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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá sestavením finančního plánu pro vybranou společnost 

pro období 2019 až 2022. Finanční plán je postaven na zhodnocení aktuálního stavu a 

určení strategii, toto bylo provedeno za pomoci využití metod finanční analýzy za roky 

2014 až 2018. Finanční plán je sestaven pro plánované období ve dvou variantách a 

následně je provedeno jeho zhodnocení za pomoci metod finanční analýzy. 

 

Abstrakt 

This master´s thesis deals with a prepare the financial plan of a selected company for the 

planned period 2019 -2022. The plan is based on analysis, using specific financial analysis 

methods in the years 2014 – 2018. Based on the outcome of the financial and strategic 

analysis, the current situation is described. The financial plan for planned period is 

completed in two variants including evaluation using the methods of financial analysis. 
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ÚVOD 

Vzhledem k dynamice podnikatelského prostředí, ve kterém se v současné době 

podnikatelské subjekty nacházejí je velmi důležité věnovat zvýšenou pozornost detailům 

v oblastech svého působení. Za základní úkol lze považovat vyhodnocování aktuálního 

finančního zdraví a plánování budoucího vývoje. 

Finanční plán představuje výstup, který vznikl rozborem veškerých informací o vnějším 

i vnitřním okolí společnosti a analýzou dat o finanční situaci. Poskytuje tedy možnost 

veškerým jeho uživatelům se na jeho podkladu kvalifikovaně rozhodovat v otázkách 

budoucího vývoje. Poklad pro finanční plán je finanční analýza, která zas naopak 

poskytuje ucelený pohled na současné finanční zdraví, a tudíž ve spojení s finančním 

plánem vzniká ucelený obraz o pozici ve které je analyzovaná společnost. 

Diplomová práce se skládá ze tří hlavních kapitol. V první kapitole jsou obsažena 

teoretická východiska, kde především došlo k objasnění finančního plánování, druhů 

finančních plánu a samotná jeho tvorba, podstatná část je věnována i představení a popisu 

metod finanční a strategické analýzy. Druhá část se věnuje představení analyzované 

společnosti a zhodnocení vývoje a aktuálního finančního zdraví společnosti. Na to 

navazuji třetí a stěžejní část práce, kde je představen finanční plán na následující období 

ve dvou variantách provedení, a to ve variantě optimistické a pesimistické, poslední části 

této kapitoly je zhodnocení obou variant sestavených plánu a rekapitulace, jestli bylo 

dosaženo stanovených cílů. 

Práce byla zpracována pro společnost Algeco, s.r.o., která sídlí v okrese Uherské Hradiště 

a zabývá se výrobou a pronájmem modulárních jednotek, které mají svůj odbyt především 

ve státech Evropské unie. 

Poklady pro vypracování této diplomové práce byly čerpány primárně z výročních zpráv 

společnosti a dále z ostatních interních dokumentů, které společnost Algeco, s.r.o. 

poskytla. Za nejstěžejnější zdroje je možné označit následující výkazy a to rozvahu, výkaz 

zisku a ztráty a dále cash flow.    



11 

 

CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem diplomové práce je sestavení finančního plánu pro společnost Algeco, s. r. o. pro 

období 2019 až 2022, za pomocí využití metod strategické a finanční analýzy, které budou 

provedeny pro období 5ti let zpětně. Finanční plán tudíž představí možný vývoj podniku. 

Diplomová práce nejprve definuje základní pojmy v z oblasti finančního plánování, 

představí druhy finančních plánu a přestaví samotný postup při tvorbě finančního plánu. 

Další část se věnuje strategické analýze, kde jsou objasněny vlivy působící na podnik, po 

strategické analýze je blíže přiblížena finanční analýza, kde jsou vymezeny jednotlivé 

metody, který byly následně aplikovány v praktické části. 

V průběhu zpracování práce budou využity tzv. logické metody. Za pomoci vybraných 

metod bude možné sestavit finanční plán. Konkrétně budou využity následující přístupy: 

analýzy, syntézy, indukce, komparace a metoda dokumentační. Blíže k některým 

metodám. Analýza v případě logických metod znamená, že dojde v rámci práce k popsání 

skutečností a identifikaci znaků. Syntéza oproti analýze má za cíl pochopení principů 

tvorby plánu. Na základě dedukce dochází k odvozování více specifických tvrzení oproti 

tomu pomocí indukce dojde k dovození obecných závěrů.  

V praktická části práce bude představena analyzovaná společnost, včetně bližší 

specifikace její činnosti. Okolí společnosti bude analyzováno pomocí SLEPT analýzy, 

Porterova modelu konkurenčního prostředí, 7S modelu, dále zde bude přiblížena SWOT 

analýza. 

Dále již navážou samotné výpočty nadefinovaných ukazatelů, jak pro analyzovanou 

společnost, tak i pro konkurenční podnik a hodnoty oborového průměru, na jejichž 

výsledku vzejde hodnocení současné finanční situace 

Na základě zjištěných informací z analýzy okolí a samotné finanční analýzy bude 

sestavena SWOT analýza, v níž budou identifikovány současné problémy a zároveň 

podány na návrhy, které by mohly dopomoci zlepšení současného stavu. 

Poslední části práce bude již samotný finanční plán, jak ve variantě optimistické to je 

sestaven pro pozitivní odhad růstu tržeb, tak i ve variante pesimistické. Tyto finanční 

plány budou následně opět zhodnoceny pomocí metod finanční analýzy.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINAČNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ PODNIKU 

V následující části práce budou podrobněji specifikovány pojmy, které jsou úzce spjaty 

problematikou finančního plánování a následnou tvorbou samotného finančního plánu. 

1.1 Finanční plánování 

Zásadní determinant finančního plánování podniku je finanční strategie. Strategie sama o 

sobě je jakýmsi vyjádřením vize či mise podniku a stanovuje základní směřování. Dále 

též stanovuje základní požadavky a prostředky. Finanční strategie lze definovat 

následovně „Finanční strategie představuje relativně ucelený a navzájem propojený 

soubor strategických finančních cílů, rozhodovacích kritérií a pravidel, které tvoří základ 

strategického (případně taktického a operativního) finančního plánování (1, s. 99). 

Je důležité brát na zřetel, že strategie není jen odrazem současného vývoje finanční 

výkonnosti podniku, ale je třeba brát v potaz vývoj prostředí, a to na makroekonomické 

úrovni tak i na úrovni sektoru, ve kterém se nachází (2, s. 101). 

Za finanční plánování je možné považovat soubor činnosti, jejichž cílem je predikce 

budoucích efektů, které budou mít finanční a investiční rozhodnutí firmy (3, s 89). 

Mělo by pomocí něho být dosaženo finančního zdraví a dlouhodobé finanční stability. 

Obecně lze za cíl finančního plánování považovat maximalizaci tržní hodnoty (2, s. 106). 

Při finančním plánování by mělo docházet k respektování několika principů, aby mohlo 

plánování plnit svoji úlohu při finančním řízení. Dále je uveden jejich výčet. 

1) Preference peněžních toků 

Cílem tohoto principu je zdůraznění důležitosti, aby jak v krátkodobém, tak i 

v dlouhodobém horizontu souhrnné peněžní příjmy převažovaly nad výdaji. Nikoliv, aby 

byl brán zřetel pouze na zisk. Nelze tudíž považovat ziskový podnik i za finančně zdraví 

podnik (1, s. 110). 

2) Respektování faktoru času 

Podstatou je, že by mělo docházet k preferování dřívějších příjmů před pozdějšími. Za 

předpokladu, že je nominální hodnota porovnávaných příjmů stejná. V praxi se s touto 
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problematikou potkáváme při hodnocení efektivnosti investic (čistá současná hodnota) 

(1, s. 110). 

3) Minimalizace rizika. 

Snahou finančního řízení je i minimalizace rizika. Vždy by mělo dojít k identifikaci rizika 

a základem je, že stejné množství peněz s menším rizikem má mít preferenci před tímtéž 

příjmem získaným za cenu většího rizika (1, s. 110). 

4) Optimalizace kapitálové struktury 

Podstatou optimalizace firemní kapitálové struktury je zabezpečení stability a snížení 

nákladů na kapitál (l, s. 110). 

Za finanční plánování tedy můžeme považovat i následující činnosti jako je např. 

stanovení finančních cílů podniku, ve kterých by měla být i zahrnuta analýza 

proveditelnosti strategický cílů. Dále je nutné provádět analýzu rozdílů mezi stavem 

žádoucím a skutečným v rámci níž je nutné určit vzájemné vztahy a relace mezi 

jednotlivými prvky podniku. V neposlední řádě je třeba nadefinovat opatření, postupy a 

provést identifikaci možností, které by měly vést k dosažení cílů. Vždy je ale třeba dbát 

efektivnosti zvolených postupů (4, s. 90). 

Finanční plán lze považovat za jeden co se týká náročnosti zpracování, za jeden z 

nejnáročnějších dílčích plánu podniku. Tato skutečnost je založena na faktu, že s v něm 

promítají veškeré aktivity mající vliv na provoz a růst podniku. Finanční plán by neměl 

být pouhým sdružením dílčích plánu, nýbrž by měl na dílčí plány aktivně působit. 

Prostřednictvím skutečnosti, že určuje disponibilní zdroje (5, s. 141). 

Bývá zpravidla sestavován na jeden rok s výhledem na další až tři roky. Důvodem je 

skutečnost, že díky tomu podnik získá bližší představu a může formulovat své kroky 

s předstihem např. k plánování rozvojových investic. 

Tři požadavky na efektivní plánování 

1) prognózování 

2) nalezení optimálního finančního plánu 

3) aktualizace finančního plánu (2, s. 107) 
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Východiskem je, že prognózy se zaměřují na situace, které v budoucnu nastanou 

s největší pravděpodobností, je třeba při prognózování dodržovat konzistentnost a dále je 

třeba vnímat své okolí (tj. konkurenci)  

Rozlišujeme dva základní typy finančních plánu z hlediska času. 

1) Dlouhodobý finanční plán 

2) Krátkodobý finanční plán (1, s. 114) 

Dále lze plány členit z hlediska předmětu 

1) dílčí rozpočty 

- příkladem dílčího rozpočtu může být např. plán režijních nákladů, plán spotřeby 

materiálu, plán revitalizace majetku apod. 

2) kompletní podnikové plány 

Z hlediska techniky sestavení 

Zde hovoříme o pevných a variabilní rozpočtech, dále o rozpočtech sestavovaných na 

pevné a klouzavé období (l, s. 114). 

1.1.1 Dlouhodobý finanční plán 

Pokud hovoříme o dlouhodobém finančním plánu hovoříme o horizontu několika let 

zpravidla typickým horizontem bývá dálka 5let. Záleží ovšem vždy na potřebách 

konkrétního podniku (2, s. 108). 

Obvykle bývá jeho podoba sestavena v tzv. agregované podobě. Jeho cílem by mělo být 

poskytovat odpovědi na strategické otázky. Základem pro vypracování dlouhodobého 

plánu by měla být strategická finanční analýza podniku a jeho okolí. Účelem této analýzy 

by mělo být posouzení plánu z hlediska zajištění potřebných zdrojů a prevence rizik. 

Dále je nutné nezapomínat na skutečnost, že finanční analýze by měl být podroben i 

samotný plán. Na základě finanční analýzy totiž může dojít k včasnému odhalení 

problémů, které by mohli vést k nedosažení definovaných cílů (5, s. 140). 

Dlouhodobý finanční plán obsahuje: 
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- analýzu finanční situace podniku 

- plán tržeb 

- plán cash flow 

- investiční rozpočet 

- rozpočet externího financování 

- plán výsledovky (1) 

1.1.2 Krátkodobý finanční plán 

Pokud hovoříme o krátkodobém finančním plánu máme na mysli plán, který je sestaven 

na období v délce maximálně jednoho roku. Vyznačuje se skutečností, že je sestavován 

s vysokou mírou podrobnosti (5, s. 143). 

Jeho základním předpokladem je, že zajišťuje spletení dlouhodobého finančního plánu. 

Struktura informací by měla odpovídat struktuře dlouhodobého plánu (4, s. 90). 

Krátkodobý finanční plán zahrnuje: 

- plánování cash flow, plánování výnosů nákladů a zisku, plánovaná aktiva a pasiva 

(ty bývají obvykle plánována na kvartály), rozpočty příjmů a výdajů (2, s. 108). 

Dále je krátkodobý finanční plán zaměřen na obstarávání krátkodobých finančních zdrojů 

s cílem zajištění likvidity firmy (4, s. 90). 

Všeobecně lze říci, že krátkodobé plánování je plánování provozní, tj. týká se běžné 

hospodářské činnost (2, s. 108). 

Je třeba dát důraz na pravidelné kontrolování plnění plánu, tak aby mohlo dojít 

k okamžitému nastavení opatření v případě, že by docházelo k výraznějším výkyvům.  

1.1.3 Tvorba finančního plánu. 

V této časti je nastíněno, jak vypadá doporučený postup k sestavení finančního plánu dle 

Maříka. 

1) Nejprve je nutné provést sběr dat, která jsou pro sestavení plánu relevantní. 

- následná analýza dat 

- strategická analýza 
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- finanční analýza 

Sestavení finanční analýzy je nutné vzhledem k zjištění, v jaké finanční kondici se podnik 

nachází. 

2) Dále by mělo dojít k analýze a prognóze generátorů hodnoty. 

3) Třetí a finální část je sestavení samotného finančního plánu 

Základní podmínkou při sestavování finančního plánu by měla být znalost vzájemných 

souvislostí ekonomických procesů. Především, aby bylo jasné, jak jednotlivé dílčí části 

plánu dopadají do jednotlivých oblastí fungování daného podniku (5, s. 149). 

Za nejdůležitější východisko, při sestavování plánu je považuje prognóza tržeb. Existuje 

více možností, jak tato čísla získat. Za ideální situace by prognóza měla vycházet 

z prognózy vývoje celkové poptávky a tržního podílu podniku. 

Ovšem dále existují i jiné postupy, pomocí nichž je možné získat tuto prognózu, jedná se 

o prognózy tržeb na základě dosahovaných tržeb předešlého období. Mezi typické 

příklady patří. 

- extrapolace časové řady 

- regresní analýza 

- indexy meziročního růstu 

- klouzavé průměry (5, s. 150) 

Je ovšem třeba mít na paměti, že výsledné hodnoty vycházejí z minulých dat. 

V plánovaném období může dojít ke změně trendů a tím i k výraznému zkreslení výše 

tržeb. Mezi nejčastější změny, ke kterým může dojít patří např. změna poptávky, změna 

výše tržních den případně devizových kurzů apod. 

Metody prognózování 

Nyní blíže k metodám prognózování, tyto metody se člení na metody kvantitativní a 

metody kvalitativní. 

Výše zmíněná metoda extrapolace časové řady a regresní analýza patří mezi metody 

kvantitativní. 

1) Extrapolace časové řady. 
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Předpokladem je, že máme k dispozici časovou řadu dané veličiny např. tržeb za určitý 

časový úsek, pro potřeby sestavení plánu za dobu několika předcházejících let. Tak, aby 

bylo možné stanovit tržby pro plánovací období je třeba použití tzv. trendové křivky, ty 

se získají na základě proložení časové řady nejvhodnějším druhem křivky, která nejlépe 

kopíruje vývoj tržeb, k jakým docházelo v minulosti. Na základě znalosti této funkce je 

možné vyčíst vývoj tržeb (6). 

2) Regresní analýza 

Předpoklad vychází ze skutečnosti, že predikovaná veličina je závislá na vývoji jistých 

proměnných faktorů. Např. pro výše zmíněné tržby je typickým faktorem např. vývoj 

HDP, klimatické podmínky apod. 

Pro použití této metody je třeba mít k dispozici časové řady vývoje tržeb a časové řady 

všech relevantních faktorů, které mohou mít na analyzovaný podnik významný vliv. 

U obou metod je třeba mít na paměti, že obě metody vycházejí z předpokladu, že faktory 

mají na vývoj zkoumané veličiny pořád stejný efekt. Což vzhledem k současné situaci, 

kdy dochází ke změnám poměrně pravidelně, je aspekt, který by neměl být opomíjen. 

Na základě srovnání výše uvedených metod je možné konstatovat, že metoda regresní 

analýzy poskytuje více vypovídající hodnoty, neboť je citlivější. Tato skutečnost vychází 

z toho, že pracuje s více faktory, které mají na zkoumanou veličinu (tržby) relevantní vliv 

(6). 

1.1.4 Generátory hodnoty 

V potaz při sestavování finančního plánu by měly být brány i generátory hodnoty, neboť 

generátory hlavní činnosti podniku mají významný vliv na jeho hodnotu. Jedná se o tržby 

z prodeje hlavních výrobků, zisková marže, plánovaná výše zásob, pohledávek i závazků, 

prognóza investic do dlouhodobého majetku (který je nezbytný pro hlavní činnost 

podniku).  

Analýza generátorů hodnoty má své nezastupitelné místo při podrobnějším pohledu do 

historického vývoje společnosti. Z jejich analýzy zjistíme, zda podnik tvoří hodnotu a 

které faktory to ovlivňují. 

Prognóza generátorů hodnoty by měla představovat základní strukturu finančního plánu. 
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Nyní blíže k jednotlivým generátorům. 

Tržby 

Predikce tržeb by měla vzejít ze strategické analýzy, ovšem je vhodné mít na paměti, že 

hodnoty získané ze strategické analýzy nemusejí být konečné a je nutné zvážit vlivy, které 

na ně mohou působit např. kapacitní možnosti apod. (7, s. 126). 

Provozní zisková marže 

Provozní zisková marže představuje poměr provozního výsledku před odpisy a daněmi 

k tržbám. Slouží jako východisko pro výpočet provozních veličin, které jsou nutné pro 

sestavení finančního plánu. Pro výpočet provozní ziskové marže se používají dva 

přístupy, a to prognóza ziskové marže shora a zdola.  

Výsledem vypočtu ziskové marže by měla být prognóza, která je odůvodnitelná a zároveň 

by měla vzejít taková prognóza nákladových položek na které je možné postavit 

kompletní plánovanou výsledovku (7, s. 128) 

Pracovní kapitál 

Pomocí pracovního kapitálu se plánují především položky zásob pohledávek a 

krátkodobých závazků, který by měly být naplánovány pomocí podle jejich minulých 

temp růstu. Důvodem je skutečnost, že v budoucí výši položek pracovního kapitálu se 

bude odrážet objem výkonů, který je představován tržbami a ostatní faktory, které mohou 

mít vliv na obrátkovost těchto položek. (7, s. 133) 

Investice do dlouhodobého majetku. 

Je nutné si v případě investic uvědomit, že jejich výše se nevyvíjí plynulým způsobem a 

dále, že nesmějí být opomenuty, neboť jsou nutné pro dlouhodobé fungování podniku a 

je nutné, aby byl podnik schopen si na ně vydělat. Přístup k plánování investiční 

náročnosti lze rozdělit do tří variant. 

Globální přístup 

Je vhodný u podniků, kde investice mají poměrně průběžný charakter to znamená majetek 

společnosti musí být pravidelně obnovován. Koeficient náročnosti tržeb pak vyjadřuje 

poměr investic brutto do provozně nutného dlouhodobého majetku a tržeb (7, s. 137) 
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Přístup podle hlavních položek 

Tento přístup se používá pro nejbližší období, kdy jsou známy investiční záměry, měly 

by být podloženy analýzou efektivnosti a opírat se o reálné výhledy podnikových výkonů 

(7, s. 137). 

Přístup založený na odpisech 

V daném přístupu se vychází z úvahy, že je nutné investice pod úrovní odpisů by neměly 

stačit dlouhodobému přežití podniku či dokonce jeho růstu. Neboť výše odpisů je dána 

ještě historickými cenami. (7, s. 138). 

1.2 Strategická analýza 

Základní otázka je, z jakého důvodu je žádoucí, aby došlo k provedení strategické 

analýzy. Poznání prostředí, v němž se podnik nachází je naprosto stěžejním 

předpokladem i jen pro udržitelný chod společnosti. Bez této znalosti by podnik nebyl 

schopen reagovat na změny v jeho okolí, nedokázal by predikovat budoucí směřování 

jeho konkurentů a ani analyzovat své potencionální vnitřní možnosti (8, s. 40). 

Při analýze okolí podniku by se mělo postupovat systematicky, tj nejdříve je vhodné 

analyzovat vnější prostředí, neboť není v silách podniku toto prostředí ovlivňovat 

k analýze prostředí vnitřního (8, s. 40). 

Nejdříve tedy blíže k analýze makrookolí. V této analýze je zahrnuty politické, sociální, 

ekonomické a technologické vlivy ve kterých se podnik nachází (9, s. 60). 

Pro analýzu makrookolí bývá typicky využívána PESTLE analýza, která může být i 

modifikována. Pro účely analýzy vybraného podniku bude použita úprava SLEPT. Výběr 

vhodné varianty je klíčový, neboť ne každý faktor má vliv na určený podnik. (10, s. 36). 

1.2.1 SLEPT analýza 

Sociální faktory  

Sociální faktory chápeme jako demografické charakteristiky. Typickým příkladem je 

např. věková struktura populace, pracovní preference, geografické rozložení apod. Dále 

sem spadá makroekonomická charakteristika trhu práce (např. míra nezaměstnanosti), 

sociálně-kulturní aspekty (životní úroveň) (10, s. 177). 
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Legislativní faktory 

Zde hraje nejdůležitější roli stát a další subjekty, které mají vliv na ekonomické podmínky 

v dané zemi a mohou činnosti podniků ovlivnit zásadním způsobem. Děje se tak 

prostřednictvím zákonů, vyhlášek a nařízení. Tyto zásahy mohou představovat pro podnik 

jak příležitost, tak i hrozbu. 

Za nejpodstatnější lze označit zákony, které upravují podnikání jako takové a vymezují 

pro něj prostor. Je třeba sledovat především úpravu statní regulace hospodářství, změny 

v daňových zákonech apod. (11, s. 40) (8, s. 43). 

Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory je možné zařadit např. základní zhodnocení makroekonomické 

situace. Zde je vhodné sledovat následující ukazatele: míru inflace, úrokové míry, výši 

hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele a jeho vývoj, fiskální politiku aj. (10, 

s. 179). 

Blíže k jednotlivým ukazatelům: 

Dále by měl podnik mít i základní povědomí o fiskální politice státu, neboť ta má přímí 

vliv na výši zdanění jak právnických, tak i fyzických osob. Výše zdanění má významný 

vliv na investiční činnost podnikatelských subjektů. 

Míra inflace 

Tento ukazatel má vliv na ceny vstupů a výstupů ze společnosti (3, s. 29) 

Je přínosné i určení v jakém stadiu se nachází hospodářský cyklus, neboť pokud je ve fázi 

ekonomického růstu, dochází ke zvyšování spotřeby a tím pádem se mohou pro podnik 

otevírat i nové podnikatelské příležitosti (9, s. 17). 

Politické faktory 

Pokud jde o politické faktory, může zde být pozorována jistá provázanost na předchozí 

faktory legislativní. Neboť to, jak je legislativa nastavena je do značné míry ovlivněno 

právě působením politických vlivů (8, s 47). 
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V rámci politických faktorů je vhodné posoudit a zhodnotit politickou stabilitu země a 

případně se pokusit odhadnout jaký vliv vy případná výměna polických představitelů 

mohla mít na změnu legislativy (8, s. 47). 

Všeobecně je možné konstatovat, že podnik by měl mít základní povědomí o současné 

politické situaci to je o stabilitě vlády, měl by být seznámen jakou politiku vláda prosazuje 

jaké jsou základní obrysy plánovaných vládních výdajů, zdali se nechystá regulace 

podnikaní v oblastech, ve kterých podnik působí apod. (8, s. 47) 

Technologické faktory 

Pod pojmem legislativní faktory je možné si všeobecně představit např. nové objevy, 

rychlost realizace nových technologie, výši obecné technologické úrovně, rychlost 

morální zastaráváním apod. (10, s. 180).  

Pozornost by jim měla být věnována z důvodu, aby se podnik dokázala přizpůsobit 

požadavkům na udržitelnost své činnosti, která souvisí s technologickým pokrokem. 

Typickým příkladem může být, pokud je podnik držitelem různých certifikátů případně 

musí splňovat bezpečnostní normy (8, s. 18). 

1.2.2 Porterův model konkurenčního prostředí 

Základním východiskem, ze kterým tento model pracuje je skutečnost, že ziskovost 

v daném odvětví je definována na základě pěti dynamických faktorech. Tyto faktory mají 

zásadní vliv na ceny, náklady tak i investice v analyzovaném odvětví (10, s. 191). 

Model má nezastupitelnou roli při analýze konkurenčního prostředí. Jeho primárním 

cílem je definovat, které vlivy ve zkoumaném prostředí mají nevětší zastoupení, dále 

pochopit jejich význam a určit ty, které by mohly hrát důležitou roli v otázkách budoucího 

směrování analyzovaného podniku (9, s. 47). 

