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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikového finančního plánu společnosti 

Control Techniques Brno, s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. 

V první části práce jsou popsána teoretická východiska. V druhé části je představena 

analyzovaná společnost. V rámci sestavení finančního plánu je obsahem této práce 

strategická a finanční analýza za období 2014 – 2018. Finanční plán pro období 2019 – 

2022 bude sestaven ve dvou variantách – optimistické a pesimistické. V poslední části 

práce bude následovat zhodnotí a kontrola finančního plánu.  

 

Abstract 

This master´s thesis is focused on the proposal of a financial plan for the company Control 

Techniques Brno, s.r.o. The thesis is divided into two parts – theoretical and practical. 

The first part describes the theoretical background. The second part provides basic 

information about the company. In order to compile the financial plan, this thesis consist 

of a strategic and financial analysis for years 2014 – 2018. The financial plan for the 

period 2019 – 2022 will be completed in two variants – optimistics and pessimistics. The 

final part of this thesis includes evaluation and feedback of financial plan. 
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ÚVOD 

Finanční plánování je jednou z činností, která by měla být součástí řízení každého 

podniku udržující jeho finanční rovnováhu. Je jedním z efektivních nástrojů, díky 

kterému může management společnosti predikovat budoucí vývoj podniku a následně 

zhodnotit tak dopady událostí, které měli na společnost vliv. Pro většinu větších podniků 

je finanční plánování nezbytnou součástí svých podnikatelských plánů. Některé podniky 

se zaměřují pouze na krátkodobé plánování, avšak nevěnují pozornost dlouhodobé 

strategie. V ostatních případech není na plánování brán ohled vůbec žádný. Nicméně 

k vzhledem ekonomickým situacím ve světě by se každá společnost měla na tuto oblast 

zaměřit a věnovat ji dostatečnou pozornost. Stanovené představy by měl mít každý 

podnik, který usiluje o to něčeho dosáhnout, ať už je to být inovativní, rentabilní, lépe 

hospodařit s finančními prostředky nebo snažit se o to, abychom byli lepší než 

konkurence. Důležité je, aby tyto cíle byly reálné a dosažitelné. Smyslem a úkolem 

finančního plánování je získat dokument, který nás dovede právě k tomuto vytyčenému 

cíli. 

Výsledkem finančního plánování je tedy sestavení finančního plánu, který by měl být 

sestaven nejlépe ve více variantách, protože je velká pravděpodobnost, že ne všechny 

situace, které byly naplánovány, půjdou přesně podle plánu. Proto je potřeba počítat 

s optimističtější i pesimističtější variantou plánu. Sestavení plánu není záležitostí trvající 

den nebo dva, a proto je nezbytné, aby mu podnik věnoval dostatek úsilí a času. Ve 

výsledku se stává cenným dokumentem, který pomůže předcházet riziku a dosáhnout lépe 

svých cílů. Správné sestavený finanční plán je jedním z předpokladů, který udržuje 

finanční stabilitu podniku a jeho lepší fungování do budoucna.  

Za účelem vypracování diplomové práce byla vybrána společnost Control Techniques 

Brno, s.r.o. se sídlem v Brně. 

Náplní této diplomové práce bude sestavit čtyřletý finanční plán pro společnost Control 

Techniques Brno, s.r.o. na základě vypracování strategické analýzy vnějšího i vnitřního 

okolí a finanční analýzy za předcházejících pět let, tj. od roku 2014 do roku 2018. 

K vypracování finanční analýzy budou zdrojem informací účetní výkazy převzaté 

z výročních zpráv. 
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CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této diplomové práce je vytvořit čtyřletý finanční plán na období 2019 až 2022 pro 

společnost Control Techniques Brno s.r.o. za pomocí strategické analýzy okolí a finanční 

analýzy za posledních 5 let, tj. za období 2014-2018.  

Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části jsou popsána teoretická východiska, 

které budou následně aplikovány v analytické části. Je zde tedy zaměřeno na vymezení 

základních pojmů – finanční plánování a finanční plán, strategická analýza a finanční 

analýza. K vypracování finanční analýzy jsou nezbytné účetní výkazy společnosti, 

rozvahu a výkaz zisků a ztráty, které vycházejí z výročních zpráv. Dalším krokem je 

představení analyzovaného podniku. 

Druhá část práce se zabývá analýzou společnosti. Nejprve je provedena analýza 

společnosti za pomocí SLEPTE analýzy, která analyzuje vnější okolí a dále Porterova 

modelu pěti sil pro zhodnocení konkurenčního prostředí a analýza 7S. Dále bude 

sestavena SWOT analýza, díky které zjistíme silné i slabé stránky podniku a zároveň 

poukáže na příležitosti a hrozby. 

Další část se věnuje vybraným metodám finanční analýzy, zejména analýzy absolutních 

ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. Výsledky 

ukazatelů finanční analýzy budou porovnány jak s konkurencí podniku, tak 

s doporučenými hodnotami a oborovým průměrem. 

V této práci budou využity základní metody vědecké práce. Jedná se o metody typu 

analýza, syntéza, indukce a dedukce. Dále bude použita metoda komparace, díky které 

porovnáme dosažené hodnoty a metodu pozorování a měření výpočtů, které budou 

k přehlednosti vyobrazeny v tabulkách či grafech. 

V rámci návrhu podnikového finančního plánu budou představeny účetní výkazy, tj. 

plánová rozvaha, plánovaná výsledovka a plánované cash flow. Tyto výkazy budou 

navrženy ve dvou variantách, a to ve variantě optimistické a pesimistické. Závěrem bude 

provedena finanční analýza obou verzí plánu u poměrových ukazatelů. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ PODNIKU 

Tato kapitola je zaměřená na definování základních pojmů z oblasti finančního plánování 

a postupování při sestavování finančního plánu. Následně je představena strategická 

analýza, která se zabývá analýzy okolí podniku jak z vnějšího, tak z vnitřního prostředí. 

Nedílnou součástí pro sestavení finančního plánu je finanční analýza.  

1.1 Finanční plánování 

Finanční plánování má v systému plánování podniku zcela specifické postavení, a jehož 

cílem je splnění obecného finančního cíle podniku, tj. dosažení maximalizace jeho tržní 

hodnoty (Kislingerová, 2010, s. 131).  

Podstata finančního plánování 

„Finanční plánování si klade za úkol stanovit finanční cíle podniku, a především určit 

prostředky, jak těchto cílů dosáhnout. Finanční plánování by mělo vytvářet předpoklad 

pro zajištění finančního zdraví a dlouhodobé finanční stability podniku.“ 

(Kislingerová,2010, s. 131). 

Dle Valacha (1999, s. 243) je finanční plánováni komplexní rozhodovací proces podniku, 

který spočívá v návrhu, vyhodnocení a výběrů cílů i odpovídajících projektů k jejich 

dosažení. 

„Finanční plánování je jednou z hlavní činností finančního řízení podniku. Finanční 

plánování vychází ze současného stavu finanční situace podniku a navazuje na jeho 

současné výsledky hospodaření. Vychází z vize, cílů a strategie a snaží se přispět k jejich 

realizaci. Finanční plánování se tak podílí na plnění hlavního cíle podniku, tj. zvyšování 

tržní hodnoty podniku.“ (Hrdý, Krechovská, 2016, s. 196) 

Valach (1999, s. 243) se také domnívá, že plánování je prioritní funkcí řízení v podniku. 

Výsledkem finančního plánování je finanční plán, který slouží jako soubor kritérií pro 

rozhodování o činnostech, jejichž důsledky nastanou v budoucnu (Valach, 1999, s. 244). 

Kislingerová (2010, s. 132) uvádí tři požadavky na efektivní finanční plánování: 
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• prognózování, 

• nalezení optimálního finančního plánu, 

• aktualizace finančního plánu.  

Principy a zásady finančního plánování 

Jestliže mají finanční plány a finanční plánování plnit svou úlohu při finančním řízení 

podniku, je nezbytné dodržovat určitá pravidla. Landa (2007, s. 110) uvádí základní 

principy, které je vhodné při finančním plánování respektovat. Jedná se o: 

• Princip preference peněžních toků – jedná se o podstatný a důležitý faktor při 

investičním rozhodování. Tento princip předpokládá rozlišení přírůstků 

peněžních toků (příjmy a výdaji) od přírůstků zisku (výnosy a náklady). Rovněž 

klade důraz, aby celkové peněžní příjmy převyšovaly celkové peněžní výdaje 

v krátkodobém a také v dlouhodobém časovém horizontu. 

 

• Princip respektování faktoru času – tento princip je uplatňován v praxi 

především při hodnocení efektivnosti investic za pomocí čisté současné hodnoty. 

Podstatou principu je preferovat příjem dřívější před příjmem pozdějším, jestliže 

je nominální hodnota porovnávaných příjmů stejná.  

 

• Princip respektování a minimalizace rizika – princip preferuje získání stejného 

množství peněz (peněžních výnosů) získaných s nižším rizikem před obdržením 

stejného kvanta peněžních výnosů získaných však za cenu vyššího rizika. 

