stabilní růst také podporuje soukromá spotřeba a investice zejména ve 

stavebnickém sektoru. Inflace v eurozóně se v roce 2020 předpokládá ve výši 1,3 %, 

v roce 2021 1,4 %. V rámci Evropské unie je prognóza inflace v roce 2020 ve výši 1,5 % 

a 1,6 % v roce 2021 (Zimná hospodárská prognóza 2020, 2020).  
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Tab.  9: Makroekonomické ukazatele SK (Zdroj: Zimná hospodárska prognóza, 2020) 

Realita Aktuální předpověď 

Roky 2018 2019 2020 2021 

Růst HDP meziročně v % 4,0 2,3 2,2 2,6 

Inflace v % 2,5 2,8 2,5 2,2 

 

Některá rizika, která způsobovala nepříznivý vývoj sice zanikla, avšak objevila se nová. 

První etapa obchodní dohody mezi USA a Čínou snížila riziko nepříznivého vývoje, 

avšak je zde stálá nejistota ze strany podnikatelů v souvislosti s obchodní politikou USA. 

Další nejistota je ve spojení s budoucím obchodováním Evropské unie a Spojeného 

království. Nové riziko může představovat nově vypuklý koronavirus, jehož důsledky 

budou působit zejména na veřejné zdraví, hospodářskou činnost a obchod v Číně. Na 

druhé straně by tato situace mohla pro evropské hospodářství představovat profit 

z expanzivní fiskální politiky podporující růst (Zimná hospodárska prognóza, 2020).  

Oproti roku 2018 kdy hospodářský růst na Slovensku silně vzrostl o 4 % v roce 2019 

značně zpomalil a dosáhl hodnoty 2,3 %. Toto zpomalení způsobil nižší čistý vývoz 

v důsledku nižší zahraniční poptávky a také zpoždění a prodlevy ve výrobě 

v automobilovém průmyslu. Slovensko by v roce 2020 mělo dosáhnout růstu HDP na 2,2 

%, a v roce 2021 je předpokládané zvýšení na 2,6 %. Toto zvýšení se předpokládá na 

základě posílení vývozu a zvýšení domácí poptávky. Soukromá spotřeba se 

pravděpodobně sníží, protože se předpokládá nižší míra vytváření pracovních míst a také 

pomalejší růst mezd. Inflace v roce 2019 dosáhla hodnoty 2,8 % což oproti minulému 

roku představuje zvýšení. V letech 2020 se očekává její pokles na 2,5 % a roce 2021 

hodnota 2,2 % (Zimná hospodársa prognóza, 2020).  

3.2.3 Porterův model 

Hrozba silné rivality 

Podnik si je dobře vědom svých konkurentů, kteří nabízí obdobné produkty i služby. Na 

trhu jich neoperuje mnoho, avšak konkurence mezi nimi je značná. Mezi největší 

konkurenty patří BLAŽEK PRAHA a.s. a Steilmann Praha, spol. s r.o.  
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Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. nabízí nejen kvalitní pánské oděvy své značky, ale 

navíc i pánské krejčovské služby. Tento podnik je tedy ochoten ušít zákazníkovi oblek 

přímo na míru. Krejčovské služby nabízí také v každé prodejně, kde má zákazník 

možnost úpravy jím již vybraného obleku (blazek.cz, 2020). 

Společnost Steilmann Praha, spol. s r.o. se specializuje nejen na pánskou módu, ve svém 

portfoliu nabízí i módu dámskou. Tato společnost obléká například veleúspěšný FED cup 

nebo českou fotbalovou reprezentaci, avšak produkty nenesou jejich značku. Působí 

pouze jako nepřímý distributor několika módních značek například BENVENUTO, 

comma, Digel, Jones, STONES, B2C2 a další (steilmann.cz, 2020).   

Hroza vstupů nových konkurentů 

Pokud se zaměříme na bariéry vstupu do odvětví, které se zabývá prodejem zejména 

pánských obleků, tak z hlediska kapitálové náročnosti je vstup na tento trh mírně obtížný. 

V jednodušším případě je potřeba mít zajištěné dodávky zboží, pokud by si však podnik 

chtěl produkty vyrábět sám, je potřeba mít zajištěné prostory a veškeré vybavení pro šití 

obleků včetně návrhářů a švadlen. Tento prodej většinou probíhá ve specializovaných 

prodejnách. Není nutné budovat vlastní prodejny, nemovitost lze zakoupit, případně 

pronajmout. V takovéto prodejně je pak zapotřebí mít velmi dobře proškolené 

zaměstnance, kteří dokáží splnit požadavky zákazníků a také jim případně poradit.  

Prodej probíhá přímo, tedy přímým kontaktem se zákazníkem v prostorách prodejen.  

Do tohoto odvětví nikterak zásadně nezasahuje legislativa ani vláda.  

Co se týká výstupu z tohoto odvětví, je značně jednoduchý. Případně nabytý majetek lze 

nabídnout k prodeji.  

Hrozba substitutů 

Sledovaný podnik se specializuje na prodej kvalitních společenských oděvů, především 

pánských obleků. Substituce jako taková tedy nelze, jelikož určité profese a situace si 

vyžadují patřičný dress code.   
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Hrozba vyjednávací síly odběratelů 

Nabízené produkty podniku jsou směřovány pro zákazníky, kteří ocení vysokou kvalitu 

a jsou ochotni za to zaplatit příslušnou cenu. Cena je ale konečný faktor, dle kterého se 

zákazník rozhodne ke koupi. 

Produkty společnosti jsou nabízeny konečným spotřebitelům. Vyjednávací síla 

odběratelů je tedy na jednotlivcích, kteří nejsou koncentrovaní a organizovaní. Jejich 

vyjednávací síla je tedy slabá.  

Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů 

Podnik se svými dodavateli dbá na dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy. Ví totiž, že 

nakupuje specifické výrobky, jejichž kvalita je na prvním místě a je důležité, aby své 

objednávky dostal v pořádku a včas. V případě porušení dobrých dodavatelsko-

odběratelských vztahů by mohl vzniknout problém se silnou vyjednávací sílou nového 

dodavatele.  

3.2.4 McKinseyho model 7S 

Strategie 

Majitel společnosti staví zákazníka na první místo a nehledí na konkurenci. Hlavním 

cílem je uspokojit zákazníka, splnit mu jeho požadavky, přání a potřeby, a to samozřejmě 

prostřednictvím produktů v co nejvyšší kvalitě. Prostřednictvím velmi propracovaných 

marketingových aktivit se snaží dostat do povědomí všech potenciálních zákazníků 

především svoji značku. Zákazník musí mít pocit, aby byl v životě úspěšný podnikatel, 

zazářil na plese, svatbě, u maturity či zkoušky, musí mít na sobě právě oblek této značky.  

Struktura 

Organizační struktura společnosti je liniově štábní. Společnost se sestává z jediného 

majitele, který je 100% vlastníkem společnosti, dále liniových vedoucích, štábních útvarů 

a zaměstnanců nižších pozic. Jednatel společnosti rozhoduje o veškerých záležitostech, 

týkajících se vedení společnosti. Linioví vedoucí se stávají z ředitelů jednotlivých 

oddělení zajišťující nákup, prodej, skladování, marketingového, návrhářského, 

finančního a personálního oddělení. Štábní útvary tvoří odborníci a specialisté 
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jednotlivých profesí. Dále v jednotlivých prodejnách pracují asistenti prodeje a v každé 

jedné je ustanoven vedoucí pracovník a jeho zástupce.  

Systémy 

Společnost ABC s.r.o. nepoužívá žádný informační systém, pouze účetní program a 

elektronickou evidenci tržeb. Díky prodeji pomocí čárových kódů zaměstnanci ví 

množství prodaných produktů napříč prodejnami po celé České republice. Tento systém 

také zobrazuje stav uskladněných zásob. Účetní systém však pro rozvíjející společnost 

začíná být nedostačující. Neumožňuje finanční plánování, které se začíná zavádět.  

Styl 

Rozhodování o chodu společnosti je v moci jednatele. Štábní útvary slouží k zajišťování 

podkladů pro ředitele jednotlivých oddělení. Tito ředitelé pak mají rozhodovací 

pravomoci a předávají příkazy níže postaveným zaměstnancům.  

Zaměstnanci 

Společnost ABC s.r.o. nabízí velmi motivující a transparentní systém odměn a benefitů. 

Práce je prováděna v nadstandartním zařízeném prostředí a s možností kariérního růstu. 

Zaměstnanci v prodejnách dodržují stanovený dress code. Noví zaměstnanci jsou 

vybíráni personalistou na základě specifických požadavků k dané pozici. Z důvodu 

kladených vyšších nároků na asistenty prodeje dochází k fluktuaci těchto zaměstnanců.  

Sdílené hodnoty  

Společnost má jasně daný cíl, a to udržet co nejvyšší kvalitu dodávek a služeb, které 

vedou ke spokojenosti zákazníků. Všichni zaměstnanci tvoří tým, který dále buduje a 

posiluje exkluzivní českou módní značku. Podnik se vyznačuje nadstandartně 

vybavenými prodejnami, kde skutečně odborní poradci poskytují servis svým 

zákazníkům. Pomáhají jim tak s výběrem vhodného oděvu na kteroukoliv společenskou 

událost. Společnost má jasně stanovená pravidla chování k zákazníkům.   
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Dovednosti 

Všichni zaměstnanci před nástupem do zaměstnání absolvují vstupní školení, které je 

nezbytně nutné pro výkon dané pozice. Velmi důležité je umět komunikovat se 

zákazníky, naslouchat jim a odborně poradit. Na prodejnách pak panuje mezi zaměstnanci 

a zákazníky velmi přátelské prostředí (ABC.cz, Výroční zprávy společnosti ABC s.r.o., 

interní zdroje společnosti, 2020). 

 

3.3  Finanční analýza 

Tato část práce obsahuje vybrané ukazatele finanční analýzy ke zjištění finančního zdraví 

podniku. Jsou zde vypočteny stavové, poměrové a souhrnné ukazatele, které jsou 

srovnány se třemi konkurenty na trhu a oborovými průměry.  

3.3.1 Analýza stavových ukazatelů 

Tato analýza obsahuje horizontální a vertikální analýzu rozvahy a zisku a ztráty podniku 

ABC s.r.o. Jsou zde porovnávány roky 2014-2018.  

Horizontální analýza sleduje, jak se jednotlivé položky účetních výkazů měnily v čase. 

Výpočty jsou uvedeny jak v tis. Kč tak v procentech. Výpočty jsou provedeny pouze pro 

hlavní položky výkazů.  
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Horizontální analýza aktiv 

Tab.  10: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 

Horizontální 
analýza Aktiv 

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

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

v % 
v tis. 

kč 
v % 

AKTIVA 
CELKEM 

126 306 231,51 1 374 0,76 4 889 2,68 29 996 16,03 

Dlouhodobý maj. 114 718 767,60 -5 388 -4,16 -25 876 -20,82 -1 521 -1,55 
Dl. nehmotný maj. 103 860 12681,32 -18 033 -17,23 -16 590 -19,15 -14 782 -21,10 
Dl. hmotný maj. 10 858 76,86 12 645 50,61 -9 286 -24,68 7 074 24,96 
Dl. finanční maj. 0 0 0 0 0 0 6 187 100,00 
Oběžná aktiva 10 818 27,85 6 161 12,40 31 313 56,09 31 386 36,02 
Zásoby 10 892 32,08 340 0,76 19 192 42,49 19 518 30,32 
Dl. pohledávky 0 0 0 0 341 100 1 414 414,66 
Kr. pohledávky -465 -10,92 3 970 104,61 -2 421 -31,18 21 704 406,14 
Peněžní 
prostředky 

391 60,9 1 851 179,19 14 201 492,41 -11 250 -65,85 

Časové rozlišení 770 101,32 601 39,28 -548 -25,72 131 8,28 

 

Největší nárůst majetku podnik zaznamenal v roce 2015, kdy se jeho celková aktiva 

oproti minulému roku zvýšila o více jak 126 mil. Kč. Celková aktiva se z částky 54 557 

tis. Kč dostala na částku 180 863 tis. Kč, což představuje navýšení o 231 %. V ostatních 

letech se celková aktiva zvyšovala sice nepatrně, ale neustálé zvyšování značí rozvoj 

podniku.   

 

V roce 2015 podnik zakoupil ochrannou známku. Tento nákup je zaznamenán v navýšení 

dlouhodobého nehmotného majetku, a to v částce 103 860 tis. Kč.  Toto navýšení 

můžeme zpozorovat i při vertikální analýze, kdy dlouhodobý nehmotný majetek tvořil až 

57,88 % celkových aktiv. Další navýšení můžeme pozorovat u dlouhodobého hmotného 

majetku o skoro 78 %. Podnik navýšil své dopravní prostředky, vybavení kanceláře a 

prodejen, drobný majetek, který vykazuje v rozvaze, a také provedl technické zhodnocení 

pronajatých prostor. Oběžná aktiva se v tomto roce také navýšila, ale pouze o 27,85 %, 

tedy 10 818 tis. Kč. Tvořila tak 24,79 % celkových aktiv. Nejvíce se v této oblasti zvýšily 

zásoby a peněžní prostředky, avšak toto zvýšení oběžných aktiv snížil pokles 

krátkodobých pohledávek o necelých 11 %. V tomto roce se také zvýšilo časové rozlišení, 

kde podnik navýšil náklady příštích období z částky 760 tis. Kč na 1 530 tis. Kč. Časové 

rozlišení ale tvoří pouhých 1,89 % z celkových aktiv.  
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Rok 2016 zaznamenal zvýšení celkových aktiv o pouhých 0,76 %. Ačkoliv můžeme 

vidět značné navýšení krátkodobých pohledávek o necelých 105 % a peněžních 

prostředků o 179 %, celkově toto navýšení představovalo zvýšení oběžných aktiv o 

pouhých 12,4 %. Oběžná aktiva se v tomto roce dostala z částky 49 570 tis. Kč na 55 831 

tis. Kč. Představovala tak 30,64 % z celkových aktiv. Naopak se podniku snížil 

dlouhodobý majetek, což značí, že do něj v tomto roce nijak zvlášť neinvestoval. Tento 

majetek se z částky 129 663 tis. Kč dostal na částku 124 275 tis. Kč. Přesto stále tvoří 

převážnou část celkových aktiv a to 68,19 %.  

V roce 2017 celková aktiva vzrostla o 2,68 %. Tento vzrůst nejvíce podpořil nárůst 

oběžných aktiv a to o 56 %. Podniku se razantně zvýšila položka peněžních prostředků, 

z částky 1 033 tis. Kč na 2 884 tis. Kč. Ve sledovaném období v tomto roce tvořily 

největší část celkových aktiv a to 9,13 %. Dále podnik také navýšil své zásoby a to o 

42,49 % oproti minulému roku. Tvořili 34,40 % celkových aktiv. Naopak byla podniku 

splacena značná část krátkodobých pohledávek, které se snížily o 31,18 %. Společnost 

v tomto roce nikterak neinvestovala do dlouhodobého majetku.   

V posledním sledovaném roce se celková aktiva podniku zvýšila o 16 %. K celkovému 

navýšení přispěla oběžná aktiva, zejména dlouhodobé a krátkodobé pohledávky. 

Dlouhodobé pohledávky podnik do roku 2017 nezaznamenával, jedná se konkrétně o 

dlouhodobé poskytnuté zálohy. Od tohoto roku se navýšily o 1 414 tis. Kč a toto navýšení 

představovalo 414,66 %. V tomto roce představovaly pouhých 0,81 % celkových aktiv. 

Obdobné navýšení zaznamenaly krátkodobé pohledávky, které se zvýšily o 406,14 %. 

Znamenaly 12,46 % celkových aktiv. Společnosti se v tomto roce razantně navýšily 

pohledávky z obchodních vztahů, které v minulém roce byly pouhých 1 044 tis. Kč, 

v tomto roce značně stouply na částku 25 372 tis. Kč. Značné navýšení u dlouhodobého 

majetku můžeme vidět v položce dlouhodobý finanční majetek, který se navýšil o 100 %. 

Podnik zde eviduje poskytnutou zápůjčku ve výši 6 187 tis. Kč.  

Vertikální analýza sleduje složení účetních výkazů. U aktiv představuje 100 % celková 

aktiva. U pasiv je 100 % položka celkových pasiv. Při analýze výkaz zisku a ztráty je 

100 % použito celkové výnosy, které jsou součtem tržeb z vlastních výrobků a služeb a 

tržeb z prodeje zboží.  
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Vertikální analýza aktiv 

Tab.  11: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

Vertikální analýza aktiv 2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Dlouhodobý majetek 27,39 % 71,69 % 68,19 % 52,58 % 44,62 % 

Dl. nehmotný majetek 1,50 % 57,88 % 47,55 % 37,44 % 25,46 % 

Dl. hmotný majetek 25,89 % 13,81 % 20,65 % 15,15 % 16,31 % 

Dl. finanční majetek 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,85 % 

Oběžná aktiva 71,21 % 27,46 % 30,64 % 46,57 % 54,59 % 

Zásoby 62,23 % 24,79 % 24,79 % 34,40 % 38,64 % 

Dl. pohledávky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,18 % 0,81 % 

Kr. pohledávky 7,81 % 2,10 % 4,26 % 2,86 % 12,46 % 

Peněžní prostředky 1,18 % 0,57 % 1,58 % 9,13 % 2,69 % 

Časové rozlišení 1,39 % 0,85 % 1,17 % 0,85 % 0,79 % 

  

Když se podrobněji podíváme na složení jednotlivých položek, v roce 2014 tvoří 

převážnou část oběžná aktiva, zejména zásoby. Vzhledem k tomu, že podnik na trhu 

působí od roku 2012, je zatím předzásoben. V letech 2015 a 2016 už převažuje 

dlouhodobý majetek nad oběžnými aktivy. Jak jsme viděli v horizontální analýze v roce 

2015 podnik investoval do dlouhodobého nehmotného majetku, který tvořil až 57,88 % 

celkových aktiv. V období let 2015 a 2016 se podnik tedy považuje za kapitálově těžký. 