Je ovšem třeba mít na paměti, že podniky se nacházejí v odvětví a každé toto odvětví je 

jedinečné a má svou vlastní strukturu. (10, s. 191) 

Na následujícím obrázku je znázorněno pět sil formulujících strukturální aktivitu odvětví. 
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Obrázek 1. Porterův model konkurenčního prostředí (Upraveno dle, 8 s. 49) 

Rivalita mezi podniky 

Síla rivality mezi podniky v odvětví je silně ovlivněna mimo jiné dvěma základníma 

faktorka. Za tyto faktory jsou považovány. 

- zmenšování odvětví, nebo jeho stagnace 

- výše fixních nákladů u podniku, které v daném odvětví působí 

- vysoký počet konkurentů a malé rozdíly mezi produkty. 

Vlivem stagnace či dokonce zmenšování odvětví dochází k situacím, kdy podniky jsou 

nuceny, pokud chtějí mít větší podíl na daném trhu, získávat jej na úkor svých konkurentů. 

Faktor vysokých fixních nákladů působí následovně. Pokud v odvětví jsou vysoké fixní 

náklady tak jsou firmy pod vysokým tlakem, aby naplňovaly své výrobní kapacity i pokud 

by měly snížit ceny (10, s. 192). 

Potencionální konkurenti 

Nebezpečí, zda je zde reálná šance vstupu nových konkurentů se odvíjí od vstupních 

bariér daného odvětví. Tyto bariery jsou představovány následujícími faktory: úspory 

z rozsahu, kapitálová náročnost vstupu, přístup k distribučním kanálům, očekávaná 

reakce zavedených firem, legislativa společně s vládními zásahy a v neposlední řadě 

diferenciace výrobků. (10, s. 192) 
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Za nejatraktivnější trh lze obecně považovat takový, kde jsou vstupní bariéry vysoké a 

výstupní nízké. Důvodem je fakt, že jen málo podniků může do odvětví vstoupit a zároveň 

v případě neúspěchu jednoduše vystoupit. (10, s. 192) 

Pozor je třeba dávat v situaci, kdy je výše popsaná situace opačná, protože pokud dojde 

ke zhoršení podmínek je pro podniky obtížné daný trh opustit a důsledkem toho je 

nadvýroba a nízké výnosy pro všechny podniky na daném trhu působící (10, s. 192). 

Hrozba substitutů  

Nejprve je vhodné připomenou, co to jsou substituty, za substituty považujeme takové 

výrobky, které mají vlastnosti takové, že mohou sloužit podobnému či stejnému účelu 

jako produkty z daného odvětví (10, s. 192). 

Lze konstatovat, že atraktivnost odvětví se snižuje s existencí reálné nebo potencionální 

hrozby zastupitelnosti výrobků (10, s. 192). 

Je tedy vhodné mít na vědomí ceny potencionální substitutu, vzhledem k tomu, že by jeho 

cena byla nižší mohl by se stát pro zákazníky výrazně atraktivnější, a tato skutečnost by 

pro podnik mohla představovat možné riziko (10, s. 51). 

Vliv dodavatelů 

Otázka vlivu dodavatelů má pro podniky zásadní dopad, pokud nastane situace, že se 

odvětví objeví silný dodavatel. Takové dodavatelské firmy potom mohou zásadním 

způsobem snižovat výnosnost podniku. Toto se děje prostřednictvím zvyšování či 

snižovaní jak kvality, tak i kvantity dodávek (9, s. 51). 

Sílu vlivu ovlivňují z velké většiny následující aspekty: velikost vzdálenosti dodavatele 

od volné konkurence, velikost rizika, že klíčový dodavatel spolupráci ukončí (8, s. 50). 

Nejlepším řešením, jak snížit vliv dodavatelů je vybudování vztahů s dodavatelem a 

dalšími dodavatelskými zdroji (10, s. 192). 

Vliv kupujících 

Zde platí následující skutečnost trh nelze považovat za atraktivní, pokud vliv zákazníku 

při vyjednává je rostoucí nebo velký. Dochází tudíž k tlakům na neúměrné snižování cen.  



24 

 

Ke zvyšování vlivu kupující dochází v situacích, pokud jsou organizování a 

koncentrování. Dále pokud pro ne výrobek představuje významnou část jejich nákladů. 

Další faktory, které ovlivňují sílu vlivu se odvíjí i od vlastností výrobků např. pokud 

výrobek není diferenciovaný (10, s. 192). 

1.2.3 Modle 7S 

Modle 7S vznikl s primárním cílem dopomoci manažerům pochopit složitosti, které 

pramení z organizačních změn. Při prosazování změnách v organizaci by měly být dle 

tohoto modelu brány na zřetel všechny faktory na jednou (8, s. 73). 

Model zahrnuje sedm faktorů, které jsou navzájem provázány, z toho důvodu, pokud by 

došlo ignoraci, byť jen jednoho faktoru, mohlo být to způsobit zhroucení faktorů 

ostatních. Samozřejmě, ale ne všechny faktory mají pro podnik stejnou váhu. Důležitost 

každého faktoru je jiná a v průběhu času se tato důležitost vyvíjí. Modle 7S lze aplikovat 

jak v podnicích malých, tak i velkých (8, s. 73). 

Cílem by mělo být, aby výsledná analýza byla vyvážená, popisná i kritická, doplněná o 

konkrétní data, jež dokládají minulý vývoj i současný stav. A ten by měl byt i zhodnocen 

a analyzován (12, s. 132) 

Nejdříve blíže k faktorům, které bývají označovány jako „tvrdá S“ 

Strategie 

Strategie představuje, jak organizace dosahuje svých vizí a její reakce na hrozby a 

příležitosti v jejím okolí (8 , s 74). 

Struktura 

Pod strukturou je myšleno organizační uspořádání a jeho fungování. Je třeba, aby byla 

zřejmá obsahová i funkční náplň tohoto uspořádání. Dále je třeba nezapomínat, aby 

docházelo k pravidelným aktualizacím struktury, pokud dochází ke změnám (12, s. 74) 

Systémy 

Jedná se o prostředky, které dopomáhají řízení. Jedná např. o manažerské informační 

systémy, komunikační systémy apod. ( 8, s. 74). 
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Nyní k faktorům označovaným jako „měkká 4S“. Jejich společnými determinanty jsou 

následující vlastnosti: nižší hmatatelnost, kulturní povaha (8, s. 74). 

Spolupracovníci 

Pod spolupracovníky jsou myšleni lidé působící na všech pozicí v rámci firmy. Dále sem 

spadají i jejich vzájemné vztahy,  motivace, aspirace apod. Dále je nezbytné rozlišovat 

mezi kvantifikovatelnými a nekvantifikovatelnými aspekty odměňování (12, s. 132). 

Schopnosti 

Pod schopnosti je schována profesionální zdatnost pracovníků firmy jako celku. Nelze to 

chápat jako prostý součet kvalifikace jednotlivých pracovníků (12, s. 132). 

Zde je třeba dbát na to, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro zaměstnance, tak aby 

přijímali nové požadavky, které jsou na ně kladeny (8, s. 74). 

Styl 

Styl představuje to, jakým způsobem management přistupuje k řízení a řešení problémů. 

Je třeba mít na paměti, že to, co je uvedeno ve směrnicích, vždy přesně nevyjadřuje 

skutečné řízení (8, s. 75). 

Sdílené hodnoty 

Jedná se o principy a ideje, které jsou respektovány pracovníky a některými stakeholdery 

firmy, jež jsou přímo zainteresování na jejím úspěchu (8, s. 133). 

1.2.4 SWOT analýza 

Za hlavní smysl Swot analýzy je možné označit její vlastnost, že představuje sjednocující 

obraz, který vznikne na základě získaných, ucelených a vyhodnocených informací, které 

byly získány ze zpracování výše uvedených analýz. (10, s. 295-296) 

SWOT analýza identifikuje silné a slabé stránky podniku a tyto porovná s vlivy, které 

působí v okol podniku, tj. s příležitostmi a hrozbami a směřuje k syntéze jako východisku 

pro formulaci strategie (12, s. 91). 

Přístup vychází z toho, že rozlišuje dvě charakteristiky pro vnitřní situaci podniku (tj. 

slabé a silné stránky) a dvě charakteristiky pro vnější okolí. U vnějšího okolí hovoříme o 
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příležitostech a rizicích. Z uvedeného ovšem plyne i omezení SWOT analýzy, kdy je 

zřejmá nutnost samostatné definice jak silných a slabých stránek tak i příležitostí a 

hrozeb. Tato klasifikace může být velmi nevyzpytatelná a náročná. Dále je třeba dbát více 

na určení příležitostí a hrozeb (12, s. 91). 

Cílem SWOT analýzy nesmí byt pouhé vypracování seznamu možných příležitostí, 

hrozeb, silných a slabých stránek, ale výstup musí poskytovat přínosné a užitečné 

poznatky (12, s. 91). 

Pro analýzu vnějšího okolí, může podnik použit např. výše zmíněná analýza PESTLE. Je 

nutné si uvědomit, že i přes skutečnost ze vnější okolí nemůže podnik ovlivňovat, je 

nutné, aby výsledky nebyly brány na lehkou váhu. Především je nutné dbát zvýšené 

opatrnosti, co týče hrozeb, které je možné eliminovat pomocí silných stránce (10, s. 298) 

Pro analýzu vnitřního prostředí, tj silných a slabých stránek bychom měli dostat odpovědi 

např. na následující otázky: Jak vypadá trh a do jaké míry jej máme zmapovaný, jaké jsou 

naše přednosti před konkurencí, a naopak v čem za konkurencí zaostáváme tj., které naše 

kompetence je třeba dále rozvíjet. K jakým změnám v oblasti inovací dochází a zdali 

alespoň nezaostáváme za konkurencí, do jaké míry jsou naši zaměstnanci schopni 

reagovat na změny pracovního zařazení apod. (8, s. 85) 

Je tedy možné definovat vazby, které v matici SWOT fungují. Na následujícím obrázku 

je tato matice znázorněna a níže jsem uveden popis jednotlivých vazeb. 

Tabulka 1 SWOT analýza (Zdroj: Upraveno dle 10, s. 298) 

 

 

- WO strategie „hledání“: Jak z matice vyplívá, tak slabé stránky by měly být 

eliminovány pomocí využití příležitostí 

- WT strategie „vyhýbání“: Minimalizace slabé stránky a tím vyhnutí se ohrožení 

- SO strategie „využití“ : Využití silné stránky ve prospěch příležitostí 

- ST strategie „ konfrontace“: Využití silné stránky k odvrácení ohrožení. 

Vnější/vnitřní faktory Slabé stránky Silné stránky

Příležitosti WO strategie "hledání" SO strategie "využití"

Hrozby WT strategie "vyhýbaní" ST strategie "konforence"
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Při sestavování SWOT analýzy je vhodné využití následujících principů: (10, s. 298) 

Princip účelnosti 

Podstatou tohoto principu je, aby vždy bylo pamatováno, jaký je její účel a jaký problém 

chceme pomocí ní řešit. 

Princip relevantnosti 

Je nutné, se zaměřit pouze na relevantní skutečnosti, aby nedocházelo k zahlcení 

informacemi (10, s. 299-300). 

Princip kauzality 

Tento princip zdůrazňuje, že je nutné zaměřit se na příčiny, nikoliv na důsledky. Protože 

jedna příčina může mít vliv na existenci např. špatného stavu a tím můžeme mít ve 

výsledku několik slabých stránek (10, s. 299-300). 

Princip objektivnosti 

Analýza musí být provedena objektivně, objektivnost se dá, zajisti pomocí participace 

více lidí na její tvorbě. Dále může být objektivnost zajištěna pomocí využití metod a 

nástrojů pro hodnocení důležitosti faktorů (10, s. 299-300). 

1.3 Finanční analýza 

Finanční analýza představuje nástroj, jehož pomocí může dojít ke komplexnímu 

zhodnocení finanční situace podniku (13, s. 14) 

Pokud vyjdeme ze základního cíle podniku, za který je obecně považovaný zisk je nutné 

porozumět v jakém současném stavu se podnik nachází, to znamená, že je třeba zjistit 

jaké ziskovosti nyní dosahuje, jakou má kapitálovou strukturu, zda je schopen dostát 

svým závazkům atd. (13, s. 17). 

Cílem finanční analýzy je především připravit podklady pro kvalitní rozhodování o 

dalším fungování a směřování podniku, je tedy neodmyslitelnou součástí podnikového 

řízení. 

Za základní cílem finančního řízení je dosahování finanční stability a finanční stabilitu 

lze posoudit pomocí dvou kritérií. 
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1) Schopnost vytvářet zisk, zajišťovat přírůstek majetku a zhodnocovat vložený kapitál. 

Dané kritérium ve své podstatě vyjadřuje podstatu podnikání a je tudíž možné ho označit 

za nejdůležitější. 

2) Zajištění platební schopnosti – zajištění platební schopnosti, nesmí zůstat opomíjeno 

mnohokrát bylo již pozorováno že i velké firmy s vysokým obratem nemohou dlouze 

fungovat, nejsou-li platebně schopné (5, s. 9-10). 

Za základní nástroj finanční analýzy se považují finanční ukazatelé, ty ale musí být vždy 

správně použity s ohledem na analyzovaný problém či oblast (5, s. 11). 

1.3.1 Zdroje vstupních dat 

Pro sestavení finanční analýzy, tak aby měla řádnou vypovídající schopnost jej potřeba 

nashromáždit poměrně značné množství relevantních dat. Tato data mohou mít různý 

původ zdrojů. (14, s. 14) 

Převážnou většinu údajů je možné získat z finančního účetnictví. Které bývá prvotní a 

hlavním zdrojem. Z finančního účetnictví následně získáme výkazy, které jsou součástí 

účetní závěrky. Jedná se o rozvahu, výkaz zisků a ztráty, cash flow (přehled o peněžních 

tocích) (4, s. 52). 

Dále je možné získat podstatné informace i z výkazů, které vzešly na základě 

vnitropodnikového účetnictví. Tyto výkazy nemají standardizovanou podobu a jsou zcela 

v gesci účetní jednotky (4, s. 72). 

Poté je třeba vzít ještě v potaz různé jiné informace jak finančního ta i nefinančního 

charakteru (4, s. 72). 

1.3.2 Metody finanční analýzy 

Je třeba vždy při sestavování finanční analýzy mít na paměti konkrétní důvody proč je 

sestavována, v jaké míře podrobnosti apod. 

Neboť v závislosti na tom, lze finanční analýzu sestavovat různými způsoby (l6, s. 53). 

Základní metody finanční analýzy jsou následující : 

o Analýza absolutních ukazatelů 
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o Analýza rozdílových ukazatelů 

o Analýza poměrových ukazatelů 

o Analýza provozních ukazatelů 

o Analýza soustav ukazatelů (13, s. 61) 

1.4 Analýza absolutních ukazatelů 

Při analýze absolutních ukazatelů se sledující jak absolutní změny v čase, tak jejich 

procentuálního podílu jednotlivých položek rozvahy na aktivech a výkazu zisku a ztráty. 

(14, s. 19) 

Horizontální analýza 

V rámci horizontální analýzy dochází ke sledování vývoje zkoumané veličiny v čase, 

zpravidla ve vztahu k minulému účetnímu období. Zřetel by měl být dán na délku období, 

za které bude provedena, neboť krátká časová řada by nemusela poskytnout dostatečné 

informace a výsledek získaný by tak nemusel být dostatečně vypovídající (5, s. 43). 

Při aplikaci horizontální analýzy se využívají následující vzorce (13, s. 68). 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑡 −  𝑈𝑡−1 

% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1

𝑈𝑡−1
∗ 100 

Vertikální analýza 

Podstata vertikální analýzy tkví vtom, že na jednotlivé položky finančních výkazů 

pohlížíme v elaci k určité veličině.  

 

Vzorec pro výpočet vypadá následovně 

𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 𝑣 % =  
𝑈𝑖

∑ 𝑈𝐼
∗ 100 

Ui je hodnota ukazatele, u něhož chceme, zjisti procentuální podíl a ∑ 𝑈𝐼 představuje 

celkovou sumu analyzovaného ukazatele (4, s. 74). 
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1.4.1 Analýza poměrových ukazatelů 

Výhodou poměrových ukazatelů, je že dokážou postihnout všechny procesy, které 

v podniku jsou. Při aplikaci těchto ukazatelů, je vhodné si uvědomit, komu bude finanční 

analýza sloužit a na základě toho zvolit správný počet a jejich uspořádání (3, s. 97). 

Ukazatelé rentability 

Ukazatele rentability poměřuji zisk s výši zdrojů, které byly užity k jeho dosažení. (15, s. 

62). Rentabilita tedy ukazuje, jestli je podnik schopný dosahovat zisku a vytvářet nové 

zdroje (13, s. 86). 

Rentabilita celkové kapitálu – ROA 

Rentabilitu celkového kapitálu je možné považovat za základní ukazatel výnosnosti 

podniku. Pozitivem je skutečnost, že je nezávislý na struktuře kapitálu a úrovni daňové 

sazby (16, s. 82). 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Představuje, jaké výnosnosti dosahuje kapitál, který do podniku vložily vlastnici. Pro 

interpretaci je vhodné porovnání s alternativními možnosti výnosů (13, s. 100). 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita tržeb – ROS 

Výsledkem ukazatele rentability tržeb je kolik korun čistého zisku připadá na jednu 

korunu tržeb. Místo ukazatele čistého zisku (EAT), lze v případě vnitropodnikového 

využití dosadit i hrubý zisk (EBT) (4, s. 81). 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Ukazatelé aktivity 

Jedná se o ukazatele, které vyjadřují relevantní vázanost kapitálu v různých formách 

aktiv, a to jak krátkodobých, tak i v dlouhodobých (4, s. 86) 
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Ukazatelé se člení do dvou základních skupin, a to na obrat, a dobu obratu. Nejdříve je 

vhodné počítat ukazatel obrat, pomocí něhož je možné zjistit, kolikrát převyšují tržby 

dosažené za rok hodnotu položky, pro kterou je obrat počítán. Doba obratu doplňuje 

výpočet obratu o vyjádření průměrné doby trvání obrátky majetku. (17, s. 178) 

Obrat celkových aktiv 

Daný ukazatel měří intenzitu, s jakou je využíván celkový majetek a je vhodné jej použít 

i pro mezipodnikové srovnání (4, s. 86). 

Spodní hranice, na které by se měl daný ukazatel pohybovat je rovna 1. Všeobecně pro 

ukazatel platí, že by měl dosahovat co možná nejvyšších hodnot. Při hodnotách, které se 

pohybují pod danou jedničkou lze všeobecně konstatovat, že podnik drží velký objem 

aktiv, která nejsou efektivně využívána (12, s. 104). 

Pro určité typy společností je možné vzorec upravit a místo celkových aktiv do něj dosadit 

pouze např. stálá aktiva (15, s.67) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Doba obratu závazků 

Při výpočtu doby obratu závazků je třeba nejprve určit, které závazky se do výpočtu 

zahrnou, cílem vymezení závazků je, aby co nejpřesněji reprezentovali běžné závazky 

podniku (13, s. 109). 

Průměrná doba vyjadřuje dobude mezi vznikem závazku až do jeho zaplacení, tato doba 

je dobou, kdy podnik využívá tzv. obchodní úvěr (4, s 87). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů (𝑑𝑛𝑦) =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Doba obrat pohledávek 

Vyjadřuje dobu, po kterou podnik čeká na uhrazení jím vystavených faktur. Ukazatel 

bývá srovnáván s dobou splatnosti faktur a s odvětvovým průměrem (13, s. 108). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 (𝑑𝑛𝑦) =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
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Doba obratu zásob 

Pro dobu obratu zásob platí, že ukazatel je charakteristikou běžného provozního řízení, 

tato doba by měla být technicky a ekonomicky odůvodnitelná. Jeho využití je poměrně 

běžné. Je citlivý na změny v dynamici výkonů (4, s. 87). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 (𝑑𝑛𝑦) =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

Ukazatele likvidity 

Pomocí těchto ukazatelů můžeme, zjisti, jak je podnik schopen dostát svým krátkodobým 

závazům (13, s. 93). 

To, jaké úrovně by měla likvidita dosahovat, se odvíjí od toho, kdo je zrovna uživatelem 

daných výsledků, neboť vlastníci společnosti budou upřednostňovat spíše hodnoty nízké. 

Naopak vedení společnosti bude požadovat, aby úroveň likvidity dosahovala takové výše, 

aby nemohlo dojít k ohrožení platební schopnosti a v případě potřeby bylo možné tyto 

zdroje využít i pro např. investiční příležitosti (5, s. 54-55). 

Běžná likvidita 

Dle literatury by se ideální poměr výsledků měl nacházet v rozmezí 1,5:1 až 2,5:1. 

Oběžná aktiva jsou teoretické prostředky, které je možné využit pro úhradu závazků (13, 

s. 91). Pro relevantní interpretaci se doporučuje srovnání s konkurencí i oborovým 

průměrem (4, s. 83). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

Pohotová likvidita 

Hodnoty, které by měl daný ukazatel nabývat se pohybují v rozmezí poměru 1: 1,5. 

Vyjadřuje schopnost, zdali je podnik dostát svým závazkům bez prodeje zásob (13, s 95). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
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Okamžitá likvidita 

Vyjadřuje poměr peněžních prostředků, které jsou okamžitě likvidní, jedná se tedy o 

peníze na bankovních účtech a jejich ekvivalenty, s krátkodobými cizími zdroji. Jedná se 

o nejméně stabilní ukazatel a jeho výše by měla dosahovat hodnot 0,2 :1 až po 0,5:1 (13, 

s. 92). 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Ukazatelé zadluženosti 

V majetkových strukturách podniku nalezneme dva druhy kapitálu, jedná se o kapitál 

vlastní a cizí. Pomocí ukazatelů zadluženosti zjistíme jejich velikost vzájemného poměru 

a výši rizika s ním spjatého. Můžeme tedy tyto ukazatele označit jako indikátory výše 

rizika. Vlastní kapitál je možné označit, za kapitál, který je téměř bezrizikový, z důvodu 

toho, že z něj neplynou splátky a úroky (13, s. 83). 

Je ovšem třeba pamatovat, že cizí kapitál je všeobecně levnější a úroky, které z něho 

plynou, jsou daňový uznatelný náklad a snižují daňovou povinnost. (tzv. daňový štít) (13, 

s. 83). 

Celková zadluženost 

Představuje základní ukazatel zadluženosti. Zjistíme pomocí něho velikost celkového 

zadlužení. Výsledné hodnoty by se ideálně měly pohybovat v rozmezí od 30 do 60ti %. 

Pro správnou interpretaci je vhodné porovnání s hodnotami v odvětví (13, s. 83). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

 

Míra zadluženosti 

Ukazatel míry zadluženosti udává, jaký je poměr cizích zdrojů vůči vlastnímu kapitálu 

(13, s. 83). 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
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Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 

Ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem je jakýmsi vyjádřením finanční 

stability podniku, pakliže výsledná hodnota přesahuje 1 je možné konstatovat že dochází 

k využívání dlouhodobého vlastního kapitálu ke krytí oběžných aktiv (13, s. 86). 

𝐾𝑟𝑦𝑡í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑚 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑒𝑚 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

 

1.4.2 Analýza soustav ukazatelů 

Ukazatele, které byly popsány výše mají jeden společný aspekt, který představuje jejich 

nevýhodu. Zaměřují se pouze na určitou činnost v podniku, a proto byly vyvinuty modely, 

které jsou postaveny na více ukazatelích a mohou tak poskytnout větší vypovídající 

schopnost (15, s. 101) 

Existují dvě základní kategorie, do kterých můžeme tyto ukazatele rozdělit. Jedná se o 

soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů a o účelové výběry ukazatelů. U 

hierarchicky uspořádaných ukazatelů se jedná o rozklad vrcholového ukazatele na 

ukazatele dílčí. To dopomáhá určit vliv dílčích faktorů. Můžeme se v literatuře setkat se 

dvěma přístupy rozklady a to: aditivní a multiplikativní (4, s. 92) a (5, s. 70). 

U účelového výběru ukazatelů najdeme dvě skupiny modelů, a to modely bonitní a 

bankrotní. Cílem obou modelů je poskytnout takový výsledek pomocí něhož je možné 

posoudit celkové zdraví podniku (5, s. 72). 

Odlišují se v tom, že bankrotní modely zkoumají pravděpodobnost úpadku a bonitní 

modely pravděpodobnost zhoršení finanční úrovně podniku (4, s. 96). 

Typickými zastupiteli bonitních modelů jsou : 

- Kralickův Quick test 

- Index bonity 

- IN 05 (4, s. 96) 

U bankrotních modelů se jedná o: 

- Altmanův model 
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- Tafflerův model 

- Baeverův model (4, s. 96). 