Nezbytností je identifikovat a zohledňovat rizika při konečném rozhodování. 

 

• Princip optimalizace kapitálové struktury -   princip směřuje k tomu, aby 

finanční management věnoval pozornost, jelikož struktura kapitálu se promítá 

rovněž do strategický finančních cílů daného podniku. Tento kapitál by tedy měl 

mít optimální složení, aby byla zabezpečena finanční stabilita podniku a 

docházelo ke snížení nákladů na kapitál, a tím ke zvyšování rentability podniku 

(zvyšování zisku a dosahování požadované hodnoty podniku). 
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Zároveň při tvorbě finančních plánů je velmi důležité dodržovat určité zásady finančního 

plánování, aby v konečném výsledku měli určitou vypovídací schopnost. Marek (2006) 

mezi tyto zásady řadí především: 

• systematičnost - dílčí cíle musí vést k naplnění určitého základního cíle, kterým 

je dosáhnout maximalizace tržní hodnoty podniku. 

• úplnost – je potřeba brát ohled na vše, co by nějakým způsobem mohlo ovlivnit 

plán podniku. Všechny činnosti, prvky a faktory je tedy nutné do tohoto plánu 

zařadit. 

• přehlednost – zajišťuje snadné použití plánů. 

• periodičnost – plány jsou sestavovány v pravidelných po sobě jdoucích 

obdobích. 

• pružnost – dané hodnoty je potřeba v průběhu plánovaného období aktualizovat, 

aby se došlo k zachování jejich vykazovacích hodnot. 

• klouzavost – je potřeba zachovat návaznost, a tedy plynulý přechod, tzn. nový 

finanční plán by se měl částečně překrývat s předchozím sestavovaným plánem 

(Hrdý, Krechovská, 2016, s. 201). 

Metody finančního plánování 

Fotr (2012, s. 180) člení informační vstupy pro tvorbu dlouhodobého finančního plánu 

do tří kategorií, které řadí k nejdůležitějším: 

• veličiny makroekonomického okolí – zahrnuje např. vývoj inflace, tempo růstu 

HDP, pohyb měnových kurzů či změny v úrokových a daňových sazeb 

• veličiny z ostatních strategických funkčních plánů – patří sem např. obchodní, 

marketingový, výrobní nebo investiční plány 

• finanční výkazy – z posledních let za předcházející období strategického 

finančního plánu 

„Jako určitý nástroj podporující stanovení budoucího vývoje veličin relevantních pro 

tvorbu strategického finančního plánu lze využít metody prognózování.“ (Fotr, 2012, s. 

180). 

Tyto metody dle Fotra (2012, s. 181) lze rozčlenit na kvantitativní a kvalitativní metody. 
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Mezi kvantitativní metody patří: 

• extrapolace časových řad – zakládají prognózu dané veličiny (např. tržeb) na 

vývoji v minulosti, vychází tedy z časové řady (tržeb) za několik minulých let. Je 

možné využít trendové křivky, která slouží ke stanovení tržeb v plánovacím 

období. Pro výběr této křivky slouží statistické testy. 

• regresní analýza – stanovuje budoucí vývoj dané veličiny (např. tržeb) 

v závislosti na vývoji určitých veličin (nezávisle proměnných), které vývoj dané 

veličiny ovlivňují. Regresní analýza pracuje s více faktory, které působí na výši 

tržeb. Zároveň je však náročnější na vstupní data (Fotr, 2012, s. 181). 

Kvantitativní metody prognózování jsou dle Fotra (2012, s. 181) založeny především na 

názorech a výpovědích expertů, vyhodnocení informací z marketingových průzkumů. 

Příkladem může být vývoj poptávky na jednotlivých trzích, resp. jejich segmenty 

v závislosti na vývoji faktorů ovlivňující danou poptávku. Jedná se o faktory např. vstupu 

nových konkurentů na trh, hrozby substitučních výrobků apod.  

„Důležité jsou analýzy vývoje cen výrobků a vyráběného množství, vycházející 

z technických možností firmy a očekávaného vývoje poptávky.“ (Fotr, 2012, s. 181). 

Východiskem kompletního finančního plánu je tzv. prognóza tržeb, která by měla 

vycházet tržního podílu podniku a z prognózy vývoje celkové poptávky. Mezi jednodušší 

postupy je prognóza tržeb na základě dosažených tržeb předchozích období.  

Mezi nejjednodušší metody prognózování tržeb dle Korába, Peterky a Režňákové (2006, 

s. 149) patří extrapolace časové řady, vyrovnávání podle exponenciálních křivek, indexy 

meziročního růstu a klouzavé průměry. 

Tyto metody je zapotřebí tyto metody používat pouze jako orientační propočty, jelikož 

vychází z minulých dat a neberou tedy v úvahu možné změny trendů (Koráb, Peterka, 

Režňáková, 2006, s. 151). 

1.2 Finanční plán 

Literatura uvádí různé definice pojmu finančního plánu. 
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Finanční plán patří mezi integrující součást celého procesu při plánování podniku, které 

podporuje k naplnění podnikových cílů a jeho strategie (Hrdý, Krechovská 2016, s. 196). 

„Finanční plán je jedním z nejdůležitějších a z hlediska náročnosti na zpracování jedním 

z nejnáročnějších dílčích plánů podniku.“ (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007, s. 141). 

Dle Hrdého a Krechovské (2016, s. 196) se finanční plán sestavuje na základě dílčích 

plánů činností podniku. Do těchto základních dílčích plánů patří plán výroby, prodeje, 

nákupu, personální plán, plán investic a inovací a plán oprav a údržby majetku (Hrdý, 

2016, s. 196). 

Tyto jednotlivé dílčí plány podnikových činnosti jsou navzájem propojeny. Finanční plán 

je nástrojem podnikového řízení, ale zároveň i nástrojem pro komunikaci s externími 

subjekty (Hrdý, Krechovská, 2016, s. 197). 

Klasifikace a druhy finančních plánů 

Z hlediska délky časového horizontu, na který se daný plán sestavuje se může jednat o: 

• dlouhodobý (strategický) plán 

• krátkodobý (operativní) finanční plán (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007, s. 141). 

Z hlediska předmětu plánu Landa (2007, s. 115) rozlišuje rozpočty dílčí (rozpočet 

krátkodobé likvidity) a kompletní podnikové plány zahrnující celý podnik. Tyto 

podnikové plány zahrnují plánovanou rozvahu, výsledku a cash flow (tok peněžní 

hotovosti). 

Dlouhodobý finanční plán 

„Nejdůležitějším dokumentem dlouhodobého financování a základním nástrojem 

finančního řízení je dlouhodobý finanční plán, který je součástí dlouhodobého 

komplexního plánu podniku a který je tímto souhrnným plánem propojen vzájemnými 

vazbami“. (Marinič, 2008, s. 166). 

Valach (1999, s. 245) popisuje co je obsahem dlouhodobého finančního plánu: 

• analýza finanční situace, 

• plán tržeb na základě prognózy a plánu prodeje, 
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• plán peněžních toků 

• plánovou rozvahu a výsledovku 

• investiční rozpočet, 

• rozpočet dlouhodobého externího financování. 

Dlouhodobý finanční plán dle Kislingerové (2010, s. 133) má typický horizont 5 let. 

Dle Korába, Peterky a Režňákové (2007, s. 141) se dlouhodobý finanční plán sestavuje 

na období delší než jednoho roku, zpravidla na tři až pět roků. 

Před samotným vypracováním strategického finančního plánu musí předcházet důsledná 

finanční analýza podniku včetně analýzy jeho okolí. Finanční plán musí být podroben 

finanční analýze k prověření, že daný finanční plán vede k dosažení stanovených cílů 

podniku (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007, s. 141). Obsahem strategického finančního 

plánu musí být: 

• definování finančních cílů pro zvolený časový horizont – důležitým 

strategickým rozhodnutím je stanovení cíle podniku. Ten je jednoznačně 

ovlivněný životního cyklu, ve kterém se podnik nachází. 

 

• stanovení finanční politik – jedná se o základní princip, do kterého spadá např. 

cenová politika, úvěrová politika, dluhová politika, zásobovací politika, investiční 

politika aj. Smyslem je zabezpečení realizace stanových cílů podniku. 

 

• prognóza vývoje prodeje – sestavuje se pro jednotlivé roky nebo za celé období. 

Prognóza budoucího vývoje prodeje patří mezi nejdůležitější východiska tvorby 

finančních plánů. 

 

• plán investiční činnosti – tzv. kapitálové plánování. Budoucí příjmy podniku 

jsou závislé na momentálních investičních rozhodnutí, proto má plán investic 

klíčovou roli ve finančním plánování podniku. 

 

• plán dlouhodobého financování – „Finanční plán musí dávat do souladu 

budoucí potřebu finančních zdrojů a jejich získávání. Nejdůležitějším zdrojem 



18 

 

financování zůstávají vytvořené vlastní zdroje (budoucí zisk), které mohou být 

doplňovány dlouhodobým externím financováním.“ (Koráb, Peterka a Režňáková, 

2007, s. 142). 