V letech 2017-2018 se dlouhodobý majetek a oběžná aktiva vyrovnávají. Dle zlatého 

bilančního pravidla by měla být dlouhodobá aktiva kryta dlouhodobými zdroji, 

tj. vlastním kapitálem a dlouhodobými závazky. Dlouhodobý majetek se v letech 2015 a 

2016 pohybuje okolo 70 %. Dlouhodobé zdroje jsou 81-90 %. V letech 2017-2018 se 

dlouhodobý majetek pohybuje okolo 50 %. Dlouhodobé zdroje okolo 68-70 %. Ve všech 

letech je tedy splněna podmínka, že dlouhodobý majetek je kryt dlouhodobými zdroji.  

V rámci dlouhodobého majetku tvoří největší položku dlouhodobý nehmotný majetek. 

Podnik v roce 2016 zakoupil ochrannou známku, kterou postupně odepisuje. Další 

položku tvoří dlouhodobý hmotný majetek, který lehce kolísá. Znamená to, že podnik 

v průběhu let investuje do dlouhodobého majetku. Nejnižší položku tvoří dlouhodobý 

finanční majetek.  
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Největší položku oběžných aktiv tvoří zásoby. V roce 2014 tvořily 62,23 % celkových 

aktiv, avšak v roce 2015 se snížily na 24,79 %. Podnik je do roku 2018 navyšoval, v tomto 

roce dosáhly 38,64 % celkových aktiv. Podnik se zřejmě předzásobil, z důvodu 

plánovaného prodeje zboží propojené osobě na Slovensku. Krátkodobé pohledávky se 

roce 2014 tvořily 7,81 %. V následujících letech se pohybovaly na 2 % a 4 %. V roce 

2018 se vyšplhaly na 12,46 % z celkových aktiv. Další položkou jsou peněžní prostředky, 

které tvoří největší procento v roce 2017. V ostatních letech se pohybují na pouhých 0,5-

2,6 %. Časové rozlišení je nepatrnou položkou celkových aktiv, které tvoří zhruba 1 %.   

 
Graf  2: Vertikální analýza aktiv (Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 
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Horizontální analýza pasiv  

 

Tab.  12: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

Horizontální 
analýza pasiv 

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

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

Pasiva 
CELKEM 

126 306 231,52 1 374 0,76 4 889 2,69 29 996 16,03 

Vlastní kapitál 20 729 493,08 26 040 104,4 23 365 45,84 50 898 68,47 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ážio a kapitálové 
fondy 

0 0 0 0 18 103 -100 0 0 

Fondy ze zisku 0 0 0 0 0 0 -20 -100 

VH minulých let 25 879 615 20 777 95,88 -1 502 -3,54 33 114 80,88 

VH BÚO -5 150 -19,59 5 263 24,9 6 764 25,62 17 804 53,68 

Cizí zdroje 106 468 215,96 -25 167 -16,16 -18 206 -13,95 -21 453 -19,09 

Rezervy  0 0 -127 -14,15 179 23,22 -431 -45,37 

Dl. závazky 103 773 547,22 -9 145 -7,46 -55 132 -48,54 -36 316 -62,13 

Kr. závazky 1 797 5,93 -15 895 -49,47 36 747 226,29 15 294 28,87 

Časové rozlišení -891 -84,7 501 311,19 -270 -40,79 551 140,57 

 

Stejně tak jako celková aktiva se celková pasiva navýšila nejvíce v roce 2015 a to o 

231,52 %. Další roky oproti tomuto zaznamenávají nepatrný růst. Nejméně pasiva 

vzrostla v roce 2016 a to ani ne o jedno procento.  

Podniku v roce 2015 vzrostl vlastní kapitál i cizí zdroje. U vlastního kapitálu největší 

navýšení představoval výsledek hospodaření minulých let. Podnik v tomto roce tedy 

zadržel zisk a představoval tak 11,98 % celkových pasiv. Výsledek hospodaření 

běžného účetního období oproti minulému roku zaznamenal poklesl. V roce 2014 dosáhl 

částky 26 295 tis. Kč, v roce 2015 částky 21 145 tis. Kč. V cizích zdrojích se nejvíce 

navýšily dlouhodobé závazky, konkrétně dlouhodobé závazky z obchodních vztahů. 

Podnik tuto položku v předchozím roce vůbec neevidoval a v roce 2015 dosáhla částky 

103 470 tis. Kč.  

V roce 2016 se podniku značně navýšil vlastní kapitál. Podnik opět zadržel zisk a navýšil 

výsledek hospodaření minulých let. Toto navýšení představovalo 95,88 %. Tato 

položka dosáhla částky 42 448 tis. Kč. Podniku se také oproti minulému roku podařilo 

navýšit výsledek hospodaření běžného účetního období, a to o necelých 25 %. V tomto 
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roce podnik dosáhl zisku 26 408 tis. Kč. Co se týká cizích zdrojů, u nich došlo ke snížení 

o 16,16 %. Podnik v tomto roce čerpal rezervy a snížil dlouhodobé i krátkodobé 

závazky. Rezervy podnik tvoří na nečerpanou dovolenou svých zaměstnanců. 

Dlouhodobé závazky představovaly především závazky z obchodních vztahů. U 

krátkodobých závazků podnik splatil svůj závazek ke společníkovi, ve výši 

18 269 tis. Kč. Dále podnik snížil své ostatní závazky, naopak navýšil krátkodobé 

závazky z obchodních vztahů.  

V roce 2017 se opět navýšil vlastní kapitál a to o 45,84 %. Podniku se opět podařilo 

navýšit výsledek hospodaření běžného účetního období o 25,62 %. V tomto roce 

dosáhl částky 33 172 tis. Kč. Naopak podnik snížil na nulu položku oceňovací rozdíly z 

přecenění při přeměnách obchodních korporací, evidovanou v kapitálových fondech. 

Tento účet se využívá při přeměnách obchodních korporací. Účet obsahuje rozdíly mezi 

oceněním majetku a závazků v účetnictví zanikající účetní jednotky nebo části účetní 

jednotky rozdělované odštěpením a oceněním jmění při přeměně obchodní korporace 

podle zákona o přeměnách k rozvahovému dni pro ocenění. Vyčleněná část jmění 

společnosti ABC s.r.o. přešla na nástupnickou společnost. U cizích zdrojů došlo opět 

k celkovému poklesu. Nejvíce se snížily dlouhodobé závazky, konkrétně závazky 

z obchodních vztahů. Naopak krátkodobé závazky z obchodních vztahů zaznamenaly 

značný nárůst.  

V roce 2018 opět vzrostl výsledek hospodaření minulých let i běžného účetního 

období. Zisk minulých let dosáhl částky 74 060 tis. Kč. V tomto roce podnik dosáhl zisku 

50 976 tis. Kč a dosáhl tak 23,48 % celkových pasiv. Cizí zdroje opět zaznamenaly pokles 

a to o 19 %, jejich suma tak znamenala necelých 42 % celkových pasiv. Podnik v tomto 

roce opět čerpal rezervy, tvořené na nevybranou dolovenou svých zaměstnanců. Také se 

opět snížily dlouhodobé závazky, kdy se závazky z obchodních vztahů z částky 

38 892 tis. Kč snížily na nulu. Naopak se zvýšily krátkodobé závazky, převážně závazky 

z obchodních vztahů. Podnik k rozvahovému dni evidoval tyto závazky v částce 

52 885 tis. Kč. Krátkodobé závazky představovaly 31,45 % celkových pasiv. 
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Vertikální analýza pasiv 

Tab.  13: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

Vertikální analýza 
pasiv 

2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Vlastní kapitál 7,71 % 13,79 % 27,97 % 39,73 % 57,68 % 
Základní kapitál 0,37 % 0,11 % 0,11 % 0,11 % 0,09 % 
Ážio a kapitálové 
fondy 

-33,18 % -10,01 % -9,93 % 0,00 % 0,00 % 

Fondy ze zisku 0,04 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 
VH minulých let -7,71 % 11,98 % 23,29 % 21,88 % 34,11 % 
VH BÚO 48,20 % 11,69 % 14,49 % 17,73 % 23,48 % 
Cizí zdroje 90,37 % 86,13 % 71,67 % 60,06 % 41,89 % 
Rezervy 0,00 % 0,50 % 0,42 % 0,51 % 0,24 % 
Dl. závazky 34,76 % 67,86 % 62,33 % 31,24 % 10,20 % 
Kr. závazky 55,61 % 17,77 % 8,91 % 28,32 % 31,45 % 
Časové rozlišení 1,93 % 0,09 % 0,36 % 0,21 % 0,43 % 

 

Podrobněji vertikální analýza pasiv ukazuje, že celková pasiva jsou tvořena převážně 

cizími zdroji. Cizí zdroje se ale postupem času snižují a z 90,37 % se dostaly až na 41,89 

% celkových pasiv. Podnik tedy pro financování své činnosti používal cizí zdroje. Tato 

skutečnost se ale postupem času měnila a podnik začal více využívat vlastní zdroje.  

Vlastní kapitál v roce 2014 tvoří nejnižší položku a to pouhých 7,71 %. Značným 

snížením této položky představuje položka ážio a kapitálové fondy. Rok 2015 zaznamenal 

vlastní kapitál již ve výši 24 933 tis. Kč a tvořil tak již 13,79 %. Postupem času se kapitál 

navyšoval a dosáhl částky 125 236 tis. Kč což představuje 57,68 % z celkových pasiv. 

Největší položku vlastního kapitálu v roce 2014 tvoří výsledek hospodaření běžného 

účetního období. V dalších letech se pohyboval v rozmezí 11-23 %. Základní kapitál ve 

sledovaných letech nedosáhl ani jednoho procenta z celkových pasiv.  

Cizí zdroje se zpravidla chovaly opačně než vlastní kapitál. V roce 2014 dosahovala 

největšího podílu a to 90,37 %. Od roku 2015 se postupně snižovaly a v roce 2018 dosáhly 

podílu 41,89 %. V letech 2014 a 2018 cizí zdroje tvořily zejména krátkodobé závazky. 

Rok 2015 až 2017 převažovaly dlouhodobé závazky. Rezervy zde tvořily zanedbatelný 

podíl a stejně jako vlastní kapitál nedosáhly ani jednoho procenta. Jejich výše ale kolísala.  
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Časové rozlišení stejně jako u aktiv tvoří nepatrnou část. Jejich podíl kolísala. V roce 

2014 dosáhla necelých 2 %, avšak v dalších letech nepřevýšila ani jedno procento.   

 

 
Graf  3: Vertikální analýza pasiv (Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tab.  14: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

Horizontální 
analýza výkazu 
zisku a ztráty 

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

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

kč 
v % 

Tržby za prodej 
výrobků a služeb 

-9 -16,67 -38 -84,45 2 364 33 771 -25 -1,06 

Tržby za prodej 
zboží 

45 035 40,02 38 091 24,18 56 390 28,82 58 162 23,08 

Obchodní marže 19 559 24,44 39 604 39,77 38 631 27,76 48 367 27,2 
Výkonová 
spotřeba 

33 688 66,08 9 155 10,82 34 701 36,99 22 456 17,48 

Aktivace 0 0 -848 100 848 -100 -78 100 
Přidaná hodnota 11 338 18,41 28 898 39,62 24 053 23,62 35 681 28,34 
Osobní náklady 10 232 47,12 7 116 22,28 13 136 33,63 16 095 30,84 
Úpravy hodnot 
z provozní 
činnosti 

3 602 75,06 19 582 233,1 -1 452 -5,19 4 995 18,83 

Ost. provoz. 
výnosy 

-668 -54,27 660 102,81 1 097 84,26 3 524 146,9 

Ost. provoz. 
náklady 

297 126,93 -618 -40,37 572 62,66 -839 -56,5 

Provozní VH -4 320 -11,99 4 326 13,65 11 046 30,66 20 032 42,55 
Nákladové úroky 638 24,01 -1 405 -42,63 -274 -14,49 44 2,73 
Ost. fin. výnosy 452 122,5 -83 -10,11 -169 -22,9 861 151,32 
Ost. fin. náklady 271 13,71 -223 -9,92 1 943 95,96 -916 -23,09 
Fin. VH -457 10,72 1 545 -32,72 -1 838 57,84 1 750 -34,89 
VH před 
zdaněním 

-4 777 -15,04 5 871 21,76 9 208 28,03 21 782 51,78 

Daň z příjmu  373 6,82 608 10,41 2 444 37,88 3 978 44,72 
VH za BÚO -5 150 -19,59 5 263 24,9 6 764 25,62 17 804 53,68 

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období se v roce 2015 oproti minulému roku 

snížil o skoro 20 %. V tomto roce můžeme vidět rychlejší nárůst výkonové spotřeby 

oproti tržbám. Spotřeba materiálu a energie a služeb dosáhla částky 26 682 tis. Kč. 

Představovala tak 53,72 % z celkových výnosů. V minulém roce tato spotřeba byla 

18 470 tis. Kč, tedy 45,38 %. Tržby za zboží v roce 2015 dosáhly částky 157 582 tis. Kč. 

Náklady vynaložené na prodej zboží představovaly 57 992 tis. Kč. Dále se v tomto roce 

značně navýšily osobní náklady a to o 47,12 % a dosáhly tak částky 31 951 tis. Kč. 

Podnik v tomto roce zaměstnával v průměru 75 zaměstnanců, v minulém roce 38. Osobní 

náklady se v celém sledovaném období pohybují okolo 20 % z celkových tržeb. Další 
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značné navýšení můžeme vidět u položky úpravy hodnot z provozní činnosti, kdy se 

podniku zvýšily odpisy majetku o 75 % na částku 8 192 tis. Kč. Odpisy v tomto roce 

představovaly 5,33 % z celkových výnosů. Dále se podniku zvýšily ostatní provozní 

náklady z částky 234 tis. Kč na 531 tis. Kč, naopak se snížily ostatní provozní výnosy. 

Provozní výsledek hospodaření se oproti minulému roku snížil o 12 %. Dosáhl částky 

31 712 tis. Kč a představoval tak 20,12 % celkových tržeb. 

V roce 2016 se výsledek hospodaření běžného účetního období zvýšil o 24,9 %. Dosáhl 

částky 26 408 tis. Kč, což je 13,50 % z celkových tržeb. Podniku se v tomto roce značně 

snížil prodej vlastních výrobků a služeb, kdy se z částky 45 tis. Kč na 7 tis. Kč.  Tržby 

z prodeje zboží se dostaly na částku 195 673 tis. Kč a toto navýšení představovalo 24,18 

%. Výkonová spotřeba také rostla, ale o pouhých 10 %. Opět se zvýšily osobní náklady, 

podnik navýšil počet svých zaměstnanců na 99. Značné navýšení zaznamenaly úpravy 

hodnot z provozní činnosti, které dosáhly částky 27 718 tis. Kč. Podnik v předchozím 

roce investoval do dlouhodobého nehmotného majetku a navýšení odpisů je toho 

důkazem. Odpisy nyní tvoří 14,30 % z celkových výnosů. Provozní výsledek 

hospodaření dosáhl částky 36 038 tis. Kč. Toto navýšení představuje 13,63 %, a 

dosahuje tak 18,42 % z celkových výnosů.   

V následujícím roce se podniku podařilo dosáhnout zisku ve výši 33 172 tis. Kč. Tento 

nárůst znamenal 24,9 % a dosáhl tak 13,04 % z celkových výnosů. Od toho roku podnik 

začal prodávat i své výrobky a utržil z nich 2 371 tis. Kč. Podíl z celkových tržeb byl 

0,93 %. Tržby za zboží dosáhly částky 252 063 tis. Kč a toto navýšení představovalo 

28,82 %. Výkonová spotřeba v tomto roce dosáhla navýšení o 37 %. Podnik měl tyto 

náklady ve výši 129 530 tis. Kč. Osobní náklady se opět navýšili, tentokrát o 33,63 % 

na částku 52 203 tis. Kč. Podnik v tomto roce zaměstnával v průměru 117 zaměstnanců. 

Ostatní provozní výnosy představovaly tržby z prodaného dlouhodobého majetku 

částku 1 093 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření zaznamenal navýšení o 30,66 %.  

V roce 2018 se výsledek hospodaření běžného účetního období zvýšil nejvíce. Dosáhl 

částky 50 976 tis. Kč. Toto navýšení představovalo 53,68 % oproti minulému roku.  

Podnik si v tomto roce zachoval přibližně stejné tržby za svoje výrobky a služby. Tržby 

za zboží se oproti minulému roku navýšily o 23 %. V tomto roce podnik utržil 310 225 

tis. Kč. Výkonová spotřeba se opět zvýšila a to o 17,48 %. Dosáhla částky 150 986 tis. 
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Kč. Opět došlo ve zvýšení osobních nákladů a tentokrát se podnik dostal na částku 

68 298 tis. Kč. Podnik zaměstnával v průměru 137 zaměstnanců. Ostatní provozní 

výnosy navýšily tržby z prodeje materiálu ve výši 4 713 tis. Kč.  