Altmanův model 

Altmanův model je typickým příkladem souhrnného indexu. Záměrem, proč vznikl daný 

modle bylo, aby bylo možné rozčlenit velmi jednoduše firmy bankrotující od těch, u 

kterých je pravděpodobnost bankrotu nízká (5, s. 78). 

Existují dva modely, jeden se používá pro podniky, které nejsou obchodovány na 

kapitálovém trhu a druhy pro společnosti na něm působící. 

Rovnice pro podniky, které nejsou obodovány na kapitálovém trhu má následující 

podobu: 

Rovnice pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu: 

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

Ukazatel x1….x5 se vyjádří následovně: 

x1: čistý pracovní kapitál/aktiva 

x2:nerozdělený zisk z minulých let/aktiva 

x3: EBIT/aktiva 

x4: vlastní kapitál (účetní hodnota)/cizí zdroje 

x5: tržby/ aktiva (17, s. 190) 

Pro přiřazené finanční situace podniku k vypočtené hodnotě Z score platí následující: 

o Z > 2,9 jedná se o uspokojivou situaci, podnik je finančně zdraví 

o 1,23 < Z < 2,89 jedná se o tzv. šedou zónu, nelze jednoznačně konstatovat 

výsledek 

o Z < 1,23 v podniku jsou finanční problémy a hrozí bankrot (17, s. 190) 

Všeobecně je možné říct, že Altmanův modle je vhodný jako dodatek finanční poměrové 

analýzy, jeho použití má největší efektivitu ovšem u podniku střední velikosti (5, s. 79). 

 



36 

 

Kralickuv Quick test 

Kralickuv Quick test poskytuje vyhodnocení finanční situace podniku na relativně vysoké 

úrovni. Skládá se ze čtyř rovnic na jejichž základě se pak situace podniku hodnotí. První 

dvě rovnice poskytují informace o finanční stabilitě a druhé dvě o výnosové situaci firmy 

(4, s. 86). 

𝑅1 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

𝑅2 =  
𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 − 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑘𝑑𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝐹
 

𝑅3 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑑𝑎𝑛ě𝑚𝑖 𝑎 ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝑅4 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
 

Tabulka 2 Kralickův Quickt test (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Nejprve se hodnotí finanční stabilita (FS) a následně se hodnotí výnosová situace (VS). 

Posledním krokem je hodnocení souhrnné situace (SH) (5, s. 86). 

𝐹𝑆 =
𝑅1 + 𝑅2

2
 

𝑉𝑆 =
𝑅3 + 𝑅4

2
 

𝑆𝐻 =
𝐹𝑆 + 𝑉𝑆

2
 

Ke zhodnocení výsledků (X), lze opět použít stupnici. 

o X > 3, podnik lze považovat za dobrý 

o X < 1, situace podniku není dobrá (4, s. 100). 

0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body

R1 0,0 a méně 0,0 až 0,1 0,1 až 0,2 0,2 až 0,3 0,3 a více

R2 30 a více 12 až 30 5 až 12 3 až 5 3 a méně

R3 0,00 a méně 0,00 až 0,08 0,08 až 0,12 0,12 až 0,15 0,15 a více

R4 0,00 a méně 0,00 až 0,05 0,05 až 0,08 0,08 až 0,1 0,1 a více
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2 STRATEGICKÁ A FINANČNÍ ANALÝZA 

Nyní bude představen podnik, u kterého bude nejprve provedena analýza okolí, a to okolí 

jak vnitřního, tak vnějšího, následovat bude finanční analýza následně bude sestaven 

finanční plán. 

 

Tabulka 3 Základní informace (Upraveno dle 19) 

Základní informace  

Název subjektu Algeco, s. r. o. 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku 5. března 1998  

Sídlo Spytihněv, Olšík 586, PSČ 763 64.  

Jednatel Dr. Róbert Bordás, MBA 

Základní kapitál 63 000 tis. Kč. 

IČO 25520334.  

Vlastnická společnost ALGECO GmbH, reg. č. HRB 371960 99,9% 

 

Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona. Jedná se především o výrobu modulárních jednotek a jejich 

pronájem. 

 

Chronologický vývoj společnosti 

1955 -  společnost byla založena nedaleko francouzského města Mâcon 

1998 - založení české pobočky, otevření nájemního skladu ve Spytihněvy 

1999 - otevření montážního závodu v České republice, Staré Město u Uherského Hradiště 

2000 -  otevření nájemního skladu v Praze  

2004 -  prodej skupiny ALGECO investičnímu fondu TDR Capital 

2005 - založení slovenské pobočky, otevření nájemního skladu v Bratislavě 

2017 – pacht společnosti TOUAX s.r.o. 

2018 – fúze se společnostmi TOUAX s.r.o. a TX Modular SK s.r.o. 

Společnost v Evropě disponuje více než 200tis ks jednotek, které jsou určeny k pronájmu. 

Tímto počtem jednotek je na prvním místě v rámci Evropy a drží si výrazný odstup od 

svých konkurentů. Jako evropská společnost v tomto oboru provádí více než 160.000 
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logistických pohybů ročně. Nabídka pronájmů se neustále obnovuje, aby zákazníkům 

mohly být dodávány nejkvalitnější produkty. 

Společnost vlastní dva výrobní závody s celkovou kapacitou 16.000 kontejnerových 

jednotek ročně zajišťují spolehlivou možnost dodání jak k pronájmům, tak ke koupi.  

Závody, v nichž se produkty vyrábějí, jsou certifikovány podle EN ISO 9001 : 2009. 

V roce 2012 společnost získala další certifikáty: EN ISO 14001:2005 a OHSAS 

18001:2008.  Integrovaný systém řízení každoročně prověřuje renomovaná certifikační 

společnost BVQI.  

Hlavní činnost společnosti představuje pronájem modulárních jednotek a v roce 2018 

došlo k výraznému navýšení jednotek určených k pronájmu  

V roce 2018 společnost převzala nájemní park a s tím spojené činnosti od společnosti 

Touax a TX Modular SK, se kterými proběhla fúze. Také došlo ke koupi část závodu 

Rent-a-cont, především jeho nájemní park. Obě činnosti nám zvýšili nájemní park 

v celkovém počtu o 1700 jednotek. Počet nájemních jednotek se zvýšil na 6203 ke konci 

roku. 
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2.1 Strategická analýza 

V následující části práce je zpracována strategická analýza společnosti Algeco, s.r.o. 

2.1.1 SLEPT analýza 

Nejdříve analýzy vnějšího okolí společnost, ke které byla použita SLEPT analýza. 

Sociální faktory 

Nejprve k sociálním faktorům. Postupně bude zpracována problematika vývoje počtu 

obyvatel. Vybrány byly zmíněné faktory z důvodu, že jako mají vliv na společnost.  

V tabulce je zahrnut detail, pro hodnoty pouze ze Zlínského kraje z důvodu, že v daném 

kraji má společnost výrobní závod a z toho titulu, je tu nejvyšší poptávka po 

zaměstnancích. 

Tabulka 4 Vývoj počtu obyvatel Zlínský kraj (Zdroj: zpracováno dle 20) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel v ČR 10 524 783 10 542 942 10 565 284 10 589 526 10 626 430 

Počet obyvatel Zlínký kraj 586 299 585 261 584 676 583 698 583 056 

 

Průměrná měsíční mzda 

 

Graf  1 Výše průměrné mzdy v ČR a odvětví (Zdroj: zpracováno dle 21) 
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Vývoj průměrné měsíční mzdy je možné vidět v následujícím grafu. Kde je zahrnut jak 

vývoj průměrné mzdy za celou Českou republiku, tak i průměrná hrubá měsíční mzda 

podle odvětví. 

Je možné konstatovat, že průměrná hrubá měsíční mzda vykazuje rostoucí tendenci. 

Pokud se podíváme na srovnání se průměrnou mzdou pouze v daném odvětí je vidět, že 

rozdíly jsou téměř zanedbatelné. 

Legislativní faktory 

Mezi legislativní faktory bezesporu patří právní předpisy. Je vhodné uvést např. 

následující: 

• zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 

vyhlášky k zákonu o účetnictví 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Dále je nutné, aby produkty, které společnost vyrábí splňovaly vysoké technické 

požadavky. Drží tedy následující certifikáty EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2005 a 

OHSAS 18001: 2008. 

Dále musí produkty odpovídat veškerým bezpečnostním a zákonným požadavkům. 

Ekonomické faktory 

Postupně budou přiblíženy jednotlivé ekonomické faktory, jež mají vliv na podnikatelské 

subjekty. Nejprve hrubý domácí produkt. 

Hrubý domácí produkt 

V následující tabulce je uveden meziroční vývoj včetně predikce HDP v %. 
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Graf  2 Meziroční vývoj HDP (Zdroj: zpracováno dle 22) 

Z grafu je patrné, že v předešlých letech zaznamenal hrubý domácí produkt poměrně 
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k oslabení růstu vývozu a dovozu, což je zapříčiněno mimo jiné ekonomickým 
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2019 oproti roku 2018 o 0,3 p. b., podílet by se na tomto jevu měla slabší domácí 

poptávka. Na rok 2021 je predikován mírný nárust o 2,2 %, z důvodu oživení v zahraničí. 

Inflace 
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Graf  3 Vývoj inflace (Zdroj: zpracováno dle 23) 

V otázce inflace, hraje velkou roli Česká národní banka, která provádí tzv. cílování 

inflace. Pro rok 2019 byla hodnota tohoto cíle 2% ovšem z tabulky je patrné, že 

pozorovaná inflace dosáhla výrazně vyšší hodnoty. Významný vliv mělo především 

zvyšovaní cen potravin a regulovaných cen. 

Jak je patrno z tabulky, predikce pro následující roky inflace se zřejmě bude pohybovat 

nad hranicí inflačního cíle a do jeho blízkosti by se měla navrátit v roce 2021. 

Míra nezaměstnanosti 

 

 

Graf  4 Míra nezaměstnanosti (Zdroj: Zpracováno dle 24) 
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Z grafu je jasně patrné, že míra nezaměstnanosti v České republice zaznamenala 

dramatický pokles. V roce 2018 dosahovala ve Zlínské kraji dokonce 1,8 %. Z toho 

důvodu je v posledních měsících stále větší problém sehnat kvalifikované lidi, především 

na kvalifikované technické pozice a na odborné pozice ve výrobě. 

Z predikce je patrné, že pro následující roky se počítá ze stagnací vývoje a mírným 

nárustem nezaměstnanosti. 

Úrokové sazby 

V tabulce je uveden vývoj úrokových sazeb. 

Tabulka 5 Vývoj úrokových sazeb (Zdroj: zpracováno dle 25) 

v % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2T repo 

sazba 0,05 0,05 0,05 0,5 1,75 2     

Diskontní 

sazba 0,05 0,05 0,05 0,05 0,75 1     

Lombardní 

sazba 0,25 0,25 0,25 1 2,75 3     

3 M PRIBOR 
0,34 0,29 0,29 0,75 2,01 2,18 2,3 2,1 

Dlouhodobé 

úrokové 

sazby 0,67 0,49 0,53 1,5 2,01 1,51     

 

Je patrné, že úrokové sazby na peněžním trhu byly poměrně stabilní především mezi lety 

2014 a 2016. V posledních letech docházelo k mírnému navyšovaní u všech sazeb, jak je 

z tabulky patrno, tento jev byl ovlivněn především zahraničními faktory. 

Pro podniky má vývoj úrokových sazeb zásadní dopad, za předpokladu, že ke svému 

financování využívají bankovní úvěry, zde je třeba zmínit, že takovýto způsob 

financování společnost Algeco v současné době nevyužívá. 

V tabulce je zahrnuta i prognóza ČNB k vývoji sazby 3 M PRIBOR, kdy pro následující 

roky 2020 a 2021 se počítá s růstem o 0,12 p. b. a o 0,2 p. b. 

Politické faktory 

Problematika polických faktorů je zajímavá z pohledu vlivu na fiskální politiku státu vůči 

podnikatelům. Je třeba si uvědomit, že je zde právě vysoká provázanost jak na legislativní 
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faktory, tak do jisté míry i faktory sociální. Za zmínku stojí např. zvyšovaní průměrné 

mzdy, kdy díky tomu dochází i nárůstu tzv. zaručených mezd, což se projeví právě do 

hodnot průměrné mzdy. V následující tabulce je vidět jak se od roku 2014 měnila výše 

právě minimální mzdy. 

Tabulka 6 Vývoj minimální mzdy (Zdroj: zpracováno dle 26) 

v Kč 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

v ČR 

celkem 
8 500 9 200 9 900 11 000 12 200 13 350 

 

Nejvýznamnější, co se politických faktorů týče jsou volby do poslanecké sněmovny. Ty 

se naposledy konaly v roce 2017 a vzešla s nich koaliční vláda ANO a ČSSD s podporou 

KSČM. Za pozitivní je možné považovat skutečnost, že v současné době lze vládu 

považovat za stabilní a nejspíše se nedají očekávat výrazné změny do konce volebního 

období. 

Další výrazný faktor je působení v rámci Evropské unie. Poslední volby do Evropského 

parlamentu se konaly v roce 2019. České republika má v Evropském parlamentu 21 

křesel. Všeobecně lze říci, že mezi strategické cíle České republiky v EU lze považovat 

řešení v otázkách trhu práce, z důvodu současné nízké nezaměstnanosti, dále v otázkách 

budování vztahů s Velkou Británií, snížení administrativní zátěže apod. 

Technologické faktory 

Výroba kontejnerů se vykazuje specifickými konstrukčními charakteristikami. 

Společnost se ovšem snaží vycházet vstříc různorodým požadavkům odběratelů. Obecně 

je možné říci, že kontejner se skládá ze tří hlavních komponentů, těmi jsou rám, panel a 

ostatní části. 

Společnost, se snaží optimalizovat výrobní proces tak, aby byl co možná nejvíce 

efektivní, např. disponuje vlastní lakovnou rámů apod.  

Produkty, které jsou vyvíjeny, testovány a vyráběny v závodě v ČR jsou zaštítěny 

následujícími certifikáty: EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008. Dále samozřejmě 

veškeré produkty odpovídají všem relevantním bezpečnostním standardům a zákonným 

požadavkům. 
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Neustále dochází k vývoji nových typů modulů a vylepšovaní stávajících, k tomu je 

potřeba neustálých investic do vývoje a výzkumu např. v roce 2018 bylo takto 

investováno cca 0,5 mil. Kč. 

2.1.2 Porterův model konkurenčního prostředí 

V následující části práce je zpracování Porterův model konkurenčního prostředí, který 

zkoumá problematiku vnějšího okolí společnosti. Postupně je přiblíženo všech pět 

faktoru, kterým se tento model věnuje. 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Je vhodné mít relevantní informace o konkurenčních podnicích. Na trhu modulárních 

staveb se v ČR pohybuje několik podniků, zde je vhodné však vybrat pouze konkurenty 

v jejichž silách je sestavit a vyrobit celkové modulární stavby. Za nejvýznamnější 

konkurenty na českém trhu lze považovat společnost Koma modular, s.r.o. a Fagus 

container. 

Koma modular  

Koma moduar stejně tak jako analyzovaná společnost sídlí ve Zlínské kraji. Tato 

společnost následně figuruje i ve finanční analýze, kde pro ni byly spočítány vybrané 

ukazatele. 

Společnost je schopná poskytnou moderní stavby pro různé segmenty trhu např. 

administrativní budovy, školské zařízení, zázemí pro sport, realizaci stravování. 

Dále se stejně jako Algeco poskytuje široké spektrum podpůrných služeb servisního 

charakteru, nabízí moduly taktéž i k pronájmu atd. 

Společnost zaměstnává 250 pracovníků a kapacita výroby je okolo 2,5 tisíc 

velkoprostorových modulů. Stejně tak jako Algeco distribuuje velké procento výroby do 

zahraničí především do státu EU (26). 

Mezi další konkurenty na českém trhu je možné zařadit následující společnosti: 

- FAGUS container  

- KOVAR a. s. 
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- Pegas Container s.r.o. 

Potencionální konkurence 

Na trhu je poměrně velké množství společností, které jsou schopny dodat a pronajmout 

kontejnerový modul. Ovšem je třeba vzít v potaz, že analyzovaná společnost disponuje 

vlastním výrobním závodem. Na základě toho se dá předpokládat, že pravděpodobnost 

vstupu konkurenčního podniku není příliš vysoká, neboť požadavky na technické 

vybavení závodu jsou poměrně dosti vysoké a je nutné, aby splnilo mnoho technických 

norem. 

Poměrně vysoce technicky náročná je oblast rámu, rám tvoří základní komponent 

kontejneru a jeho výroba je vysoce náročná a vyžaduje adekvátní technická zázemí. V 

současné době Algeco rámy samo nevyrábí a situace s dodavateli tohoto komponentu je 

na Evropském trhu značně komplikovaná. 

Dále je třeba si uvědomit, že Algeco většinu své produkce směřuje do zahraničí 

především do Německa pro společnost Algeco GmbH, tudíž potencionální odbyt pro nově 

vyrobené modulární stavby je na území ČR velmi omezený, neboť všeobecně je možné 

konstatovat, že zákaznic v současné době preferují spíše možnost pronájmu a Algeco má 

v současné době více než pět tisíc modulárních staveb, které jsou přímo určeny k tomuto 

účelu. 

Tudíž v souhrnu je možné konstatovat, že s ohledem na vysoké potencionální vstupní 

náklady to je potřeba haly a následných skladovacích prostor, a další faktory výše 

zmíněné není pravděpodobnost vstupu konkurenta, který by mohl představovat 

potencionální hrozbu příliš vysoká. 

Hrozba substitutů 

Společnost nabízí poměrně diverzifikovanou nabídku modulárních staveb a možnosti 

modulární výstavby, je možné poměrně výrazně přizpůsobit potřebám zákazníků. Ve 

svém portfoliu nabízí i kompletní vybavení kontejnerů mobilárem od kancelářského 

nabídku až po otázku zabezpečení objektů. 

Celkově tedy je možné říci, že substitut jako takový v současné době k modulárním 

jednotkám na trhu není a zákazníci se tedy rozhodují primárně podle svých potřeb. 
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Vliv dodavatelů 

Řádné fungování výrobního závodu, tak i poboček je závislé na tom, aby probíhala 

spolupráce s obchodními partnery přesně podle dohodnutých podmínek. Ve společnosti, 

je kvalitně nastaven dodávkový cyklus materiálu, kdy je zřejmý stav na skladových 

kartách a materiál je tudíž objednáván ve chvíli, kdy je detekován podstav příslušného 

materiálu. 

Zásadní skutečností, je že společnost nedisponuje vlastní svařovnou a z toho důvodu je 

závislá na dodávání rámu a podobných komponentů. Tito dodavatel jsou pro společnost 

naprosto klíčový a jejich výpadek, by mohl ohrozit činnost závodu. Z toho důvodu 

neustále dochází k vyhledávaní nových obchodních partnerů jak v ČR, tak v zemích 

Evropské unie i zbytku světa. V současné době je strategickým partnerem v této oblasti 

společnost Kovop, která sídlí rovněž ve Zlínském kraji a je zde tedy značná výhoda 

snížení nákladů na dopravu. Dalším významným dodavatel v oblasti materiálu je 

společnost MRB Sazovice, které dodává vysoce diverzifikovaný materiál. 

Pokud jde o činnosti související s pronájmy kontejnerů, společnost nedisponuje vlastní 

přepravou a ani vlastními hydraulickými zvedáky, tudíž musí využívat služeb 

přepravních společností. Zde je kladen důraz především na rychlost, spolehlivost a cenu.  

Současná situace na trhu s přepravními společnostmi je poměrně stabilní a přepravy 

probíhají v dohodnutých termínech. Ovšem i v této oblasti je třeba neustále kontrolovat 

situaci a v případě výpadku ověřených partnerů mít v záloze náhradní možnosti. 

Vliv zákazníků 

Na vliv zákazníků je třeba se podívat především v oblasti pronájmů kontejnerů, kde je 

spektrum těchto zákazníků velmi široké. Společnost má nastaveny ceníky, za pronájmy 

jednotlivých typů kontejnerů, ceníky jsou nastaveny tak, aby byly konkurence schopné. 

Na trhu sice není silná konkurence, ale i tak je třeba brát v potaz, že zákazníci mají 

možnost pronájmu od konkurenčních společností. Dále je třeba zvážit aspekt 

skladovacích prostor,  které jsou omezené a je potřeba, aby procento pronájmu se drželo 

na určené úrovni.  
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Další kategorií v oblasti zákazníků, jsou ti, jenž jsou navázání na výboru. Většina 

kontejnerů, která se vyrobí se vyrábí pro potřeby skupiny. Největší procento fakturace je 

pro Algeco GmbH. Celkově je možné říci, že 90% obratu výroby tvoří export.  

Další významní zákazníci jsou TAKENAKA EUROPE GmbH - organizační složka, 

Varroc Lighting Systems, s.r.o.  

2.1.3 McKinseyho model 7S    

Pro analýzu vnitřního prostředí byl zvolen McKinseyho modle 7S, jehož primárním 

úkolem je analyzovat vnitřní aspekty, které ovlivňují úspěch společnosti. Podrobně jsou 

vysvětleny všechny faktoru. Nejdříve tedy strategie. 

Strategie 

Společnost se snaží vyniknout na trhu modulárních staveb tím, že nabídku pronájemcích 

kontejnerů neustále obnovuje, tak aby byla schopna dodávat svým zákazníkům, pokud 

možno co nejkvalitnější produkty. Velmi důležitá je také skutečnost, že v České republice 

společnost disponuje vlastním výrobním závodem. Důležitým strategickým krokem 

v roce 2018 byla fúze ze společností Touax, s.r.o. a TX Modular SK s.r.o. a dále 

odkoupení části závodu RENT-A-CONT, obě tyto akce pomohly zvýšit nájemní park o 

1700 jednotek. 

Dále společnost považuje za důležité rozvoje činnosti, které je označována jako 360 

servis. V rámci této oblasti jsou dodávána komplexní řešení pro zákazníky (od návrhu, 

montáže, vybavení, zabezpečení atd.) 

Cíle do dalších let je udržet efektivitu výroby nad 90%, zjednodušovat portfolia 

prodejních modulů, intenzivně spolupracovat se zákazníky sloučených společností. 

Struktura 

Organizační struktura společnosti je jasně definována. Vyplívá z ní, že v čele společnosti 

stojí jednatel. Ovšem fakticky je řízení společnosti rozděleno na dvě hlavní kategorie, a 

to na oblast pronájmu a oblast výroby. Oblast výroby je řízena plant managerem a oblast 

pronájemní spadá pod country manažera (commercial director). Za finanční řízení 

odpovídá finanční ředitel. Dále jednotlivé pobočky jsou řízeny branch manažery. 
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Vzhledem k tomu, že pobočky jsou rozptýlené a není možné pravidelné setkávání na 

osobní úrovni, probíhají dle určených harmonogramů pravidelné konferenční hovory, na 

kterých se řeší především otázky operativního řízení. Tyto hovory jsou povětšinou za 

účasti country manažera a branch manažerů, otázky finančního řízení jsou zodpovídaný 

finančním ředitelem a finanční kontrolorkou.  

Na úrovni pobočky probíhají každý týden porady za účasti plant managera, výrobního 

ředitele, finančního ředitele, technického vedení, vedení skladu apod. Tyto porady mají 

především vyjasnit otázky ohledně plánu výroby na nejbližší období, případně otázky 

aktuální situace např. vliv nového coronaviru na výrobu. 

Dále v pravidelném režimu probíhají konferenční hovory v otázkách Cash Collection, 

pod vedením účetní, která má na starost platební operace. Náplní těchto porad je 

především aktuální stav pohledávek po splatnosti a možné řešení tohoto stavu. Dalším 

úkolem je koordinace a proškolování pracovníků na pobočkách, aby předcházeli vzniku 

pohledávek po splatnosti. 

Systém řízení 

Hlavní systémy, které společnost využívá pro řízení jsou dva. Celkové účetnictví a 

veškeré činnosti související s činností poboček jsou vedeny v systému Microsoft 

Dynamics Nav. Jedné se o software, který je používán napříč celou skupinou. V roce 

2016 proběhla implementace tohoto systému ze systému SAP. Tato změna je zpětně 

hodnocena jako kladná, neboť došle ke zjednodušení a zrychlení interních procesů. 

Pro potřeby výroby v závodě a pro kalkulace techniků apod. se využívá systém Firmadat. 

Přes Firmadat zjednodušeně řečeno protečou veškeré pohyby materiálu, které se 

uskuteční v rámci závodu. Skrze Firmadat se i vystavují faktury, které jsou primárně 

napojeny na výrobu. Ovšem je zde zajištěn export dat do účetního softwaru.  