Krátkodobý finanční plán 

„Plánovací horizont u krátkodobého plánu činí zpravidla 12 měsíců“. (Kislingerová, 

2010, s. 133) 

Výstupem krátkodobého finančního plánu dle Korába, Peterky a Režňákové (2007, s. 

143) v ročním časovém horizontu je: 

• plán výnosů, nákladů a tvorby zisku, 

• plánová rozvaha (tj. plánování aktiv a pasiv) 

• plán peněžních toků – základ finančního plánu (příjmy a výdaje) 

• plán rozdělení zisku 

• plán externího financování. 

Krátkodobý finanční plán, který trvá jeden rok by měl upřesňovat a konkretizovat 

opatření vedoucí k zabezpečení dlouhodobých záměru činnostmi v plánovaném roce. 

Musí být dosaženo návaznosti tak, aby navazoval na očekávanou skutečnost v běžném 

roce. Cíle v krátkodobém plánovacím horizontu se musí přizpůsobit disponibilním 

prostředkům, tedy tomu, s čím daný podnik disponuje, tj. penězi apod. (Valach, 1999, s. 

254). 

„Nástrojem krátkodobého plánování peněžních příjmů je peněžní rozpočet, tj. rozpočet 

všech příjmů a všech výdajů“. (Kislingerová, 2010, s. 133). 

1.3 Sestavení finančního plánu 

Jak již bylo řečeno, při sestavování finančního plánu jsou důležité finanční výkazy 

podniku. Finanční plán se skládá z hlavních finančních výkazů, a to z výsledovky, 

rozvahy a výkazu peněžních toků (Mařík, 2011, s.  149). 
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Postup při sestavování finančního plánu 

Dle Maříka (2011) by kostrou finančního plánu měla být prognóza generátorů hodnoty, 

kterými se rozumí ucelený soubor několika základních veličin, které ve svém souhrnu 

určují hodnotu podniku.  

„Pomocí analýzy generátorů hodnoty získáme zasvěcenější pohled na minulost podniku, 

protože z této analýzy je patrné, zda podnik tvoří hodnotu nebo ne, a jaké faktory mají na 

zjištěnou skutečnost vliv“. (Mařík, 2011, s. 126). 

Mařík (2011) uvádí co mezi tyto generátory hodnoty patří: 

1. tržby  

2. provozní zisková marže 

3. plánovaná výše zásob, pohledávek a závazků 

4. investice do dlouhodobého majetku 

Výše uvedené položky patří mezi stěžejní položky hlavního provozu podniku, které 

zásadně ovlivňují hodnotu daného podniku. Pro kompletní sestavení finančního plánu 

k sestavení finančních výkazů je potřeba finanční plán doplnit rovněž o: 

• plán financování – nezbytný k ověření reálnosti prognózy generátorů hodnoty, 

jedná se např. o přijímání nových úvěrů nebo předpokládaní splácení úvěru 

(splátky).  

 

• doplnění o méně významné položky – pomáhají zajistit kontinuitu časové řady 

finančních výkazů jak za minulost, tak za budoucnost. Těmito položkami můžou 

být pohledávky a závazky, méně významné výnosové či nákladové položky, které 

se pravidelně opakují. 

• položky nesouvisející s hlavním provozem podniku – může se jednat např. o 

plán odprodeje nepotřebného majetku nebo investice do cenných papírů. Rovněž 

pomáhají zajistit kontinuitu časové řady finančních výkazů. 
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• výplaty dividend nebo podílů na zisku – zahrnutí do plánu zvyšuje věrohodnost, 

nicméně by nemělo ovlivnit hodnotu podniku. Důvodem vhodného zahrnutí do 

plánu je, aby peněžní prostředky vlastníků v rozvaze narůstaly úměrně. 

 

 

• formální dopočty – potřeba provést pro položky ke kompletního sestavení 

finančních výkazů, které nebyly spočítány v jednotlivých dílčích plánech (např. 

nerozdělený zisk, celkové peněžní toky atd. (Mařík, 2011, s. 151) 

Při vypracování dílčích částí finančního plánu je možné použít vybrané metodické 

postupy. Plán tržeb je východiskem finančního plánu. V krátkodobém časovém horizontu 

je vhodné použití metody procentního podílu na tržbách, která patří mezi nejjednodušší a 

poměrně rozšířenou metodou plánování (Koráb, Peterka, Režňáková, 2006, s. 151). 

Dle Korába, Peterky a Režňákové (2006, s. 151) je metoda procentního podílu na 

tržbách vychází z předpokladu, že poměr některých položek aktiv, pasiv a nákladů 

k tržbám má konstantní charakter. Tento předpoklad platí však omezeně, jelikož 

dlouhodobý majetek i dlouhodobé zdroje se nemění proporcionálně v závislosti na vývoji 

tržeb, avšak v závislosti na dlouhodobém investování. 

Další metoda, která má ve finančním plánování dobré použití je metoda ukazatelů doby 

obratu. Tato metoda využívá známé vztahy z finanční analýzy mezi tržbami a položkami 

oběžného majetku, případně i krátkodobých závazků, označují se jako ukazatele aktivity, 

které jsou dále popsány ve finanční analýze. Hodnoty procentního podílu na tržbách 

nemají tak dobrou vypovídací schopnost. Obě uvedené metody lze využít pouze na 

plánování krátkodobých závazků a oběžného majetku. Co se týče plánování 

dlouhodobého majetku, aplikace těchto metod by byla chybná. K plánování těchto 

položek je tedy zapotřebí formalizovat ekonomické procesy prostřednictvím 

jednoduchých matematických výpočtů (Koráb, Peterka, Režňáková, 2006, s. 151). 

Na níže uvedeném schématu vidíme postup tvorby finančního plánu, které je v literatuře 

uvedeno dle Knápkové a Pavelkové (2008, s. 115). 
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Obrázek 1: Postup tvorby finančního plánu (Zdroj: Upraveno dle Knápková, 2008, s. 115) 

Plánová rozvaha 

Rozvaha zobrazuje aktiva, kterými je majetek podniku a pasiva, kterými jsou zdroje 

financování aktiv (Fotr, 2012, s. 187).  

Plánovaná rozvaha vychází z investičního plánu, plánu pracovní kapitálu z plánovaných 

peněžních toků. Pasivní položky, kterými jsou základní kapitál nebo fondy ze zisku 

zůstávají ve stejné výši, v případě, že není naplánováno navýšení. Výsledek hospodaření 

se přebírá z plánované výsledovky ze závěrečné části (Mařík, 2011, s. 156). 

Plánování aktiv 

Postup plánování jednotlivých položek aktiv závisí na tom, jestli podnik plánuje 

dlouhodobý majetek nebo oběžná aktiva (Fotr, 2012, s. 188). 

 

 

1.
• Analýza postavení a hospodaření podniku a prognózy dalšícho vývoje

2.
• Formulace cílů

3.
• Zvolené strategie

4.
• Dlouhodobý finanční plán

5.
• Krátkodobý finanční plán a rozpočty

6.
• Implementace finančního plánu

7.
• Kontrola plnění finančího plánu, úpravy a změna plánu
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Plánování dlouhodobého majetku 

Základ pro plánování dlouhodobého majetku tvoří investiční program a plán investic. 

Investiční program vykazuje přírůstky složek tohoto majetku, a naopak z plánu investic 

vyplývají úbytky tohoto majetku.  

Velikost složek dlouhodobého majetku (hmotného a nehmotného) lze vyjádřit pomocí 

vztahu: 

𝐷𝑖+1 = 𝐷𝑖 +  𝑁𝑖 − 𝑍𝑖 − 𝑂𝑖 

Kde: 

Di ………………………hodnota složky dlouhodobého majetku na počátku i-tého roku; 

Di+1………………………..hodnota složky dlouhodobého majetku na konci i-tého roku; 

Ni….…..vstupní cena složky dlouhodobého majetku uvedeného do užívání v i-tém roce; 

Zi………zůstatková cena složky dlouhodobého majetku odprodaného, resp. vyřazeného 

v průběhu i-tého roku; 

Oi………………odpisy složky dlouhodobého majetku v i-tém roce (Fotr, 2012, s. 188). 

Plánový výkaz zisků a ztráty 

Plánová výsledovka je klíčovým bodem strategického (dlouhodobého) finančního plánu, 

ze které vyplývají výnosy, náklady a dosažený hospodářský výsledek (před i po zdanění) 

za jednotlivé roky plánovaného období. Nejdůležitější položkou jsou tržby, které tvoří 

základní složku strategického plánu (Fotr, 2012, s. 184). 