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tab.  15: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

Vertikální analýza výkazu 
zisku a ztráty 

2014 2015 2016 2017 2018 

Celkové tržby 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Tržby za prodej výrobků a 
služeb 

0,05 % 0,03 % 0,00 % 0,93 % 0,75 % 

Tržby za prodej zboží 99,95 % 99,97 % 100,00 % 99,07 % 99,25 % 
Obchodní marže 71,07 % 63,18 % 71,13 % 69,89 % 72,36 % 
Výkonová spotřeba 45,28 % 53,72 % 47,95 % 50,52 % 48,30 % 
Přidaná hodnota 54,72 % 46,28 % 52,05 % 49,48 % 51,70 % 
Osobní náklady 19,29 % 20,27 % 19,96 % 20,52 % 21,85 % 
Odpisy DHM, DNM (Úpravy 
hodnot) 

4,26 % 5,33 % 14,30 % 10,43 % 10,09 % 

Ost. provoz. výnosy 1,09 % 0,41 % 0,67 % 0,94 % 1,89 % 
Ost. provoz. náklady 0,21 % 0,97 % 0,47 % 0,58 % 0,21 % 
Provozní VH 32,00 % 20,12 % 18,42 % 18,51 % 21,47 % 
Nákladové úroky 2,36 % 2,09 % 0,97 % 0,64 % 0,53 % 
Výnosové úroky    0,01 % 0,27 % 
Ost. fin. výnosy 0,33 % 0,52 % 0,38 % 0,22 % 0,46 % 
Ost. fin. náklady 1,76 % 1,43 % 1,03 % 1,56 % 0,98 % 
Fin. výsledek hospodaření -3,79 % -3,00 % -1,62 % -1,97 % -1,04 % 
VH před zdaněním 28,21 % 17,12 % 16,79 % 16,53 % 20,43 % 
Daň z příjmu  4,86 % 3,71 % 3,30 % 3,50 % 4,12 % 
VH za BÚO 23,35 % 13,41 % 13,50 % 13,04 % 16,31 % 

 

Celkové tržby tvoří součet tržeb za prodej výrobků a služeb a tržby za prodej zboží. 

největší část celkových tržeb jsou tržby za prodej zboží. Hodnota se ve všech letech 

pohybuje od 99-100 %. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tvoří pouze nepatrnou 

část, nepřesahují ani jedno procento. Tato skutečnost potvrzuje, že podnik není výrobním 

podnikem. Obchodní marže sice mírně kolísá, pohybuje se ale okolo 70 %.  

Výkonová spotřeba mírně osciluje okolo 50 % a tvoří tak skoro polovinu celkových 

tržeb. Osobní náklady se pohybují na 20 %, tudíž nezaznamenaly žádný velký výkyv. 

Provozní výsledek hospodaření do roku 2015 klesal a dosáhl podílu až 18 %. Od tohoto 
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roku se nepatrně zvýšil a v roce 2018 se vyšplhal na částku 67 116 tis. Kč a představoval 

tak 21,47 % z celkových výnosů. Výsledek hospodaření za běžné účetní období 

představoval nejvyšší podíl v roce 2014 a to 23,35 %. V následujícím roce se snížil na 

13,41 % kde u této hodnoty držel až do roku 2017. V roce 2018 se nepatrně zvýšil na 

16,31 %. 

3.3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato analýza bude obsahovat ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity.  

Likvidita 

Likvidita je z hlediska finanční analýzy důležitá v tom smyslu, že jen dostatečně likvidní 

společnost je schopna dostát svým závazkům. Naopak příliš vysoká likvidita může být 

pro podnik negativní (Růčková, 2015, s. 54).  

Tab.  16: Likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

Likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 

Okamžitá 

ABC s.r.o. 0,021 0,032 0,177 0,322 0,085 
BLAŽEK PRAHA a.s. 0,391 0,346 0,581 0,363 0,510 
Koutný spol. s r.o. 4,019 6,476 4,023 4,787 6,354 
Steilmann Praha, spol. s r.o. 0,049 0,075 0,303 0,164 0,160 

OBOROVÝ PRŮMĚR 0,34 0,43 0,41 0,43 0,35 

Pohotová 

ABC s.r.o. 0,161 0,150 0,655 0,429 0,507 
BLAŽEK PRAHA a.s. 0,600 0,779 0,909 0,670 0,953 
Koutný spol. s r.o 6,178 8,032 5,104 5,948 7,644 
Steilmann Praha, spol. s r.o. 0,582 0,593 0,658 0,654 0,728 

OBOROVÝ PRŮMĚR 0,67 0,76 0,83 0,8 0,78 

Běžná 

ABC s.r.o. 1,280 1,545 3,438 1,644 1,735 
BLAŽEK PRAHA a.s. 2,592 2,772 2,982 2,681 2,745 
Koutný spol. s r.o. 10,11 11,763 8,172 8,765 11,946 
Steilmann Praha, spol. s r.o. 1,090 1,101 1,183 1,556 1,793 

OBOROVÝ PRŮMĚR 1,13 1,25 1,43 1,28 1,25 

 

Okamžitá likvidita by se měla pohybovat v rozmezí 0,2-0,5 (Růčková, 2015, s. 56). 

Dle oborových hodnot (CZ-NACE 4771) se okamžitá likvidita pohybuje v rozmezí 0,35-

0,43.  
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Sledovaná společnost ABC s.r.o. v roce 2017 sice dostala do rozmezí doporučených 

hodnot, avšak při porovnání s oborem by měla dosáhnout alespoň hodnoty 0,4. 

V ostatních letech nedosahovala, ani se nepřibližovala spodní doporučené hranice. 

Nedosahovala taktéž ani oborových hodnot.  

Oproti tomu společnost BLAŽEK PRAHA a.s. dosahovala doporučených hodnot v celém 

sledovaném období. Tato společnost se také nejvíce přibližovala oborovým hodnotám. 

Společnost Koutný spol. s r.o. značně vybočovala od ostatních společností a dosahovala 

velmi vysokých hodnot. Její peněžní prostředky několikanásobně převyšují krátkodobé 

závazky a společnost zde zbytečně váže své prostředky. Společnost Steilmann Praha, 

spol. s r.o. se v roce 2016 nejvíce přiblížila k oborovým hodnotám.  

 
Graf  4: Okamžitá likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

 

Doporučená hodnota pohotové likvidity je 1, případně až 1,5 (Růčková, 2015, s. 56).   

Oborové hodnoty se pohybují v rozmezí 0,76-0,83.  

Sledovaná společnost nedosáhla ani v jednom roce doporučených hodnot. Nejvíce se 

spodní hranici blížila v roce 2016, kdy tato likvidita dosahovala hodnoty 0,65. V tomto 

roce se také nejvíce přiblížila oborové hodnotě, která ale byla ve výši 0,83. V ostatních 

letech se ale oborovým hodnotám, tak ani doporučeným hodnotám nepřibližuje. 
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Společnost by tak v nutném případě nebyla schopna z těchto prostředků uhradit 

krátkodobé závazky. 

Společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. a Steilmann Praha, spol. s r.o. se od sebe svými 

hodnotami příliš nelišily. Obě jsou velmi blízko oborovým hodnotám. Společnost Koutný 

spol. s r.o. opět vybočuje z řady a jeho hodnoty jsou značně odlišné. Jejich vysoké 

hodnoty jsou sice dobré pro věřitele, avšak pro vlastníky to znamená zbytečné vázání 

jejich prostředků v pohledávkách a peněžních prostředcích. 

 
Graf  5: Pohotová likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

 

Běžná likvidita by měla dosahovat hodnot v rozmezí 1,5-2,5 (Růčková, 2015, s. 56).   

Oborové hodnoty jsou 1,25-1,43.  

Společnost ABC s.r.o. přesahovala oborové hodnoty. V roce 2016 dosáhla dokonce 

hodnoty 3,4. Čím vyšší je hodnota této likvidity, tím je lépe podnik schopen splácet své 

krátkodobé závazky, avšak zbytečně váže své prostředky v zásobách.  

Konkurenční společnost BLAŽEK PHRAHA a.s. překračovala ve všech sledovaných 

letech horní hranici oborových hodnot. Je tedy dobře schopna hradit své krátkodobé 

závazky prostřednictví oběžných aktiv. Steilmann Praha, spol. s r.o. se nejvíce blížila 

oborovým hodnotám. Hodnoty společnosti Koutný spol. s r.o. kolísaly a její nejnižší 

hodnota dosáhla až 8násobku jejich krátkodobých závazků.  
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Graf  6: Běžná likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability měří schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahování zisku 

pomocí vloženého kapitálu (Růčková, 2015, s. 57).  

V této práci je zpracována rentabilita aktiv, rentabilita vlastního kapitálu a tržeb.  

ROA (return on assets) – Rentabilita aktiv udává výnosnost celkových aktiv a využívá 

se pro měření celkové efektivnosti (Růčková, 2015, s. 57). 

 

Tab.  17: Rentabilita aktiv (Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

ROA 2014 2015 2016 2017 2018 

ABC s.r.o. 66,04 % 17,53 % 19,78 % 25,16 % 30,91 % 

BLAŽEK PRAHA a.s. 5,96 % 7,56 % 6,30 % 10,19 % 4,94 % 

Koutný spol. s r.o. 8,59 % 17,14 % 26,14 % 24,68 % 24,73 % 

Steilmann Praha, spol. s r.o. - - 14,36 % 2,47 % 7,91 % 

OBOROVÉ HODNOTY 2,33 % 6,55 % 6,98 % 9,15 % 10,25 % 

  

U sledované společnosti rentabilita aktiv dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2014 a to až 

66 %. V následujícím roce podnik značně navýšil svá aktiva a provozní výsledek 

hospodaření se nepatrně snížil. To zapříčinilo velký skok v roce 2015 až na hodnotu 
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17,53 %. V následujících letech rentabilita stoupala. Tento ukazatel značí, jak je podnik 

schopen dosáhnout zisku pro své vlastníky i věřitele. Hodnoty podniku přesahují oborové 

hodnoty skoro trojnásobně.  

Dobře je na tom také společnost Koutný spol. s r.o., jejichž rentabilita postupem času 

rostla. Naopak BLAŽEK PRAHA a.s. si počíná tak, že jeho rentabilita kolísá. Steilmann 

Praha, spol. s r.o. měla v letech 2014 a 2015 záporný provozní výsledek hospodaření a 

tento ukazatel nemělo smysl počítat. V následujícím roce rentabilita skočila až na 

hodnotu 14,36 %, avšak další rok se razantně snížila až na hodnotu 2,47 %. 

 
Graf  7: Rentabilita aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 
 

ROE (return on equity) – Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu, 

který do společnosti vložili jeho vlastníci (případně akcionáři) (Růčková, 2015, s. 60). 

 

Tab.  18: Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

ROE 2014 2015 2016 2017 2018 

ABC s.r.o. 625,48 % 84,81 % 51,81 % 44,62 % 40,70 % 

BLAŽEK PRAHA a.s. 5,63 % 13,09 % 3,46 % 6,73 % 5,26 % 

Koutný spol. s r.o 7,58 % 13,97 % 23,78 % 21,95 % 21,60 % 

Steilmann Praha, spol. s r.o. - - 32,96 % 7,17 % 8,33 % 

OBOROVÉ HODNOTY 2,59 % 8,64 % 11,22 % 15,25 % 16,46 % 
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Výnosnost vlastního kapitálu sledované společnosti dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 

2014, kdy výsledek hospodaření běžného účetního období převýšil vlastní kapitál více 

jak šestkrát. V následujících letech se vlastní kapitál navyšoval a hodnota rentability 

klesala. V roce 2018 se rentabilita vlastního kapitálu dostala se na 40,70 %. Podnik značně 

převyšuje oborové hodnoty, které se pohybují od 2,59 do 16,46 %. 

Hodnoty konkurence dosahovala vždy nižších hodnot. U společnosti BLAŽEK PRAHA 

a.s. v jednotlivých letech kolísala. Nejnižší hodnotu dosáhl v roce 2016 3,46 %, a 

znamenala tak nejnižší hodnotu ze všech podniků. Naopak nejvyšší hodnotu zaznamenala 

společnost Steilmann Praha, spol. s r.o. a to s 32,96 % v roce 2016.  

 
Graf  8: Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 
 

 
ROS (return on sales) - Rentabilita tržeb vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku 

při dané úrovni tržeb (Růčková, 2015, s. 62-63).  

Tab.  19: Rentabilita tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

ROS 2014 2015 2016 2017 2018 

ABC s.r.o. 23,35 % 13,41 % 13,50 % 13,04 % 16,31 % 

BLAŽEK PRAHA a.s. 2,37 % 6,25 % 1,71 % 2,55 % 1,77 % 

Koutný spol. s r.o 5,62 % 9,17 % 17,73 % 15,51 % 17,77 % 

Steilmann Praha, spol. s r.o. - - 6,81 % 1,56 % 2,20 % 

OBOROVÉ HODNOTY - 2,87 % 3,21 % 3,94 % 4,28 % 
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Dle hodnot rentability, uvedených v tabulce č. 19, dosáhl sledovaný podnik v roce 2014 

s hodnotou 23,35 %. V následujících letech se rentabilita pohybovala okolo 13 %, sice to 

znamenalo pokles, ale stále je tato hodnota dvojnásobkem doporučené hodnoty 6 %. 

Tento pokles byl způsoben navýšení tržeb, což je čitatel tohoto ukazatele, a zároveň 

poklesem výsledku hospodaření běžného účetního období, tedy jmenovatele. V roce 2018 

se rentabilita navýšila o tři procentní body. Podnik ve sledovaném období značně 

převyšoval oborové hodnoty.  

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. se pouze v roce 2015 dostala nad hodnotu oboru. 

V ostatních letech se pohybovala na pouhých 2 %. Společnosti Koutný spol. s r.o. se 

dobře vedlo od roku 2016, kdy svými hodnotami převyšovala všechny společnosti. 

Společnost Steilmann Praha, spol. s r.o. se v roce 2016 dostala nad oborovou hodnotu. 

V předchozím roce byla ve ztrátě, v následujících letech se pohybovala okolo 2 %.   

 
Graf  9: Rentabilita tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti zjišťují, v jakém rozsahu jsou aktiva společnosti financována 

prostřednictvím cizích zdrojů. Základním ukazatelem je celková zadluženost. Dalšími 

ukazateli jsou koeficient samofinancování a ukazatel úrokového krytí (Růčková, 2015, s. 

64). 
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Pro celkovou zadluženost obecně platí, že čím vyšší je její hodnota, tím větší představuje 

riziko pro věřitele. Doporučené hodnoty se nacházejí v rozmezí 30-60 % (Růčková, 2015, 

s. 65). 

Tab.  20: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

Celková zadluženost 2014 2015 2016 2017 2018 

ABC s.r.o. 90,37 % 86,13 % 71,67 % 60,06 % 41,89 % 

BLAŽEK PRAHA a.s. 34,27 % 29,34 % 26,80 % 31,35 % 31,06 % 

Koutný spol. s r.o. 9,21 % 8,10 % 11,67 % 10,80 % 7,76 % 

Steilmann Praha, spol. s r.o. 80,30 % 80,44 % 67,66 % 55,58 % 58,46 % 

 

Dle výpočtů uvedených v tabulce č. 20 byl sledovaný podnik v roce 2014 značně 

zadlužen. Jeho zadluženost dosahovala až 90 %. Postupem času se ale zadluženost 

snižovala a v roce 2017 se dostal na horní hranici doporučených hodnot. V roce 2018 už 

podnik snížil svoji zadluženost na necelých 42 %.  

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. se ve všech letech pohybovala na úrovni 30 %, což je 

velmi dobré. Její zadluženost je nízká. Zadluženost společnosti Koutný spol. s r.o. 

dosáhla maximální zadluženosti v roce 2016 a to s 11,67 %. Obdobně jako sledovaná 

společnost je na tom Steilmann Praha, spol. s r.o., která měla vysokou zadluženost a 

postupem let se jí snažila snižovat, avšak v posledním roce se dostala na úroveň 58,46 %.  

 
Graf  10: Celková zadluženost (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 
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Koeficient samofinancování udává poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům.  

Tento ukazatel by měl doplňovat ukazatele celkové zadluženosti a jejich součet by se měl 

blížit hodnotě 1 (Růčková, 2015, s. 65). 

Tab.  21: Koeficient samofinancování (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

Koeficient samofinancování 2014 2015 2016 2017 2018 

ABC s.r.o. 7,71 % 13,79 % 27,97 % 39,73 % 57,68 % 

BLAŽEK PRAHA a.s. 65,73 % 82,69 % 81,65 % 58,51 % 59,89 % 

Koutný spol. s r.o 90,79 % 91,90 % 88,33 % 89,20 % 92,24 % 

Steilmann Praha, spol. s r.o. 19,60 % 19,32 % 32,33 % 44,29 % 56,42 % 

OBOROVÉ HODNOTY 39,09 % 40,34 % 40,13 % 42,70 % 44,43 % 

 

Koeficient samofinancování sledované společnosti se vyvíjí opačně jako celková 

zadluženost. Jejich součet totiž musí dát 100 %. Můžeme tedy vidět rostoucí trend od 

roku 2014. Z hodnoty 7,71 % se dostal až na 57,68 %. Společnost tedy v roce 2018 

financovala svá aktiva z 57,68 %. ze svých zdrojů. 