Pro potřeby vývoje apod. jsou používány další specializované programy např. CAD. Dále 

se využívají speciální platformy pro reportování v rámci skupiny. 
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Spolupracovníci 

Vzhledem k tomu, že společnost je rozdělena na výrobní závod a pobočky vznikají tak 

relativně menší skupiny zaměstnanců což umožnuje, aby vtahy na jednotlivých 

odděleních ale i napříč nimi byly nadstandartní.  

V otázkách fluktuace společnost vykazuje stabilní hodnoty. Nejvyšší podíl na fluktuaci 

mají dělnické pozice, dále dle dostupných dat se ukazuje, že větší procento tvoří mladí 

lidé. U THP pracovníku jsou hodnoty téměř zanedbatelné a pohybují se v řádu jednotek 

lidí ročně. 

Schopnosti 

Společnost Algeco vyznává následující hodnoty, pokud jde o vztah k zaměstnancům i 

mezi zaměstnanci, jedné se tedy o respekt a účtu k individualitě každého zaměstnance a 

otevřené jednaní. 

Společnost se snaží v zaměstnancích podporovat jejich iniciativu a samostatnost, dává 

lidem dostatek zodpovědnosti a kompetencí tak, aby se mohly projevit jejich potenciál. 

Dále probíhá pravidelné školení zaměstnanců, z důvodu udržení jejich schopnosti pro 

výkon jejich pracovních činností. 

Styl 

Nelze jednoznačně říci, jaký styl manažerské práce je ve společnosti uplatňován. Jedná 

se nejspíše o kombinaci různých stylů řízení, který se odvíjí od jednotlivých oddělení. 

Všeobecně by se dalo říci, že u vysoce postavených pozic se jedné spíše o kombinaci 

direktivního s demokratickým stylem. Komunikace mezi vedením probíhá v rámci 

poboček a závodu především osobně, neboť jak bylo zmíněno výše tím, že je společnost 

rozdělena na několik poboček. Pro méně významné záležitosti operativních charakteru 

jsou využívány komunikační platformy typu Skype, Teams nebo email.  

Sdílené hodnoty 

Společnost, si klade do budoucna za cíl udržitelný rozvoj z toho důvodu má i vysoké 

nároky na své zaměstnance, k tomu je třeba aby vztahy byly na velmi dobré profesionální 

úrovni, k tomu dopomáhají různé firemní akce jako je sportovní den, či vánoční večírek.  
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2.2 Finanční analýza 

V následující části práce dojde ke zhodnocení finanční situace společnosti Algeco, s.r.o., 

pomocí nástrojů finanční analýzy. Finanční analýza představuje první a nezbytný krok 

k následnému sestaven finančního plánu. Nejdříve je zpracována analýza absolutních 

ukazatelů.  

2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Za pomoci analýzy absolutních ukazatelů je připravena jak horizontální, tak i vertikální 

analýza. Obe analýzy jsou uvedeny společně, tak aby měli co největší vypovídající 

charakter a vývoji společnosti. 

Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

V následující tabulce vidíme horizontální analýzu hlavních položek rozvahy. Analýza je 

zpracována, jak v absolutním, tak i v % vyjádření. Následuje analýza aktiv. 

Tabulka 7 Horizontální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

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

 

v tis. 

Kč 

v 

% 

v tis. 

Kč 

v 

% 

v tis. 

Kč 

v 

% 

v tis. 

Kč 

v 

% 

AKTIVA CELKEM                         85 769 18 -10 996 -2 347318 62 
-207 

590 
-23 

Dlouhodobý majetek                                   10 391 2 -3 519 -1 76 172 14 76 564 8 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek                         
5 555 1 -781 0 -2 249 0 1 365 0 

Dlouhodobý hmotný 

majetek                            
4 836 1 -2 738 0 78 421 14 75 199 8 

Dlouhodobý finanční 

majetek                            
0 0 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva                                   74 521 15 -8 501 -1 269931 48 
-281 

746 
-31 

Zásoby                                                         -10 890 -2 6 098 1 58 091 10 -43 319 -5 

Dlouhodobé pohledávky                                 0 0 0 0 0 0 13 543 1 

Krátkodobé pohledávky                                   56 127 12 -31 521 -6 256618 46 
-

247457 
-27 

Krátkodobý finanční 

majetek                            
29 284 6 16 922 3 -44 778 -8 -4 513 0 

Časové rozlišení                                              857 0 1 024 0 1 215 0 -2 408 -75 
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Tabulka 8 Horizontální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Dlouhodobý majetek                                   44% 39% 39% 33% 53% 

Dlouhodobý nehmotný majetek                         0% 1% 1% 0% 1% 

Dlouhodobý hmotný majetek                            43% 38% 38% 32% 52% 

Dlouhodobý finanční majetek                            0% 0% 0% 0% 0% 

Oběžná aktiva                                   56% 61% 60% 67% 47% 

Zásoby                                                         16% 12% 13% 15% 13% 

Dlouhodobé pohledávky                                 0% 0% 0% 0% 2% 

Krátkodobé pohledávky                                   31% 36% 31% 48% 26% 

Krátkodobý finanční majetek                            9% 13% 16% 5% 6% 

Časové rozlišení                                              0% 0% 0% 0% 0% 

 

Nejdříve tedy k analýze aktivní strany rozvahy. Pokud se podíváme na podíl mezi 

dlouhodobým majetek a oběžnými aktivy je patrné, že převazují obezná aktiva ve všech 

sledovaných letech mimo rok 2018. 

Nejprve k analýze vývoje dlouhodobého majetku. Průměrný podíl dlouhodobého majetku 

na celkových aktivech dosahuje hodnoty 42%. Z toho největší zastoupení má dlouhodobý 

hmotný majetek. Z horizontální analýzy je patrné že v průběhu let docházelo k nárustu 

této kategorie majetku. Kromě let 2015 až 2016. Značné nárusty jsou patrné mezi lety 

2016-2017 a dále 2017-2018. Kdy nárust činil 78 mil. Kč a 75 mil. Kč. 

Zde je nutné zdůraznit že dlouhodobý hmotný majetek společnosti je představován 

primárně výrobním závodem, kdy celá výrobní hala včetně administrativního zázemí je 

ve vlastnictví společnosti. Další významnou položkou jsou modulární jednotky, které jsou 

určeny pro pronájem. 

První významný narůst v roce 2017 o 14%, byl zapříčiněn tím, že ze skupiny primárně 

z Algeco, GmbH bylo do ČR importováno 1027 ks kontejnerů, které byly zařazeny do 

majetku společnosti a nabízeny k pronájmu. Druhý významný narůst v této kategorii 

majetku mezi lety 2017 a 2018, kdy došlo k meziročnímu růstu o 8% tato výrazná změna 

byla zapříčiněna fúzi ze společnosti TOUAX, s.r.o. a TX Modular SK s. r.o. a dále 

nákupem části závodu RENT-A-CONT, kdy se nájemní park zvýšil o 1700 jednotek. 
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Fúze proběhla k 1.1. 2018 a dlouhodobý hmotný majetek byl vlivem této skutečnosti 

navýšen o 92 939 tis. Kč. 

Dále vidíme, že dlouhodobý nehmotný majetek vykazuje v průběhu sledovaných let 

stabilní hodnoty, kdy jeho podíl na celkových aktivech je maximálně ve výši 1%. Ovšem 

poměrně zajímavý absolutní nárust tato položka zaznamenala mezi 2014 a 2015 

v absolutní hodnotě 5 555 tis. Kč, důvodem tak značného nárustu byl počátek 

implementace nového softwaru. 

Výše oběžných aktiv se odvíjí především od pohledávek, kdy jejich průměrná hodnota 

dosahuje hodnoty 35% na celkových aktivech, a pokud se podívám do tabulky vertikální 

analýzy tak je patrné, že hodnoty krátkodobých pohledávek na celkových aktivech jsou 

v čase poměrně stále. V absolutním nárustu je zde vysoký nárust pohledávek mezi lety 

2016 a 2017, který činil 256 618 tis. Kč. Tento vysoký výkyv je způsobem zaúčtováním 

pohledávky za Touaxem, která souvisí z fúzí. Ke konci danému roku se, ale podařilo 

snížit objem pohledávek z obchodních vztahů. 

Neméně významnou položkou v oběžných aktivech je kategorie zásob, podíl na 

celkových aktivech této kategorie se pohybuje mezi 12-16%, tudíž vykazuje stabilní 

tendenci. Velky výkyv v konečném stavu zásob byl zaznamenán mezi lety 2016 a 2017, 

kdy hodnota zásob vzrostla o 58 091 tj. o 10%. Výrazný podíl na to měl narůst výrobků 

o více než 36 000 tis. Kč. Další významný pohyb zaznamenaly zásoby mezi lety 2017 a 

2018, kdy se jejich hodnota snížila o 43 319 tis. Kč tj o 5%.  
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Analýza zdrojů financování 

V následující části je provedena horizontální i vertikální analýza zdrojů financování. 

Tabulka 9 Horizontální analýza pasiv rozvahy (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

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

 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

PASIVA 

CELKEM                        
85 769 

17,7

5 
-10 996 -1,93 

347 

318 
62,25 

-

207590 

-

22,93 

Vlastní kapitál                        54593 
15,1

7 
-73729 -17,8 29925 8,78 -23372 -6,30 

Základní kapitál                                               0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové fondy                                           0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Fondy tvořené ze 

zisku                                    
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

VH minulých let                   24 530 9,22 -80 533 -27,7 61 395 29,22 -31858 -11,7 

VH běžného 

účetního období  
30 063 122 6 804 12,46 -31 470 -51,2 -17231 -57,5 

Cizí zdroje                                     31 145 
25,2

7 
62 727 40,63 

315 

899 

145,4

9 

-182 

696 

-

34,28 

Rezervy                                                          127 1,00 11 991 93,37 -4 370 -17,6 53 277 
260,3

6 

Dlouhodobé 

závazky                                      
3 348 

39,5

8 
-2 421 

-

20,51 
-933 -9,94 -8 452 

-

100,0 

Krátkodobé 

závazky                                      
27 670 

27,1

1 
53 157 40,97 

321 

202 
175,6 

-227 

521 
-45,1 

Časové rozlišení                                         31 620 6 16,67 1494 3557 0 -99,1 
 

Tabulka 10 Vertikální analýza pasiv rozvahy (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM                        100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál                        74,49% 72,86% 61,08% 40,95% 49,79% 

Základní kapitál                                               13,04% 11,07% 11,29% 6,96% 9,03% 

Kapitálové fondy                                           0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fondy ze zisku 1,30% 1,11% 1,13% 0,70% 0,90% 

VH minulých let                   55,07% 51,08% 37,65% 29,99% 34,35% 

VH účetního období (+/-) 5,08% 9,60% 11,00% 3,31% 1,82% 

Cizí zdroje                                     25,51% 27,14% 38,91% 58,88% 50,21% 

Rezervy                                                          2,63% 2,26% 4,45% 2,26% 10,57% 

Dlouhodobé závazky                                      1,75% 2,08% 1,68% 0,93% 0,00% 

Krátkodobé závazky                                      21,13% 22,80% 32,78% 55,69% 39,64% 

Časové rozlišení                                         0,00% 0,01% 0,01% 0,17% 0,00% 
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Pokud se podíváme na strukturu zdrojů financování tak, je patrné, že v prvních 3 letech 

výrazným způsobem převažuje vlastní kapitál kdy průměrná hodnota je 69,48 %. Celkově 

je ovšem patrné, že podíl vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě má klesající 

tendence. V prvních dvou letech je tvořen převážně výsledkem hospodaření minulých let. 

Kdy mezi lety 2014 a 2015 zaznamenala tato položka nárůst o 9,22% tj. l 24 530 tis. Kč. 

V následujícím roce tj. 2015 se hodnota VH minulých let držela na úrovni 37,65 % 

bilanční sumy. Byl zde tedy zaznamenán velký pokles o 13,43 p. b. což v absolutním 

vyjádření odpovídá poklesu o 80 533 tis. Kč. V letech 2017 a 2018 již hodnoty vykazovali 

relativně stálého podílu na celkové bilanční sumě. 

Položka výsledek hospodaření účetního období vykazovala během sledovaných let 

poměrně kolísavé hodnoty. Je zde patrný nárust mezi lety 2014 a 2015 o 30 063 tis. Kč, 

tj. o 122,56%. Rostoucí tendenci si tato položka udržela i mezi roky 2015 2016 kdy se 

zvýšil o 6 804 tis. Kč. V následujících sledovaných období, již byl tento trend opačný kdy 

nejprve byl zaznamenán pokles o 31 740 tis. Kč a následně o 17 231 tis. Kč, tj 57,58%.  

Z horizontální analýzy je patrné, že během sledovaných let nedocházelo ke změnám 

základního kapitálu a ani nebyly vytvářeny fondy ze zisku.  

Z cizích zdrojů mají nejvyšší zastoupení na bilanční sumě krátkodobé závazky, kde je 

patrný zvýšení o 22,91 p. b. mezi lety 2016 a 2017. Kde nárust byl meziročně o 321 202 

tis. Kč, tj. o 175%. Tento značně vysoký pohyb byl způsoben vznikem závazku v rámci 

skupiny. V následujícím roce byl u krátkodobých závazků, zaznamenáno meziroční 

snížení o 45,13 % a zároveň výrazný poklade na celkové bilanční sumě o 16,05 p. b, což 

znamená že v roce 2018 jejich hodnota představovala 39,64 % hodnoty celkové bilanční 

sumy. Toto snížení bylo způsobeno poklesem závazků z obchodní vztahů, kde došlo ke 

snížení o 110 535 tis. Kč.  

Dlouhodobé závazky, byly ve všech sledovaných letech, kdy vykazovali hodnotu 

představovány odloženým daňovým závazkem, v roce 2018 došlo k jeho uhrazení, a tudíž 

hodnota k 31.12.18 byla nulová. 
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Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka 11 Horizontální analýza VZZ (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

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

 

v tis. 

Kč 

v 

% 

v tis. 

Kč 

v 

% 

v tis. 

Kč 

v 

% 

v tis. 

Kč 

v 

% 

Tržby z prodeje výrobků a 

služeb 218263 42 231218 32 

-

214271 -22 106838 14 

Výkonová spotřeba 171122 41 178319 31 

-

131092 -17 -24779 -4 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 51 100 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti  -6057 

-

138 -4254 257 3048 -52 -24249 847 

Aktivace (-) -3345 -19 2450 17 -83763 

-

501 103905 

-

155 

Osobní náklady 4777 6 9992 13 10093 11 78348 79 

Úpravy hodnot v provozní 

oblasti 2661 11 17645 66 3828 9 -6146 -13 

Ostatní provozní výnosy 6380 12 3043 5 17613 28 34296 42 

Ostatní provozní náklady -726 -2 21067 47 10711 16 45248 59 

Provozní výsledek hospodaření  37407 111 5434 8 -31123 -41 -11620 -26 

Nákladové úroky a podobné 

náklady 4 

-

133 224 100 304 135 15721 

297

2 

Ostatní finanční výnosy -1414 -23 -1616 -35 4797 156 615 8 

Ostatní finanční náklady 3324 59 -5025 -56 11353 292 -3378 -22 

Finanční výsledek hospodaření  -4726 

-

633 3267 -82 -7186 

100

9 -11734 149 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním  
32681 95 8701 13 -38309 -50 -23354 -62 

Daň z příjmu 2618 26 1897 15 -6839 -47 -6123 -80 

Výsledek hospodaření po 

zdanění  
30063 123 6804 12 -31470 -51 -17231 -58 

Výsledek hospodaření za účetní 

období   30063 123 6804 12 -31470 -51 -17231 -58 

 

Z výkazu zisku a ztráty byly odstraněny hodnoty položek, které vykazují nulovou 

hodnotu, jednalo se o položky související s držbou dlouhodobého finančního majetku, 

kterým společnost nedisponuje.  
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Tabulka 12 Vertikální analýza VZZ (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Čistý obrat za účetní období 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 89,5% 91,8% 93,5% 89,4% 87,4% 

Výkonová spotřeba 71,8% 73,1% 73,9% 75,2% 61,8% 

Tržby za prodej zboží 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 0,8% -0,2% -0,6% -0,3% -2,8% 

Aktivace (-) 3,1% 1,8% 1,6% -8,0% 3,8% 

Osobní náklady 13,0% 10,0% 8,7% 11,9% 18,1% 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 4,2% 3,3% 4,3% 5,7% 4,3% 

Ostatní provozní výnosy 9,4% 7,6% 6,2% 9,7% 11,8% 

Ostatní provozní náklady 7,9% 5,6% 6,4% 9,1% 12,4% 

Provozní VH 5,9% 8,9% 7,4% 5,4% 3,4% 

Nákladové úroky a podobné náklady 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,7% 

Ostatní finanční výnosy 1,1% 0,6% 0,3% 0,9% 0,9% 

Ostatní finanční náklady 1,0% 1,1% 0,4% 1,8% 1,2% 

Finanční výsledek hospodaření (+/-) 0,1% -0,5% -0,1% -0,9% -2,0% 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 6,0% 8,4% 7,4% 4,5% 1,4% 

Daň z příjmu 1,7% 1,6% 1,4% 0,9% 0,2% 

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 4,3% 6,8% 6,0% 3,6% 1,3% 

Výsledek hospodaření za účetní období  (+/-) 4,3% 6,8% 6,0% 3,6% 1,3% 

 

Nejprve se podíváme na položku tržby z prodeje výrobků a služeb kdy je patrn značný 

meziroční růst mezi lety 2014 a 2015 o 218 263 tis. Kč, tj. o 42% a následně mezi lety 

2015 a 2016 o 231 218 tis. Kč (31,5%). Tento vysoký narůst byl mimo jiné ovlivněn 

skutečností, že společnost zajištovala zázemí pro výstavbu nového výrobního centra 

Jaguar Land Rover v Nitře, kam bylo v roce 2016 dodáno přes 200 ks jednotek, včetně 

komplexních služeb s nimi spojenými. Dále se oproti předchozímu roku podařilo navýšit 

obrat v pronájmu o 20%. V následujícím období došlo k poklesu tržeb z prodeje vlastních 

výrobků a služeb o 214 217 tis. Kč, tj. o 22,2 %, důvodem byl snížený zájem o výrobu 

nových jednotek, vzhledem ke skutečnosti, že docházelo k odeznívání migrační krize 

v Německu. Mezi lety 2017 a 2018 byl zaznamenán meziroční nárůst o 108 838 tis. Kč, 

na čemž podíl měla fúze ze společností Touax, s. r.o. 

Pokud jde o podíl položky tržby z prodeje výrobků a služeb k čistému obratu je patrné, 

že dosahuje výrazně nejvyšších hodnot v průměru během sledovaných let 90,3%. Tato 

skutečnost je dána činností podniku, kdy se jedná o výrobní společnost.  
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Souvztažnou položkou je výkonová spotřeba, tady je patrné že kopírovala vývoj tržeb, 

jediná výjimka nastala v mezi lety 2017 a 2018, kdy se podařilo snížit tuto položku o 3,92 

% tj. o 24 779 tis. Kč především díky snížení nákladů na materiál. Tržby za výrobky a 

služby rostly meziročně o 14,24%. 

V položce aktivace jsou zahrnuty položky na aktivaci dlouhodobého majetku a materiálu. 

Aktivace dlouhodobého majetku, znamená technické zhodnocení kontejnerů. V roce 

2018 tvořila tato položka 8% čistého obratu. 

Osobní náklady měly rostoucí tendenci a zvyšoval se i jejich podíl na čistém obratu, kdy 

dosahoval rozmezí mezi 13,01 – 18,1 %. Nárusty mezi lety byly poměrně stabilní mimo 

období 2017 a 2018, důvodem je opět vliv fúze, neboť v roce 2018 došlo k vyplacení 

odstupného bývalým zaměstnancům s fúzovaných společností. 

U položky ostatní provozní výnosy stojí za zmínku výrazný narůst mezi roky 2017-2018 

o 42,19 %.  Podíl na čistém obratu se v daném roce zvýšil oproti roku předcházejícímu o 

2.1 p. b. Tento nárust byl ovlivněn skutečností, že došlo k odprodeji výrobního závodu, 

po společnosti Touax a dále k odprodeji několika desítek kontejnerů, které byly určeny 

pro pronájem. Ostatní provozní náklady zaznamenaly v taktéž největší nárust mezi rokem 

2017 a 2018. Kdy daná položka vzrostla meziročně o 58,92 % a v podílu na čistém obratu 

dosáhla 12,4%. Tento nárust je přímo navázán na odprodej majetku, neboť došlo 

k výraznému nárůstu položky zůstatková cena dlouhodobého majetku a i materiálu. 

Provozní výsledek hospodaření zaznamenal rostoucí tendenci mezi lety 2014 a 2015 a 

dále i mezi 2016 a 2017. Kdy nejdříve vykázal růst o 110,87% a následně o 7,64%. 

Vlivem výrazného růstu tržeb, jak bylo uvedeno výše. V roce 2017 byl zaznamenán 

pokles růstu o 40,64 % tj o 31 123 tis. Kč, i když se jedná o významné snížení tak i přesto, 

ale společnost dosáhla v daném roce kladného provozního výsledku hospodaření. Jeho 

podíl na čistém obratu dosáhl 5,4 %, což představuje meziroční snížení o 2 p. b. Stejný 

trend si provozní výsledek hospodaření zachoval i v následujícím roce, kdy poklesl o 

11 620 tis. Kč a podíl na čistém obratu se také snížil o 2 p. b. 
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2.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

V první dvou tabulkách je vypočten čistý pracovní kapitál pro společnost Algeco, ve třetí 

tabulce je zachycen ČPK z manažerského pohledu pro konkurenční společnost Koma 

modular. 

Tabulka 13 ČPK manažerský způsob (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

ČPK MANAŽERSKÝ ZPŮSOB 2014 2015 2016 2017 2018 

Oběžná aktiva 271486 346007 337506 607437 325691 

Krátkodobé dluhy 102077 129747 182904 504106 276585 

ČPK - manažerský způsob 169409 216260 154602 103331 49106 

 

Tabulka 14 ČPK investorský způsob (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

ČPK INVESTORSKÝ ZPŮSOB 2014 2015 2016 2017 2018 

Vlastní zdroje 372644 427364 365626 391181 421086 

Cizí dlouhodobý kapitál 8458 11806 9385 8452 0 

Dlouhodobá aktiva 211572 221963 218444 294616 371180 

ČPK - investorský způsob 169530 217207 156567 105017 49906 

 

Tabulka 15 ČPK manažerský způsob Koma modular (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

Koma modular, s.r.o.) 

ČPK MANAŽERSKÝ ZPŮSOB 

KOMA 
2014 2015 2016 2017 2018 

Oběžná aktiva 232236 296892 247262 233791 240482 

Krátkodobé dluhy 121677 128214 63416 111192 120375 

ČPK - Koma modulars 110559 168678 183846 122599 120107 

 

Čistý pracovní kapitál lze chápat, jako vyjádření schopnosti podniku hradit své splatné 

závazky. S ohledem na skutečnost, že oba přístupy pracují s jinými rozvahovými 

položkami není možné, aby se dané ukazatele rovnaly. 

Z vývoje ČPK u společnosti Algeco je patrné, že trend je výrazně klesající, z toho se dá 

odvodit, že pravděpodobnost úhrady závazků u společnosti v čase klesá. V roce 2015 

dosáhl hodnoty 216 260 tis. Kč a v roce 2018 hodnoty 49 106. Nejvýraznější pokles byl 

zaznamenán mezi lety 2017 a 2018 o 52,48% , je vhodné ale zdůraznit, že pokles není 

způsoben výrazným růstem krátkodobých závazků nýbrž došlo v roce 2018 k výraznému 
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snížení pohledávky za podnikem ve skupině. Vývoj ČPK z investorského pohledu 

v podstatě kopíruje ten manažerský z drobnými odchylkami. 

V následujícím grafu je srovnán vývoj ČPK z manažerského pohledu se společností 

Koma modular. 

 

Graf  5 ČPK Algeco a Koma modular (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

U společnosti Koma modular je patrný stabilní vývoj daného ukazatel. Ovšem mezi lety 

2016-2017 společnost taktéž zaznamenala výrazný pokles růstu. Tento vývoj se ji ale 

podařilo zatavit a v následujícím období se držela nastoleného trendu. Ovšem při srovnání 

je třeba vzít v potaz důvod snížení oběžných aktiv u společnosti Algeco, jak byl nastíněn 

výše. Ovšem i přes skutečnost, že data mají klesající trend a vyšla hůře, než u konkurenční 

společnosti je možné konstatovat, že společnost i přes tuto skutečnost je schopna do 

budoucna hradit své závazky. 

2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

V této časti práce jsou vypočteny poměrové ukazatele pro analyzovanou společnost, tak 

i pro společnost konkurenční dále je většina ukazatelů srovnána s hodnotami oborovými. 