Plánové cash flow 

Třetí základní složkou finančního plánu představuje plán peněžních toků (cash flow). Na 

rozdíl od výsledovky kvantifikuje a zobrazuje peněžní toky – příjmy zvyšující peněžní 

fondy podniku a výdaje, které tyto fondy snižují. Plánové cash flow určuje veškeré příjmy 

a výdaje podniku za určitá období. Dle povahy se peněžní toky člení na provozní, 

investiční a finanční. Souhrn všech těchto peněžních toků se označuje jako čistý peněžní 

tok (Fotr, 1999, s. 112). 
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1.4 Strategická analýza 

Vytvoření strategie podniku je klíčovým úkolem, které má rozhodující vliv na budoucí 

pozici na trhu. Je základem pro všechny procesy v podniku jako je další rozhodování, 

plánování či realizace krátkodobých cílů. Strategie a strategické cíle jsou východiskem 

pro finanční, obchodní, marketingové, personální, výrobní i další oddělení podniku a jsou 

nadřazeny všem aktivitám (Srpová, 2011, s. 160). 

„Postup analýzy podnikatelského prostředí se při posuzování jeho vlivu na strategický 

záměr řídí podle zásad MAP, tedy: 

• monitoruj, 

• analyzuj, 

• predikuj.“ (Fotr, 2012, s. 38). 

Dle Fotra (2012) se podnikatelské prostředí člení na dvě části – externí a interní prostředí. 

Externí prostředí zahrnuje makroprostředí (existence nezávisle na vůli podniku) a 

mezoprostředí (podnik může ovlivnit nástroji marketingu). Interní prostředí zahrnuje 

mikroprostředí, které podnik ovlivňuje procesy a činnostmi. 

1.4.1 Analýza vnějšího okolí 

Cílem analýzy vnějšího okolí podniku je zjisti příležitosti a hrozby. Okolí podniku 

představují dvě části, a to: 

• mikrookolí – zahrnuje konkurenci, dodavatele, zákazníky podniku apod., podnik 

je jím obklopován 

• makrookolí - určuje ekonomické, sociální, politické, legislativní, technologické 

a ekologické podmínky (Dedouchová, 2001, s. 16-17). 

SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza sleduje analýzu vnějšího okolí podniku a představuje pět oblastí, kterým 

by podnik měl věnovat svou pozornost. Mezi tyto oblasti patří sociální, právní, 

ekonomické, politické a technologické faktory.  Analýza SLEPTE by se měla zaměřit na 

trendy probíhající ve vnějším prostředí, které jsou pro podnik významné a vyhodnotit, 

zda se jedná o hrozby nebo příležitosti (Keřkovský, Novák, 2015, s. 94). 
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Je rovněž nazývána jako PEST analýza nebo PESTEL, což se jedná o rozšířenou formu. 

Princip zpracování analýzy je stejný, pouze PEST analýza se nezabývá právními faktory, 

kterou jsou však pro oblast financí důležité. Zároveň to platí také pro oblast faktorů 

ekologických, které můžou být podstatné při analýze zaměřené na finanční strategii 

(Keřkovský, Novák, 2015, s. 94). 

S – Sociální (společenské) faktory 

Sociální (společenské) sledují oblasti, které přinášejí hrozby, ale i příležitosti. Touto 

oblastí jsou zejména změny ve spotřebitelském chování v důsledku změn v jejich 

sociálním chování. Dle Srpové (2011) sem patří změny v životním stylu, důraz na 

upevnění zdraví či požadavek na aktivní formy odpočinku. 

L – legislativní (právní) faktory 

Legislativní (právní) faktory se vztahují k právnímu prostředí, ve kterém se podnik 

nachází. Legislativní prostředí určuje zejména EU prostřednictvím legislativních 

omezeních či regulace ze strany státu (Srpová, 2011, s. 165). Keřkovský s Novákem 

(2015) se domnívají, že se nejedná o analýzu právních norem, které v současnosti oblast 

financí regulují, avšak se jedná o analýzu vývoje dosud platných právních norem 

zaměřených do budoucna, které mohou znamenat hrozbu nebo příležitost (daňové 

zákony). 

E – ekonomické faktory 

Ekonomické faktury sledují finanční oblast podniku, která ovlivňuje současný i budoucí 

stav ekonomiky. Do těchto faktorů můžeme zařadit zejména faktory, které se týkají 

hospodářského cyklu či hospodářské politiky, monetární a fiskální politiky, růst inflace 

nebo pokles deflace, situace na kapitálovém trhu aj. (Keřkovský, Novák, 2015, s. 102). 

P – politické faktory 

Faktory související s politikou také významně ovlivňují rozhodování a jsou důležité pro 

formulaci finanční strategie podniku. U analýzy politických faktorů je podstatné si všímat 

pozici a podpory vlády, daňové a měnové politiky, podpory zahraničního trhu a 

otevřenost či uzavřenost ekonomiky a pracovního trhu (Keřkovský, Novák, 2015, s. 104). 
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T – technologické faktory 

„V mnoha odvětvích probíhají rychlé změny v technologii a v technickém vývoji. Tyto 

změny mohou představovat významnou hrozbu pro firmu, která je nesleduje, ale i 

zajímavou příležitost pro firmy, jež chtějí získat náskok před konkurencí. Naopak existují 

obory, kde míra technologických změn je zanedbatelná.“ (Srpová, 2011, s.164). 

E – ekologické faktory 

Velký důraz je kladen na současný stav ekologie. Mezi ekologické faktory patří např. 

přírodní a klimatické vlivy, globální hrozby jako je čerpání neobnovitelných zdroj 

energie, globální oteplování, ochrana životního prostředí a s ním spojená legislativní 

omezení (Grasseová, 2012, s. 180). 

Porterův model pěti sil 

Porterův model je nezbytně důležitou součástí strategického řízení a při přípravě strategie 

podniku. Tato analýza vychází z předpokladu, že strategická pozice podniku působí na 

určitém trhu a je určováno působením pěti faktorů. Dle Keřkovského (2002) jsou těmito 

faktory vyjednávací síla zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů, hrozba vstupu nových 

konkurentů na trh, hrozba substitutů a rivalita podniku působící na daném trhu. 

Hrozba substitučních produktů 

Faktory, které zvyšují hrozbu vzniku substitutů jsou v případě, že podnik nabízí 

substituty, které mají při výrobě nižší náklady a prodávají se tedy i za nižší cenu na trhu, 

než je cena stávajícího výrobku. Užitná hodnota obou substitutů je však srovnatelná. 

Jestliže podnik nabízí substituty, dochází zároveň ke zvyšování nabídky (Keřkovský, 

Novák, 2015, s. 114). 

Rivalita mezi stávajícími podniky 

Zkoumá se velikost konkurenčních tlaků na trhu. Mezi stávajícími podniky se jedná 

nejčastěji o rivalitu cenovou. Faktory, které ovlivňují rozsah rivality mezi stávajícími 

podniku jsou např. struktura odvětví, poptávkové podmínky a výška vstupních bariér 

(Srpová, 2011, s. 166). 
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Riziko vstupu potencionálních konkurentů 

Potenciálními konkurenty jsou podniky, které zatím nejsou součástí konkurenčního 

prostředí, ale můžou do něj kdykoliv vstoupit. Bariéry vstupu do odvětví ovlivňují sílu 

rizika vstupů těchto konkurentů. Při překonávání bariér dochází ke zvyšování nákladů. 

Hlavním faktorem výnosnosti v odvětví je výška vstupních bariér (Srpová, 2011, s. 166). 

Smluvní síla dodavatelů 

Jestliže dodavatelé dokáží zvyšovat ceny jsou pro podnik hrozbou, protože musí snížit 

kvalitu produktů či služeb nebo toto zvýšení doplatit. V obou případech však dochází 

k poklesu zisku. Na druhou stranu „slabší“ dodavatelé přinášejí podniku možnost 

snižovat ceny nebo požadovat vyšší kvalitu (Dedouchová, 2011, s. 22). 

Smluvní síla kupujících 

Jako hrozba mohou připadat kupující, v případě, že požadují vyšší kvalitu nebo se snaží 

snížit ceny dolů. Tím dochází ke zvyšování výrobních nákladů v podniku. Naopak 

„slabší“ kupující jsou pro podnik příležitostí, jelikož si můžou dovolit navýšit ceny 

produktů a tím dosáhnout vyšší rentability – dosažení vyššího zisku (Dedouchová, 2001, 

s. 22).  

 

Obrázek 2: Porterův model pěti sil (Upraveno dle Keřkovský, 2002, s. 47) 

Konkurenční
prostředí

Hrozba vstupu 
nových 

konkurentů

Síla 
kupujících

Hrozba 
substitutů

Síla
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Analýza metodou 7S 

Cílem strategické analýzy je odhalit rozhodující faktory, které podmiňují úspěch podniku 

při vytváření jeho strategie, tzv. klíčové faktory úspěchu.  

Model 7S je metodikou strategické analýzy poradenské firmy McKinsey a je pomůckou 

při jejich identifikaci těchto faktorů. Tento model je nazýván „7S“ dle sedmi faktorů, 

jejichž názvy začínají v anglickém jazyku počátečním písmenem S. Jedná se o tyto 

faktory: 

• strategie (strategy), 

• struktura (structure), 

• systémy řízení (systems), 

• styl manažerské práce (style), 

• spolupracovníci (staff), 

• schopnosti (skills), 

• sdílené hodnoty (shared values) (Keřkovský, 2002, s. 91). 