Oborové hodnoty se pohybují okolo 39-44 %. Těchto hodnot se sledovaný podnik 

přiblížil v roce 2017. V následujícím roce se její hodnota ale zvýšila.  

 

U konkurence si nejvyšších hodnot můžeme všimnout u společnosti Koutný spol. s r.o., 

která má velmi nízkou zadluženost a svá aktiva financuje převážně ze svých zdrojů. 

Pohybuje se okolo 90 %. Tento podnik financuje svoji činnost ze svých zdrojů, což je pro 

ni velmi drahé. Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. má také vysoké hodnoty. Postupně je 

ale snižuje. Steilmann Praha, spol. s r.o. se naopak v letech 2015 a 2016 blíží oborovým 

hodnotám, od roku 2017 je ale zase naopak převyšuje.  
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Obr.  3: Koeficient samofinancování (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností)  

 

Ukazatel úrokového krytí poměřuje zisk a nákladové úroky. Hodnota představuje, 

kolikrát daný zisk převyšuje tyto nákladové úroky. Čím vyšší hodnota tohoto ukazatele 

je, tím lepší je situace (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 147).  

 

Tab.  22: Koeficient samofinancování (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

Ukazatel úrokového krytí 2014 2015 2016 2017 2018 

ABC s.r.o. 13,56 9,62 19,06 29,12 40,41 
BLAŽEK PRAHA a.s. 69,83 111,66 138,74 398,84 38,34 
Koutný spol. s r.o. - 12149,33 - 26522,67 - 
Steilmann Praha, spol. s r.o. - - 16,35 3,46 6,94 

 

Společnost ABC s.r.o. je na tom velmi dobře. Provozní výsledek hospodaření převyšuje 

nákladové úroky v každém sledovaném roce. Nejnižší hodnoty si můžeme všimnout 

v roce 2015, kdy se její úrokové náklady značně navýšily a provozní výsledek 

hospodaření se snížil. Nejvyšší hodnotu můžeme najít v roce 2018, kdy nákladové úroky 

jsou převýšeny 40krát.  

BLAŽEK PRAHA a.s. dosahuje vysokých hodnot, jelikož jeho nákladové úroky jsou 

minimální. Stejně tak společnost Koutný spol. s r.o., která v letech 2014, 2015 a 2018 

žádné úroky neeviduje. V roce 2015 a 2017 má úroky v řádu jednotek tisíc. Společnost 

Steilmann Praha, spol. s r.o. v letech 2014 a 2015 má záporný výsledek hospodaření, 
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proto v těchto letech ani není schopná splácet úroky. Od roku 2016 už je na tom lépe a 

její výsledek hospodařen 16krát převyšuje její úroky.  

 
Graf  11: Ukazatel úrokového krytí spol. ABC s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazu společnosti) 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, zda společnost efektivně využívá investované finanční 

prostředky, a jak svůj kapitál váže v jednotlivých položkách aktiv a pasiv. Rozbor těchto 

ukazatelů slouží ke zjištění, jak společnost hospodaří se svými aktivy a jaký to má vliv 

na výnosnost a likviditu podniku (Růčková, 2015, s. 67).  

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát za rok se aktiva obrátila (kolikrát se vrátila do 

peněžní podoby) (Kislingerová, 2010, s. 108). 

Doba obratu aktiv udává počet dní, za kolik se celková aktiva obrátí (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 152). 
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Tab.  23: Obrat a doba obratu aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

Obrat aktiv 2014 2015 2016 2017 2018 

ABC s.r.o. 2,06 0,87 1,07 1,36 1,44 

BLAŽEK PRAHA a.s. 1,56 1,73 1,65 1,55 1,78 

Koutný spol. s r.o. 1,22 1,40 1,18 1,26 1,12 

Steilmann Praha, spol. s r.o. 1,33 1,53 1,57 2,03 2,14 

OBOROVÉ HODNOTY 2,19 2,29 2,17 2,32 2,39 

Doba obratu aktiv 2014 2015 2016 2017 2018 

ABC s.r.o. 176,85 418,81 339,92 268,44 253,54 

BLAŽEK PRAHA a.s. 233,36 210,79 220,80 236,15 204,68 

Koutný spol. s r.o. 298,26 260,74 308,05 289,09 325,67 

Steilmann Praha, spol. s r.o. 274,71 238,30 233,17 179,94 170,55 

 

Obrat aktiv společnosti ABC s.r.o. se kromě roku 2015 nachází nad doporučenou 

hodnotou 1. V tomto roce ale k této hodnotě nemá daleko. Značí to tedy, že svá aktiva 

využívá efektivně. Jedna koruna aktiv, získá podniku alespoň jednu korunu zisku (kromě 

roku 2014, kdy získá 2 koruny zisku, a roku 2015, kdy získá 0,87 Kč zisku). 

Oborových hodnot, které jsou od 2,17 do 2,29, nedosahuje žádná ze společností.  

Ostatní sledované společnosti se také pohybují okolo hodnoty 1, v roce 2017 a 2018 

dokonce společnost Steilmann Praha, spol. s r.o. nad hodnotou 2. Tyto společnosti tedy 

přibližně stejně efektivně nakládají se svými aktivy.  

Doba obratu aktiv značí počet dní, za které se aktiva daných společností obrátila. 

Například v roce 2015 sledovaná společnost ABC s.r.o. svá aktiva nakoupila a prodala až 

za 419 dní. V roce 2018 naopak zase obrátila svá aktiva už za 205 dní. Nejlépe je na tom 

společnost Steilmann Praha, spol. s r.o. a to v roce 2018, kdy svá aktiva obrátila už za 

171 dní. Nejdéle například Koutný spol. s r.o. v roce 2016 za 308 dní.  

Obrat zásob je poměr tržeb a průměrného stavu zásob.  

Dobra obratu zásob udává, jak dlouho společnost drží oběžná aktiva ve formě zásob.  

Obecně pro tyto ukazatele platí, že čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu 

zásob, tím lepší je finanční situace podniku (Růčková, 2015, s. 67). 
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Tab.  24: Obrat a doba obratu zásob (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

Obrat zásob 2014 2015 2016 2017 2018 

ABC s.r.o. 3,32 3,52 4,33 3,95 3,73 

BLAŽEK PRAHA a.s. 2,61 2,98 3,03 2,54 3,44 

Koutný spol. s r.o. 3,38 4,63 3,31 4,15 3,36 

Steilmann Praha, spol. s r.o. 4,06 4,61 4,83 4,80 4,58 

Doba obratu zásob 2014 2015 2016 2017 2018 

ABC s.r.o. 110,05 103,84 84,28 92,35 97,96 

BLAŽEK PRAHA a.s. 140,08 122,35 120,48 143,74 106,00 

Koutný spol. s r.o. 108,07 78,78 110,28 87,95 108,71 

Steilmann Praha, spol. s r.o. 89,90 79,14 75,52 76,09 79,74 

 

Sledovaná společnost ABC s.r.o. se po sledované drží nad hodnotou 3. To znamená, že 

svoje zásoby za dané roky obrátila alespoň třikrát. V roce 2016 se dokonce dostala nad 

hodnotu 4 a v následujícím roce se této hodnotě také přiblížila. Počet dní, po které trval 

nákup a pak následný prodej zásob trval v roce 2014 110 dní. Nejkratší doba to byla 

v roce 2018, kdy veškeré svoje zásoby od nakoupení prodala za 84 dní.  

Konkurenční společnosti jsou na tom obdobně. Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. se drží 

okolo hodnot 2-3. Dvakrát až třikrát tedy obrátí své zásoby. Nejdelší doba to pro tuto 

společnost v roce 2014, kdy své zásoby prodala za 140 dní. Naopak nejkratší doba to byla 

v roce 2018 106 dní. Nejlépe je na tom společnost Steilmann Praha, spol. s r.o., která své 

zásoby obrátila v roce 2016 už za 76 dní. Nejdelší období bylo pro ni v roce 2014 90 dní.  

 
Graf  12: Doba obratu zásob (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 
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Obrat pohledávek vyjadřuje poměr celkových tržeb k položce pohledávek.  

Doba obratu pohledávek udává počet dní, po které je vázán majetek podniku ve formě 

pohledávek (průměrnou dobu splatnosti pohledávek) (Růčková, 2015, s. 67).  

Tab.  25: Obrat a doba obratu pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

Obrat pohledávek 2014 2015 2016 2017 2018 

ABC s.r.o. 94,15 227,13 113,44 243,71 12,32 

BLAŽEK PRAHA a.s. 32,72 20,26 24,47 28,77 25,13 

Koutný spol. s r.o. 6,82 17,82 11,66 11,85 15,69 

Steilmann Praha, spol. s r.o. 5,98 7,37 15,73 32,39 55,82 

Dobra obratu pohledávek 2014 2015 2016 2017 2018 

ABC s.r.o. 3,88 1,61 3,22 1,50 29,63 

BLAŽEK PRAHA a.s. 11,16 18,02 14,91 12,69 14,53 

Koutný spol. s r.o. 53,54 20,49 31,31 30,81 23,26 

Steilmann Praha, spol. s r.o. 61,06 49,56 23,20 11,27 6,54 

 

Pokud se podíváme na obrat pohledávek, sledovaná společnost ABC s.r.o. se nachází na 

velmi vysokých číslech oproti svým konkurentům. Značí to, že své pohledávky inkasuje 

mnohem vícekrát a za kratší dobu než konkurenti. Je pravděpodobnější, že své zboží 

prodává spíše za hotové, než jako prodej na fakturu s delší dobou splatnosti. Značí to také 

doba obratu pohledávek, kdy se v letech 2014-2017 pohybuje od 1 do 4 dnů splatnosti. 

Rok 2018 je značně odlišný z důvodu velkého navýšení pohledávek z obchodních vztahů 

i celkových tržeb.  

Konkurenční společnost BLAŽEK PRAHA a.s. se s obratem pohledávek pohybuje mezi 

20 až 33. Tolikrát v daných letech tedy obrátí své pohledávky, které inkasuje v rozmezí 

11-18 dnů. Společnost Koutný spol. s r.o. navyšuje obrat svých pohledávek a snižuje tak 

dobu splatnosti svých faktur. Z 54 dnů se dostal na 23 dní. Obdobně je tak na tom 

společnost Steilmann Praha, spol. s r.o., zvyšuje obrat svých pohledávek a snižuje tak 

splatnost svých pohledávek.  
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Graf  13: Doba obratu pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

 

Obrat závazků poměřuje tržby a závazky z obchodních vztahů.  

Doba obratu závazků udává průměrnou dobu splácení těchto závazků (Růčková, 2015, 

s. 68).  

 

Tab.  26: Obrat a doba obratu závazků (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

Obrat závazků 2014 2015 2016 2017 2018 

ABC s.r.o. 287,98 47,98 30,42 6,43 5,91 

BLAŽEK PRAHA a.s. 6,09 10,53 7,90 6,81 9,05 

Koutný spol. s r.o. 38,17 72,33 25,88 45,96 44,31 

Steilmann Praha, spol. s r.o. 2,41 2,75 3,05 5,75 13,04 

Dobra obratu závazků 2014 2015 2016 2017 2018 

ABC s.r.o. 1,27 7,61 12,00 56,81 61,76 

BLAŽEK PRAHA a.s. 59,94 34,65 46,22 53,58 40,32 

Koutný spol. s r.o. 9,56 5,05 14,11 7,94 8,24 

Steilmann Praha, spol. s r.o. 151,76 132,68 119,72 63,50 27,99 

 

Sledovaná společnost ABC s.r.o. svoje závazky uhradila v roce 2014 asi 288krát. Tato 

veliká hodnota je dána nízkou hodnotou závazků z obchodních vztahů. Tato částka ale 

postupem let narůstala a vzhledem i k navyšujícím se tržbám se ukazatel snižoval. Podnik 

se tak v roce 2018 dostal až na hodnotu 6, tedy 6krát v roce uhradil své závazky. Doba 

splatnosti těchto závazků tak představovala 62 dní.  
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Opakem je společnost Steilmann Praha, spol. s r.o., která se pohybovala na velmi nízkých 

hodnotách. Své závazky z obchodních vztahů splatila v roce 2014 a 2015 ani ne třikrát, 

v následujícím roce právě třikrát, dále pětkrát a třináctkrát. V roce 2014 tak své závazky 

zaplatila za 152 dní, v roce 2018 přibližně za 30. Hodnoty společnosti Koutný spol. s r.o. 

značně kolísaly.  

 
Graf  14: Doba obratu závazků (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společností) 

 

Aby v podniku nedošlo k narušení finanční rovnováhy, je potřeba, aby doba obratu 

závazků byla delší než doba obratu pohledávek (Růčková, 2015, s. 68). 

 
Graf  15: Srovnání doby obratu závazků a pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazu společnosti) 
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Z grafu můžeme vidět, že kromě roku 2014 je toto pravidlo dodrženo. Závazky jsou 

hrazeny v delším časovém horizontu než inkaso pohledávek.  

Dále si můžeme všimnou značných výkyvů v letech 2017 a 2018, kdy doba obratu 

závazků doslova vystřelila. Závazky z obchodních vztahů se v roce 2017 zvýšily o 

šestinásobek, z 6 433 tis. Kč na 39 600 tis. Kč. V dalším roce opět došlo k navýšení na 

52 885 tis. Kč. V roce 2018 se také značně zvýšila i doba obratu pohledávek. V tomto 

roce se zvýšily pohledávek z obchodních vztahů z 1 044 tis. Kč na 25 372 tis. Kč. 

V následujícím roce došlo zase ke snížení na 2 569 tis. Kč.  

 

3.3.3 Analýza soustavy ukazatelů 

Pro tuto práci byl vybrán Altmanův index finančního zdraví, který patří do skupiny 

bankrotních modelů.  

Podniky, které dosahují nižších hodnot než 1,2 patří do pásma bankrotu. Podniky 

v rozmezí 1,2-2,9 patří do šedého pásma, a hodnoty vyšší jak 2,9 značí prosperitu 

společnosti a je zde velmi nízké riziko bankrotu (Růčková, 2015, s. 77-78). 

Tab.  27: Altmanův index (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

Altmanův index 2014 2015 2016 2017 2018 

ABC s.r.o. 4,819 1,452 1,719 2,006 2,487 

 

Společnost v žádném roce neměla hodnotu nižší jak 1,2, proto jí dle tohoto modelu 

nehrozí bankrot. V roce 2014 dokonce dosahovala hodnoty 4,8, což značí prosperitu. 

V roce 2015 se její hodnota snížila až na hodnotu 1,4 a postupem času se navyšovala. Lze 

tedy předpokládat další navyšování a podnik tak nemusí mít strach z bankrotu.  

Pro ověření byl použit i Index IN05, který je zaměřen na české podniky. 

Hranice pro posuzování podniků je: IN05 > 1,6 pak je finanční situace podniku dobrá. 

Pokud se index nachází v rozmezí 0,9-1,6 podnik se nachází v tzv. šedé zóně, kdy podnik 

netvoří hodnotu, ale ani zde nehrozí bankrot. Pokud je index nižší než hodnota 0,9 podnik 

je ohrožen finančními problémy (Günwald, 2009, s. 112). 
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Tab.  28: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

Index IN 05 2014 2015 2016 2017 2018 

ABC s.r.o. 3,857 1,502 2,168 2,654 3,419 

 

Index IN05 potvrzuje, že se společnost nemusí obávat bankrotu. Rok 2015 byl sice slabší 

a s hodnotou 1,5 se dostal do šedé zóny, v následujících letech se ale navyšoval a situace 

podniku je dobrá.   

 

Ze soustav bonitních modelů byl vybrán Kralickův Quicktest. Bonitní modely analyzují 

podnik z hlediska finančního zdraví a řadí podniky mezi dobré nebo špatné (Růčková, 

2015, s. 86). 

Výsledky, které přesahují hodnotu 3 znamenají dobré finanční zdraví podniku. Hodnoty 

v rozmezí 1-3 značí šedou zónu. Podniky s hodnotou nižší jak 1 se potýkají s potížemi ve 

finančním hospodaření (Růčková, 2015, s. 86). 

Tab.  29: Kralickův Quicktest (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

Kralickův 
Quicktest 

2015 2016 2017 2018 

Finanční stabilita 2 2 2 2 
Výnosová situace 4 4 2 4 
Celkové hodnocení 3 3 2 3 

Při hodnocení finanční stability podnik dosahuje ve všech letech hodnoty 2. V tomto 

případě tedy patří do takzvané šedé zóny. Oproti tomu výsledky výnosové situace krom 

roku 2017 převyšují hodnotu 3. Z toho hlediska je na tom podnik velmi dobře. Celkové 

hodnocení je kromě roku 2017 3, což značí dobré finanční zdraví podniku.  

 

3.4  Celkové hodnocení finanční analýzy 

Z provedené finanční analýzy je zřejmé, že společnost ABC s.r.o. je stabilní podnik. 

Potvrzuje to stále se navyšující výsledek hospodaření, který se nejvíce zvýšil v roce 2018 

o 53,68 % na částku 56 616 tis. Kč.  