Nejprve k ukazatelům rentability. 
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Ukazatele rentability 

Tabulka prezentuje výsledky vybraných ukazatelů rentability za posledních 5 let. 

Tabulka 16 Ukazatelé rentability (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

Ukazatelé RENTABILITY 2014 2015 2016 2017 2018 

ROA 7,14% 11,81% 13,64% 4,21% 4,37% 

ROA Koma 17,49% 24,55% 17,53% 2,55% 3,35% 

ROA oborové hodnoty 11,98% 10,72% 9,31% 12,21% 9,94% 

ROE 6,81% 13,48% 18,02% 8,07% 3,65% 

ROE Koma 22,79% 29,41% 17,78% 3,43% 4,62% 

ROE oborové hodnoty 17,06% 14,72% 12,39% 16,05% 13,97% 

ROS 4,76% 7,62% 6,36% 3,99% 1,48% 

ROS Koma 9,85% 12,01% 8,59% 2,23% 3,25% 

ROS oborové hodnoty 8,59% 7,28% 6,30% 8,55% 7,50% 

 

Rentabilita celkových aktiv 

U rentability celkových aktiv, je možné pozorovat v prvních třech letech rostoucí trend, 

kdy v roce 2014 dosáhl daný ukazatel hodnoty 7,14% a v roce 2016 hodnoty 13,64%. 

Jednalo se tedy o nárust 6,5 p. b. Popsaný rostoucí trend ovšem není patrný u konkurenční 

společnosti ani u hodno oborových. Ovšem v těchto letech se vykázané hodnoty nejvíce 

přibližují hodnotám oborového průměru.  Popsaný vývoj situace byl způsoben, že EBIT 

zaznamenal v daných letech silně rostoucí trend. V následujícím roce tj. 2017 ovšem 

vidíme výrazný pokles daného ukazatel o 9,43 p. b. na hodnotu 4,21%. Jednalo se 

skokové snížení, které v daném roce zaznamenala i konkurenční společnost, kdy její 

hodnota ROA poklesla, až k 2,55%. Oborové hodnoty, ovšem opět nekopírují vývoj u 

analyzované společnosti ani u společnosti Koma modular. Výrazné sníženi u společnosti 

Algeco bylo dáno tím, že mezi lety 2016 a 2017 výrazně poklesly tržby společnosti za 

prodej vlastních výrobků a služeb. V roce 2018 již ovšem došlo u analyzované 

společnosti k růstu EBIT, ovšem v daném roce proběhla fúze, díky které došlo 

k výraznému navýšení aktiv, proto se hodnota ROA držela na úrovni roku 2017 
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Rentabilita vlastního kapitálu 

Z vývoje ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) je patrné, že trend je stejný jako 

u rentability celkových aktiv (ROA). V prvních třech letech vidíme rostoucí trend. 

Důvodem je, že v prvních třech letech analyzování docházelo k výraznému růstu čistého 

výsledku hospodaření (EAT). Rentabilita se zvýšila z 6,81% (2014) na 18,02% (2016). 

Konkurenční společnost dosáhla hodnot výrazně výších v prvních třech letech, kdy v roce 

2015 dosahovala daná rentabilita hodnoty téměř 30%. Pokud se podíváme v daném 

rozmezí na hodnoty oborové tak je patrné, že společnost dosáhla výrazně lepších hodnot 

v roce 2015 a 2016, kdy přesáhla hodnoty v oboru o 5,63 p. b.  

V roce 2017 je patrný výrazný mezi roční pokles o téměř 10 p. b. Tato skutečnost byla 

dána nižším výsledkem hospodaření, který meziročně poklesl o 51,26 %. Další výrazné 

snížení v roce 2018 bylo opět dáno poklesem výsledku hospodaření po zdanění opět 

meziročně o 57,58 %. Stejný trend ve vývoji daného ukazatel během posledních dvou let 

pozorování zaznamenala i konkurenční společnost.  

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb opět vykazuje stejný trend vývoje jako předchozí dva ukazatele. Nejprve 

je tedy patrný růst, ovšem u daného ukazatele je mírný pokles patrný již v roce 2016, 

v posledních dvou letech je ovšem zaznamenán značný propad. Tato skutečnost je 

ovlivněna tím, že došlo k výraznému poklesu EBIT a v roce 2017 i výraznému snížení 

tržeb, což mělo za následek pokles rentability tržeb o z hodnoty 6,36% na hodnotu 3,99%. 

Tento trend pokračoval i v roce 2018, kdy došlo ke snížení na hodnotu 1,48%. Společnost 

Koma modular vykazuje v daných letech stejný vývojový trend. V roce 2017 vykázala 

hodnotu nižší o 1,76 p. b. Pokud se podíváme na srovnání analyzovaných podniků 

s hodnotami oborovými vidíme, že v prvních 3 letech jsou hodnoty společnosti Algeco 

srovnatelné s hodnotami oborového průměru, ovšem v následujících dvou letech již je 

trend vývoje odlišný. 
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Ukazatelé aktivity 

Tabulka 17 Ukazatelé aktivity (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

UKAZATELE AKTVITY 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat celkových aktiv 1,07 1,29 1,73 0,83 1,23 

Koma modulars 1,38 1,62 1,61 1,15 0,98 

Oborové hodnoty 1,16 1,12 1,13 1,13 1,08 

Doba obratu pohledávek  105,48 101,64 65,52 207,33 77,57 

Koma modulars 84,49 65,59 56,69 74,13 84,32 

Oborové hodnoty 100,87 92,05 87,66 79,99 85,84 

Doba obratu závazků 71,32 63,68 68,25 241,83 116,15 

Koma modulars 72,38 52,29 26,70 62,32 69,91 

Oborové hodnoty 85,80 99,95 100,45 82,86 97,95 

Doba obratu zásob 54,96 33,26 27,57 63,30 37,22 

Koma modulars 31,17 26,69 27,69 38,90 40,31 

Oborové hodnoty 70,66 69,23 66,45 66,00 70,47 

Obrat zásob 6,55 10,82 13,06 5,69 9,67 

Koma modulars 11,55 13,49 13,00 9,25 8,93 

Oborové hodnoty 5,10 5,20 5,42 5,45 5,11 

 

Obrat celkových aktiv 

Hodnota ukazatele obratu celkových aktiv dosahovala v průběhu sledovaných let hodnot 

větších než 1, kromě roku 2017 je tedy možné konstatovat, že společnost využívá svůj 

majetek efektivně. Nejvyšší hodnoty dosáhl daný ukazatel v roce 2016 a to hodnoty 1,73. 

V roce 2017 došlo k poklesu ukazatele na hodnotu 0,83 což bylo zapříčiněno snížením 

tržeb a zároveň nárustem dlouhodobého hmotného majetku. Pokud se podíváme na 

srovnání s oborovými hodnotami je patrné, že analyzovaná společnost dosahovala mimo 

roku 2017 hodnot nadprůměrných. Ovšem ve srovnání z konkurenční společnosti Koma 

modular je patrné, že konkurent využívá svůj majetek vzhledem k výše tržbám lépe. 

Doba obratu pohledávek 

V rámci sledovaných let vidíme, že mi výsledku v roce 2017 se doba obratu drží na 

podobné úrovni. Průměrná doba mimo zmíněný rok 2017 je 87,55 dní. Významný nárust 

v roce 2017 byl způsobem zaúčtováním pohledávky, která vznikla v souvislosti s fúzí se 

společností Touax. Pokud se podíváme na vývoj u společnosti Koma modular vidíme, že 

její průměrná hodnota pohledávek během sledovaných let dosahuje hodnoty 73,04. Tudíž 
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konkurenční společnost vykazuje lepšího výsledku. Ovšem ve srovnání z hodnoty oboru 

je na tom analyzovaná společnost lépe. Je třeba zmínit, že společnost v posledním roce 

zahájila nový způsob eliminace pohledávek po splatnosti, kdy se snaží o předcházení 

problémů, již před datem splatnosti u významných faktur. 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků udává za jak dlouho společnost uhradí své závazky, z vývoje dat 

vyplívá, že v prvních třech sledovaných letech dosahovala společnost průměrné hodnoty 

67,75 dní. Tato hodnota je vyšší než u konkurenční společnosti. Ovšem těžko soudit, jak 

jsou ve společnosti Koma modular, nastaveny směrnice pro úhrady závazků. Výkyv zde 

opět nastal v roce 2017 ovšem tato skutečnost nebyla způsobena primárně nárustem 

závazků z obchodní vztahů, nýbrž zde vznik závazek v rámci skupiny.  

Na místě je ovšem srovnání s ukazatelem doby obratu pohledávek, pro názornější 

představu jsou tato data uvedena v následujícím grafu. 

 

Graf  6 Srovnání doby obratu závazků a pohledávek (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti) 

Za ideální stav, by se v rámci daného srovnání dala považovat skutečnost, že by doby 

obratu závazků byly delší než doby obratu pohledávek. Tato podmínka ovšem, nebyla 

splněna v prvních dvou sledovaných letech. V roce 2016 se podařilo tento rozdíl snížit a 

od roku 2017 již doba obratu závazků převyšuje dobu obratu pohledávek. Pokud by stejný 

graf byl vytvořen i pro společnost Koma modular vyšlo by najevo, že společnost Algeco 
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si vede výrazně lépe, neboť u konkurenční společnosti nebyla podmínka popsaná výše 

splněna ani v jednom sledovaném roce. 

Obrat zásob 

Vývoj ukazatele obratu zásob má ve sledovaném období kolísavý trend, kdy nejprve daný 

ukazatel vzrostl následně došlo k poklesu a dalšímu růstu. V průměru společnost Algeco 

dosahuje hodnot nižších než konkurent. Tím pádem je možné říci, že společnost drží 

nelikvidní zásoby. Toto tvrzení potvrzují i hodnoty oborové, kdy průměrná hodnota 

obratu zásob je zde nižší o 3,9. 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob dosahovala relativně vyrovnaných hodnot během sledovaných let, 

mimo roku 2017 kdy meziročně stoupla o 35,73 dní. Tento ukazatel by měl být, pokud 

možno co nejnižší. Konkurenční společnost dosahuje v průměru lepšího výsledku o 10,31 

dne i hodnoty oborové jsou nižší tady je průměr nižší o 16,98 dne, 

Ukazatele likvidity 

Tabulka 18: Ukazatelé likvidity (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

UKAZATELE LIKVIDITY 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita 2,66 2,67 1,85 1,20 1,18 

Koma modulars 1,91 2,32 3,90 2,10 2,00 

Oborové hodnoty 1,83 1,88 1,80 2,04 1,86 

Pohotová likvidita 1,89 2,14 1,44 0,94 0,86 

Koma modulars 1,48 1,81 2,86 1,48 1,42 

Oborové hodnoty 1,18 1,18 1,13 1,25 1,14 

Okamžitá likvidita 0,41 0,55 0,48 0,09 0,14 

Koma modulars 0,30 0,54 0,73 0,26 0,19 

Oborové hodnoty 0,24 0,26 0,26 0,28 0,26 

 

Běžná likvidita 

Pro ukazatel běžné likvidity platí, že jeho hodnota by se měla pohybovat v rozmezí od 

1,5 – 2,5. Ovšem tohoto rozmezí analyzovaná společnost dosáhla pouze jednou, a to 

v roce 2016. V prvních dvou letech jsou hodnoty ukazatele výši, než je doporučené 

rozhraní s důvodem bylo, že v daném roce dosahovaly krátkodobé závazky nejnižších 

hodnot za celé sledované období. V posledních dvou letech se ukazatel držel pod 
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stanovenou hranicí, ale s ohledem na skutečnost že toto snížení bylo dáno pohledávkou 

související s fúzí a závazkem vůči skupině je možné soudit ze společnosti by neměla 

hrozit ztráta platební schopnosti. Koma modular dosáhla v rámci sledovaného období 

výsledků ukazatele tak jak jsou všeobecné doporučené hodnoty a trend vývoje daného 

ukazatele je stabilnější. Výsledky oborového průměru taktéž odpovídají doporučeným 

hodnotám a jsou v čase poměrně taktéž stabilní. 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita vyjadřuje, jaká je schopnost společnosti dostát svým závazkům, aniž 

by muselo dojít k odporuji zásob.  Vývoj daného ukazatele není u společnosti Algeco 

stabilní dosahuje hodnot od 0,86-2,14, přitom doporučené rozmezí je mezi 1 – 1,5.  Nižší 

hodnoty ukazatele, které by mihli znamenat ohrožení platební schopnosti jsou ovšem 

způsobeny proběhlou fúzi a závazky v rámci skupiny. Tudíž nelze na jejich velikosti 

odvozovat ohrožení společnosti platební neschopností. U konkurenta byly hodnoty 

pohotové likvidy v posledních dvou letech na hodnotě blížící se 1,5 tudíž společnost 

vykazuje uspokojivé výsledky. V rámci oborových hodnot jsou výsledky ukazatele 

pohotová likvidita stabilní a v doporučených mezích  

Okamžitá likvidita 

Pro hodnocení okamžité likvidity je dán doporučený interval mez 0,2 – 1. Pokud by došlo 

k hodnocení na základě zmíněného rozmezí tak společnost v letech 2017 a 2018 by byla 

ohrožena schopností hradit své splatné závazky. Je třeba ovšem zmínit, že v rámci 

skupiny funguje tzv. cash pooling, tudíž je přebytečná likvidita odváděna, ale v případě 

potřeby je možné peněžní prostředky opět čerpat. Společnost Koma modular dosahovala 

doporučeného rozmezí ve všech sledovaných letech vyjma roku 2018. Oborové hodnoty 

byly v rámci sledovaných let stabilní a držely se v doporučeném intervalu. 
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Ukazatelé zadluženosti 

Tabulka 19 Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

      

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost 25,51% 27,14% 38,91% 58,88% 50,21% 

Koma modulars 40,47% 33,76% 21,91% 25,36% 30,96% 

Oborové hodnoty 48,57% 47,65% 46,24% 43,61% 45,61% 

Míra zadluženosti 30,71% 34,15% 56,42% 138,26% 79,63% 

Koma modulars 58,72% 41,38% 17,63% 28,81% 38,87% 

Oborové hodnoty 48,57% 92,44% 87,44% 78,43% 85,15% 

Krytí dlouhodo. majetku dlouhodobými zdroji 1,74 1,92 1,60 1,29 0,94 

Koma modulars 0,49 0,92 0,87 0,78 0,85 

 

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti, může být považován za stěžejní ukazatel, v oblasti měření 

zadluženosti. Interval, ve kterém by se měla celková zadluženost pohybovat je mezi 30-

60%.  Celková zadluženost se pohybovala v rámci sledovaných let v rozmezí do 25,51% 

do 58,88% . Nejvyšší nárust byl mezi lety 2016 a 2017, kdy došlo k výraznému navýšení 

cizích zdrojů. Ovšem v následujícím roce se podařilo celkovou zadluženost snížit o 8,21 

p. b., kdy došlo k výraznému poklesu cizích zdrojů. Ve srovnaní s konkurenční 

společností v posledních 3 letech dosahovala společnost Algeco řádově horších výsledků. 

V průměru byla zadluženost Algeca vyšší v této době o 14,05 p. b.  Společnost ovšem 

dosahuje hodnot, které jsou srovnatelné s hodnotami oboru, kdy její průměrná 

zadluženost je nižší o 6,21 p. b.  

Míra zadluženosti 

Pokud se podíváme, jak se vyvíjí poměr vlastního kapitálu k cizím zdrojům vidíme zde 

jasně rostoucí trend.  Vlastní kapitál během sledovaných let nedosahoval významných 

výkyvů, proto skutečnost růstu daného ukazatele je dána tím, že od roku 2014 do roku 

2017 pravidelně rostly cizí zdroje a opět jak již se projevilo v několika ukazatelích výše 

je zde významný nárust mezi lety 2016 a 2018, neboť v tomto období proběhl nejvyšší 

nárust v položce cizí zdroje, které se zvýšili meziročně o 145,49 %. Ve srovnání o 

oborovým průměrem si analyzovaná společnost stojí lepe její hodnoty jsou v průměru 

lepší o 10,58 p. b. 
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Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 

Pro hodnocení daného ukazatele je využíváno tzv. zlaté pravidlo financovaní, podle 

něhož by měl být dlouhodobý majetek krytý dlouhodobými zdroji. Vzhledem k tomu že 

hodnota daného ukazatele je vyšší než jedna ve všech letech kromě roku 2018, kdy daný 

ukazatel dosahuje hodnoty 0,9. Je možné konstatovat, že podnik je finančně stabilní, 

ovšem je třeba brát v potaz, že to znamená i to, že krátkodobý majetek je kryt 

dlouhodobými zdroji. Dále při hodnocení poměrně vysokých poměrů, je třeba mít na 

paměti charakter podnikatelské činnosti, který je představován výrobním závodem a 

pronájmy modulu, které jsou všechny součástí majetku společnosti. Společnost Koma 

modular dosahovala během sledovaných let hodnot nižších než jedna. Tudíž na základě 

toho lze usuzovat, že část dlouhodobého majetku je kryta krátkodobými zdroji. Je tedy 

možné říci, že strategie financování je bezpečnější u společnosti Algeco. 

2.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

V následující části práce jsou zpracovány analýzy soustav ukazatelů. Nejdříve je 

vytvořena Altmanova analýza a následuje Kralickuv Quick test 
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Altmanův model 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty dílčích ukazatelů, které ovlivňují výslednou 

podoboru Z score, dále je zpracován graf, který dopomáhá jednoduší interpretaci 

výsledků. 

Tabulka 20 Altmanova analýza (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

ALTMANOVA ANALÝZA 2014 2015 2016 2017 2018 

x1: čistý pracovní kapitál/aktiva 0,35 0,38 0,28 0,11 0,07 

x2:nerozdělený zisk z minulých let/aktiva 0,55 0,51 0,38 0,30 0,34 

x3: EBIT/aktiva 0,07 0,12 0,14 0,04 0,04 

x4: vlastní kapitál (účetní hodnota)/cizí zdroje 2,92 2,68 1,57 0,70 0,99 

x5: tržby/ aktiva  1,07 1,29 1,73 0,83 1,23 

Z score 3,23 3,49 3,33 1,59 2,12 

 

 

Graf  7 Altmanova analýza (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

Z grafu je patrné že v prvních třech sledovaných letech dosahovaly hodnoty Ze score 

uspokojivých hodnot, ovšem v letech 2017 a 2018 se hodnoty Z score dostaly do tzv. 

šedého pásma a hodnocení celkové situace tak není jednoznačné. Mezi lety 2016 a 2017 

došlo ke snížení všech dílčích ukazatelů Altmanovy analýzy. Největší propad byl 

zaznamenán u ukazatel x5. Kdy v roce 2017 došlo k výraznému poklesu tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Druhy největší vliv měl ukazatel x4, tedy ukazatel míry 

zadluženosti meziročně změnil o 81,84 p. b. V roce 2018 došlo k navýšení ukazatele o 

0,53. Důvodem bylo především zlepšení dílčích ukazatelů, které způsobily tak výrazný 

pokles hodnoty Z score v roce 2017.  
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Cílem Altmanova modelu je včasné odhalení, zda analyzovaná společnost je ohrožena 

bankrotem. Pokud se tedy podíváme na vývoj Z score souhrnně a s ohledem nárustu 

v roce 2018 je možné konstatovat, že v následujících letech není společnost ohrožena 

bankrotem.  

Kralickuv Quick test 

Kralickův test, jakožto zástupce bonitních modelů poskytuje možnost vyhodnocení jak 

finanční stability, tak i výnosové situace společnosti, pro názornost byly zvolena 

prezentace pomocí sloupcového grafu, kde jsou zmíněné kategorie zaneseny 

Tabulka 21 Kralickuv Quick test (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

KRALICKŮV QUICK TEST 2014 2015 2016 2017 2018 

R1 Vlastní kapitál/Aktiva celkem 0,74 0,73 0,61 0,41 0,50 

  4 4 4 4 4 

R2 (Dluhy celkem + Peněžní prostředky)/Provozní CF 1,63 4,01 -3,32 -5,54 4,00 

  4 3 4 4 3 

R3 Zisk před daněmi a úroky/Aktiva celkem 0,07 0,12 0,14 0,04 0,04 

  1 2 3 1 1 

R4: Provozní CF/Provozní výnosy 0,16 0,07 -0,08 -0,12 0,08 

  4 2 0 0 3 

. 

 

Graf  8 Kralickův Quick test (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

V tabulce jsou zahrnuty výsledky rovnic za sledované období. K jednotlivým výsledkům 

jsou přiřazeny bodové hodnoty. 
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Z grafu je patrné, že lze situaci podniku vyhodnotit jako dobrou, neboť ukazatel souhrnné 

situace se nachází v pásu tolerančních mezích. Pokud jde o finanční stabilitu je patrné, že 

společnost vykazuje velmi dobré výsledky a ve všech sledovaných letech se dostala 

dokonce nad horní hranice. Vývoj výnosové situace ovšem zaznamenal do roku 2017 

výrazný klesající trend, kdy v roce 2017 došlo dokonce poklesu pod dolní mez, kdy tato 

skutečnost byly způsobena, že provozní CF dosáhlo dokonce záporné hodnoty. Ovšem 

v roce 2018 se již výnosová situace společnosti zlepšila dosáhla hodnoty 2, především 

díky výrazně lepšímu výsledku provozního CF. 

S ohledem na zlepšení situace v roce 2018 a poměrně stabilních výsledků mezi lety 2014 

až 2016 je možné ohodnotit stav společnosti jako uspokojující. 
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2.2.5 SWOT analýza 

V následující části práce je zpracována SWOT analýza, která v shrnuje výsledky ze 

strategické a finanční analýzy. 

Silné stránky 

- Podnik s dlouholetou tradicí na českém trhu působí od roku 1998, celosvětové 

působení se mapuje od roku 1955 

- Fúze v roce 2018 zvýšily výrazným podíl společnosti na trhu, rozšířil se nájemní 

park tudíž je společnost více konkurence schopná, dokáže reagovat na  

- Produktové řady kontejnerů jsou navrženy tak, aby pokryly požadavky zákazníku 

- Certifikace modulárních staveb dle ČSN EN ISO 9001:2009, 

14001:2005,18001:2008 

Slabé stránky 

- Závislost výroby na dodavatelích rámů, dodávky a odvozy kontejnerů jsou závislé 

na kapacitních možnostech dodavatelů 

- Velká míra fluktuace zaměstnanců na technických pozicích 

- Klesající rentabilita 

- Závislost na několika silných odběratelích 

Příležitosti 

- Rozšiřování nabídky služeb Servis 360 v závislosti na aktuální potřebách 

zákazníků 

- Zjednodušení řízení zásob tudíž možnost zrychlení doby obratu zásob 

- Vývoj nových typů jednotek 

- Nízká pravděpodobnost vstupu nových konkurentů na trh z důvodu vysoké 

kapitálové náročnosti 

Hrozby 

- Velké množství potencionální konkurentů 

- Citlivost na vývoj hospodářského cyklu 

- Výkyvy měnových kurzů 

- Existence substitut 
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3 NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU  

V následující části práce budu navrhnut finanční plán pro společnost Algeco, s. r.o. pro 

období 2019-2022. Východiskem tohoto plánu jsou předcházející kapitoly práce. 

3.1 Předpoklady pro sestavení finančního plánu 

Cílem sestavení finančního plánu by mělo být získání představy o tom, jak se bude vyvíjet 

finanční situace podniku v následujících letech, měl by dopomoci naleznout budoucí 

rizika a jaké naopak se jaké příležitosti může podnik v budoucnu realizovat. 

Společnost zaznamenala růst tržeb mezi roky 2018 a 2019 o 14 %, poměrně významný 

narůst byl způsoben fúzi se společností Touax a Rent-a-cont, kdy došlo k poměrně 

výraznému zvýšení tržního podílu společnosti. Tudíž do budoucna společnost počítá 

s pokračujícím růstem tržeb, ideálně na úrovni, která byla zaznamenána v přecházejícím 

období. 

Likvidita 

V otázkách likvidity je zásadní existence nástroje cash pooling, kdy je společnost povinna 

odvádět přebytečné finanční prostředky. Ovšem ke konci roku 2018 vykazuje společnost 

závazek: Ovládaná ovládající osoba. Tudíž se dá předpokládat postupné umořování 

tohoto dluhu, ovšem je nutné nadále udržovat finanční prostředky, tak aby byla společnost 

nadále schopná hradit závazky svým dodavatelům, tudíž je nutné udržet stav na podobné 

úrovni jako tomu bylo v roce 2018. 