Strategie je mise podniku a směr, kterým si udržuje svoji konkurenční výhodu na trhu. 

Strukturou v modelu „7S“ se rozumí rozdělení činnosti podniku jako je např. funkční a 

obsahová náplň organizačního uspořádání, tedy nadřízenost, podřízenost, spolupráce 

nebo například sdílení informací. Dalším faktorem jsou systémy řízení což jsou 

prostředky nebo systémy sloužící řízení v podniku v oblasti komunikační, kontrolní či 

informační. Styl manažerské práce řeší efektivnost vedení podniku a je obrazem toho, 

jak management podniku přistupuje k řízení nebo v případě problémů k jejich řešením. 

 Velmi důležitým faktorem jsou potom spolupracovníci, kterými se rozumí lidé, řídící 

nebo řadoví pracovníci, řeší se jejich vztahy, funkce, jak jsou motivování nebo jak se vůči 

podniku chovají. Dalším faktorem jsou schopnosti neboli návyky a znalosti, které ve 

svém celku vyjadřují profesionální zdatnost pracovního kolektivu jako celku. Faktor řeší 

otázku ohledně motivace, kvalifikace nebo výběru nových zaměstnanců. V neposlední 

řadě se jedná o faktor sdílené hodnoty, které odrážejí základní skutečnosti, kulturu 

podniku a etiketu podniku, která je respektována s pracovníky a stakeholdery podniku, 

kteří odrážejí úspěch daného podniku (Keřkovský, 2002, s. 92). 
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1.4.2 Analýza vnitřního prostředí 

Cílem této analýzy je odhalit silné a slabé stránky podniku (Dedouchová, 2001, s. 29). 

SWOT analýza 

SWOT analýza patří mezi nejjednodušší systematické přístupy pro analýzu společnosti a 

její konkurence. Analýza se skládá z počátečních písmen anglických slov jednotlivých 

oblastí, na které se zaměřuje, tedy „strengts“ (silné stránky), „weakness“ (slabé stránky), 

„opportunities“ (příležitosti) a „threats“ (hrozby) (Fotr, 2012, s. 303). 

Jakubíková (2008) doporučuje začít analýzou OT – příležitostí a hrozeb, které vycházejí 

z vnějšího prostředí podniku. a to z makroprostředí (politicko-právní, sociální 

ekonomické, technologické faktory) a mikroprostředí (zákazníci, dodavatelé, odběratelé, 

konkurence). Po této analýze následuje analýza SW, která se týká vnitřního prostředí 

podniku (firemní kultura, organizační struktura, kvalita managementu, systémy a cíle) 

(Jakubíková, 2008, s. 103). 

Smyslem SWOT analýzy je odhalit příležitosti a hrozby v okolí podniku a odhalit silné a 

slabé stránky podniku (Dedouchová, 2001, s. 50). 

Dle Grasseové (2012) můžeme strategii zobrazit ve formě matice na níže uvedeném 

obrázku. 

Tabulka 1: Matice SWOT (Upraveno dle Grasseová, 2012, s. 299) 

                Vnitřní faktory 

 

  

 

Vnější faktory 

Slabé stránky (W) Silné stránky (S) 

Příležitosti (O) 

 

WO strategie 

„hledání“ 

Překonání slabé stránky 

využitím příležitostí 

SO strategie 

„využití“ 

Využití silné stránky ve 

prospěch příležitostí 

Hrozby (T) 

WT strategie 

„vyhýbání“ 

Minimalizace slabé 

stránky a vyhnutí se 

ohrožení 

ST strategie 

„konfrontace“ 

Využití silné stránky 

k odvrácení ohrožení 
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1.5 Finanční analýza a její účel 

Finanční analýza je formalizovaná metoda, která umožňuje získat přehled o finančním 

zdraví podniku. Zároveň přezkoumává minulost a současnost a přináší informace o 

výkonnosti podniku (Vochozka, 2011, s. 12). 

Dle Maříka (2011, s. 96) patří finanční analýza k nejdůležitějším nástrojům finančního 

řízení a je nedílnou součástí také při oceňování podniku. V rámci oceňování podniku by 

měla finanční analýza plnit dvě funkce a to: zhodnotit finanční zdraví podniku a vytvořit 

základ pro finanční plán. 

Základní otázkou je také co je účelem finanční analýzy. Dle literatury „Finanční analýza 

slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku.“ (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013, s. 17). 

Kislingerová (2010, s. 46) se domnívá, že finanční analýza by měla patřit k základním 

dovednostem každého finančního manažera. Manažeři využívají finanční analýzu pro 

krátkodobé a především pro dlouhodobé finannčí řízení podniku (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013, s. 17). 

 „Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protože působí jako zpětna 

informace o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se mu jeho 

předpoklady podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěl předejít nebo kterou 

nečekal. Výsledky finanční analýzy slouží nejenom pro vlastní potřebu firmy, ale i pro 

uživatele, kteří nejsou součástí podniku, ale jsou s nim spjati hospodářsky, finančně, 

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

1.6 Uživatelé finanční analýzy 

Nejenom pro manažery jsou informace o finanční zdraví podniku důležité, existuje 

mnoho dalších subjektů, kteří jsou s daným podnikem v kontaktu (Kislingerová, 2010, s. 

48). 

 Uživatele finančních analýz můžeme rozdělit na externí a interní (Vochozka, 2011, s. 12) 
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Do externích uživatelů řadíme např. stát a jeho orgány, investory, banky a jiné věřitelé, 

obchodní partnery a konkurenci (Vochozka, 2011, s.12). 

Do interních uživatelů řadíme manažery, zaměstnance a odboráře (Vochozka, 2011, s. 

12). 

1.7 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Hlavním zdrojem informací pro zpracování finanční analýzy představuje účetnictví a 

účetní výkazy (Kubíčková, 2015, s. 17) 

„Zpracování finanční analýzy vyžaduje získání dat, jež tvoří východisko pro kvalitní 

zpracování a dosažení relevantních výsledků,“ (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 

18). 

Kvatitní podklady jsou klíčem k vypracování dobré finanční analýzy. Ze špatných 

podkladů nám finanční analýza nemůže poskytnout hodnotné výsledky (Mrkvička, Kolář, 

2006, s. 22). Dle Kubíčkové (2015, s. 17) lze zdroje dat rozdělit do tří skupin: 

Účetnictví 

• výkazy finančního účetnictví, 

• výkazy, odpočty a kalkulační listy a další dokumenty, 

• výroční zprávy 

Ostatní data podnikového informačního systému 

• ve statistických výkazech a operativní evidenci; 

• ve vnitřních směrnicích; 

• ve mzdových a navazujících předpisech, popř. jiných; 

Externí data 

• v odborném tisku; 

• ve Statistické ročence, účelových databázích; 

• v obchodním rejstříku (Kubíčková, 2015, s. 17). 
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Účetní výkazy představují základní zdroj dat pro finanční analýzu. Jsou součástí účetních 

závěrek a označují se jako finanční výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash 

flow (přehled o peněžních tocích) (Dluhošová, 2008, s. 49). 

Rozvaha je výkaz, který je soupisem majetku, na které se díváme ze dvou úhlů pohledu 

a to z hlediska: dle druhu majetku, který podnik vlastní (aktiva) a dle původu toho 

majetku (pasiva). Zatímco aktiva jsou uspořádány podle stupně jejich likvidity, pasiva 

jsou uspořádána podle trvalosti (Mrkvička, Kolář, 2006, s. 19).  

Dle Mrkvičky s Kolářem (2006, s. 20) musí platit bilanční rovnice: 

∑𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉 = ∑𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉. 

Aktiva se skládají ze dvou základních složek – dlouhodobý majetek (stálá aktiva) a 

oběžná aktiva. Dlouhodobý majetek se dále člení na hmotný a nehmotný a vzhledem 

k tomu, že se opotřebovávají musím se odepisovat. Oběžná aktiva představují zásoby, 

pohledávky a krátkodobý finanční majetek (Kislingerová, 2010, s. 55). 

Pasiva se člení na vlastní kapitál a cizí zdroje (Dluhošová, 2008, s. 49). 

Výkaz zisku a ztráty zahrnuje náklady a výnosy podniku za běžné období a slouží ke 

zjištění výsledku hospodaření (Mrkvička, Kolář, 2006, s. 23). VZZ lze zjednodušeně 

vyjádřit vztahem: 

𝑉𝐻 =  ∑𝑉Ý𝑁𝑂𝑆𝑌 − ∑𝑁Á𝐾𝐿𝐴𝐷𝑌. 

Náklady představují spotřebu výrobních činitelů a jsou vyjádřené v peněžním jednotkách. 

Výnosy se definují jako výsledky plynoucí z provozu podniku a vyjadřují se v peněžních 

jednotkách (Dluhošová, 2008, s. 54). 

Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) je výkazem peněžních toků a jehož 

účelem je objasnit hlavní faktory, které ovlivňují příjem a výdej hotovosti a z toho 

plynoucí stav hotovosti k určitému okamžiku (Dluhošová, 2008, s. 56). Peněžní toky lze 

jednoduše vyjádřit vztahem: 

𝐶𝐴𝑆𝐻 𝐹𝐿𝑂𝑊 =  𝑃ŘÍ𝐽𝑀𝑌 − 𝑉Ý𝐷𝐴𝐽𝐸. 

Dle Dluhošové (2008, s. 57) se výkaz cash flow zpravidla člení na základě aktivit podniku 

na tři části z provozní, investiční a finanční činnosti. 
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Metody finanční analýzy 

Dle Sedláčka (2011, s. 7) se při hodnocení finančního zdraví podniku uplatňují dvě 

základní metod finanční analýzy. 

• fundamentální (kvalitativní) analýza 

• technická (kvantitativní) analýza 

„Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy na zkušenostech odborníků (nejen 

pozorovatelů, ale i přímých účastníků ekonomických procesů), na jejich subjektivních 

odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Východiskem fundamentální analýzy 

podniku je obvykle identifikace prostředí, ve kterém se podnik nachází.“ (Sedláček, 2011, 

s. 7). „Technická analýzy používá matematických, statistických a dalších 

algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným 

(kvalitativním) ekonomickým posouzením výsledků.“ (Sedláček, 2011, s. 9).  

Mrkvička s Kolářem (2006, s. 44) člení základní (elementární) metody finanční analýzy 

do čtyř základních oblastí: 

1. Analýza absolutních ukazatelů 

• horizontální analýza – neboli analýza trendů 

• vertikální analýza – neboli procentní rozbor 

2. Analýza fondů finančních prostředků 

• analýza čistého pracovního kapitál 

• analýza čistých pohotových prostředků 

3. Analýza poměrových ukazatelů 

• analýza ukazatelů likvidity 

• analýza ukazatelů rentability 

• analýza ukazatelů aktivity 

• analýza ukazatelů zadluženosti 

4. Analýza soustav ukazatelů  

Dluhošová (2010, s. 73) uvádí členění metod finanční analýzy do dvou skupin a to: 

deterministické metody, zahrnující např. horizontální a vertikální analýzu, analýzu 
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poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. Druhou skupinou jsou matematicko – 

statistické metody, mezi které patří např. regresní analýza či diskriminační analýza. 

1.8 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele patří do základních metod finanční analýzy. Pro zpracování finanční 

analýzy jsou využívány dvě základní techniky rozboru. Jedná se o poměrovou analýzu a 

tzv. procentní rozbor. Základem těchto techni jsou absolutní ukazatele, tj. stavové 

veličiny, které sleduje účetní výkaz rozvaha a tokové veličiny, rovněž převzatý z účetního 

výkazu z výkazu zisků a ztráty (Vochozka, 2011, s. 19) 

Absolutní ukazatele se používají k analýze vývojových trendů pro srovnání vývoje 

v časových řadách se využívá horizontální analýzy a k procentnímu rozboru položek 

výkazů získáme za pomocí vertikální analýzy (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 

67). 

1.8.1 Horizontální analýza 

Analýza trendů přejímá data, která jsou obsažená v účetních výkazech (v rozvahze 

podniku a výkazu zisků a ztráty). Tato analýza sleduje změny absolutních hodnot 

v časových řadách a zároveň zjišťuje procentní změnu (tzv. technika procentního 

rozboru), která u nich nastala. Změny jednotlivých položek se sledují po řádcích, tedy 

horizontálně (Sedláček, 2011, s. 13). 

„Horizontální analýza si klade za cíl změřit pohyby jednotlivých veličin, a to absolutně a 

relativně a změřit jejich intezitu.“ (Kislingerová, 2010, s. 79). 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑡 −  𝑈𝑡−1 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑈𝑡 −  𝑈𝑡−1

𝑈𝑡−1
∗ 100 [%] 

kde: Ut představuje hodnotu ukazatele, t je běžný rok a t-1 značí předchozí rok 

(Dluhošová, 2008, s. 70). 

1.8.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza sleduje strukturu rozvahy, výkazu zisků a ztráty či výkazu o cash flow 

ve vztahu k určité veličině. Je vyjadřován relativně (procentuálním vyjádření). Cílem 
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vertikální analýzy je zjistit, jak se jednotlivé položky podílely na celkovém objemu. 

(Vochozka, 2011, s. 19). 

Dle Kislingerové (2010, s. 79) se při výpočtu se postupuje tak, že se jednotlivé položky 

daného období vztahují k celkové bilanční sumě. Hodnoty vypočítané na základě této 

analýze je nezbytné interpretovat správně. Postupuje se od zdrojů financování pasiva) 

k majetku, který je z těchto zdrojů financován (aktiva). 

𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =  
𝑈𝑖

∑ 𝑈𝑖 
∗ 100 [%] 

Kde: Ui značí hodnotu dílčího ukazatele a ∑ 𝑈𝑖 vyjadřuje velikost absolutního ukazatele 

(Dluhošová, 2008, s. 70). 

 

1.9 Analýza rozdílových ukazatelů 

„Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na 

jeho likviditu.“ (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 83). 

Dle Mrkvičky s Kolářem (2006, s. 60) patří mezi nejčastější používané fondy finančních 

prostředků: 

• čistý pracovní kapitál, 

• čisté pohotové prostředky 

• čisté peněžně pohledávkové finanční fondy. 

„Ukazatele tzv. fondů finančních prostředků představují soubory disponibilních 

likvidních prostředků s různým stupněm likvidnosti a jsou využívány většinou pro analýzu 

a hodnocení likvidity, tedy schopnosti podniku uhrazovat závazky.“  (Kubíčková, 2015, 

s. 97). 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Dle Knápkové, Pavelkové a Štekra (2013, s. 83) patří č k nejvýznamnějším rozdílovým 

ukazatelům finanční analýzy a je tedy nejčastěji používaným ukazatelem, který spočívá 
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v rozdílu mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji.  ČPK má významný 

vliv na platební schopnost podniku. 

Pro podnik je příznivé, jestliže dosažené výsledky ČPK nabývají kladných hodnot. Při 

záporných hodnotách vzniká riziko z důvodů financování stálých aktiv z krátkodobých 

dluhů podniku (Kubíčková, 2015, s. 98). 

„Pojem „čistý“ značí, že je z hlediska finančního očištěn od nutnosti vystoupení z procesů 

v podniku, je tedy tou částí oběžných aktiv, která je k dispozici pro další užití v činnosti 

podniku.“ (Kubíčková, 2015, s. 98). 

Dle Mrkvičky s Kolářem (2006, s. 61) se čistý pracovní kapitál dá vyjádřit ze dvou úhlů 

pohledu, a to z pohledu manažera a vlastníka podniku. 

Sedláček (2001, s. 36) rovněž rozlišuje dva způsoby k výpočtu ČPK a rozlišuje dva 

přístupy. Manažerský přístup z pohledu manažera a investorský přístup z pohledu 

investora.  

Manažerský přístup 

Z pohledu manažerského přístupu se představuje ČPK jako část oběžného majetku, který 

je financován dlouhodobým (vlastním i cizím) kapitálem. Jedná se o část dlouhodobého 

kapitálu, který je vázán v rozvaze v oběžném majetku (Sedláček, 2011, s. 35-36). 

Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 

Investorský přístup 

Investorský přístup charakterizuje a vyjadřuje ČPK jako část dlouhodobého kapitálu, 

kterou lze použít k financování oběžných aktiv (Sedláček, 2011, s. 35-36). 

Č𝑃𝐾 = (𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙) − 𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

„Obě z výše uvedených rovnic přináší uživateli stejný výsledek čistého pracovního 

kapitálu v absolutní hodnotě.“ (Vochozka, 2011, s. 21). 

 

 



36 

 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Čisté pohotové prostředky vycházejí pouze z nejlikvidnějších aktiv, tzn. z pohotových 

peněžních prostředků. Tento ukazatel zohledňuje pouze okamžitě splatné závazky, čímž 

se rozumí závazky splatné k aktuálnímu datu nebo závazky starší (Mrkvička, Kolář, 2006, 

s. 63). 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

 

1.10 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy. Díky tomu, že umožňují 

získat rychlý obraz o finanční situaci v podniku patří mezi neoblíbenější metody analýzy 

účetních výkazů (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 84). 

Kubíčková (2015, s 117) se domnívá, že jsou jádrem finanční analýzy. „Aby bylo možné 

analyzovat vzájemné vazby mezi ukazateli, je nutné dávat jednotlivé absolutní hodnoty do 

vzájemných poměrů.“ (Vochozka, 2011, s. 22). 

Dle Maříka (2011, s. 102) je poměrových ukazatelů mnoho a klasicky se rozčleňují na 

ukazatele likvidity, rentability, aktivity a zadlužení. 

1.10.1 Ukazatelé likvidity 

Mezi důležité ukazatele finanční analýzy patří ukazatele likvidity. 