Hodnoty celkových aktiv ve sledovaném období rostly. Tento meziroční nárůst značí, že 

se podnik rozvíjí. Největší navýšení aktiv proběhlo v roce 2018 a to o 16 %. Podnik 
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v tomto roce navýšil své dlouhodobé i krátkodobé pohledávky o více jak 400 % a také 

dlouhodobý majetek.  

Společnost ABC s.r.o. je maloobchodní společností, která nakupuje a dále prodává zboží. 

Potvrzují to tržby z prodeje zboží, které tvoří 99-100 % celkových tržeb. Tyto tržby ve 

sledovaném období rostly. Největší nárůst můžeme vidět v roce 2017, kdy se navýšily o 

28,8 % a dosáhly hodnoty 252 063 tis. Kč. Podnik v tomto roce také začal prodávat i své 

výrobky a služby. Tržby z prodeje výrobků a služeb od tohoto roku přesahují 2 mil. Kč.   

Pokud se podíváme na jednotlivé ukazatele likvidity, tak u okamžité a pohotové je na tom 

podnik špatně. U těchto ukazatelů dosahuje velmi nízkých hodnot a nepřibližuje se ani 

oborovým hodnotám. Podnik by tedy v daném okamžiku nebyl schopen splatit své 

krátkodobé závazky prostřednictvím svých nejlikvidnějších prostředků. Co se týká běžné 

likvidity, zde podnik vykazuje naopak vysoké hodnoty, přesahující i oborové hodnoty. 

Značí to tedy, že podnik má velké množství zásob, ze kterých by byl schopen uhradit své 

závazky, na druhou stranu zde zbytečně váže své prostředky. Ty by měl přesunout do více 

likvidních prostředků.  

Vývoj ukazatelů rentability je velmi pozitivní. Rentability aktiv společnost ve 

sledovaných letech dosahovala vysokých hodnot oproti své konkurenci i oproti oborovým 

hodnotám. Tato rentabilita postupem času stoupala, což značí, že podnik umí efektivně 

využívat svá aktiva k dosahování zisku. Z hodnoty v roce 2015 17,53 % se dostala v roce 

2018 až na 30,91 %. Rentabilita vlastního kapitálu má sice klesající tendenci, avšak oproti 

konkurentům a oboru, dosahuje opět vysokých hodnot. V roce 2018 vykazuje rentabilita 

vlastního kapitálu 40,70 %. Co se týká rentability tržeb, má rostoucí tendenci. Nejnižší 

hodnoty dosáhla v roce 2017 a to 13,04 %, v roce 2018 se dostala na hodnotu 16,31 %.  

Ukazatele zadluženosti značí, že podnik od roku 2014 byl značně zadlužen. Hodnotu 

90,37 % ale v postupem času snižoval a v roce 2018 se dostal na 41,89 %. Koeficient 

samofinancování měl tedy opačný průběh. V roce 2017 se dostal na oborové hodnoty a 

od tohoto roku už je přesahoval. Podnik by měl zvážit, zda je pro něj přínosné, financovat 

své aktivity převážně z vlastních zdrojů. Vlastní zdroje jsou totiž dražší než cizí, a poměr 

těchto zdrojů by se měl vyvažovat. Oborový průměr v roce 2018 dosahoval hodnoty 
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44,43 %. Ukazatel úrokového krytí dosahuje vysokých hodnot, protože podnik nevyužívá 

úvěrové financování, ze kterých by plynuly nákladové úroky.  

Dobu obratu závazků podnik zachovává delší než dobu obratu pohledávek. Své závazky 

tedy platí až po inkasování pohledávek.  

Hodnocení souhrnných ukazatelů vycházelo ve sledovaném období dobře. Dle 

Altmanova indexu a indexu IN05 se podnik nemusí v nejbližších následujících letech 

bankrotu. Hodnocení dle Kralickova Quicktestu značí dobré finanční zdraví podniku.  

 

3.4.1 SWOT analýza 

Tab.  30: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky váha Slabé stránky váha 
 značka spojená s kvalitou 4  ceny 3 
 kvalita zboží 5  finanční plánování 4 
 marketing 5  sezónnost 2 
 systém řízení zásob 5  okamžitá, pohotová, běžná 

likvidita 
3 

 úzké vztahy se zákazníky 4   
 rozmístění prodejen po 

celé ČR 
5   

 Rentabilita 5   
 slabá vyjednávací síla 

zákazníků 
2   

 spolupráce s dodavateli 5   
Příležitosti váha Hrozby váha 

 vstup na nové trhy 5  výpadek dodávky zboží 3 
 růst ekonomiky (český i 

slovenský trh) 
4  konkurence 4 

   kurzové rozdíly 2 

 

Mezi silné stránky podniku patří firma, která je spojena s ochrannou známkou a jsou jí 

opatřeny veškeré nabízené produkty. S touto značkou je spojována vysoká kvalita těchto 

produktů. Společnost spolupracuje se známými osobnostmi, které propagují její 

produkty. Vzhledem k vlastnostem nabízených produktů (pánské obleky), které jsou 

spíše sezónním zbožím, svůj marketing posiluje hlavně v době plesů, kdy jsou její 

produkty nejvíce na odbyt. Pro svůj marketing využívá dobře známé herce. Podnik není 
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zacílený na určitý segment trhu, svůj marketing zaměřuje na veškeré své odběratele. 

Podnik má dobře zvládnuté zásobování, úzce spolupracuje se svými dodavateli, ale 

jelikož je závislý na dodávkách zboží, nepříznivá situace by mohla nastat při výpadku 

dodávky. Podnik, díky strategicky rozmístěným prodejnám v největších městech České 

republiky, nabízí nejen své produkty, ale i doplňkové služby jako poradenství. Podnik 

dbá na velmi dobrém proškolení svých zaměstnanců, tak aby dokázali zákazníkům splnit 

veškeré jejich požadavky. Další silnou stránkou je rentabilita, která dosahuje značně 

vysokých kladných hodnot to jak vzhledem k oborovým hodnotám, tak ke konkurenci. 

Podnik velmi dobře hospodaří se svým majetkem, který svému vlastníkovi dokáže zajistit 

zisk.  

Mezi slabé stránky společnosti patří ceny, díky kterým je podnik zaměřena na určitý 

segment trhu, který si za kvalitu rád připlatí. Společnost nemá zvládnuté finanční 

plánování, avšak s rozvojem společnosti a s působením nového finančního ředitele se 

tento nedostatek odstranit. Sezónnost na podnik působí tak, že jeho tržby mohou 

v zimních měsících značně převyšovat tržby v létě. Jak již bylo zmíněno výše, podnik 

rozvíjí své marketingové činnosti a snaží se oslovit zákazníky i mimo jim hlavní sezónu. 

V neposlední řadě je zmíněna pohotová a okamžitá likvidita. V porovnání s konkurencí a 

oborovými hodnotami v této oblasti sledovaný podnik značně zaostává. V krajním 

případě by nebyl schopen uhradit své krátkodobé závazky ze svých nejlikvidnějších 

prostředků. Naopak hodnota běžné likvidity dosahuje vysokých hodnot, a to jak vzhledem 

ke konkurenci, tak oborovým hodnotám. Podnik ve svých zásobách zbytečně váže své 

finanční prostředky.  

Příležitost pro podnik představuje rozšíření své působnosti na nový trh. Tuto příležitost 

podnik využije a jednatel společnosti si na Slovensku založil novou společnost, která 

bude mít za úkol prodej zboží na slovenském trhu. Podnik by také mohl využít příležitosti 

hospodářského růstu, a to jak na českém, tak i slovenském trhu.   

Hrozbou podniku může být výpadek dodávky zboží. Díky ale velmi dobré spolupráci se 

svými dodavateli a dobře zvládnutému systému zásobování by tato hrozba měla být 

minimální. Další hrozbu představují konkurenti na daném trhu. Mezi největší konkurenty 

patří BLAŽEK PRAHA a.s. a Steilmann Praha, spol. s r.o. Novou hrozbu pro podnik 
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mohou představovat kurzové rozdíly, které vzniknou právě v důsledku dodávání zboží na 

slovenský trh, kde je již od roku 2009 zavedeno euro.  
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4 NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU 

Tato kapitola bude obsahovat návrh finančního plánu podniku ABC s.r.o. pro roky 2019-

2022. Návrh bude vycházet z provedené strategické a finanční analýzy. Součástí 

finančního plánu bude plánová rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow.  

4.1  Předpoklady pro sestavení finančního plánu 

Finanční plán má podniku poskytnout náhled na jeho budoucí hospodaření, na základě 

minulého i předpokládaného budoucího vývoje. Cílem je zjistit, jaká bude očekávaná 

budoucí pozice podniku z finančního hlediska na základě následujících předpokladů.  

4.1.1 Expanze podniku na nový trh 

Vzhledem k tomu, že podnik nabízí své produkty všem mužům jakékoliv věkové 

kategorie, není možné v České republice rozšířit portfolio svých zákazníků. Meziroční 

zvyšování tržeb podniku je důkazem toho, že čeští zákazníci jsou spokojeni s touto 

značkou a oceňují velmi osobitý přístup podniku. Odpovědí na otázku, jak tedy docílit 

dalšího navýšení tržeb a růstu podílu společnosti na trhu, se nabízí expanze na nový trh. 

Při expanzi na nový trh je potřeba vzít v úvahu potřeby a požadavky budoucích 

zákazníků, porozumět jejich vkusu a očekávání. Na základě těchto úvah si podnik zvolil 

slovenský trh, který je velmi podobný tomu českému a je s ním také velmi úzce spojen.  

Jednatel společnosti ABC s.r.o. založil na Slovensku společnost XYZ s.r.o. Společnost 

ABC s.r.o. této spojené osobě bude vyrábět a dodávat zboží, které bude společností 

XYZ s.r.o. maloobchodně prodáváno na slovenském trhu. V této chvíli není jasný 

konečný počet prodejen, v průběhu roku 2020 ale má být stanoven.  

Společnost v současnosti neuvažuje o globální expanzi.  

Společnost XYZ SK s.r.o. bude závislá na společnosti ABC s.r.o. z hlediska zásobování 

a financování. Na základě zmíněné expanze by se podniku ABC s.r.o. měly navýšit 

výnosy a náklady spojené se zvýšeným prodejem zboží. V této souvislosti by mělo dojít 

také k nárůstu pohledávek či závazků, a také dlouhodobého finančního majetku. Změna 

jednotlivých položek bude upřesněna při plánování výkazů.  
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4.1.2 Výplata dividend 

Podnik doposud zadržoval veškerý dosažený zisk a nevyplácel dividendy. V plánovaném 

období bude také počítáno se zadržením veškerého zisku a hromaděním prostředků na 

expanzi.  

4.1.3 Čerpání/poskytnutí úvěru  

Společnost od začátku svého podnikání nevyužívala bankovní úvěry. Stejně tak i 

v budoucnu neplánuje využít úvěrové financování.  

Oproti tomu podnik poskytne propojené osobě úvěrový rámec do 25 mil Kč. 

V podnikovém plánu bude počítáno s využitím půjčky v této částce.  

 

4.2  Prognóza generátorů hodnoty 

Tato kapitola bude obsahovat analýzu a prognózu generátorů hodnoty. Je to soubor 

podnikohospodářských veličin, které ve svém souhrnu udávají hodnotu podniku. Jedná 

se o tržby, provozní ziskovou marži, pracovní kapitál a investice do dlouhodobého 

majetku (Mařík, 2018, s. 149).  

4.2.1 Tržby 

Před sestavením finančního plánu je potřeba provést prognózu tržeb, která by měla 

vycházet ze strategické analýzy. Pomocí strategické analýzy je možné zjistit 

předpokládaný vývoj okolí podniku, které má dopad na samotný vývoj podniku.  

Pro prognózu tržeb budou použity tržby z prodeje zboží, jelikož tvoří převážnou část 

celkových tržeb společnosti, tedy 99 %. Tržby za výrobky a služby budou pak dopočítány 

procentním podílem na tržbách z prodeje zboží.  

Pro stanovení prognózy tržeb podniku je nejprve potřeba provést prognózu tržeb celého 

odvětví. Společnost ABC s.r.o. se řadí do odvětví CZ-NACE - 47 Maloobchod, kromě 

motorových vozidel. Přesnější zařazení je 47.71 Maloobchod s oděvy. Slovenská 
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společnost XYZ SK s.r.o. se dle SK-NACE též řadí do skupiny 47.71 Maloobchod s 

odevmi v špecializovaných predajniach.  

Ze statistických údajů vedených Statistickým úřadem Slovenské republiky jsou známy 

pouze indexy vývoje tržeb oboru SK-NACE 477 - Maloobchod ostatného tovaru v 

špecializovaných predajniach. Tyto indexy byly zveřejněné od roku 2013 a v letech 2018 

a 2019 se podařilo dohledat i částku celkových tržeb.  

Tab.  31 Vývoj tržeb trhu SK-NACE 477 – Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach 
(Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020) 

Rok Tržby (v EUR) Index 
2013 - 97,4 
2014 - 100,2 
2015 - 103,7 
2016 - 102 
2017 - 107,5 
2018 4 435 791 841 113,1 
2019 4 338 011 526 96,6 
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Prognóza tržeb 

Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu byla zjišťována závislost dosavadního 

vývoje tržeb v odvětví s vybranými makroekonomickými proměnnými na českém trhu. 

Tab.  32: Pearsonův korelační koeficient (Zdroj: Vlastní zpracování dle MPO, 2020) 

Ukazatele 
prům. 
míra 

inflace 

zaměstn
anost 

reálný 
HDP 

spotřeb
a 

domácn
ostí 

nomináln
í HDP 

HDP v 
běžných 
cenách 

míra 
nezaměs

t. 

jednotky 
průměr v 

% 
průměr 

v % 
růst v % 

b.c. 
růst v % 

b.c. 
růst v % 

b.c. 
mld. Kč b.c. 

průměr v 
% 

2009 1 54,8 -4,8 -0,6 -12,5 3 930 6,7 

2010 1,5 54,2 2,3 1,1 -3,2 3 962 7,3 

2011 1,9 54,4 1,8 0,3 0,0 4 034 6,7 

2012 3,3 54,5 -0,8 -1,3 -1,2 4 060 7,0 

2013 1,4 55,2 -0,5 0,5 -0,7 4 098 7,0 

2014 2,5 55,7 2,7 1,8 6,7 4 314 6,1 

2015 0,3 56,4 5,3 3,8 6,5 4 596 5,0 

2016 0,7 57,6 2,5 3,6 3,7 4 768 4,0 

2017 2,5 58,2 4,4 4,2 5,9 5 047 2,9 

2018 2,1 59,2 2,8 3,2 5,5 5 324 2,2 

2019 2,8 59,2 2,5 2,9 6,2 5 652 2,0 

2020 2,8 59,1 2,0 2,4 4,6 5 913 2,2 

2021 2,2 59,1 2,2 2,2 4,3 6 168 2,4 

2022 2,2 59,1 2,2 2,2 4,3 6 168 2,4 

Pearsonův 
korelační 
koeficient 

0,0928 0,94 0,6467 0,8075 0,8125 0,9577 -0,9145 

 

Největší závislost vývoje tržeb trhu byla zjištěna s ukazatelem hrubého domácího 

produktu, vyjádřeného v běžných cenách. Korelační koeficient zde dosáhl nejvyšší 

hodnoty 0,9577.  

Následně bylo potřeba zjistit, který trend nejvíce odpovídá způsobu vývoje tržeb odvětví. 

Indexy determinace jednotlivých trendů byly následující:  

 lineární trend – 0,91723; 

 logaritmický trend – 0,9259; 

 exponenciální trend – 0,8896. 
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Největší index determinace dosahuje logaritmický trend, který vysvětluje 92,59 % 

minulých hodnot.  

 
Graf  16: Závislost tržeb trhu na HDP v běžných cenách - logaritmický trend (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Predikce tržeb dle tohoto modelu byla velmi kvalitní, avšak budoucí tržby byly příliš 

vysoké, až nepravděpodobné. Bude tedy provedena i analýza časové řady. 

Vývoj tržeb v čase můžeme vidět v tabulce č. 33. Hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč. 

Z těchto hodnot byl vytvořen graf č. 17, kdy na ose x jsou roky, a na ose y tržby trhu.  

Tab.  33: Vývoj tržeb trhu CZ-Nace 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel (Zdroj: MPO, 2020) 

Rok Tržby trhu (v tis. Kč) 
2009 361 614 514 
2010 364 719 515 
2011 393 120 196 
2012 405 352 771 
2013 431 518 803 
2014 456 978 139 
2015 473 797 932 
2016 469 459 184 
2017 515 750 844 
2018 548 041 338 
2019 553 620 340 
2020 573 908 525 
2021 594 196 710 
2022 614 484 894 

y = 550 808 295,58972ln(x) - 4 177 559 666,86786
R² = 0,92590
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Opět byly porovnány spojnice trendu, jejichž indexy determinace jsou následující:  

 lineární trend – 0,97162; 

 logaritmický trend – 0,9715. 

Pro predikci tržeb tedy bude použit lineární trend.  

 
Graf  17: Vývoj tržeb na základě časové řady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Index determinace v tomto případě vychází 0,97162. Tedy 97,16 % hodnot je vysvětleno 

a tento model je kvalitnější než předchozí. Lineární funkce pro výpočet budoucích tržeb 

je následující:  

 T = 20 288 184,79686 * t - 40 408 224 764,897 

T – hodnota tržeb trhu, 

t - roky. 