Zadluženost 

Společnost v současné době má jediný závazek, a to výše zmíněný: Ovládaná ovládající 

osoba, tento závazek vznikl v souvislosti s fúzí se společností Touax, kdy celková 

zadluženost vzrostla na 58%. Do budoucna ovšem společnost počítá s postupným 

umořováním dluhu, a tudíž se snížením celkové zadluženosti pod 50%. V budoucích 

obdobích nelze předpokládat, že společnost bude využívat financování prostřednictvím 

bankovních úvěrů. V případě, že by mělo dojít k podobné investiční akci jako tomu bylo 

v roce 2018 dá se předpokládat, že financování by opět proběhlo v rámci skupiny. 
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Investice 

V rámci skupiny jsou poměrně striktně daná pravidla, co se týče čerpání kapitálových 

výdajů a z ohledem na skutečnost, proběhlé fúze kdy vzrostl majetek společnosti 

především z důvodu nárustu počtu kontejnerů v nájemním parku a vzhledem k tomu ze 

v roce 2016 a 2017 transfery kontejneru tvořili zásadní část investic, nelze do budoucna 

očekávat, že hodnota investic bude významného charakteru, z ohledem na to, že nebude 

docházet k masivním nákupům nových jednotek. Z toho důvodu v rámci sestavení plánu 

dlouhodobého majetku bude vycházeno z plánu společnosti. 

3.2 Prognóza tržeb 

Sestavení prognózy tržeb je stěžejním úkolem, aby mohlo následně dojít k sestavení 

finančního plánu. Pro sestavení prognózy byly použity tržby z prodeje vlastních výrobků 

a služeb, důvodem je skutečnost, že tržby za prodej zboží společnost vykázala pouze 

v roce 2018 a to v zanedbatelné výši 51 tis. Kč. 

Nejdříve je nutné kvalifikovat relevantní odvětví, do kterého analyzovaná společnost 

spadá, v případě společnosti Algeco, s. r. o. se jedná o sekci C – Zpracovatelský průmysl, 

odvětví 25 – Výroba kovových konstrukcí. Celkově tedy CZ-NACE 2511. Jedná se tedy 

o kovové konstrukce, které mají své použití především v průmyslu a dále o výrobu 

prefabrikovaných budov z kovů což je ekvivalent modulárních staveb. 

V následující tabulce jsou zahrnuty vybrané makroekonomické ukazatele, jenž by 

potencionálně mohly mít vliv na tržby zkoumaného odvětví. 
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Tabulka 22 Makroekonomické ukazatel (Zdroj: zpracováno dle ČSU 2020) 

ROK 
HDP běžné ceny v mil. 

Kč 

HDP reálné 

meziroční růst 
inflace 

HDP nominální 

růst 

2009 3930409 -4,70% 1,90% -2,80% 

2010 3962464 2,30% -1,50% 0,80% 

2011 4033755 2,00% -0,20% 1,80% 

2012 4059912 -0,80% 1,50% 0,70% 

2013 4098128 -0,50% 1,40% 0,90% 

2014 4313789 2,70% 2,50% 5,20% 

2015 4595783 5,30% 1,20% 6,50% 

2016 4767990 2,50% 1,30% 3,80% 

2017 5047267 4,40% 1,40% 5,80% 

2018 5328738 2,80% 2,60% 5,40% 

2019 5652000 2,50% 3,60% 6,10% 

2020 5913000 2,00% 2,60% 4,60% 

2021 6168000 2,20% 2,10% 4,30% 

2022 6005000 1,80% 2,00% 3,80% 

 

Prognóza tržeb byla stanovena podle závislosti tržeb odvětví na vybraném 

makroekonomickém ukazatele, který dosáhl nejvyššího korelačního koeficientu. Na 

následující tabulce jsou tyto koeficienty vypočteny. 

Tabulka 23 Korelační koeficient (Zdroj: vlastní zpracování) 

KORELAČNÍ KOEFICIENT výsledné hodnoty 

HDP běžné ceny 0,89926 

HDP reálné meziroční růst 0,68636 

inflace 0,50812 

HDP nominální růst 0,87284 

 

Je tedy patrné, že nejvyšší hodnoty dosahuje Personův koeficient v případě hrubého 

domácího produktu v běžných cenách, kdy se jedná o hodnotu 0,8993. Daný koeficient 

může dosahovat hodnot na intervalu od -1 do 1, kdy se všeobecně volí vždy ukazatel, 

který vykazuje nevyšší hodnotu. 

Dalším krokem je získání trendu, který nejvíce kopíruje dosavadní vývoj tržeb v odvětví. 

V následujících grafech jsou vypočteny následující trendy: lineární, exponenciální, 

logaritmický. 
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Graf  9 Lineární trend (Zdroj: vlastní zpracování) 

V případě lineárního trendu vidíme, že koeficient determinace dosáhl hodnoty 

R2=0,8086747 jedná se o poměrně uspokojující výsledek, ovšem je to teprve první 

hodnota, pro kvalifikované rozhodnutí je potřeba vypočítat trendy jiné a po vzájemném 

porovnání vybrat ten nejvhodnější. 

 

 

Graf  10 Exponenciální trend (Zdroj: vlastní zpracování) 

Na grafu výše je zobrazen exponenciální trend závislosti, zde vyšel koeficient 

determinace R2=0,72911698. Opět se jedná o poměrně vysoké číslo, ovšem hodnota je 

y = 30,5833300x - 52 463 990,5865354
R² = 0,8086747
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nižší než v případě lineárního trendu, tudíž exponenciální trend se nejeví jakožto vhodný 

pro následující výpočty.  

 

Graf  11 Logaritmický trend (Zdroj: vlastní zpracování) 

V případě logaritmického trendu bylo dosaženo koeficientu determinace R2=0,8265442 

jedná se tudíž o nejvyšší závislost. Dalo by se tedy říci, že logaritmický trend by mohl 

být nejvíce vhodný pro následující výpočty. 

V následující tabulce jsou uvedeny dopočtené hodnoty tržeb daného odvětví pomocí 

regresní analýzy, pro predikované období 2019 až 2022, dle výše zmíněných trendů. 

Tabulka 24 Prognóza trhu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Prognóza trhu-

regresní analýza  
2018 2019 2020 2021 2022 

Lineární v tis. Kč 105594413 120392991 128375240 136173989 131188906 

meziroční růst v %   14,01% 6,63% 6,07% -3,66% 

průměr   5,76% 

Exponenciální v tis. Kč 105594413 131286702 144975317 159726583 150133290 

meziroční růst v %   24,33% 10,43% 10,18% 6,39% 

průměr   12,83% 

Logaritmický v tis. Kč 105594413 118070972 124420404 130358786 126591902 

meziroční růst v %   11,82% 5,38% 4,77% -3,66% 

průměr   4,58% 

 

y = 140648879,6516270ln(x) - 2068670300,3123100
R² = 0,8265442
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Je tedy patrné, že pro další výpočty se dají použít buď trend lineární nebo logaritmický. 

V případě lineárního trendu jsou patrné procentuálně vyšší nárusty tržeb v meziročním 

srovnání než u trendu logaritmického a v průměru je nárust v případě lineární závislosti 

vyšší o 1,18 p. b. 

Dále je možné predikovat tržby na základě času. Principiálně tato metoda funguje stejně 

jako v případě regresní analýzy, opět základním předpokladem jsou tržby podle oboru, 

ale makroekonomická proměnná je vyměněna za čas. Jsou tedy opět namodelovány typy 

trendy jako v případě regresní analýzy, zde ovšem již pouze lineární a logaritmický. 

 

Graf  12 Lineární trend časové řady (Zdroj: vlastní zpracování) 

V případě lineárního trendu vidíme vysoké číslo R2=0,9690823 ovšem stejně tak jako 

v případě regresní analýzy je v hodné opět porovnání s ostatními. 

 

y = 5 484 107,9794579x - 10 959 725 986,7539000
R² = 0,9690823
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Graf  13 Logaritmický trend časové řady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Logaritmický trend v případě závislosti tržeb odvětví na faktoru času opět dosahuje 

vysoké hodnoty koeficientu determinace a rozdíl je oproti lineárnímu zanedbatelný. 

Následuje tabulka, kde jsou opět vyčísleny prognózované hodnoty trhu pro jednotlivé 

trendy. 

Tabulka 25 Prognóza trhu časové řady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Prognóza trhu-časové 

řady  
2018 2019 2020 2021 2022 

Lineární 105 594 413 112688024 118172132 123656240 129140348 

meziroční růst v %   6,72% 4,87% 4,64% 4,43% 

průměr   5,17% 

Logaritmický 105 594 413 112660406 118128632 123594151 129056967 

meziroční růst v %   6,69% 4,85% 4,63% 4,42% 

průměr   5,15% 

 

Je patrné, že vzhledem k tomu, že koeficienty determinace vycházeli téměř totožné jak 

v případě lineárního, tak i logaritmického trendu je patrné že i meziroční nárusty tak jako 

průměrný nárust jsou u obou variant téměř totožné. 

Následuje krok, kdy je třeba vybrat trend, který nejlépe popisuje dosavadní vývoj. 

Z regresní analýzy tak i z analýzy časových řad vyplívá, že nejnižší hodnoty korelačního 

koeficientu vykazuje závislost exponenciální v případě regresní analýzy, kdy mezi roky 

2018 a 2019 předpokládá růst o 24,33 %. Nelze očekávat že by došlo k tak vysokému 

y = 11 043 082 397,8826000ln(x) - 83 929 145 850,8209000
R² = 0,9692309
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nárůstu proto tržby, proto tržby, které byly dopočteny na základě exponenciálního trendu 

nebudou dále zohledněny. Pro optimistickou variantu se jeví jako vhodný trend lineární 

v případě regresní analýzy dosahuje poměrně vysokého korelačního koeficientu 

R2=0,8086747 a průměrného růstu tržeb 8,91% s nárustem v prvním roce o 14,01% což 

odpovídá i meziročnímu nárustu mezi lety 2017 a 2018, kdy tržby společnosti za prodej 

vlastních výrobků a služeb rostly o 14,24%. V případě pesimistické varianty se jeví 

vhodné využití prognózy trhu na základě logaritmického trendu. 

V případě optimistické varianty finančního plánu tedy budou tržby vycházíte 

z následujícího vztahu. 

y = 30,583330x - 52 463 990,586535 

R² = 0,808675 

y=prognóza tržeb odvětví 

x= prognóza HDP v běžných cenách  
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Optimistická varianta 

V následující tabulce jsou uvedeny predikované tržby společnosti Algeco, s. r. o. za 

prodej výrobků a služeb v optimistické variantě pro roky 2019 až 2022. 

Tabulka 26 Optimistická varianta tržeb 2019-2022 (Zdroj: vlastní zpracování) 

ROK 
tržby Algeco 

v tis.Kč 

tržby odvětví v 

tis.Kč 

Index 

růstu 

trhu 

tržní 

podíl 

index 

změny 

2009 467 334 53 722 752   0,87%   

2010 556 759 60 460 332 1,125 0,92% 1,06 

2011 826 837 71 796 220 1,187 1,15% 1,25 

2012 714 962 78 569 607 1,094 0,91% 0,79 

2013 628 030 82 576 147 1,051 0,76% 0,84 

2014 515 221 85 821 093 1,039 0,60% 0,79 

2015 733 484 92 304 075 1,076 0,79% 1,32 

2016 964 702 92 539 838 1,003 1,04% 1,31 

2017 750 431 101 869 822 1,101 0,74% 0,71 

2018 857 269 105 594 413 1,037 0,81% 1,10 

2019 977 411 120 392 991 1,140 0,81% 1,00 

2020 1 042 215 128 375 240 1,066 0,81% 1,00 

2021 1 105 530 136 173 989 1,061 0,81% 1,00 

2022 1 065 058 131 188 906 0,963 0,81% 1,00 

 

Z tabulky je tedy patrné, že v plánovaném období tj. 2019 až 2021 budou tržby 

společnosti za prodej vlastních výrobků růst konkrétně o 14%, 6,6 % a 6,1% a následně 

pokles o 3,7 % , počítá se tedy s poměrně vysokým nárustem tržeb především mezi lety 

2018 a 2019, vychází to i z předpokladu že mezi roky 2017 a 2018 byl narůst tržeb 14,2 

% je tady tedy předpoklad stabilního růstu. V dalších letech již v závislosti na HDP a 

vývoji trhu lze počítat se snížením tempa růstu tržeb. Pro výpočet je stěžejní ukazatel 

indexu změny, který vyjadřuje změnu tržního podílu společnosti. Mezi lety 2017 a 2018 

zde byl zaznamenán poměrně vysoký nárust o 0,39 (mezi danými lety proběhla fúze), do 

budoucna ovšem není pravděpodobný další významný růst společnosti byl tedy index 

změny stanoven na hodnotu 1.  
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Pesimistická varianta růstu tržeb 

V pesimistické variantě růstu tržeb společnosti se počítá s následujícím vývojem. 

Tabulka 27 Pesimistická varianta tržeb 2019-2022 (Zdroj: vlastní zpracování) 

ROK 
tržby Algeco v tis. 

Kč 

tržby odvětví 

v tis. Kč 

Index 

růstu 

trhu 

tržní 

podíl 

index 

změny 

2009 467 334 53 722 752   0,87%   

2010 556 759 60 460 332 1,125 0,92% 1,06 

2011 826 837 71 796 220 1,187 1,15% 1,25 

2012 714 962 78 569 607 1,094 0,91% 0,79 

2013 628 030 82 576 147 1,051 0,76% 0,84 

2014 515 221 85 821 093 1,039 0,60% 0,79 

2015 733 484 92 304 075 1,076 0,79% 1,32 

2016 964 702 92 539 838 1,003 1,04% 1,31 

2017 750 431 101 869 822 1,101 0,74% 0,71 

2018 857 269 105 594 413 1,037 0,81% 1,10 

2019 958 560 118 070 972 1,118 0,81% 1,00 

2020 1 010 108 124 420 404 1,054 0,81% 1,00 

2021 1 058 319 130 358 786 1,048 0,81% 1,00 

2022 1 027 737 126 591 902 0,963 0,81% 1,00 

 

Dle této varianty porostou tržby společnosti pomalejším tempem konkrétně mezi roky 

2018 a 2019 o 11,8% oproti pozitivní variantě, kde daný růst je počít vyšší o 2,21 p. b. 

v dalších letech je rovněž tempo růstu pomalejší v průměru o 0,85 p. b. 

3.3 Generátory hodnoty 

Pro výpočet generátoru zisková marže byly použity oba přístupy, a to výpočet shora a 

zdola. Tento ukazatel vyjadřuje poměr provozního výsledku hospodaření před odpisy a 

tržbami. 

3.3.1 Tržby 

V následujícím grafu jsou znázorněny tržby jak pro optimistickou, tak i pesimistickou 

variantu finančního plánu. Prognózovány byly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

z důvodu, že tržby za prodej zboží společnost vykázala pouze v posledním analyzovaném 

roce (2018). 
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Graf  14 Variantní vývoj tržeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tržby jsou základní položkou, která musí být naplánována, aby mohli být dále využity 

jako poklad. Jsou východiskem jak pro metodu procentuálního podílu na tržbách, tak i 

pro metodu doby obratu. 

3.3.2 Zisková marže 

Pro výpočet ziskové marže existuj dva přístupy. Jedná se o přístupy shora a zdola, kdy 

výsledek obou postupů je shodný. V práci budou vypočítaný oba přístupy. Daný 

generátor vyjadřuje poměr mezi provozním výsledek hospodaření před zdaněním a 

tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Optimistická varianta 

V následující tabulce je vypočtena zisková marže shora pro optimistickou variantu 

finančního plánu. 

Tabulka 28 Zisková marže shora (Zdroj: vlastní zpracování) 

ZISKOVÁ MARŽE  2014 2015 2016 2017 2018 

Provozní VH před odpisy 57663 97731 120810 93515 75749 

Zisková marže  11,19% 13,32% 12,52% 12,46% 8,84% 

Průměr  11,67% 

ZISKOVÁ MARŽE  2019 2020 2021 2022  
Provozní VH před odpisy 118 391 122 989 128 710 122 798  
Zisková marže  11,70% 11,80% 11,64% 11,53%  
Průměr  11,67%  
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Pro období 2014 až 2018 byla provozní zisková marže vypočtena jako podíl provozního 

výsledku hospodaření k tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb. Výsledné hodnoty 

provozní ziskové marže vyšli v průměru na hodnotě 11,67 % 

Daná hodnota byla použita tak, aby průměrná zisková marže v plánovaném období 

dosáhla stejné hodnoty. Daný přístup byl využit pro obě varianty. 

Dále nesleduje výpočet ziskové marže zdola pro optimistickou variantu, z níže 

zobrazeného přehledu jsou patrné dílčí položky. Většina plánovaných položek byla 

vypočtena na základě vývoje v minulých letech, a tudíž je u nich očekáván konstantní 

budoucí vývoj. Jedná se konkrétně o položky výkonové spotřeby, změny stavu zásob 

vlastních výrobků a služeb, aktivace a ostatní provozní náklady a výnosy. Položka osobní 

náklady byla upravena, vzhledem k vysokému nárůstu v roce 2018 na hodnotu 23,72%. 

Což by v budoucích letech vedlo nadhodnocení této kategorie nákladů. 

V tabulce jsou uvedeny procentuální podíly na tržbách za jednotlivé kategorie za 

analyzované období, a následně byl vypočten průměr na jehož základě byly stanoveny 

položky výkazu zisku a ztráty v korunovém vyjádření. 

Tabulka 29 Ziskové marže podíly z tržeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

PODÍLY Z TRŽEB 2014 2015 2016 2017 2018 Průměr 

Výkonová spotřeba 80,22% 79,68% 79,06% 84,17% 70,79% 78,66% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti  0,85% -0,23% -0,61% -0,38% -3,16% -1,50% 

Aktivace (-) 3,42% 1,95% 1,73% -8,93% 4,30% 2,65% 

Osobní náklady 14,52% 10,85% 9,28% 13,28% 23,72% 11,98% 

Ostatní provozní náklady 8,88% 6,14% 6,85% 10,23% 14,24% 8,85% 

Ostatní provozní výnosy 10,53% 8,27% 6,60% 10,83% 13,48% 9,65% 
Tabulka 30 Zisková marže zdola (Zdroj: vlastní zpracování) 

ZISKOVÁ MARŽE Z DOLA v tis. Kč 2019 2020 2021 2022 

Tržby 977 411 1 042 215 1 105 530 1 065 058 

Výkonová spotřeba 768 808 819 781 869 582 837 749 

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -6 896 -10 605 -13 000 -13 724 

Aktivace (-) 25 948 27 669 29 350 28 275 

Osobní náklady 121 174 124 857 132 442 127 594 

Ostatní provozní náklady 86 530 92 267 97 872 94 289 

Ostatní provozní výnosy 94 359 100 615 106 728 102 820 

Provozní zisk před odpisy 114 311 122 989 128 710 122 798 
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Pesimistická varianta 

V případě pesimistické varianty, je patrné tempo růstu provozního výsledku hospodaření 

před odpisy ve výši 5,8%. Výše ziskové marže je mezi 11,53% až 11,70%, což znamená 

že průměrná hodnota je na úrovni let 2014 až 2018. 

Tabulka 31 Zisková marže shora pesimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

ZISKOVÁ MARŽE  2014 2015 2016 2017 2018 

Provozní VH před odpisy v tis. Kč 57663 97731 120810 93515 75749 

Zisková marže  11,19% 13,32% 12,52% 12,46% 8,84% 

Průměr  11,67% 

ZISKOVÁ MARŽE  2019 2020 2021 2022  
Provozní VH před odpisy v tis. Kč 112 113 119 200 123 213 118 495  

Zisková marže  11,70% 11,80% 11,64% 11,53%  
Průměr  11,67%  

 

V následující tabulce je detail položek pro ziskovou marži v pesimistické variantě, stejně 

jako v případě optimistické verze se podařilo dosáhnout stejné hodnoty výsledného 

výpočtu. 

Zisková marže i u této varianty vychází z předkladů, že vývoj položek bude konstantní 

na základě období 2014 až 2018, mimo položku osobní náklady, kde musely hodnoty být 

upraveny s ohledem na výkyv v roce 2018, který byl vysvětlen výše. 

Tabulka 32 Zisková marže zdola pesimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

ZISKOVÁ MARŽE Z DOLA v tis. Kč 2019 2020 2021 2022 

Tržby 958 560 1 010 108 1 058 319 1 027 737 

Výkonová spotřeba 753 980 794 526 832 448 808 393 

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -6 763 -10 278 -12 445 -13 243 

Aktivace (-) 25 448 26 816 28 096 27 284 

Osobní náklady 118829 121 011 126 787 123 123 

Ostatní provozní náklady 84 861 89 425 93 693 90 985 

Ostatní provozní výnosy 92 539 97 516 102 170 99 218 

Provozní zisk před odpisy 112 113 119 200 123 213 118 495 
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3.3.3 Čistý pracovní kapitál  

Dalším přístup ke stanovení položek rozvahy plánuje přístup na základě doby obratu, kde 

na základě dob obratu za analyzované období se vypočte průměrná hodnota na jejímž 

základě se součinem s plánovanými tržbami stanový plánované položky rozvahy. 

Jedná se o následující položky pracovního kapitálu: zásoby, pohledávky, krátkodobé 

závazky. Časové rozlišení aktiv a pasiv bylo naplánováno na základě hodnot, které byly 

vykázány v roce 2018, důvodem je skutečnost že není reálně možné odhadnout jejich 

budoucí výši. 

Průměrná doba obratu krátkodobých závazků byla vypočtena bez závazku ovládaná 

ovládající osoba, neboť tato položka zaznamenala v roce 2017 a 2018 znatelný nárůst, 

který byl způsoben fúzí a skupina financovala tuto velkou investici. Pokud by položka 

zůstala ponechána došlo by ke značnému navýšení budoucích hodnot krátkodobých 

závazků. 

V následující tabulce jsou zobrazeny doby obratu hlavních položek pracovního kapitálu 

a je k nim vyčíslen průměr, který byl použit jak pro optimistickou, tak i pro pesimistickou 

variantu finančního plánu. 

Tabulka 33 Doba obratu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Doby obratu (dny) 2014 2015 2016 2017 2018 průměr 

Doba obratu pohledávek 105 98 66 207 83 103 

Doba obratu závazků 71 64 51 137 47 68 

Doba obratu zásob 55 33 28 63 37 41 

 

Z předpokládané doby obratu pro budoucí období a plánovaných tržeb následně byly 

vypočteny predikované hodnoty výše uvedených položek v korunovém vyjádření. 

Tabulka 34 Hodnoty položek pracovního kapitálu pro optimistickou variantu (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Pracovní kapitál v tis. Kč 2019 2020 2021 2022 

Zásoby 111865 119282 126528 121896 

Pohledávky 280222 298801 316953 305350 

Časové rozlišení 814 814 814 814 

Krátkodobé závazky 185954 198283 210329 202629 

Ostatní pasiva 14 14 14 14 
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Pesimistická varianta vypadá následovně. 

Tabulka 35 Hodnoty položek pracovního kapitálu pro pesimistickou variantu (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Pracovní kapitál 2019 2020 2021 2022 

Zásoby 109708 115607 121125 117625 

Pohledávky 274817 289596 303418 294650 

Časové rozlišení 814 814 814 814 

Krátkodobé závazky 182368 192175 201347 195529 

Ostatní pasiva 14 14 14 14 

 

Jak je patrno vývoj položek pracovního kapitálu jak u pesimistické, tak u optimistické 

varianty je v čase rostoucí, skutečnost je dána že predikované tržby mají rovněž rostoucí 

trend. 

3.3.4 Investice do dlouhodobého majetku 

Společnost s ohledem na charakter svojí činnosti vlastní poměrně vysoký objem majetku, 

který je představován především samostatnými movitými věcmi, které jsou tvořen 

jednotkami kontejnerů, které jsou drženy za účelem pronájmu. Je tedy nutné je udržet 

konkurence schopné. Z toho vyplývá, že je nutné provádět na nich technické zhodnocení. 

Dále jsou nutné pravidelné nákupy mobiliáře, který je rovněž pronajímán a musí být 

obnovován. Do samostatných movitých věcí se dále řadí majetek, který slouží pro vlastní 

využití. V této kategorii společnost neočekává do budoucna vyšší investice než 

v minulých letech.  

Předpoklad pro budoucí investice 

Je nutné si uvědomit, že pouze fúzí ze společností Touax a Toax modular SK, se navýšila 

hodnota dlouhodobého majetku o téměř 100 mil. Kč. Celkově bylo do majetku v roce 

2018 naimportováno cca 1700 ks kontejnerů. Z toho tedy vyplívá, že pro příští období 

společnost neplánuje masivní nákupy kontejnerů jako tomu bylo např. v roce 2017. 

Ovšem není možné v dané kategorii plánovat čerpání investic v hodnotě nula, vždy bude 

docházet k situacím, kdy specifická zakázka si může žádat typ kontejneru, který nebude 

momentálně dostupný. 
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Výpočet pomocí koeficientu náročnosti. 