Ukazatelé likvidnosti jsou nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou existenci podniku 

(Kislingerová, 2011, s. 103). 

Pro dlouhodobé fungování je tedy likvidita důležitým faktorem, který se také střetává 

s rentabilitou. Aby byl podnik likvidní, musí mít vázán své finanční prostředky 

v oběžném majetku – zásoby, pohledávky, na bankovních účtech (Vochozka, 2011, s. 

26). 

Kubíčková (2015, s. 132) rozlišuje tři stupně likvidity, běžná likvidita (likvidita 3. 

stupně), pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) a okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně). 
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Běžná likvidita 

Běžná likvidita zahrnuje všechny složky oběžného majetku. Ukazatel měří, kolikrát tyto 

oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky podniku. Podle doporučených hodnot by se 

měla běžná likvidita pohybovat v rozmezí od 1,6 – 2,5 a neměla by klesnout pod hodnotu 

1 (Vochozka, 2011, s. 27). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity eliminuje nedostatky běžné likvidity. V čitateli bere v úvahu 

jen pohotové prostředky, tj. peníze v hotovosti a na běžných účtech, cenné papíry, 

pohledávky. Zásoby jsou tedy z oběžných aktiv vyloučeny. Doporučená hodnota dle 

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

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita je nejpřísnějším ukazatelem, který poměřuje nejlikvidnější položku 

oběžných aktiv s krátkodobými závazky. Do krátkodobého finančního majetku patří 

peníze jak v hotovosti, tak i na běžných účtech, šeky a směnky nebo cenné papíry. 

Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí od 0,2-0,5 (Kubíčková, 2015, s. 135). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

1.10.2 Ukazatelé rentability 

„Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu, tj. schopnosti podniku vytvářet nové zdroje“. 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 98). 
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Dle Fotra (2012, s. 345) vypovídají o míře dosaženého zisku z investic poskytovatelům 

kapitálu a údaje využívají z účetních výkazu z rozvahy i výkazu zisků a ztráty. 

Všechny ukazatelé rentability udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč hodnocené veličiny 

(Kislingerová, 2010, s. 98). 

Obecný vzorec: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝐸𝐴𝑇)

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á 𝑣𝑒𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎
∗ 100 [%] 

Mezi klíčové ukazatele rentability patří následující: 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

ROE vyjadřuje celkovou výkonnost vlastních zdrojů investovanou vlastníky podniku, a 

tím i jejich zhodnocení v zisku (Dluhošová, 2010, s. 81). 

Pomocí daného ukazatele vlastníci zjišťují, zda jimi investovaný kapitál přináší 

dostatečný zisk. Dle Sedláčka (2011, s. 56) je požadováno, aby hodnota ROE byla co 

nejvyšší. 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇 (č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘)

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita tržeb (ROS) 

ROS vyjadřuje podíl čistého zisku na tržbách podniku. Informuje o velikosti dosaženého 

zisku a vyjadřuje schopnost podniku zvyšovat vlastní zdroje (Fotr, 2012, s. 347). 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Kislingerová (2011, s. 98) považuje ROA za klíčové měřítko rentability. Protože 

poměřuje zisk podniku s hodnotou celkových aktiv bez ohledu na to, zda se investovaly 

z vlastního kapitálu nebo z cizích zdrojů. 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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Rentabilita nákladů (ROC) 

Tento ukazatel říká, kolik Kč čistého zisku získá společnost vložením 1 Kč celkových 

nákladů. Čím je ROC vyšší, tím jsou lépe zhodnoceny vložené náklady v procesu 

podnikání a také je vyšší procento zisku (Dluhošová, 2008, s. 79). 

𝑅𝑂𝐶 =  
𝐸𝐴𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
 

1.10.3 Ukazatelé aktivity 

„S pomocí těchto ukazatelů lze zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv v rozvaze 

v poměru k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám podniku přiměřená, tj. 

zda ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat vložené prostředky.“ (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 103). 

Dle Kubíčkové (2015, s. 152) lze ukazatele aktivity vyjádřet ve formách: 

• jako počet obrátek (rychlost obratu), tzn. kolikrát se daná položka obrátí 

v objemu tržeb za vymezený časový interval (zpravidla jeden rok) 

 

• jako dobu obratu, tzn. doba, po kterou jsou jednotlivé položky kapitálu vázány 

v určité formě aktiv, resp. počet dní, za které se přemění z nepeněžní formy 

prostředků do peněžní formy. 

Rychlost obratu celkových aktiv 

Rychlost obratu aktiv vyjadřuje, kolikrát se aktiva v podniku obrátí za daný časový 

interval (zpravidla za 1 rok) (Sedláček, 2011, s. 61).  

Čím je vyšší hodnota ukazatele, tím podnik využívá svůj majetek efektivněji (Dluhošová, 

2008, s. 83). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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Rychlost obratu zásob 

Dle Sedláčka (2011, s. 61) je obrat zásob je nazýván také jako ukazatel intenzity využití 

zásob. Udává, kolikrát se každá položka zásob v podniku prodá a opět naskladní během 

jednoho roku. Má zároveň i určité slabiny. Často nadhodnocuje skutečný obrat, jelikož 

tržby odrážejí tržní hodnotu, avšak zásoby se uvádějí v pořizovacích cenách. Druhým 

problémem je, že tržby jsou tokovou veličinou, zásoby jsou stavovou veličinou, tj. 

vyjadřují stav k jednomu okamžiku. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
  

Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv udává, za jakou dobu dlouho dojde k obratu celkových aktiv v poměru 

k tržbám. Zde je žádoucí, aby doba obratu byla co nejkratší. Čím vyšší je podíl fixních 

aktiv, tím je vyšší i hodnota ukazatele (Dluhošová, 2008, s. 83). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗  360 [𝑑𝑛𝑦] 

Doba obratu zásob 

Ukazatel udává, jak dlouho trvá jeden obrat, přesněji doba nutná k tomu, aby disponibilní 

prostředky přešly přes zásoby znovu do peněžní formy (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013, s. 105). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗  360 [𝑑𝑛𝑦]  

Doba obratu pohledávek 

Dle Kislingerové (2011, s. 109) ukazatel měří, kolik uplyne dní, během nichž je inkaso 

peněz z tržeb drženo v pohledávkách. Tuto dobu musí podnik na inkaso plateb čekat, i 

přes poskytnuté služby či již prodané výrobky. Mařík (2011, s. 107) doporučuje 

průměrnou dobu splatnosti pohledávek porovnat s běžnou platební podmínkou. 

V případě, že je doba obratu pohledávek delší než platební podmínka, znamená to, že 

odběratelé neplatí včas. 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢  𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗  360 [𝑑𝑛𝑦]  

Doba obratu závazků 

Udává, za jakou dobu (dní) po které zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny a podnik 

využívá bezplatný obchodní úvěr. Je daný poměrem závazků k celkovým tržbám. Doba 

obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby nedošlo k narušení 

finanční rovnováhy v podniku (Kislingerová, 2011, s. 109). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗  360 [𝑑𝑛𝑦]  

1.10.4 Ukazatele zadluženosti 

„Ukazatelé zadluženosti slouží jako indikátory výše rizika. jež podnik nese při dané 

poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Je zřejmé, že čím vyšší zadluženost 

podnik má, tím vyšší riziko na sebe bere, protože musí být schopen své závazky splácet 

bez ohledu na to, jak se mu právě daří.“ (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 85). 

Cílem finančního řízení je dosažení optimální zadluženosti, neboli dosažení optimálního 

poměru vlastních a cizích zdrojů podniku. Nelze říci, že zadluženost je negativní 

charakteristikou podniku, jelikož ve finančně zdravém a stabilním podniku může růst 

zadluženosti přispívat k celkové rentabilitě, tedy k růstu tržní hodnoty podniku 

(Dluhošová, 201, s.78). 

Celková zadluženost 

Je základním ukazatelem zadluženosti, který poměřuje cizí zdroje s celkovými aktivy. 

Doporučená hodnota celkové zadluženosti se pohybuje mezi 30-60 % (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 85). 

Dle Dluhošové (2008, s. 75) tento ukazatel vyjadřuje míru krytí aktiv cizími zdroji. Vyšší 

hodnoty představují riziko pro věřitele, zejména pro banky. 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 [%] 
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Míra zadluženosti 

Míra zadluženosti je dalším často používaným ukazatelem, které poměřuje cizí zdroje a 

vlastní kapitál. Jedná se o poměrně klíčový ukazatel pro banku z hlediska poskytnutí 

úvěru (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 86). 

Dle Kubíčkové (2015, s. 145) by maximální hodnoty měly dosáhnout 100%, tedy hodnoty 

1. Vyšší hodnoty představují vyšší věřitelské riziko. 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∗ 100 [%] 

1.11 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů na rozdíl od jednotlivých ukazatelů finanční analýzy celkově vyjádří, 

jaké je finanční zdraví podniku a poukáže na silné a slabé stránky. Modely patří mezi 

oblíbené, jelikož finanční zdraví podniku je nejen z hlediska minulého a současného 

vývoje, ale především se zajímá o vývoj budoucí (Mrkvička, Kolář, 2006, s. 145). 