Do této funkce jsou dosazeny jednotlivé roky a je vypočítána predikce tržeb trhu na 

období 2019-2022.  

Index růstu trhu byl vypočítán jako podíl tržeb běžného roku a tržeb roku přecházejícího. 

Průměrný růst trhu v období 2009-2018 byl 5,5 %. Pro plánované období vychází od roku 

2020 relativně stabilní tempo růstu tržeb. Průměrný růst trhu je 2,9 %.   
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Dále byl vypočítán dosavadní podíl na trhu společnosti ABC s.r.o. V roce 2018 dosáhl 

0,000020 % celkových tržeb trhu. Tento podíl je velmi malý, jelikož tržby trhu obsahují 

celý trh CZ-NACE - 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel. Přesnější zařazení je 

47.71 Maloobchod s oděvy, jehož tržby ale bohužel nejsou k dispozici.  

Pokud se podíváme na index růstu tržního podílu, je od roku 2016 klesající. Podnik však 

díky expanzi rozšíří svoji působnost na slovenský trh, kde bude své zboží dodávat již 

zmíněné spojené osobě. Podnik díky tomuto impulzu předpokládá navýšení svých tržeb, 

avšak je potřeba vzít v úvahu současnou situaci české i slovenské ekonomiky. Pro 

budoucnost je počítáno s indexem růstu tržního podílu 1,16, což je poslední skutečně 

známá úroveň.  

Na základě součinu indexu růstu trhu a indexu růstu tržního podílu byl vypočítán index 

růstu tržeb společnosti ABC s.r.o. Vynásobením tohoto indexu tržbami předchozího roku 

jsme dostali tržby společnosti běžného roku. Tímto způsobem byla provedena predikce 

tržeb na období 2019-2022, což je také považováno za optimistickou variantu.  

Tab.  34: Optimistická varianta tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat MPO a výkazů společnosti) 

Rok 
Tržby trhu 
(v tis. Kč) 

Index 
růstu 
trhu 

Tržby 
ABC s.r.o. 
(v tis. Kč) 

Podíl na trhu 
Tempo 

růstu tržeb 
ABC s.r.o. 

Index 
růstu 

tržního 
podílu 

2009 361 614 514 - - - - - 
2010 364 719 515 1,0086 - - - - 
2011 393 120 196 1,0779 - - - - 
2012 405 352 771 1,0311 - - - - 
2013 431 518 803 1,0646 82 035 0,000020 % - - 
2014 456 978 139 1,1274 112 547 0,000025 % 1,372 1,22 
2015 473 797 932 1,0368 157 582 0,000033 % 1,400 1,35 
2016 469 459 184 0,9908 195 673 0,000042 % 1,242 1,25 
2017 515 750 844 1,0986 252 063 0,000049 % 1,288 1,17 
2018 548 041 338 1,0626 310 225 0,000057 % 1,231 1,16 
2019 553 620 340 1,0102 363 524  0,000066 % 1,172 1,16 
2020 573 908 525 1,0366 437 142 0,000076 % 1,203 1,16 
2021 594 196 710 1,0354 525 010 0,000088 % 1,201 1,16 
2022 614 484 894 1,0341 629 806 0,000102 % 1,200 1,16 

 

Vzhledem k tomu, že tempo růstu tržního podílu od roku 2016 klesá, bude pro 

pesimistickou variantu použita hodnota 8% růstu tržního podílu. Takovýto růst byl 
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stanoven na základě očekávaného zvýšení tržeb z důvodu expanze, avšak počítá s větším 

ovlivněním očekávaného zpomalení růstu ekonomicky. 

Tab.  35: Pesimistická varianta tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat MPO a výkazů společnosti) 

Rok 
Tržby trhu 
(v tis. Kč) 

Index 
růstu 
trhu 

Tržby 
ABC s.r.o. 
(v tis. Kč) 

Podíl na trhu 
Tempo 

růstu tržeb 
ABC s.r.o. 

Index 
růstu 

tržního 
podílu 

2009 361 614 514 - - - - - 
2010 364 719 515 1,0086 - - - - 
2011 393 120 196 1,0779 - - - - 
2012 405 352 771 1,0311 - - - - 
2013 431 518 803 1,0646  82 035  0,000020 % - - 
2014 456 978 139 1,1274  112 547  0,000025 % 1,372 1,22 
2015 473 797 932 1,0368  157 582  0,000033 % 1,400 1,35 
2016 469 459 184 0,9908  195 673  0,000042 % 1,242 1,25 
2017 515 750 844 1,0986  252 063  0,000049 % 1,288 1,17 
2018 548 041 338 1,0626  310 225  0,000057 % 1,231 1,16 
2019 553 620 340 1,0102  338 454  0,000061 % 1,091 1,08 
2020 573 908 525 1,0366  378 925  0,000066 % 1,120 1,08 

2021 594 196 710 1,0354  423 706  0,000071 % 1,118 1,08 
2022 614 484 894 1,0341  473 227  0,000077 % 1,117 1,08 

 

 
Graf  18: Dosavadní a budoucí vývoj tržeb společnosti ABC s.r.o. 2013-2022 (Vlastní zpracování) 
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4.2.2 Provozní zisková marže 

Provozní zisková marže je podíl korigovaného provozního výsledku hospodaření a tržeb. 

Pro tuto práci a pro samotné sestavení finančního plánu je místo korigovaného 

provozního výsledku hospodaření využit provozní výsledek hospodaření bez odpisů a 

tržby za prodej zboží.  

Provozní zisková marže shora 

Tento výpočet vychází z vývoje ziskové marže za minulost a na něj navazuje 

předpokládaný vývoj v budoucnosti (Mařík, 2018, s.151).  

Tab.  36: Provozní zisková marže za minulost – výpočet shora (Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2018 
a výkazů společnosti) 

Roky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Zisková marže -1,87 % 36,28 % 25,46 % 31,85 % 29,21 % 31,75 % 
Průměr za minulost   30,91 % 
Provozní výsledek 
hospodaření (bez odpisů) 
v tis. Kč 

-1 538 40 831 40 113 62 325 73 615 98 486 

 

V roce 2013 byl provozní zisková marže podniku záporná z důvodu záporného 

provozního výsledku hospodaření. V následujícím roce vyletěla na 36,28 %. Zbytek 

sledovaného období se zisková marže pohybovala v rozmezí 25-32 % a průměr je 30,91 

%.  Cenová strategie podniku zůstává stejná, neuvažuje se snižování, ale ani zvyšování 

cen. Pro budoucí období se tedy předpokládá stabilní zisková marže na úrovni 30,90 %. 

Tab.  37: Provozní zisková marže plán – výpočet shora (Vlastní zpracování dle Mařík, 2018 a výkazů 
společnosti) 

Roky 2019 2020 2021 2022 
Zisková marže 30,90 % 30,90 % 30,90 % 30,90 % 
Průměr za plán 30,90 % 
Provozní výsledek hospodaření 
(bez odpisů) v tis. Kč 

112 339 135 089 162 243 194 628 
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Provozní zisková marže zdola 

Tento postup obsahuje hlavní i vedlejší provozní nákladové a výnosové položky, které 

ovlivňují provozní výsledek hospodaření. Ten se pak vypočítá jako rozdíl výnosů a 

nákladů (Mařík, 2018, s. 153).  

Tab.  38: Podíl nákladový položek na tržbách za minulost (Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2018 a 
výkazů společnosti) 

 Položky 2014 2015 2016 2017 2018 

Obchodní marže 71,11 % 63,20 % 71,14 % 70,55 % 72,91 % 
Náklady vynaložené na prodej zboží 28,89 % 36,80 % 28,86 % 29,45 % 27,09 % 
Výkonová spotřeba (spotř. mat. a en.) 16,41 % 53,73 % 47,95 % 50,99 % 48,67 % 
Osobní náklady 19,30 % 20,28 % 19,97 % 20,71 % 22,02 % 

Mzdové náklady 14,39 % 15,25 % 14,82 % 15,32 % 16,25 % 
Náklady na sociální zabezpečení 4,78 % 4,86 % 4,90 % 5,14 % 5,43 % 

Daně a poplatky 0,06 % 0,06 % 0,07 % 0,04 % 0,03 % 
Ostatní provozní výnosy 1,09 % 0,41 % 0,67 % 0,95 % 1,91 % 
Ostatní provozní náklady 0,26 % 0,97 % 0,47 % 0,59 % 0,21 % 

 

Tabulka č. 39 uvádí provozní výnosové i nákladové položky pro plánované období, které 

byly stanoveny metodou procentuálního podílu na tržbách. Plánované podíly těchto 

položek jsou spočítány geometrickým průměrem minulých hodnot.  

S nárůstem tržeb, díky novému odbytu na Slovensko, souvisí i nárůst nákladů. Podnik 

pocítí zvýšené náklady vynaložené na nákup zboží. Toto zboží je třeba skladovat 

v centrálním skladu, ze kterého pak putuje do jednotlivých prodejen. Skladování zásob 

se projeví ve výkonové spotřebě, zejména ve spotřebě energie. Dále podnik musí zajistit 

ochranu oděvů kvalitními obaly, aby nedošlo k jejich poškození. Následně porostou i 

osobní náklady z důvodu zajištění plynulých dodávek zboží na Slovensko.  
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Tab.  39: Podíl nákladových položek na tržbách za plán (Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2018 a 
výkazů společnosti) 

 Položky 2019 2020 2021 2022 

Obchodní marže 69,69 % 69,69 % 69,69 % 69,69 % 
Náklady vynaložené na prodej zboží 28,45 % 28,45 % 28,45 % 28,45 % 
Výkonová spotřeba (spotřeba mat. a en.) 49,19 % 49,19 % 49,19 % 49,19 % 
Osobní náklady 20,43 % 20,43 % 20,43 % 20,43 % 

Mzdové náklady 15,19 % 15,19 % 15,19 % 15,19 % 
Náklady na sociální zabezpečení 5,02 % 5,02 % 5,02 % 5,02 % 

Daně a poplatky 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 
Ostatní provozní výnosy 0,99 % 0,99 % 0,99 % 0,99 % 
Ostatní provozní náklady 0,43 % 0,43 % 0,43 % 0,43 % 

 

4.2.3 Položky pracovního kapitálu 

Pracovní kapitál se počítá jako součet peněžních prostředků, zásob, pohledávek, časového 

rozlišení pasiv a od toho odečteny neúročené závazky a časové rozlišení pasiv. Jednotlivé 

položky v plánu byly dopočítány metodou doby obratu.  

Doba obratu jednotlivých položek pracovního kapitálu za minulost je uvedena v tabulce 

č. 40.  

Tab.  40: Doba obratu položek pracovního kapitálu za minulost (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 
společnosti) 

Doba obratu ve dnech 
(vztaženo k výnosům) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Zásoby 108,59 102,44 83,13 91,94 97,35 
Pohledávky 13,63 8,67 14,29 8,12 33,42 
Krátkodobé závazky 97,04 73,41 29,88 75,68 79,24 
Dlouhodobé závazky 60,66 280,40 208,99 83,49 25,70 

 

Hodnota jednotlivých položek pracovního kapitálu je uvedena v tabulce č. 41. Většina 

položek zaznamenává meziroční růst.  

  



102 
 

Tab.  41: Vývoj pracovního kapitálu za minulost (Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2018 a výkazů 
spol.) 

Položky pracovního kapitálu 
(v tis. Kč) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Zásoby 33 950 44 842 45 182 64 374 83 892 
Pohledávky 4 260 3 795 7 765 5 685 28 803 
Peněžní prostředky  10 315 13 818 6 658 22 784 23 898 
Ost. aktiva (časové rozliš. 
aktivní) 

760 1 530 2 131 1 583 1 714 

Krátkodobé závazky 30 337 32 134 16 239 52 986 68 280 
Ostatní pasiva (časové rozliš. 
pasivní) 

1 052 161 662 392 943 

 

Doba obratu jednotlivých položek v plánovaném období byla stanovena průměrem 

minulých hodnot. Doba obratu pohledávek však byla navýšena, z důvodu očekávaného 

přírůstku nových pohledávek za spojenou osobou, které budou hrazeny převážně 

bezhotovostně. Pro časové rozlišení aktiv i pasiv byly použity stejné hodnoty, jako v roce 

2018.  

Tab.  42: Plánovaná doba obratu položek pracovního kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Doba obratu ve dnech 
(vztaženo k výnosům) 

2019 2020 2021 2022 

Zásoby 96,69 96,69 96,69 96,69 
Pohledávky  33,42 33,42 33,42 33,42 
Krátkodobé závazky 71,05 71,05 71,05 71,05 
Dlouhodobé závazky 25,70 25,70 25,70 25,70 

 

Na základě plánovaných dob obratu byly dopočítány jednotlivé položky pracovního 

kapitálu. Vzhledem k tomu, že veškeré položky jsou vztaženy k tržbám, které jsou 

rostoucí, pak i jednotlivé položky v tomto výpočtu rostou (kromě časového rozlišení). 

Kvůli plánovanému zvýšenému prodeji zboží na Slovensko jsou zásoby rostoucí. Podnik 

musí zajistit dostatečné množství zásob ve svém centrálním skladu. Prodej tohoto zboží 

bude převážně hrazen bezhotovostním způsobem, tudíž dojde k navýšení pohledávek 

z obchodních vztahů. Splatnost těchto pohledávek bude kratší než jeden rok, proto budou 

tyto pohledávky evidovány jako krátkodobé. Prodej zboží v prodejnách v České republice 

bude dále hrazen převážně za hotové. Se zvýšeným zásobováním souvisí i navýšení 

krátkodobých závazků. Krátkodobé závazky budu nově obsahovat i dopravní náklady 

spojené se zásobováním společnosti XYZ SK s.r.o. 
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Tab.  43: Vývoj položek pracovního kapitálu plán (Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2018 a výkazů 
spol.) 

Položky pracovního kapitálu 
(v tis. Kč) 

2019 2020 2021 2022 

Zásoby 97 638 117 410 141 011 169 157 
Pohledávky 33 752    40 587 48 745    58 475    
Ost. aktiva (časové rozliš. 
aktivní) 

1 714 1 714 1 714 1 714 

Dlouhodobé závazky 25 949 31 203 37 475 44 956 
Krátkodobé závazky 71 743 86 271 103 613 124 294 
Ostatní pasiva (časové rozliš. 
pasivní) 

943 943 943 943 

 

4.2.4 Investice do dlouhodobého majetku 

Podnik ABC s.r.o. plánuje investovat do nového software, jelikož stávající je 

rozvíjejícímu se podniku nedostačující. Dále je třeba investovat do rozšíření centrálního 

skladu z důvodu zásobování společnosti XYZ SK s.r.o. Společnost netvoří žádné plány 

investic a v době sestavování podnikového plánu nebyla známa konečná hodnota těchto 

investic. Vzhledem k velkému růstu společnosti v minulosti bude budoucí investiční 

náročnost počítána na základě minulého vztahu k tržbám.  

Jednotlivé investiční náročnosti jsou uvedeny v tabulce č. 44. Pro software je ponechána 

investiční náročnost 0,55 % vzhledem k plánované investici. Hodnota této investice je 

1 459 tis. Kč. Ostatní ocenitelná práva vykazují velkou investiční náročnost 23,20 % 

z důvodu zakoupení ochranné známky v roce 2015. V následujících letech se takováto 

investice neplánuje, proto je netto investice 0,- Kč. Odpisy ocenitelných práv má podnik 

stanoven na 6 let, tudíž v roce 2021 dojde k úplnému odepsání. Investiční náročnost 

staveb je na 2,58 %. Společnost nemá vlastní prodejny, ale na účtu staveb eviduje 

technické zhodnocení najatých prostor. Hodnota investice 6 862 tis. Kč bude plánována 

na rozšíření centrální skladu. Hmotné movité věci vykazovaly také velkou investiční 

náročnost vzhledem k tomu, že je podnik na trhu od roku 2012. Do roku 2018 podnik 

značně investoval do vybavení prodejen a nákupu automobilů. Investiční náročnost byla 

10,29 % ve výši 27 389 tis. Kč. Takováto investice se v tuto chvíli nepředpokládá a do 

plánu byla použita průměrná investiční náročnost konkurentů, kteří jsou na trhu již delší 

dobu. Průměrná investiční náročnost konkurence byla vypočítána 1,94 % ve výši 

5 178 tis. Kč. Výpočet investiční náročnosti konkurentů je uveden v příloze č. 2. 
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Investice do vybudování společnosti XYZ SK s.r.o. na Slovensku budou přímými 

investicemi této společnosti. Tato slovenská společnost je na české společnosti ABC s.r.o. 

závislá pouze na zásobovací a finanční funkci. 

Částky jsou uvedeny v tis. Kč.  

Tab.  44: Investiční náročnost (Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2018 a výkazů společnosti) 

Položky Software 
Ost. 

ocenitelná 
práva 

Stavby 
HMV a 
jejich 

soubory 
Celkem 

Investiční náročnost 
2014-2018 netto 

0,55 % 23,20 % 2,58 % 1,94 % - 

Netto investice  1 459     0  6 862      5 178      13 498    

 

Prognóza investic jednotlivých položek majetku je uveden v následujících tabulkách:  

Tab.  45: Prognóza investic – software (Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2018 a výkazů společnosti) 

Nehmotný majetek - software 2018 2019 2020 2021 2022 
Původní - odpisy 74 710 710 710 0 
  - zůstatková hodnota k 31. 12. 2 129 1 419 710 0 0 
Nový - investice netto - 365 365 365 365 
   - pořizovací hodnota k 31. 12. - 365 729 1 094 1 459 
   - odpisy (1/3 z pořizovací 
hodnoty k 1.1.) 