Při výpočtu investic do dlouhodobého majetku bylo nejprve potupováno následovně. 

Nejdříve byly vypočítány koeficienty investiční náročnosti za období 2014 až 2018. Pro 

jednotlivé kategorie majetku viz. následující tabulka a následně byl dopočten odhad 

investic netto pro růst tržeb v letech 2019 a 2022. Jak v optimistické, tak pesimistické 

variantě 

Tabulka 36 Odhad investic na základě růstu tržeb optimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Majetek Koeficient 

Odhad investic v tis. 

Kč(kumulovaná hodnota 

pro 2019-2022)) 

Nehmotný majetek 0,57% 501 

Stavby -2,90% 0 

Pozemky 0,00% 0 

Stroje přístroje a zařízení 44,64% 39 121 

 

Tabulka 37 Odhad investic na základě růstu tržeb pesimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Majetek Koeficient 

Odhad investic v tis. Kč 

(kumulované hodnota pro 

2019-2022) 

Nehmotný majetek 0,57% 395 

Stavby -2,90% 0 

Pozemky 0,00% 0 

Stroje přístroje a zařízení 44,64% 30 877 

 

V tabulce jsou tedy vyčísleny odhadované výše investic pro následující čtyři roky, na 

první pohled je patrné, že hodnoty získané výpočtem nejsou vypovídající, především 

v kategorii Stroje přístroje a zařízení (ekvivalent samostatných movitých věcí z rozvahy). 

Tato skutečnost je ovlivněna tím, že přírůstek tržeb v optimistické variantě je 87 647 tis 

a v pesimistické 69 177 tis. Kč, nejedná se tedy o vysoké nárusty. 

Pokud by bylo investováno pouze na základě výpočtu výše byl by objem investic výrazně 

nižší než výše odpisů a způsobilo by to vysoké nárusty finančního prostředků. 
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Plán investic dle podkladů společnosti 

Z důvodů uvedených výše jsem pro plán investic do samostatných movitých věcí vyšla 

z plánů, které má k dispozici společnost 

Plán dlouhodobého nehmotného majetku vyšel z výše vyčíslených hodnot, neboť 

v kategorii dlouhodobého nehmotného majetku je v současné době nedokončená 

investice v hodnotě 1 930 tis. Kč a další významnější akce podobného charakteru zatím 

v plánu společnost nemá. 

V položce pozemky vyšel koeficient náročnosti na hodnotě 0 %, neboť společnost 

v rámci analyzovaného období neuskutečnila nákup pozemků a ani takovou investici 

v budoucích letech neplánuje. 

V následující tabulce jsou podrobně rozepsány položky kategorie Samostatných 

movitých věcí v optimistické i pesimistické variantě pro rok 2019, další roky 

v optimistické variantě jsou odvozeny od procentuálního růstu tržeb. V případě 

pesimistické varianty byl rok 2019 očištěn o investice, které nelze považovat za provozně 

nutné a které teoreticky nemusejí při nižším tempo růstu tržeb vzniknout a tato výše pak 

byla ponechána i pro roky následující 

Tabulka 38 Detail investic do samostatných movitých věcí (Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů 

společnosti) 

Druh majetku Celkový součet 

Mobiliář 9 725 

Ostatní majetek 2 605 

IT 1 519 

Kontejnery od ICO společností 3 152 

TZH kontejnerů zářených před 2017 20 831 

TZH nových kontejnerů 785 

Nové kontejnery 1 369 

Hodnota pro optimistickou variantu 39 987 

Možné úpory 5 306 

Hodnota pro pesimistickou variantu 34 681 

 

V případě optimistické varianty jsou předpokládané investice pro následující roky 42 638 

tis. Kč, 42 416 tis. Kč a 38 523 tis. Kč. 
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V následující tabulce je uveden plán dlouhodobého majetku v optimistické variantě pro 

celé plánované období 2019 až 2022. 

Tabulka 39 Plán dlouhodobého majetku pro optimistickou variantu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kategorie majetku 2019 2020 2021 2022 

Nehmotný majetek   

Původní - odpisy 3 848 - - - 

             - zůstatková hodnota 0 - - - 

Nový      - investice brutto 125 125 125 125 

             - pořizovací hodnota  125 250 375 501 

             - odpis 0 31 63 94 

Celkem - odpisy 3 848 31 63 94 

             - zůstatková hodnota 125 219 282 313 

Stroje přístroje a zařízení   

Původní - odpisy 57 246 57 246 57 246 57 246 

             - zůstatková hodnota  232 963 175 717 118 471 61 225 

Nový      - investice brutto 39 987 42 638 42 416 38 523 

             - pořizovací hodnota  39 987 82 625 125 041 163 565 

             - odpisy 0 6 664 13 771 20 840 

Celkem - odpisy 57 246 63 910 71 017 78 086 

             - zůstatková hodnota 272 950 251 678 223 077 183 514 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku     
Původní - odpisy 1 089 1 089 1 089 1 089 

             - zůstatková hodnota  9 439 8 350 7 261 6 172 

Stavby         

Původní - odpisy 3 989 3 989 3 989 3 989 

             - zůstatková hodnota  54 775 50 786 46 797 42 808 

 

Jednotlivé položky byly tedy stanoveny podle komentáře výše. Navíc je zde ještě uvedena 

položka Oceňovací rozdíl k nabytému majetku, tato položka vznikla v souvislosti s fúzí 

se společností Rent-a – cont a její hodnota se pravidelně snižuje h hodnotu ročního odpisu 

1089 tis. Kč. 
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Nyní k pesimistické variantě plánu dlouhodobého majetku. 

Tabulka 40 Plán dlouhodobého majetku pro pesimistickou variantu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kategorie majetku 2019 2020 2021 2022 

Nehmotný majetek   

Původní - odpisy 3 848 - - - 

             - zůstatková hodnota  0 - - - 

Nový      - investice brutto 99 99 99 99 

             - pořizovací hodnota  125 224 323 421 

             - odpisy  0 31 56 81 

Celkem - odpisy 3 848 31 56 81 

             - zůstatková hodnota 99 166 209 227 

Stroje přístroje a zařízení   

Původní - odpisy 57 246 57 246 57 246 57 246 

             - zůstatková hodnota 232 963 175 717 118 471 61 225 

Nový      - investice brutto 34 681 34 681 34 681 34 681 

             - pořizovací hodnota  34 681 69 362 104 042 138 723 

             - odpisy 0 5 780 11 560 17 340 

Celkem - odpisy 57 246 63 026 68 806 74 586 

             - zůstatková hodnota 267 644 239 298 205 173 165 267 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku   

Původní - odpisy 1 089 1 089 1 089 1 089 

             - zůstatková hodnota  9 439 8 350 7 261 6 172 

Stavby   

Původní - odpisy 3 989 3 989 3 989 3 989 

             - zůstatková hodnota  54 775 50 786 46 797 42 808 

 

V případě obou variant byly odpisy vypočteny stejně, a to následovně u nehmotného 

majetku byla stanovena doba odpisu na 4 roky, u samostatných movitých věcí tato lhůta 

je šest let. 

3.4 Návrh finančního plánu 

V následující kapitole je obsažena stěžejní část práce, a to návrh finančního plánu pro 

společnost Algeco, s.r.o. pro období 2019 až 2022 ve dvou variantách provedení, a to 

v optimistické a pesimistické obě varianty obsahují výkaz zisku a ztráty, rozvahu a výkaz 

cash flow. 
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3.4.1 Optimistická varianta finanční plánu 

Nejdříve bylo třeba stanovit výši tržeb pomocí regresní analýzy, kdy byl zvolen lineární 

trend z důvodu, že kopíruje nárust tržeb, jaký byl zaznamenán mezi lety 2017 až 2018. 

Výše tržeb tedy byla odhadnuta v následující výši v roce 2019 977 441 tis. Kč, 2020 

1 042 215 tis. Kč, 2021 1 105 530 tis. Kč a v posledním plánovaném roce 2020 1 065 058 

tis, tato hodnota je nižší, neboť výše tržeb byla odvozena od ukazatele HDP v běžných 

cenách a pro rok 2022 se počítá s poklesem meziročního růstu. Většina plánovaných 

položek byla vypočtena pomocí metody procentuálního podílu na tržbách a dále pomocí 

metody doby obratu. Ovšem zmíněné přístupy není možné použít pro stanovení všech 

položek a některé tudíž bylo nutné stanovit na základě individuálního posouzení. 

Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

V následující tabulce je uveden plánovaných výkaz zisku ztráty. 

Tabulka 41 Plánovaný VZZ v optimistické variantě (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výkaz zisku a ztráty optimistická varianta v tis. Kč 2019 2020 2021 2022 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 977411 1042215 1105530 1065058 

Výkonová spotřeba 768808 819781 869582 837749 

Tržby za prodej zboží 0 0 0   

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -6896 -10605 -13000 -13724 

Aktivace (-) 25948 27669 29350 28275 

Osobní náklady 121174 124857 132442 127594 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 66172 69020 76157 83258 

Ostatní provozní výnosy 94359 100615 106728 102820 

Ostatní provozní náklady 86530 92267 97872 94289 

Provozní výsledek hospodaření (+/-) 48139 53969 52552 39540 

Výnosy z dlouhodobého finan. majetku - podíly 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 0 

Výnosy z ostatního dlouho. finančního majetku 0 0 0 0 

Náklady s ostatním dlouho. finančním majetkem 0 0 0 0 

Nákladové úroky a podobné náklady 10748 10748 7390 3348 

Ostatní finanční výnosy 8480 8480 8480 8480 

Ostatní finanční náklady 11862 11862 11862 11862 

Finanční výsledek hospodaření (+/-) -14130 -14130 -10772 -6730 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 34009 39840 41780 32810 

Daň z příjmu 6462 7570 7938 6234 

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 27547 32270 33842 26576 

Výsledek hospodaření za účetní období  (+/-) 27547 32270 33842 26576 
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Výkonová spotřeba byla stanovena na základě procentuálního podílu k tržbám. Tudíž je 

patrné že s růstem tržeb musí růst i tato položka výkazu, mimo roku 2020 kdy je plánován 

pokles růstu tržeb. Stejným způsobem byly stanoveny i položky změna stavu zásob 

vlastní činnosti. 

Položka osobní náklady byla rovněž taky stanovena na základě procentuálního podílu 

k tržbám, ovšem byla očištěna výkyv v roce 2018, kdy osobní náklady meziročně vzrostly 

o 78% a zahrnutí hodnoty roku 2018 v plné výši by způsobilo nadhodnocení této položky 

pro plánované období. 

Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady u daných položek došlo ke stanovení 

výše odpisu na základě procentuálního podílu tržeb, jedná se o položky výkazů, které 

souvisí především s odprodejem majetku a přesnější odhad jejich výše by byl 

problematický. Společnost počítá s odprodejem kontejnerů zhruba na úrovni, jaké tomu 

bylo v předcházejících letech, kdy bude záležet především na poptávce ostatních ICO 

společností. 

Položka úpravy hodnot z provozní oblasti zahrnuje odpisy dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku. Výše odpisu je stanovena jako součet výše odpisů majetku, který 

již společnost měla v majetku ke konci roku 2018 a nových investic v plánovaných 

období 2019 až 2022. 

Nákladové úroky vznikají v návaznosti na závazek ovládaná ovládající osoba, který je 

postupně umořován z toho důvodu v čase klesá i hodnota této položky. Úroková míra je 

7,47%.  Vzhledem k existenci uvedeného závazku společnost bude dosahovat záporného 

finančního výsledku. 

Ostatní finanční výnosy a ostatní finanční náklady byly naplánovány ve stejné výši jaké 

dosáhly v roce 2018. 

S ohledem na skutečnost, že společnost bude v následujících letech vykazovat zisk je 

nutné plánovat i výši daně z příjmů. Výše úrokové sazby v současné době je 19%. 

Plánovaná rozvaha 

V tato kapitola se zabývá vybranými položkami aktiv, které byly naplánovány 

v souvztažnosti na ostatní výkazy. 
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Nejdříve strana aktiv. 

Tabulka 42 Plánovaná rozvaha (Zdroj: vlastní zpracování) 

ROZVAHA OPTIMISTICKÁ VARIANTA V tis. KČ 2019 2020 2021 2022 

AKTIVA CELKEM 778 449 778 117 769 899 743 967 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 345 120 318 864 285 248 240 641 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 060 2 154 2 217 2 249 

Software a nehmotné výsledky a výzkumu vývoje 125 219 282 313 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 1 935 1 935 1 935 1 935 

Dlouhodobý hmotný majetek 343 060 316 710 283 031 238 392 

Pozemky 3 242 3 242 3 242 3 243 

Stavby 54 775 50 786 46 797 42 808 

Hmotné movité věci a jejich soubory 272 950 251 678 223 077 183 514 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 9 439 8 350 7 261 6 172 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2 654 2 654 2 654 2 654 

OBĚŽNÁ AKTIVA 432 515 458 439 483 837 502 511 

Zásoby 111 865 119 282 126 528 121 896 

Pohledávky 280 222 298 801 316 953 305 350 

Peněžní prostředky 40 428 40 356 40 356 75 265 

Časové rozlišení aktiv 814 814 814 814 

 

V položce dlouhodobého nehmotného majetku byly investice stanoveny na základě 

koeficientu náročnosti, který vzešel z minulých let. Dále společnost vykázala ke konci 

roku 2018 saldo na účtu nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku. Jedná se 

dlouhodobější investiční projekt z toho důvodu byla tato hodnota ponechána na pořízení 

po celé plánované období. 

Pozemky, stavby a oceňovací rozdíl k nabytému majetku v kategorii dlouhodobého 

hmotného majetku budou mít stejný trend vývoje jako v předcházejících letech to 

znamená pozemky vzhledem k tomu, že se neodpisují zůstanou ve stejné výši, hodnota 

staveb a oceňovacího rozdílu se bude snižovat pravidelně o roční odpis.  

Saldo nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku ke konci roku 2018 vykázalo 

zůstatek 2 654 tis. Kč, vzhledem k problematickému odhadu, ve kterém budou investiční 

akce dokončeny byla tato položka naplánována v konstantní výši.  

Nejvýznamnější položkou dlouhodobého hmotného majetku představují hmotné movité 

věci a jejich soubory, pokud by byly investice v této kategorii vyčísleny na základě 
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koeficientu viz kapitola investice do dlouhodobého majetku, byly investice pro rok 2019 

stanoveny podle plánu investic společnosti a další roky byly odvozeny podle vývoje tržeb. 

Položky oběžných aktiv konkrétně zásoby a pohledávky byly stanoveny pomocí metody 

doby obratu a jak je patrno jejich hodnota je v čase rostoucí, což je dáno zvyšujícím se 

objemem tržeb. 

Peněžní prostředky byly převzaty z plánovaného cash flow. 

Pasivní strana rozvahy 

Tabulka 43 Plánovaná rozvaha (Zdroj: vlastní zpracování) 

ROZVAHA OPTIMISTICKÁ VARIANTA V tis. KČ 2019 2020 2021 2022 

PASIVA CELKEM                        778 449 778 117 769 899 743 967 

Vlastní kapitál                        374 895 407 165 441 007 467 583 

Základní kapitál                                               63 000 63 000 63 000 63 000 

Kapitálové fondy                                           25 717 25 717 25 717 25 717 

Fondy ze zisku 6 300 6 300 6 300 6 300 

VH minulých let                   252 331 279 878 312 148 345 990 

VH účetního období (+/-) 27 547 32 270 33 842 26 576 

Cizí zdroje                                     403 540 370 937 328 878 276 369 

Rezervy                                                          73 740 73 740 73 740 73 740 

Dlouhodobé závazky                                      0 0 0 0 

Krátkodobé závazky                                      185 954 198 283 210 329 202 629 

Krátkodobé závazky ovládaná ovládající osoba 143 846 98 914 44 809 0 

Časové rozlišení                                         14 14 14 14 

 

Položky vlastního kapitálu: základní kapitál, kapitálové fondy a fondy ze zisku zůstávají 

pro plánované období v nezměněné podobně.  

Výsledek hospodaření minulých let obsahuje kumulovaný výsledek hospodaření běžného 

účetního období z toho důvodu má tato položka rostoucí trend a výsledek hospodaření 

běžného účetního období byl přezvat z plánovaného výkazu zisku a ztráty. 

V cizích zdrojích položka rezervy byla naplánována v konstantní výši na základě roku 

2018.  

Součtová položka krátkodobé závazky, tak jak ji najdeme v rozvaze byla pro potřeby 

plánu rozdělena na dvě položky. Krátkodobé závazky jsou tvořeny převážně závazky 

z obchodních vtahů, tato položka byla tedy stanovena na základě doby obratu. Společnost 
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do budoucna předpokládá splacení závazku ovládaná ovládající osoba, který vznikl 

z důvodu fúze v roce 2018. Z důvodu, že se jedná o financování v rámci skupiny Algeco 

nejsou striktně stanoveny splátky ovšem daný závazek je úročen tudíž je žádoucí jeho 

rychlé umoření. Hodnota, o kterou se mezi ročně snižuje hodnota daného úvěru vzešla 

z plánovaného cash flow, kdy z přebytečné likvidity došlo ke snížení právě tohoto 

závazku. 

Položka časového rozlišení stejně tak jako v případě aktiv byla stanovena na stejné 

úrovni, jakou měla v roce 2018. 

Plánovaný výkaz cash flow 

Posledním výkazem, který je v rámci finančního plánu sestaven je výkaz o peněžních 

tocích. Zachycuje jak položky z výkazu zisku a ztráty tak i meziroční změny položek 

rozvahy.  

Tabulka 44 Přehled o peněžních tocích (Zdroj: vlastní zpracování) 

Přehled o peněžních tocích 2019 2020 2021 2022 

Stav peněžních prostředku na začátku období 38782 40428 40356 40356 

Výsledek hospodaření za účetní období   27547 32270 33842 26576 

Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 66172 69020 76157 83258 

změna zásob -23226 -7417 -7246 4632 

změna krátkodobých závazků 53215 -32603 -42059 -52509 

změna krátkodobých pohledávek -81950 -18579 -18152 11603 

Peněžní tok z provozní činnosti 41758 42691 42541 73561 

pořízení dlouhodobého majetku (netto investice) 26060 26256 33616 44609 

odpis DM -66172 -69020 -76157 -83258 

Peněžní tok z investiční činnosti -40112 -42763 -42541 -38649 

Změna VK 0 0 0 0 

změna dlouhodobých závazků 0 0 0 0 

změna bankovních úvěrů 0 0 0 0 

Peněžní tok z finanční činnosti 0 0 0 0 

Celkový peněžní tok za období (čisté CF) 1646 -73 0 34911 

Stav peněžních prostředku na konci období 40428 40356 40356 75267 

 

Položka výsledek hospodaření za účetní období byl převzat z plánovaného výkazu zisku 

a ztráty. Další položky v kategorie peněžního toku z provozní činnosti znamenají 

meziroční změny položek rozvahy. Jak je patrno peněžní tok z provozní činnosti dosahuje 

kladných hodnot. 
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Dále peněžní tok z provozní z investiční činnosti je v hodnotě ročních investic do 

dlouhodobého majetku. 

Peněžní tok z finanční činnosti je nulový což je dáno skutečností, že společnost nemá do 

budoucna neplánuje využití bankovních úvěrů ani vznik jiných dlouhodobých závazků či 

změny vlastního kapitálu. 

Celkový peněžní tok je v roce 2019 kladný v roce 2020 a 2021 nulový a v roce 2021 opět 

kladný. Stav v roce 2020 a 2021 kdy se peněžní toky z provozní a investiční činnosti 

v podstatě vyrovnávají je dán tím, že v rámci řízení likvidity byly volné peněžní 

prostředky použity na úhradu dluhu ovládaná a ovládající osoba. Hodnota, která může 

být použita na úhradu dluhu byla stanovena pomocí ukazatele okamžitá likvidita, kdy po 

odvedení nadlimitních volných finančních prostředků dosahoval ukazatel okamžité 

likvidity hodnot 0,2. 

3.4.2 Pesimistická varianta plánu 

Stejně tak jako v případě optimistické varianty bylo nejprve třeba stanovit výši tržeb pro 

plánované období. Plánované tržby jsou pro rok 2019 ve výši 958 560 tis. Kč, 2020 

1 010 108 tisk Kč, 2021 1 058 319 a pro rok 2020 ve výši 1 027 737 tis. Kč. Z uvedených 

tržeb jasně plyne, že i v případě pesimistické varianty společnost počítá s růstem tržeb 

ovšem v pomalejším tempu. 
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Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Nejprve tedy výkaz zisku a ztráty pro pesimistickou variantu 

Tabulka 45 Plánovaný VZZ v pesimistické variantě (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výkaz zisku a ztráty pesimistická varianta v tis. Kč 2019 2020 2021 2022 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 958560 1010108 1058319 1027737 

Výkonová spotřeba 753980 794526 832448 808393 

Tržby za prodej zboží 0 0 0   

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -6763 -10278 -12445 -13243 

Aktivace (-) 25448 26816 28096 27284 

Osobní náklady 118829 121011 126787 123123 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 66172 68135 73940 79745 

Ostatní provozní výnosy 92539 97516 102170 99218 

Ostatní provozní náklady 84861 89425 93693 90985 

Provozní výsledek hospodaření (+/-) 45941 51065 49273 38750 

Nákladové úroky a podobné náklady 10145 10145 6194 1623 

Ostatní finanční výnosy 8480 8480 8480 8480 

Ostatní finanční náklady 11862 11862 11862 11862 

Finanční výsledek hospodaření (+/-) -13527 -13527 -9576 -5005 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 32415 37538 39697 33745 

Daň z příjmu 6159 7132 7542 6412 

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 26256 30406 32154 27333 

Výsledek hospodaření za účetní období  (+/-) 26256 30406 32154 27333 

 

Princip stanovení většiny položek byl stejný jako v případě optimistické varianty z toho 

vyplívá že jejich výše se odvíjí od plánová výše tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb 

jedná se položky výkonová spotřeba, změna stavu zásob vlastní činnosti, aktivace, ostatní 

provozní výnosy a ostatní provozní náklady. 

Osobní náklady byly rovněž stanoveny na stejném principu jako v optimistické variantě 

a opět byly očištěny o nestandartní vývoj v roce 2018. 

Úpravy hodnot z provozní oblasti se odvíjí od výše plánovaných investic, pro 

pesimistickou variantu byla výše investic snížena a provozně méně významné položky, 

blíže vysvětleno v kapitole generátorů hodnoty. 

Výsledek hospodaření je plánován rovněž kladný tak jako u optimistické varianty ovšem 

oproti ní je nižší, protože je naplánovaný pomalejší růst tržeb. 
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Plánovaná rozvaha 

Nejdříve jsou přiblížena aktiva a následně pasiva rozvahy. 

Tabulka 46 Plánovaná rozvaha v pesimistické variantě (Zdroj: vlastní zpracování) 

ROZVAHA PESIMISTICKÁ VARIANTA V tis. KČ 2019 2020 2021 2022 

AKTIVA CELKEM 765 502 752 844 732 991 732 780 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 339 788 306 432 267 271 222 309 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 034 2 101 2 144 2 163 

Software a nehmotné výsledky a výzkumu a vývoje 99 166 209 227 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 1 935 1 935 1 935 1 936 

Dlouhodobý hmotný majetek 337 754 304 330 265 127 220 145 

Pozemky 3 242 3 242 3 242 3 243 

Stavby 54 775 50 786 46 797 42 808 

Hmotné movité věci a jejich soubory 267 644 239 298 205 173 165 267 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 9 439 8 350 7 261 6 172 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2 654 2 654 2 654 2 654 

OBĚŽNÁ AKTIVA 424 900 445 598 464 906 509 657 

Zásoby 109 708 115 607 121 125 117 625 

Pohledávky 274 817 289 596 303 418 294 650 

Peněžní prostředky 40 375 40 395 40 363 97 382 

Časové rozlišení aktiv 814 814 814 814 

 

I v případě rozvahy je zde rozdíl v plánování položek dlouhodobého majetku. Vzhledem 

k tomu, že byl plánovaný nižší přírůstek tržeb tak i investice vypočtené na základě 

koeficientu náročnosti vyšli nižší u položek, které byly naplánovaný na základě tohoto 

výpočtu. Stejně tak jako v optimistické variantě byla i zde položka hmotné movité věci a 

jejich soubory stanovena individuálně, neboť nelze předpokládat, že v případě nižšího 

růstu tržeb by se nedošlo k omezení kapitálových výdajů více bylo popsáno 

v generátorech hodnoty. 

Položky oběžných aktiv a pohledávky byly naplánovány pomocí metody doby obratu, 

tudíž stejně jako v optimistické variantě. Přístup k peněžním prostředkům byl stejný jako 

v případě optimistické varianty a jejich hodnota byla převzata z výkazu o peněžních 

tocích. 
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Tabulka 47 Plánovaná rozvaha v pesimistické variantě (Zdroj: vlastní zpracování) 

ROZVAHA PESIMISTICKÁ VARIANTA v tis. KČ 2019 2020 2021 2022 

PASIVA CELKEM                        765 500 752 842 732 989 732 778 

Vlastní kapitál                        373 602 404 008 436 162 463 495 

Základní kapitál                                               63 000 63 000 63 000 63 000 

Kapitálové fondy                                           25 717 25 717 25 717 25 717 

Fondy ze zisku 6 300 6 300 6 300 6 300 

VH minulých let                   252 329 278 585 308 991 341 145 

VH účetního období (+/-) 26 256 30 406 32 154 27 333 

Cizí zdroje                                     391 884 348 820 296 813 269 269 

Rezervy                                                          73 740 73 740 73 740 73 740 

Dlouhodobé závazky                                      0 0 0 0 

Krátkodobé závazky                                      182 368 192 175 201 347 195 529 

Krátkodobé závazky ovládaná ovládající osoba 135 776 82 906 21 726 0 

Časové rozlišení                                         14 14 14 14 

 

Položky vlastního kapitálu byly naplánovány na stejném principu jako v případě 

optimistické varianty. Za zmínku stojí ovšem položka Výsledek hospodaření účetního 

období, která zaznamenala v plánovaném období pomalejší růst a v roce 2020 pokles 

vzhledem k poklesu tržeb. Položka byly převzata z výkazu zisku a ztráty.  

Z cizích zdrojů mimo položku krátkodobé závazky ovládaná ovládající osoba byly 

hodnoty stanoveny stejně jako v případě optimistické varianty. Hodnota závazku 

ovládaná ovládající osoba je odvozena z výkazu o peněžních tocích, kdy přebytečná 

likvidita byla použita na úhradu tohoto dluhu. 
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Plánovaný výkaz cash flow 

Posledním plánovaný výkazem v pesimistické variantě je opět výkaz o peněžních tocích. 

Tabulka 48 Přehled o peněžních tocích pesimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Přehled o peněžních tocích v tis. Kč 2019 2020 2021 2022 

Stav peněžních prostředku na začátku období 38782 40375 40395 40363 

Výsledek hospodaření za účetní období   26256 30406 32154 27333 

Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 66172 68135 73940 79745 

změna zásob -21069 -5900 -5518 3500 

změna krátkodobých závazků 41559 -43063 -52007 -27544 

změna krátkodobých pohledávek -76545 -14779 -13822 8768 

Peněžní tok z provozní činnosti 36373 34800 34748 91802 

pořízení dlouhodobého majetku (netto investice) 31392 33356 39161 44962 

odpis DM -66172 -68135 -73940 -79745 

Peněžní tok z investiční činnosti -34780 -34780 -34780 -34783 

Změna VK 0 0 0 0 

změna dlouhodobých závazků 0 0 0 0 

změna bankovních úvěrů 0 0 0 0 

Peněžní tok z finanční činnosti 0 0 0 0 

Celkový peněžní tok za období (čisté CF) 1593 20 -32 57019 

Stav peněžních prostředku na konci období 40375 40395 40363 97382 

 

Z plánovaného výkazu CF je patrné že peněžní tok z provozní činnosti dosahuje 

v plánovaném období nižších hodnot, kromě roku 2022, tato skutečnost je ovšem 

ovlivněna tím že v roce 2022 došlo k doplatku závazku ovládaná ovládající osoba, který 

je v pesimistické variantě umořen rychleji z důvodu snížení kapitálových výdajů, jak je 

patrno v peněžním toku z investiční činnosti. Celkový peněžní tok tak byl pomocí splátek 

dluhu upraven tak, aby byl vyrovnaný. Hodnota okamžité likvidity pak dosáhne hodnoty 

okolo 0,2 v letech 2019 až 2021. V roce 2022 již je patrný přebytek hotovostních 

prostředků ovšem pravděpodobně by v průběhu roku došlo k odvodu finančního 

prostředků do cash poolu a hodnota této položky by tudíž byla v daném roce standartní. 
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3.5 Zhodnocení variant finančního plánu 

V následující kapitole je provedeno zhodnocení obou variant finančního plánu, včetně 

posouzení dodržení stanovených cílů. Pro zhodnocen finančního plánu jsou použity 

vybrané poměrové ukazatele. Červeným písmem jsou uvedeny hodnoty pro 

pesimistickou variantu plánu. 

Ukazatele rentability 

Nejdříve jsou uvedeny hodnoty, které byly dosaženy v letech 2014 až 2018 a následně 

hodnoty pro plánované období 2019 až 2021. 

Tabulka 49 Ukazatele rentability hodnoty 2014-2018 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatele RENTABILITY 2014 2015 2016 2017 2018 

ROA 7,14% 11,81% 13,64% 4,21% 4,37% 

ROE 6,81% 13,48% 18,02% 8,07% 3,65% 

ROS 4,76% 7,62% 6,36% 3,99% 1,48% 

 

Tabulka 50 Ukazatele rentability pro obě variantu plánu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatele RENTABILITY 2019 2020 2021 2022 

ROA 5,75% 6,50% 6,39% 4,86% 

ROE 7,35% 7,93% 7,67% 5,68% 

ROS 2,82% 3,10% 3,06% 2,50% 

ROA (pesimistická varianta) 5,56% 6,33% 6,26% 4,83% 

ROE (pesimistická varianta) 7,03% 7,53% 7,37% 5,90% 

ROS (pesimistická varianta) 2,74% 3,01% 3,04% 2,66% 

 

Je patrné, že v případě naplnění plánu by dosáhly ukazatele rentabilit v roce 2019 lepších 

hodnot, než jaké vykazují za rok 2018. Pokles je patrný u obou variant v roce 2022, kdy 

se předpokládá meziroční pokles tržeb a tím dojde ke snížení zisku. V cílech je uvedeno, 

že za ideální se považuje, pokud by společnost dosahovala úrovně rentabilit i pro 

plánované období, čehož by za předpokladu dodržení plánu mělo být dosaženo. 
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Ukazatele likvidity 

V tabulce níže jsou uvedeny hodnoty za analyzované období, aby bylo dosaženo větší 

názornosti při hodnocení plánu. 

Tabulka 51 Ukazatele likvidity hodnoty 2014-2018 (Zdroj: vlastní zpracování) 

UKAZATELE LIKVIDITY 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita 2,66 2,67 1,85 1,20 1,18 

Pohotová likvidita 1,89 2,14 1,44 0,94 0,86 

Okamžitá likvidita 0,41 0,55 0,48 0,09 0,14 

 

Tabulka 52 Ukazatele likvidity pro obě variantu plánu (Zdroj: vlastní zpracování) 

UKAZATELE LIKVIDITY 2019 2020 2021 2022 

Běžná likvidita 1,31 1,54 1,90 2,48 

Pohotová likvidita 0,97 1,14 1,40 1,88 

Okamžitá likvidita 0,22 0,20 0,19 0,37 

Běžná likvidita (pesimistická varianta) 1,34 1,62 2,08 2,61 

Pohotová likvidita (pesimistická varianta) 0,99 1,20 1,54 2,00 

Okamžitá likvidita (pesimistická varianta) 0,22 0,21 0,20 0,50 

 

Je zřejmé, že v případě optimistické varianty by se hodnoty ukazatele běžné likvidity 

dostaly v letech 2020 – 2021 do rozmezí doporučených hodnot. V pesimistické variantě 

hodnoty běžné likvidity dosahují vyšších hodnot, něž u optimistické varianty. 

V případě okamžité likvidity se dosažená hodnota pohybuje v okolo hodnoty 0,2, což je 

doporučená spodní hranice pro tento ukazatel. Ovšem je třeba zmínit, že hodnota 

peněžních prostředků byla na tuto hodnotu upravena uměle, neboť z přebytečné likvidity 

byl splácen závazek ovládaná ovládající osoba. V roce 2022 již je hodnota ukazatele 

okamžité likvidity nad doporučenou hranicí. 
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Ukazatelé zadluženosti 

V tabulce níže jsou uvedeny hodnoty zadluženosti v letech 2014 až 2018 a dále následuje 

tabulka pro zhodnocení plánů. 

Tabulka 53 Ukazatele zadluženosti hodnoty 2014-2018 (Zdroj: vlastní zpracování) 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost 25,51% 27,14% 38,91% 58,88% 50,21% 

Míra zadluženosti 30,71% 34,15% 56,42% 138,26% 79,63% 

Krytí DM dlouhodobými zdroji 1,74 1,92 1,60 1,29 0,94 

 

Tabulka 54 Ukazatele zadluženosti pro obě variantu plánu (Zdroj: vlastní zpracování) 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 2019 2020 2021 2022 

Celková zadluženost 51,84% 47,67% 42,72% 37,15% 

Míra zadluženosti 87,97% 72,99% 57,85% 43,34% 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 1,09 1,28 1,55 1,94 

Celková zadluženost (pesimistická varianta) 51,19% 46,33% 40,49% 36,75% 

Míra zadluženosti (pesimistická varianta) 85,16% 68,09% 51,14% 42,19% 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji  1,10 1,32 1,63 2,08 

 

V otázce zadluženosti byl vytyčen cíl postupného snižování zadluženosti, která vzrostla 

v roce 2017 na hodnotu téměř 60%. Jak je patrno, tak v případě obou variant plánu je 

tento cíl splněn, kdy v posledním roce již je splacen závazek, který vznikl z důvodu 

nutnosti financování fúze. Hodnota celkové zadluženosti se tudíž dostane na hodnotu 

37,15 % respektive 36,75%. Dojde tudíž ke snížení o téměř 14 p. b. Snížení zadluženosti 

se poměrně výrazně promítlo i do ukazatele míry zadluženosti a z ukazatele Krytí 

dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji je tedy možné vyčíst, že podnik bude 

finančně stabilní, neboť dlouhodobý kapitál bude využíván ke krytí oběžných aktiv. 
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Ukazatelé aktivity 

Posledními ukazateli, které budou v rámci části zhodnocení finančního plánu spočteny 

jsou ukazatele aktivity. 

Tabulka 55 Ukazatele aktivity hodnoty 2014-2018 (Zdroj: vlastní zpracování) 

UKAZATELE AKTVITY 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat celkových aktiv 1,07 1,29 1,73 0,83 1,23 

Doba obratu pohledávek  105,48 101,64 65,52 207,33 77,57 

Doba obratu závazků 71,32 63,68 68,25 241,83 116,15 

Doba obratu zásob 54,96 33,26 27,57 63,30 37,22 

Obrat zásob 6,55 10,82 13,06 5,69 9,67 

 

Tabulka 56 Ukazatele aktivity pro obě variantu plánu (Zdroj: vlastní zpracování) 

UKAZATELE AKTVITY 2019 2020 2021 2022 

Obrat celkových aktiv 1,26 1,34 1,44 1,43 

Doba obratu pohledávek 103,21 103,21 103,21 103,21 

Doba obratu závazků 121,47 102,66 83,08 68,49 

Doba obratu zásob 41,20 41,20 41,20 41,20 

Obrat zásob 8,74 8,74 8,74 8,74 

Obrat celkových aktiv (pes. varianta) 1,25 1,34 1,44 1,40 

Doba obratu pohledávek (pes. varianta) 103,21 103,21 103,21 103,21 

Doba obratu závazků (pes. varianta) 119,48 98,04 75,88 68,49 

Doba obratu zásob (pes. varianta) 41,20 41,20 41,20 41,20 

Obrat zásob (pes. varianta) 8,74 8,74 8,74 8,74 

 

V případě doby obratu aktiv je patrné že hodnoty pro rok 2019 jsou podstatě vyrovnané 

s rokem 2018 z toho vyplívá, že plánované investice vůči tržbám nezpůsobí výkyv 

v daném ukazateli v dalších letech byly investice odvozeny od objemu roku 2019 ovšem 

v poměru k tržbám dojde k navýšení daného ukazatele ovšem hodnoty se nedostanou nad 

maximum, které bylo vykázáno v roce 2016. 

Doba obratu závazků díky postupnému snižování významného závazku ovládaná 

ovládající osoba vykazuje klesající trend, kdy v roce 2022 se dostává na hodnotu, která 

byla vykázána v roce 2016 to je tedy před fúzí. Doba obratu pohledávek byla stanovena 

na základě průměru minulých let, proto hodnoty pro plán vykazují stejnou výši po celou 

dobu stejně tak jako obrat a doba obratu zásob.  
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo sestavit finanční plán pro společnost Algeco, s. r. o. na období čtyř let, 

od roku 2019 do roku 2022 ve dvou variantách provedení to je pro optimistický i 

pesimistický výhled a následně provést zhodnocení obou těchto variant. 

Nejprve byl definován samotný pojem finanční plánovaní, druhy finančních plánu a 

samotný postup sestavení finančního plánu. Představeny metody analýzy okolí a metody, 

které byly použity v rámci finanční analýzy společnosti. Tato část byly sepsána pomocí 

literárních zdrojů 

Na teoretickou část práce dále navázala analytická část, kde byla nejprve představena 

samotná společnost, pro kterou byl finanční plán sestaven. Byla zvolena společnost 

Algeco, s. r. o., zabývající se výrobou a pronájmem modulárních jednotek zde byla více 

přiblížena její hlavní činnost a historický vývoj. Dále bylo nastíněno okolí společnosti 

pro analýzu vnějšího okolí byly využita analýza SLEPT, následoval Porterův model, 

který přiblížil např. hlavní konkurenty společnosti a seznámil se společností Koma, pro 

kterou byly následně vypočteny ukazatele finanční analýzy. Dále následoval McKinseyho 

model pro analýzu vnitřního prostředí a identifikovány faktory, které mají vliv na úspěch 

společnosti. 

Aby mohl být finanční plán sestaven muselo dojít i k sestavení finanční analýzy, aby byl 

znám současný stav, a tudíž východiska pro sestavení plánu, zde je možné konstatovat, 

že společnost dosahuje uspokojivých hodnot s ohledem na srovnání s konkurencí i 

oborovým průměrem, je třeba vzít v potaz, že v roce 2018 došlo k významné události, 

kdy proběhla fúze ze společností Touax, s. r. o ., Touax Modula SK a Rent- a- cont, s. r.o. 

Při samotném sestavení plánu bylo nejprve nutné stanovit předpoklady, pro sestavení 

plánu dále následovalo vymezit relevantní trh a vypočítat prognózu pro plánované 

období. V rámci této činnosti je potřeba pomocí Pearsonova korelačního koeficientu 

určit, u které makroekonomické veličiny odpovídá její vývoj nejvíce vývoji tržeb. 

Největší koeficient vyšel v případě HDP v běžných cenách. V návaznosti na to byly 

sestaveno několik trendů, a následně byl zvolen ten, který nejvíce odpovídá vývoji 

v minulých období a na základě, kterého vyjdou tržby, jež je možné očekávat i 
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v návaznosti na minulý růst. Pro optimistickou variantu byl zvolen lineární trend a pro 

pesimistickou trend logaritmický. 

Dalším krokem pro sestavení finančního planu je výpočet generátorů hodnoty, postupně 

byly vypočteny: zisková marže, čistý pracovní kapitál a investice do dlouhodobého 

majetku. V případě generátoru investice do dlouhodobého majetku byla výše investic 

odvozena z plánu kapitálových výdajů společnosti pro rok 2019, neboť výpočet na 

základě nárustu tržeb by způsobil, že roční hodnota investic by se dostala výrazně pod 

hodnoty ročních odpisů. Hodnota investic je nižší, než byla v předcházejících letech což 

povede k poměrně rychlému poklesu majetku, je třeba si ale uvědomit, že do majetku 

byly naimportováno 1700ks kontejnerů, které společnost převzala, a tudíž velikost 

nájemního parku je nyní dostačující. 

Následně byly sestaveny plánované výkazy, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o 

peněžních tocích pro obě varianty, obě varianty byly následně zhodnoceny pomocí 

poměrových ukazatelů finanční analýzy. 

V předpokladech bylo stanoveno, že je možné očekávat pokles zadluženosti, k čemuž 

došlo, protože je možné očekávat umořování závazku ovládaná ovládající osoba, neboť 

dle plánu by společnost měla vykazovat přebytečnou likviditu, díky které bude toto 

možné. 

Celkově je možné říct, že v plánovaném období je reálné očekávat, že budou dodrženy 

stanovené předpoklady. Vzhledem k výraznému rozšíření nájemního parku modulárních 

jednotek je možné očekávat, že společnost bude schopna pokrýt poptávku po jejich 

službách, a tudíž je možné očekávat růst tržeb i pro budoucí období, na základě tohoto 

předpokladu byly tudíž obě varianty plánu sestaveny tak, že očekávají nárust tržeb. Dále 

by mělo dojít ke snížení hodnoty celkové zadluženosti výrazně pod 50%, neboť postupně 

bude umořován závazek, který vznikl v souvislosti s fúzemi v roce 2018. Pomocí řízení 

likvidity nelze očekávat, že by se společnost dostala do platební neschopnosti. 

Na základě finančního plánu se společnost může připravit na budoucí vývoj a korigovat 

svá rozhodnutí podle varianty, která bude více odpovídat aktuálnímu vývoji. 
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Příloha 1: Aktiva rozvahy 

ROZVAHA 2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 483184 561901 557957 905275 697685 

Pohledávky za upsaný základní kapitál   0  0  0  0  

DLOUHODOBÝ MAJETEK 211572 221963 218444 294616 371180 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1893 7448 6667 4418 5783 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  1 659  2 184  937  0  71  

Ocenitelná práva 234  0  5 730  3 596  3 777  

Software 234  0  5 730  3 596  3 777  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
  5 264  0  822  1 935  

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   5 264  0  822  1 935  

Dlouhodobý hmotný majetek 209679 214515 211777 290198 365397 

Pozemky a stavby 3 242  68 424  64 359  64 666  62 006  

Pozemky 3 242  3 242  3 242  3 242  3 242  

Stavby 68 697  65 182  61 117  61 424  58 764  

Hmotné movité věci a jejich soubory 137512  144480  143740  224312  290209  

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0  0  0  0  10 528  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
228  1 611  3 678  1 220  2 654  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   0  1 534  0  0  

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   1 611  2 144  1 220  2 654  

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

OBĚŽNÁ AKTIVA 346007 338955 337506 607437 325691 

Zásoby 78 659  67 769  73 867  131958  88 639  

Materiál 68 072  58 493  70 501  87 662  72 657  

Nedokončená výroba a polotovary 8 433  8 085  3 106  7 760  2 779  

Výrobky a zboží 2 154  1 191  260  36 536  13 203  

Výrobky   1 191  260  36 536  12 974  

Zboží 0  0  0  0  229  

Pohledávky 150962 200037 175568 432186 198272 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 13543 

Odložená daňová pohledávka 0  0  0  0  13 543  

Pohledávky ostatní 0  0  0  0  0  

Krátkodobé pohledávky 150962 200037 175568 432186 184729 

Pohledávky z obchodních vztahů 65 329  92 119  160987  148097  167775  

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 69 482  94 967  0  5  0  

Pohledávky - podstatný vliv   0  0  0  0  

Pohledávky - ostatní 16 151  12 951  14 581  284084  16954  

Pohledávky za společníky   0  0  0  0  

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   0  0  0  0  

Stát - daňové pohledávky 14 308  11 285  12 322  22 020  14 607  

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 702  1 601  2 220  3 224  2 257  

Dohadné účty aktivní 130  0  23  35  0  



ii 

 

Jiné pohledávky 11  65  16  258805 90  

Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Peněžní prostředky 41865 71149 88071 43293 38780 

Peněžní prostředky v pokladně 352  408  486  737  624  

Peněžní prostředky na účtech 41 513  70 741  87 585  42 556  38 156  

Časové rozlišení aktiv 126 983 2007 3222 814 

Náklady příštích období 126  983  2 007  3 127  814  

Komplexní náklady příštích období   0  0  95  0  
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Příloha 2: Pasiva rozvahy 

ROZVAHA 2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 483 184 561 901 557 957 905 275 697 685 

VLASTNÍ KAPITÁL 359 930 414 522 340 793 370 718 347 346 

Základní kapitál 63 000 63 000 63 000 63 000 63 000 

Základní kapitál 63 000 63 000 63 000 63 000 63 000 

Ážio a kapitálové fondy   0 0 0 25 717 

Kapitálové fondy   0 0 0 25 717 

Ostatní kapitálové fondy   0 0 0 21 702 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků    0 0 0 4 015 

Fondy ze zisku 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 

Ostatní rezervní fondy 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 

Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 266 101 290 630 210 097 271 492 239 634 

Nerozdělený zisk minulých let 266 101 290 630 210 097 271 492 239 634 

            

CIZÍ ZDROJE 123 249 147 343 217 122 533 021 350 325 

Rezervy 12 715 5 790 24 833 20 463 73 740 

Rezerva na daň z příjmů 2 606 0 13 960 557 0 

Ostatní rezervy 10 109 5 790 10 873 19 906 73 740 

Závazky   141 553 192 289 512 558 276 585 

Dlouhodobé závazky 8 458 11 806 9 385 8 452 0 

Odložený daňový závazek 8 458 11 806 9 385 8 452 0 

Závazky - ostatní 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 102 076 129 747 182 904 504 106 276 585 

Krátkodobé přijaté zálohy 1 192 793 630 14 444 5 634 

Závazky z obchodních vztahů 92 626 113 831 117 684 186 469 78 931 

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba   0 45 250 217 490 164 702 

Závazky - ostatní 8 258 15 123 19 340 85 703 27 318 

Závazky k zaměstnancům 3 537 4 231 3 956 12 112 4 739 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 689 2 047 2 131 5 046 2 581 

Stát - daňové závazky a dotace 595 709 546 1 766 511 

Dohadné účty pasivní 2 385 8 072 12 638 7 066 19 321 

Jiné závazky 52 64 69 59 713 166 

Časové rozlišení pasiv 5 36 42 1 536 14 

Výdaje příštích období 5 36 42 18 14 

Výnosy příštích období   0 0 1 518 0 
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 515221 733484 964702 750431 857269 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 51 

Výkonová spotřeba 413298 584420 762739 631647 606868 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 35 

Spotřeba materiálu a energie 296005 434560 561671 437367 356444 

Služby 117293 149860 201068 194280 250389 

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 4401 -1656 -5910 -2862 -27111 

Aktivace (-) 17625 14280 16730 -67033 36872 

Osobní náklady 74786 79563 89555 99648 177996 

Mzdové náklady 56005 59363 66546 74405 139975 

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 18781 20200 23009 25243 38021 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 17497 18841 21436 23560 35626 

Ostatní náklady 1284 1359 1573 1683 2395 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 23923 26584 44229 48057 41911 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 23500 29342 45230 49238 38747 

Úpravy hodnot DNM a DHM majetku - trvalé 23500 29393 45358 49816 68376 

Úpravy hodnot DNM a DHM majetku - dočasné 0 -51 -128 -578 -29629 

Úpravy hodnot zásob 423 -423 -1328 -2540 3776 

Úpravy hodnot pohledávek 0 -2335 327 1359 -612 

Ostatní provozní výnosy 54244 60624 63667 81280 115576 

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 2721 2125 297 535 41452 

Tržby z prodaného materiálu 48274 54376 58567 35197 58682 

Jiné provozní výnosy 3249 4123 4803 45548 15442 

Ostatní provozní náklady 45744 45018 66085 76796 122044 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  895 1456 122 208 50368 

Zůstatková cena prodaného materiálu 42970 43284 56764 24672 53977 

Daně a poplatky 318 267 293 635 887 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 

období 
  -4319 5050 9128 8195 

Jiné provozní náklady 1561 4330 3856 42153 8617 

Provozní výsledek hospodaření (+/-) 33740 71147 76581 45458 33838 

Výnosové úroky a podobné výnosy 234 250 332 6 0 

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 234 216 316 1 0 

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy   34 16 5 0 

Nákladové úroky a podobné náklady -3 1 225 529 16250 

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba     11 529 16250 

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady -3 1 214 0 0 

Ostatní finanční výnosy 6098 4684 3068 7865 8480 

Ostatní finanční náklady 5588 8912 3887 15240 11862 

Finanční výsledek hospodaření (+/-) 747 -3979 -712 -7898 -19632 

Výsledek hospodaření před zdanením (+/-) 34487 67168 75869 37560 14206 

Daň z příjmu 9958 12576 14473 7634 1511 



v 

 

Daň z příjmu splatná 7126 9228 16894 8567 13639 

Daň z příjmu odložená  (+/-) 2832 3348 -2421 -933 -12128 

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 24529 54592 61396 29926 12695 

Výsledek hospodaření za účetní období  (+/-) 24529 54592 61396 29926 12695 

Čistý obrat za účetní období 575797 799042 1031769 839582 981376 

 