- 0 122 243 365 

    - investice brutto - 1 074 1 196 1 317 729 
Celkem  - odpisy 74 710 831 953 365 
    - zůstatková hodnota 2 129 2 494 2 858 3 223 3 588 

 

Tab.  46: Prognóza investic – ostatní ocenitelná práva (Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2018 a 
výkazů společnosti) 

Nehmotný majetek - ocenitelná 
práva 

2018 2019 2020 2021 2022 

Původní  - odpisy 22 289 22 289 22 289 8 350 0 
 - zůstatková hodnota k 31. 12. 52 929 30 640 8 350 0 0 
Nový      - investice netto - 0 0 0 0 
  - pořizovací hodnota k 31. 12. - 0 0 0 0 
  - odpisy (1/6 z pořizovací 
hodnoty k 1.1.) 

- 0 0 0 0 

  - investice brutto - 22 289 22 289 8 350 0 
Celkem  - odpisy 22 289 22 289 22 289 8 350 0 
             - zůstatková hodnota 52 929 52 929 52 929 52 929 52 929 
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Tab.  47: Prognóza investic – stavby (Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2018 a výkazů společnosti) 

Stavby 2018 2019 2020 2021 2022 
Původní - odpisy 3 311 3 311 2 569 0 0 
   - zůstatková hodnota k 31. 12. 5 880 2 569 0 0 0 
Nový      - investice netto - 1 715 1 715 1 715 1 715 
    - pořizovací hodnota k 31. 12. - 1 715 3 431 5 146 6 862 
    - odpisy (1/30 z pořizovací 
hodnoty k 1.1.) 

- 0 57 114 172 

             - investice brutto - 5 027 4 341 1 830 1 887 
Celkem  - odpisy 3 311 3 311 2 626 114 172 
             - zůstatková hodnota 5 880 7 595 9 311 11 026 12 742 

 

Tab.  48: Prognóza investic – hmotné movité věci (Zdroj: Vlastní zpracování dle Mařík, 2018 a výkazů 
společnosti) 

Hmotné movité věci 2018 2019 2020 2021 2022 
Původní - odpisy 5 851 5 851 5 851 5 851 5 851 
  - zůstatková hodnota k 31. 12. 29 498 23 647 17 796 11 945 6 094 
Nový      - investice netto -  1 294     1 294     1 294     1 294    
   - pořizovací hodnota k 31. 12. - 1 294 2 589 3 883 5 178 
   - odpisy (1/6 z pořizovací 
hodnoty k 1.1.) 

- 0 216 431 647 

             - investice brutto - 7 145 7 361 7 577 7 792 
Celkem  - odpisy 5 851 5 851 6 067 6 282 6 498 
             - zůstatková hodnota 29 498 30 792 32 087 33 381 34 676 

 

Odpisy Software má podnik stanoven na 3 roky, ocenitelná práva na 6 let, stavby 

odepisuje 30 let a samostatné movité věci 6 let.  

 

4.3  Návrh finančního plánu – optimistická varianta 

Finanční plán společnosti ABC s.r.o. je sestaven na období 2019-2022. Plán bude 

obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Veškeré částky jsou uvedeny 

v tis. Kč. Tato část bude obsahovat optimistickou variantu finančního plánu. 

Předpokládané tržby jsou následující:  

Tab.  49: Tržby plán – optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Roky 2019 2020 2021 2022 

Tržby (v tis. Kč)  363 524   437 142   525 010   629 806  

 



106 
 

4.3.1  Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty bude obsahovat jednotlivé plánované položky a následně popis jejich 

výpočtu. Částky jsou uvedeny v tis. Kč.  

Tab.  50: Plánovaný výkaz zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Výkaz zisku a ztráty 2019 2020 2021 2022 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 3 084 3 709 4 454 5 343 
II. Tržby za zboží 363 524 437 142 525 010 629 806 
A. Výkonová spotřeba 178 808 215 019 258 239 309 785 
A.1 Náklady na prodané zboží 109 088 131 179 157 547 188 995 

.2 Spotřeba materiálu a energie 11 502 13 832 16 612 19 928 

.3 Služby 57 435 69 067 82 950 99 507 
D. Osobní náklady 74 280 89 322 107 276 128 689 
D.1    Mzdové náklady 55 230 66 415 79 765 95 687 

.2    Náklady na soc. zab., zdrav. poj. a 
ostatní 

18 257 21 954 26 367 31 630 

E Úpravy hodnot z provozní oblasti 32 161 31 813 15 700 7 034 
III. Ostatní provozní výnosy 3 599 4328 5198 6235 
F Ostatní provozní náklady 1 562 1878 2255 2705 
* Provozní výsledek hospodaření 83 397 107 147 151 192 193 170 
J. Nákladové úroky 0 0 0 0 
VI. Výnosové úroky 590 538 484 429 
VII. Ost. fin. výnosy 1 391 1672 2008 2409 
K. Ost. fin. náklady 4 927 5924 7115 8535 
* Finanční VH -3 536 -4252 -5107 -6126 
** Výsledek hospodaření před zdaněním 80 451 103 433 146 569 187 473 
L. Daň z příjmu 15 286 19652 27848 35620 
*** Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
65 165 83 781 118 721 151 853 

 

Pokud se podíváme na jednotlivé výnosové i nákladové položky, jsou rostoucí. Růst tržeb 

zapříčiní nárůst prodeje zboží spojené osobě na Slovensko. S rostoucími tržbami souvisí 

nárůst výkonové spotřeby i osobní náklady.  

Tržby z prodeje výrobků a služeb byly vypočítány metodou procentuálního podílu na 

tržbách za zboží.  

Tržby za zboží byly převzaty z analýzy a prognózy generátorů hodnoty.  
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Výkonová spotřeba obsahuje náklady vynaložené na prodané zboží, spotřebu materiálu 

a energie, a spotřebu služeb. Tato položka byla také převzata z generátorů hodnoty 

z provozní ziskové marže. Stejně tak osobní náklady.  

Úpravy hodnot z provozní oblasti byly převzaty z generátorů hodnoty, konkrétně 

z prognózy investic do dlouhodobého majetku.  

Ostatní provozní výnosy a náklady jsou nepravidelné, proto byly vypočítány metodou 

procentuálního podílu na tržbách.  

Provozní výsledek hospodaření je rozdíl provozních výnosů a provozních nákladů.  

Nákladové úroky podnik v minulých letech nevykazoval, nebo byly velmi malé a 

nepravidelné. Podnik v minulosti nevyužíval úvěrové financování a v budoucnu ani 

nechce. Pro dané období tedy nebyly plánovány.  

Podnik spojené osobě poskytl úvěrový rámec 25 mil. Kč se splatností 10 let a úrokem 

2,36 % p.a. V plánu je započítán úvěr v této výši. Výnosové úroky jsou převzaty ze 

splátkového kalendáře vypočítaného v příloze č. 1. Díky předpokládanému pravidelnému 

splácení úvěru jsou výnosové úroky klesající.  

Ostatní finanční výnosy a ostatní finanční náklady jsou počítány metodou 

procentuálního podílu na tržbách.  

Daň z příjmu je počítána jako 19 % z výsledku hospodaření před zdaněním.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období je rozdíl výsledku hospodaření před 

zdaněním a daně z příjmu.  

Ostatní položky, které zde nejsou uvedeny podnik vyzuje buď nepravidelně anebo vůbec.  
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4.3.2 Rozvaha  

Rozvaha bude obsahovat aktiva a pasiva pro plánované období. Také bude popsán jejich 

výpočet. Částky jsou uvedeny v tis. Kč.  

Plánová aktiva – optimistická varianta 

Tab.  51: Plánovaná aktiva – optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  AKTIVA 2019 2020 2021 2022 

 Aktiva CELKEM 289 555 393 119 535 453 715 469 

B. Dlouhodobý majetek 71 521 52 606 47 630 51 005 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 33 133 11 209 3 223 3 588 

2.1   Software 2 494 2 858 3 223 3 588 

2.2   Ostatní ocenitelná práva 30 640 8 350 0 0 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 38 388 41 398 44 407 47 417 

1.2   Stavby 7 595 9 311 11 026 12 742 

2.   Hmotné movité věci 30 792 32 087 33 381 34 676 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 22 781 20 510 18 185 15 805 

6.   Úvěry a zápůjčky ostatní 22 781 20 510 18 185 15 805 

C. Oběžná aktiva 193 539 318 289 467 924 646 945 

C.I   Zásoby 97 638 117 410 141 011 169 157 

1.      Materiál 1 864 2 242 2 692 3 230 

2.      Nedokončená výroba a polotovary 101 122 146 175 

3.      Zboží 82 527 99 239 119 187 142 978 

5.      Poskytnuté zálohy na zásoby 13 145 15 807 18 985 22 774 

C.II   Pohledávky 33 752 40 587 48 745 58 475 

1.     Dlouhodobé pohledávky 1 755 1 755 1 755 1 755 

2.    Krátkodobé pohledávky 31 997 38 832 46 990 56 720 

C.IV.   Peněžní prostředky 62 149 160 292 278 168 419 313 

D. Časové rozlišení aktiv 1 714 1 714 1 714 1 714 

1.   Náklady příštích období 1 714 1 714 1 714 1 714 

 

Dlouhodobý majetek je převzat z generátorů hodnoty, konkrétně investičního plánu. 

Jedná se o software, ostatní ocenitelná práva, stavby a samostatné movité věci a 

jejich soubory. Pozemky podnik nevlastní, proto zde nejsou vykázány.  

Dlouhodobý finanční majetek obsahuje poskytnutý úvěr propojené osobě, který podnik 

eviduje jako položku úvěry a zápůjčky ostatní. Hodnoty jsou převzaty ze splátkového 
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kalendáře, jehož výpočet je uveden v příloze č. 1. Společnost předpokládá pravidelné 

splátky úvěru, proto je hodnota meziročně klesající.  

Oběžná aktiva obsahují zásoby, pohledávky a peněžní prostředky. Zásoby tvoří 

materiál, nedokončená výroba a polotovary, zboží a poskytnuté zálohy na zásoby. 

Veškeré tyto položky byly počítány metodou doby obratu. Pohledávky byly také 

počítány metodou doby obratu. Peněžní prostředky jsou převzaty z plánu cash flow. Vše 

je převzato z generátorů hodnoty pracovního kapitálu.  

Časové rozlišení aktiv je ponecháno na hodně roku 2018. Podnik zde eviduje náklady 

příštích období.  

 

Plánová pasiva – optimistická varianta 

Tab.  52: Plánová pasiva – optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 PASIVA 2019 2020 2021 2022 

 Pasiva CELKEM 289 555 393 119 535 453 715 469 
A. Vlastní kapitál 190 401 274 182 392 903 544 756 
A.I.   Základní kapitál 200 200 200 200 
A.II.   Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 0 
A.III.   Fondy ze zisku 0 0 0 0 
A.IV.   Výsledek hospodaření minulých 

let 
125 036 190 201 273 982 392 703 

A.V.   Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

65 165 83 781 118 721 151 853 

B+C Cizí zdroje 99 153 118 937 142 550 170 712 
B.   Rezervy 519 519 519 519 
C.I.   Dlouhodobé závazky 25 949 31 203 37 475 44 956 

1.      Vydané dluhopisy 18 400 18 400 18 400 18 400 
4.+9.     Závazky z obchodních vztahů + 

ostatní 
7 549 12 803 19 075 26 556 

C.II.   Krátkodobé závazky 71 743 86 271 103 613 124 294 
3.     Krátkodobé přijaté zálohy 133 133 133 133 

4.+8.     Závazky z obchodních vtahů + 
ostatní 

71 610 86 138 103 480 124 161 

D. Časové rozlišení pasiv 943 943 943 943 
1. Výdaje příštích období 943 943 943 943 
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Základní kapitál je tvořen ve stejné výši, jako v minulém období. Ážio a kapitálové 

fondy a fondy ze zisku nejsou podnikem tvořeny. Proto jsou tyto položky nulové.  

Podnik zadržuje zisk a nevyplácí podíly. Výsledek hospodaření minulých let je tedy 

součet výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření běžného účetního 

období v předcházejícím roce.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období je převzat z plánového výkazu zisku 

a ztráty.  

Rezervy jsou podnikem tvořeny každý rok a jsou plánovány ve výši z roku 2018.  

Dlouhodobé i krátkodobé závazky byly počítány v rámci generátorů hodnoty 

pracovního kapitálu. V dlouhodobých závazcích podnik eviduje vydané dluhopisy ve 

výši 18 400 tis. Kč. Budoucí období je plánováno se stejnou částkou. Krátkodobé závazky 

obsahují krátkodobé přijaté zálohy, které jsou plánovány ve výši roku 2018. Zbytek tvoří 

závazky z obchodních vztahů a závazky ostatní.  

Časové rozlišení pasiv je plánováno v hodnotě z roku 2018.  

 

4.3.3 Výkaz cash flow 

Plánované cash flow je sestaveno nepřímou metodou a je rozdělen na peněžní toky 

plynoucí z provozní činnosti, finanční a investiční. Součet těchto částí pak udává celkové 

cash flow a taky konečný stav peněžních prostředků v daném roce. Tato hodnota je pak 

doplněna do rozvahy. Částky jsou uvedeny v tis. Kč.  
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Tab.  53: Plánový cash flow – optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Provozní CF 2019 2020 2021 2022 

VH za BÚO 65 165 83 781 118 721 151 853 

Úpravy hodnot z provozní 
činnosti 

32 161 31 813 15 700 7 034 

Změna zásob -13 746 -19 773 -23 600 -28 147 

Změna pohledávek -4 949 -6 835 -8 158 -9 730 

Změna závazků kr. 3 463 14 529 17 341 20 682 

Změna čas. rozliš. aktiv 0 0 0 0 

Změna čas. rozliš. pasiv 0 0 0 0 

Provozní CF 82 095 103 515 120 004 141 693 

  
    

Investiční CF 

Změna DM 25 357 18 915 4 976 -3 374 

Úpravy hodnot z provoz. čin. 32 161 31 813 15 700 7 034 

Investiční CF -6 804 -12 898 -10 724 -10 409 

  
    

Finanční CF 

Změna dl. závazků 3 805 5 255 6 272 7 480 

Změna VK 65 165 83 781 118 721 151 853 

Změna DFM -22 781 2 271 2 325 2 380 

odečtení VH BÚO 65 165 83 781 118 721 151 853 

Finanční CF -18 976 7 526 8 597 9 860 

  
    

Celkové CF 62 149 160 292 278 168 419 313 

 

4.4  Návrh finančního plánu – pesimistická varianta 

Pesimistická varianta podnikového plánu společnosti ABC s.r.o. je sestaven také na 

období 2019-2022. Plán bude obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. 

Částky jsou uvedeny v tis. Kč. Předpokládané tržby jsou následující:  

Tab.  54: Tržby plán – pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Roky 2019 2020 2021 2022 

Tržby (v tis. Kč) 338 454 378 925 423 706 473 227 
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4.4.1 Výkaz zisku a ztráty 

Plánované položky výkazu zisku a ztráty byly stanoveny stejným způsobem a metodou, 

jako v optimistické variantě. Tržby jsou rostoucí, z důvodu plánované expanze. Částky 

jsou ovšem nižší z důvodu očekávaného nižšího růstu tržního podílu. V souvislosti 

s rostoucími tržbami rostou i náklady. Jedná se zejména o výkonovou spotřebu spojenou 

se zvýšeným nákupem zboží a dále potřeby jejich uskladnění. S tímto souvisí i nárůst 

osobních nákladů, kdy podnik musí zajistit dostatek personálu s rostoucím podnikem a 

zajištění plynulých dodávek zboží spojené osobě. Částky jsou uvedeny v tis. Kč. 

Tab.  55: Plánovaný výkaz zisku a ztráty – pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Výkaz zisku a ztráty 2019 2020 2021 2022 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 2 872 3 215 3 595 4 015 
II. Tržby za zboží 338 454 378 925 423 706 473 227 
A. Výkonová spotřeba 166 477 186 384 208 410 232 768 
A.1 Náklady na prodané zboží 101 565 113 710 127 148 142 008 

.2 Spotřeba materiálu a energie 10 709 11 990 13 407 14 973 

.3 Služby 53 474 59 869 66 944 74 768 
D. Osobní náklady 69 157 77 427 86 577 96 695 
D.1    Mzdové náklady 51 421 57 570 64 374 71 898 

.2    Náklady na soc. zab., zdrav. poj. a 
ostatní 

16 998 19 030 21 279 23 766 

E. Úpravy hodnot z provozní oblasti 32 161 31 615 15 303 6 439 
III. Ostatní provozní výnosy 3 351 3 751 4 195 4 685 
F. Ostatní provozní náklady 1 454 1 628 1 820 2 033 
* Provozní výsledek hospodaření 75 427 88 839 119 386 143 992 
J. Nákladové úroky 0 0 0 0 
VI. Výnosové úroky 590 538 484 429 
VII. Ost. fin. výnosy 1 295 1 450 1 621 1 810 
K. Ost. fin. náklady 4 587 5 135 5 742 6 413 
* Finanční výsledek hospodaření -3 292 -3 686 -4 121 -4 603 
** Výsledek hospodaření před zdaněním 72 725 85 691 115 749 139 818 
L. Daň z příjmu 13 818 16 281 21 992 26 565 
*** Výsledek hospodaření za běžné účetní 

období 
58 908 69 410 93 757 113 252 
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4.4.2 Rozvaha  

Plánovaná aktiva i pasiva pro pesimistickou variantu byly plánovány stejným způsobem 

a metodami, jako pro variantu optimistickou. Částky jsou uvedeny v tis. Kč.  

Plánová aktiva  

Investiční náročnost byla ponechána ve stejných hodnotách jako u optimistické varianty, 

proto se hodnoty dlouhodobého majetku shodují. Položky, jejichž hodnoty byly převzaty 

z roku 2018 se také shodují. Oběžná aktiva byla převzata z generátorů hodnoty, kde byla 

plánována na základě metody doby obratu. Tato metoda ve svém výpočtu zahrnuje výši 

tržeb, proto jsou zde položky odlišné od předchozí varianty.  

Tab.  56: Plánovaná aktiva – pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  AKTIVA 2019 2020 2021 2022 

 Aktiva CELKEM 276 559 356 843 462 628 589 179 

B. Dlouhodobý majetek 69 855 49 273 42 631 44 339 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 32 953 10 848 2 683 2 867 

2.1   Software 2 314 2 498 2 683 2 867 

2.2   Ostatní ocenitelná práva 30 640 8 350 0 0 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 36 901 38 425 39 948 41 471 

1.2   Stavby 6 748 7 616 8 485 9 353 

2.   Hmotné movité věci 30 153 30 808 31 463 32 119 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 22 781 20 510 18 185 15 805 
6.   Úvěry a zápůjčky ostatní 22 781 20 510 18 185 15 805 

C. Oběžná aktiva 182 210  285 346  400 098   527 322  
C.I   Zásoby  90 904  101 774  113 802   127 102  

1.      Materiál  1 736   1 943   2 173   2 427  
2.      Nedokončená výroba a polotovary  94   105   118   132  
3.      Zboží  76 835   86 024   96 190   107 432  
5.      Poskytnuté zálohy na zásoby  12 239   13 702   15 322   17 112  

C.II   Pohledávky  31 424   35 182   39 339   43 937  
1.     Dlouhodobé pohledávky  1 755   1 755   1 755   1 755  
2.    Krátkodobé pohledávky  29 669   33 427   37 584   42 182  

C.IV.   Peněžní prostředky  59 882  148 390  246 957   356 282  
D. Časové rozlišení aktiv 1 714 1 714 1 714 1 714 

1.   Náklady příštích období 1 714 1 714 1 714 1 714 
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Plánová pasiva 

Plánovaná pasiva byla stanovena opět stejným způsobem a metodami, jako tomu bylo u 

optimistické varianty. Položky vlastního kapitálu se liší pouze ve výsledku hospodaření 

běžného účetního období, který byl převzat z výkazu zisku a ztráty. I v této variantě se 

počítá se zadržením celé výše dosaženého zisku. Výsledek hospodaření minulých let je 

součtem výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření běžného účetního 

období v předchozím roce. Rezervy i časové rozlišení pasiv jsou ponechány na hodnotě 

roku 2018. Krátkodobé i dlouhodobé závazky byly plánovány metodou doby obratu již 

v generátorech hodnoty. Vzhledem k tomu, že výpočet těchto položek je závislý na výši 

tržeb, jsou odlišné od optimistické varianty.   

Tab.  57: Plánovaná pasiva – pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 PASIVA 2019 2020 2021 2022 

 Pasiva CELKEM  276 559   356 843   462 628   589 179  
A. Vlastní kapitál  184 144   253 551   347 301   460 545  
A.I.   Základní kapitál  200   200   200   200  
A.II.   Ážio a kapitálové fondy  -    -    -    -   
A.III.   Fondy ze zisku  -    -    -    -   
A.IV.   Výsledek hospodaření minulých 

let 
 125 036   183 944   253 351   347 101  

A.V.   Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

 58 908   69 407   93 751   113 244  

B+C Cizí zdroje  92 416   103 292   115 326   128 634  
B.   Rezervy  519   519   519   519  
C.I.   Dlouhodobé závazky  24 159   27 048   30 244   33 779  

1.      Vydané dluhopisy  18 400   18 400   18 400   18 400  
4.+9.     Závazky z obchodních vztahů + 

ostatní 
 5 759   8 648   11 844   15 379  

C.II.   Krátkodobé závazky  66 795   74 782   83 620   93 393  
3.     Krátkodobé přijaté zálohy  133   133   133   133  

4.+8.     Závazky z obchodních vtahů + 
ostatní 

 66 662   74 649   83 487   93 260  

D. Časové rozlišení pasiv 943 943 943 943 
1. Výdaje příštích období 943 943 943 943 
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4.4.3 Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow byl počítán nepřímou metodou, stejně jako u předchozí varianty. Výkaz 

je rozdělen na peněžní toky z provozní, investiční a finanční činnosti. Součet těchto 

položek pak udává celkové cash flow a také konečný stav peněžních prostředků, které 

jsou doplněny v rozvaze.  

Tab.  58: Plánovaný výkaz CF – pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Provozní CF 2019 2020 2021 2022 

VH za BÚO  58 908   69 407   93 751   113 244  
Úpravy hodnot z provozní 
činnosti 

 32 161   31 618   15 310   6 450  

Změna zásob -7 012  -10 870  -12 028  -13 301  

Změna pohledávek -2 621  -3 758  -4 158  -4 598  

Změna závazků kr. -1 485   7 987   8 838   9 773  

Změna čas. rozliš. aktiv  0   0 0 0 

Změna čas. rozliš. pasiv  0   0 0 0 

Provozní CF  79 951   94 385   101 713   111 568  

  
    

Investiční CF 

Změna DM 27 023 20 581 6 642 -1 708 
Úpravy hodnot z provozní 
činnosti 

32 161 31 618 15 310 6 450 

Investiční CF -5 138 -11 037 -8 668 -8 158 
  

    

Finanční CF 

Změna dl. závazků  2 015   2 889   3 196   3 535  

Změna VK  58 908   69 407   93 751   113 244  

Změna DFM -22 781   2 271   2 325   2 380  

odečtení VH BÚO  58 908   69 407   93 751   113 244  

Finanční CF -20 766   5 160   5 521   5 915  

  
    

Celkové CF 59 882 148 390 246 957 356 282 

 

4.5  Zhodnocení variant finančního plánu 

Podnikový plán na plánované období 2019-2022 byl vytvořen v optimistické a 

pesimistické variantě. Obě varianty počítají s růstem podílu podniku na trhu díky 

plánované expanzi podniku na slovenský trh. Rozdíl mezi jednotlivými variantami plánu 
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je růst podílu podniku na celkovém trhu. Optimistická varianta počítá s 16% ročním 

růstem podílu. Pesimistická počítá pouze s 8% růstem podílu podniku na trhu.  

Obě varianty budou následně porovnány ukazateli finanční analýzy.  

4.5.1 Ukazatele likvidity 

Běžná likvidita by měla dosahovat hodnot v rozmezí 1,5-2,5 (Růčková, 2015, s. 56).   

Oborové hodnoty v minulých letech dosahovaly hodnot v rozmezí 1,25-1,43.  

U obou plánovaných variant si můžeme všimnout, že v roce 2019 se podnik dostal za 

vyšší hranici doporučených hodnot dle Růčkové. Minulé oborové hodnoty byly také 

překročeny. Bohužel budoucí oborové hodnoty nejsou pro porovnání k dispozici. Od roku 

2020 má běžná likvidita stoupající tendenci a to u obou variant plánu. Tato skutečnost je 

způsobena značným převýšením oběžných aktiv nad krátkodobými závazky.  

Doporučená hodnota pohotové likvidity je 1, případně až 1,5 (Růčková, 2015, s. 56).   

Oborové hodnoty se pohybují v rozmezí 0,76-0,83.  

Pohotová likvidita se v roce 2019 u oboru variant nachází v doporučených hodnotách. 

V ostatních letech již značně převyšuje horní doporučenou hodnotu. Podniku se značně 

navýšily peněžních prostředky, z důvodu zadržení veškerého dosaženého zisku a 

nevyplácení dividend. Peněžní prostředky tak tvoří zhruba polovinu oběžných aktiv.  

Okamžitá likvidita by se měla pohybovat v rozmezí 0,2-0,5 (Růčková, 2015, s. 56). 

Dle oborových hodnot (CZ-NACE 4771) se okamžitá likvidita pohybuje v rozmezí 0,35-

0,43.  

Vzhledem k tomu, že se podniku značně navýšily peněžní prostředky díky zadržování 

zisku, zvýšila se i hodnota okamžité likvidity oproti minulosti, kdy nedosahovala ani 

spodní hranice doporučených hodnot. Ve všech plánovaných letech převyšuje 

doporučené i oborové hodnoty.  
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Tab.  59: Ukazatele likvidity – plán (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Likvidita 
Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Běžná 2,698 3,689 4,516 5,205 2,728 3,816 4,785 5,646 

Pohotová  1,337 2,328 3,155 3,844 1,367 2,455 3,424 4,285 

Okamžitá 0,866 1,858 2,685 3,374 0,897 1,984 2,953 3,815 

 

4.5.2 Ukazatele rentability 

Minulé hodnoty rentabilit značně převyšovaly doporučené i oborové hodnoty.  

Rentabilita aktiv se pohybuje se v optimistické variantě pohybuje okolo 27-28 %. 

V pesimistické variantě od roku 2020 okolo 25 %. Rentabilita vlastního kapitálu má 

v obou variantách klesající tendenci, stejně tak jako tomu bylo v minulosti. Je to 

způsobeno stálým zadržováním dosaženého zisku. Tempo růstu vlastního kapitálu je 

rychlejší, než zvyšování výsledku hospodaření za běžné účetní období. Rentabilita tržeb 

má rostoucí tendenci díky rychlejšímu zvyšování celkových tržeb na výsledku 

hospodaření běžného účetního období.  

Tab.  60: Ukazatele rentability – plán (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rentabilita 
Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 
ROA 28,80 % 27,26 % 28,24 % 27,00 % 27,27 % 24,89 % 25,80 % 24,44 % 

ROE 34,23 % 30,56 % 30,22 % 27,88 % 31,99 % 27,37 % 26,99 % 24,59 % 

ROS 17,78 % 19,00 % 22,42 % 23,91 % 17,26 % 18,16 % 21,94 % 23,73 % 

 

4.5.3 Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost společnosti ABC s.r.o. v minulosti klesala a v roce 2018 se dostala na úroveň 

41,89 %. V obou plánech je zachován klesající trend tohoto ukazatele. Koeficient 

samofinancování má opačný průběh, tak dochází k jeho zvyšování. Ukazatel úrokového 

krytí nemělo smysl počítat, jelikož v plánu nebylo počítáno s nákladovými úroky.  
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Tab.  61: Ukazatele zadluženosti – plán (Zdroj: Vlastí zpracování) 

Ukazatele 
zadluženosti 

Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Zadluženost 34,24 % 30,25 % 26,62 % 23,86 % 33,42 % 28,95 % 24,93 % 21,83 % 

Koeficient 
samofinancování 

65,76 % 69,75 % 73,38 % 76,14 % 66,58 % 71,05 % 75,07 % 78,17 % 

 

4.5.4 Ukazatele aktivity 

Obrat aktiv v obou variantách vykazuje klesající trend. Doba obratu zásob a závazků mají 

konstantní hodnoty, protože pro budoucí plánované období byl převzat průměr minulých 

hodnot. Doba obratu pohledávek je taktéž konstantní, avšak pro budoucnost byla jejich 

doba obratu navýšena.  

Tab.  62: Ukazatele aktivity – plán (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele 
aktivity 

Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 
Obrat aktiv 1,26 1,11 0,98 0,88 1,22 1,06 0,92 0,80 

Obrat zásob 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 
DO zásob 96,69 96,69 96,69 96,69 96,69 96,69 96,69 96,69 
DO 
pohledávek 

33,42 33,42 33,42 33,42 33,42 33,42 33,42 33,42 

DO závazků 71,05 71,05 71,05 71,05 71,05 71,05 71,05 71,05 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce byla zaměřena na sestavení podnikového finančního plánu 

společnosti ABC s.r.o.  

První část práce obsahovala teoretická východiska, která byla potřeba pochopit 

k sestavení praktické části. Za pomocí odborné literatury bylo definováno finanční 

plánování, jeho principy, zásady a metody. Dále byl vymezen finanční plán a jeho 

rozdělení z hlediska času na dlouhodobý a krátkodobý. Z důvodu expanze podniku a nový 

trh byly popsány i jednotlivé strategie. Následně bylo detailně popsáno sestavování 

finančního plánu.  Teoretická část také obsahovala vymezení finanční a strategické 

analýzy, které jsou nutným podkladem pro sestavení podnikového plánu.  

Druhá část obsahuje představení společnosti ABC s.r.o. Dále byla provedena finanční a 

strategická analýza podniku. Za použití horizontální a vertikální analýzy a poměrových 

ukazatelů bylo zjištěno finanční zdraví podniku. Vybrané ukazatele byly vypočítány z 

účetních výkazů společnosti za roky 2014-2018. Tyto ukazatele byly porovnány se třemi 

konkurenty a také oborovými hodnotami. Strategická analýza obsahuje analýzu vnějšího 

i vnitřního prostředí podniku. Byly zjištěny příležitosti, hrozby, slabé ale i silné stránky 

společnosti. Konkrétně byly použity Porterův model pěti sil, SLEPTE analýza, 

McKinseyho analýza 7S a SWOT matice.  

Třetí část již obsahuje návrh podnikového finančního plánu pro roky 2019-2022. Plán byl 

sestaven v optimistické a pesimistické variantě na základě předem stanovených 

předpokladů. Sestavení plánu předcházela prognóza generátorů hodnoty, z nichž se pak 

při sestavování plánu vycházelo. Generátory hodnoty byly predikovány na základě jejich 

minulého vývoje a předpokládaného vývoje v budoucnu. Nakonec byly vyhodnoceny a 

srovnány obě varianty plánů pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CF – cash flow (peněžní tok) 

DO – doba obratu 

DFM – dlouhodobý finanční majetek 

DHM – dlouhodobý hmotný majetek 

DNM – dlouhodobý nehmotný majetek 

DM – dlouhodobý majetek 

EAT – earnings after tax 

EBIT – earnings before interest and taxes 

VH – výsledek hospodaření 

VH BÚO – výsledek hospodaření běžného účetního období 

VK – vlastní kapitál 

ROA – rentabilita aktiv 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

ROS – rentabilita tržeb 
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I 
 

Příloha  1 Splátkový kalendář úvěru (hodnoty jsou uvedeny v Kč) 

Roky Anuita Úrok Úmor Zůstatek 
  - - - 25 000 000 

2019 2 809 044 590 000 2 219 044 22 780 956 

2020 2 809 044 537 631 2 271 413 20 509 543 

2021 2 809 044 484 025 2 325 019 18 184 524 

2022 2 809 044 429 155 2 379 889 15 804 635 

2023 2 809 044 372 989 2 436 055 13 368 580 

2024 2 809 044 315 498 2 493 546 10 875 034 

2025 2 809 044 256 651 2 552 393 8 322 641 

2026 2 809 044 196 414 2 612 630 5 710 012 

2027 2 809 044 134 756 2 674 288 3 035 724 

2028 2 809 044 71 643 2 737 401 298 323 

2029 305 363 7 040 298 323 0 

 

 

  



II 
 

Příloha  2 Výpočet investiční náročnosti dle konkurence (hodnoty v tabulkách jsou 
uvedeny v tis. Kč) 

Rozdíl tržeb konkurent A   169 696         

Samostatné movité věci 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav ke konci roku 5 473 4 471 4 538 4 584 3 910 8 659 

Odpisy   458 361 339 345 630 

Investice netto (změna stavu 
majetku) 

  -1 002 67 46 -674 4 749 

Investice brutto (investice 
netto + odpisy) 

  -544 428 385 -329 5 379 

Investiční náročnost tržeb 
2014-2018 brutto 

  
0,20 % 

Investiční náročnost tržeb 
2014-2018 netto 

  
1,88 % 

       

Rozdíl tržeb konkurent B   172 284         

Samostatné movité věci 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav ke konci roku 6 207 4 799 5 211 5 014 4 848 9 779 
Odpisy   523 478 423 0 0 
Investice netto (změna stavu 
majetku) 

  
-1 408 412 -197 -166 4 931 

Investice brutto (investice 
netto + odpisy) 

  
-885 890 226 -166 4 931 

Investiční náročnost tržeb 
2014-2018 brutto 

  
2,90 % 

Investiční náročnost tržeb 
2014-2018 netto 

  
2,07 % 

 
Rozdíl tržeb konkurent C 

 
184 132         

Samostatné movité věci 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Stav ke konci roku 2 632 5 015 2 464 4 765 4 712 6 098 
Odpisy   714 976 811 1 521 1 627 
Investice netto (změna stavu 
majetku) 

  
2 383 -2 551 2 301 -53 1 386 

Investice brutto (investice 
netto + odpisy) 

  
3 097 -1 575 3 112 1 468 3 013 

Investiční náročnost tržeb 
2014-2018 brutto 

  
0,54 % 

Investiční náročnost tržeb 
2014-2018 netto 

  
1,88 % 

 