Existující modely ukazatelů je možné rozdělit do dvou skupin: 

• bankrotní modely – řeší, zda podnik do nějaké doby zbankrotuje 

• bonitní modely – řeší, zda je podnik dobrý či špatný (Mrkvička, Kolář, 2006). 

1.11.1 Bankrotní modely 

Dle Mrkvičky s Kolářem (2006, s. 145) bankrotní modely předpovídají budoucí vývoj 

podpinku. Vypovídají o tom, zda analyzovaný podnik zbankrotuje či nezbankrotuje a 

vychází ze skutečných údajů. 

Altmanův model (Z-Scóre) nebo také Altmanův index finančního zdraví podniku je 

bankrotním modelem a typickým příkladem souhrnného indexu hodnocení (Mrkvička, 

Kolář, 2006, s. 146). 

„Z faktor v sobě zahrnuje všechny podstatné složky finančního zdraví, tj. rentabilitu, 

likviditu, zadluženost i strukturu kapitálu. Navíc je jednotlivým ukazatelům přiřazena 

váha, která vyjadřuje jeho významnost v daném souboru.“ (Kislingerová, 2010, s. 116). 
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Model Z-Scóre je možné vyjádřit ve tvaru: 

𝑍 = 0,717 ∗  𝑋1 + 0,847 ∗ 𝑋2 + 3,107 ∗  𝑋3 + 0,42 ∗ 𝑋4 + 0,998 ∗  𝑋5 

Kde: X1…………………………… (oběžná aktiva – krátkodobé zdroje) / suma aktiv 

X2……………………………nerozdělený zisk / suma aktiv 

X3……………………………EBIT / suma aktiv 

X4……………………………účetní hodnota vlastního kapitálu / celkové dluhy 

X5……………………………tržby / suma aktiv (Kalouda, 2016, s. 70). 

Kalouda (2016, s. 73) uvádí v níže uvedené tabulce vyhodnocení modelu. 

Tabulka 2: Hodnocení výsledných hodnot Z – SCÓRE (Upraveno dle Kalouda, 2016, s. 73) 

Situace podniku 

Z > 2,9 1,2 < Z ≤ 2,9 Z ≤ 1,2 

uspokojivá fin. situace 

 

šedá zóna 

 

“přímí kandidáti bankrotu“ 

 

1.11.2 Bonitní modely 

Dle Kubíčkové bonitní modely stanovují bonitu podniku za pomocí bodového hodnocení 

a jsou určeny především k vyjádření a měření kvality finančního zdraví podniku. Také se 

orientují na investory a vlastníky a udávají, zda je podnik podle zvoleného kritéria dobrý 

nebo špatný (Kubíčková, 2015, s. 202).  

„Bonitou se rozumí schopnost splácet svoje závazky a uspokojovat tím věřitele. Bonitní 

podnik je tedy takový, který je schopen uspokojovat své věřitele splácením svých 

závazků.“ (Vochozka, 2011, s. 77). 

Kralickův Quick test (KQT) spočívá v práci s ukazateli, které mají velmi dobrou 

vypovídací schopnost. Tyto ukazatele byly vybrány ze čtyř základních oblastí finanční 

analýzy (tj. finanční stability, likvidity, rentability a výsledku hospodaření). Z každé 
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kategorie byl vybrán jeden ukazatel tak, aby byla zajištěna vyvážená analýza jak finanční 

stability, tak i výnosové situace podniku (Sedláček, 2011, s. 105).   

KQT pracuje s následující ukazateli: 

𝐾𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 𝑧 𝐶𝐹 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑣 % 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =  
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 (𝑅𝑂𝐴) =  
𝑉𝐻 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í + ú𝑟𝑜𝑘𝑦 ∗ (1 − 𝑑𝑎ň𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎)

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Dle Sedláčka (2011, s. 107) spočívá největší výhoda quick testu v jeho jednoduchosti a 

rychlosti zpracování. Bonita je stanovena tak, že každému ukazateli se přiřadí známka 

podle získaných hodnot v níže uvedené tabulce.  

Výsledná známka se následně určí jako jednoduchý aritmetický průměr známek 

získaných za jednotlivé ukazatele (Sedláček, 2011, s. 107). 

Tabulka 3: Hodnocení ukazatelů Quick testu (Upraveno dle Marinič, 2008, s. 101) 

Ukazatel 
Výborný 

(1) 

Velmi 

dobrý 

(2) 

Dobrý 

(3) 

Špatný 

(4) 

Ohrožen 

insolvencí (5) 

Kvóta vlastního 

kapitálu 
> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % záporný 

Doba splácení 

dluhu 
< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF výkonnost > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % záporný 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % záporná 
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2 STRATEGICKÁ A FINANČNÍ ANALÝZA 

V rámci této kapitoly bude nejprve představena společnost Control Techniques Brno 

s.r.o. se sídlem v Brně, pro kterou bude v rámci této diplomové práce sestaven finanční 

plán pro období 2019 – 2022. 

2.1 Představení podniku 

 

Název společnosti   Control Techniques Brno, s.r.o. 

Datum vzniku  13.dubna 1994 

Sídlo    Podnikatelská 2894/2b, Královo Pole, 612 00 Brno 

Právní forma   společnost s ručením omezeným 

Jednatel   Ing. Radislav Srnka 

Základní kapitál  3 680 000,- Kč 

Předmět podnikání Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 

elektronických a telekomunikačních zařízení 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

 

 

 

 

 

 

Společnost Control Techniques s.r.o. je zaměřena na vývoj, výrobu a dodávky 

regulovaných elektrických pohonů, zejména měniče frekvence, a v tomto oboru patří k 

nejlepším a k nejrychleji rostoucím firmám na světě. Vysoce spolehlivé a technicky 

dokonalé výrobky společnosti Control Techniques s.r.o. nacházejí uplatnění téměř ve 

všech odvětvích průmyslu. Mimo již známých aplikací jako jsou pohony obráběcích, 

Obrázek 3: Logo společnosti (Převzato z www.nidec.com) 
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textilních, balicích a speciálních strojů, robotů, technologických linek, výtahů, jeřábů, 

čerpadel, kompresorů a ventilátorů se objevují nové možnosti zejména v oblasti 

energeticky úsporných pohonů a vracení energie do sítě. 

 

Historie 

Společnost Control Techniques Brno s.r.o. vznikla v roce 1994. V roce 1998 došlo ke 

změně obchodního jména z Control Techniques – VUES s.r.o. na Control Techniques 

Brno s.r.o. a také byl odkoupen vlastníkem Control Techniques Worldwide B.V. 

Společnost patří do skupiny firem Control Techniques, které mají pobočky ve 25 státech 

světa. Vedení skupiny sídlí ve Velké Británii, kde je soustředěna asi polovina výrobní 

kapacity, druhá polovina je umístěna v Číně. Vlastníkem skupiny Control Techniques je 

od 02/2017 japonská společnost Nidec, která je globální firmou s pobočkami ve více než 

70 zemích světa s počtem zaměstnanců přesahujících 110 000 a s celkovým obratem 11 

mld. amerických dolarů ročně. 

 

Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti má útvar: 

• ředitele 

• obchodní a technický 

• servisu 

• nákupu a prodeje 

• finanční. 

 

Obrázek 4: Organizační struktura společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv) 

ředitel 
společnosti

obchodní 
útvar

technický 
útvar

servisní 
útvar

nákupní 
útvar

finanční 
útvar
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Dále se tato kapitola se zaměřuje na zpracování strategické analýzy podniku. Pro analýzu 

makrokolí bude použita SLEPTE analýza a pro analýzu mikroprostředí bude sestaven 

Porterův model pěti sil a model 7S. 

2.2 SLEPTE analýza 

V rámci strategické analýzy je SLEPTE analýza důležitá pro rozboru vnějšího okolí 

podniku, tedy makrookolí. Je důležité sledovat externí faktory působící na okolí podniku, 

jelikož mohou chod společnosti ovlivnit pozitivně, ale i negativně. SLEPTE analýza 

zkoumá faktory, do kterých řadíme faktory sociální, legislativní, ekonomické, politické, 

technologické a ekologické. 

Sociální faktory 

Mezi sociální faktory patří např. demografický vývoj v kraji, ve kterém je podnik 

situován, počet uchazečů o zaměstnání a oblast mzdových nákladů. 

Počet obyvatel v kraji 

Společnost Control Techniques sídlí a provozuje svojí podnikatelskou činnost v Brně 

v Jihomoravském kraji. Podle výsledků Českého statistického úřadu v Jihomoravském 

kraji žilo k 31.12.2019 celkem 1 191 989 obyvatel. Oproti prosinci roku 2018 vzrostl 

počet obyvatel Jihomoravského kraje o 0,4 %, a to díky stěhování obyvatel do měst 

(Český statistický úřad, 2020). 

Mzdové náklady 

Hrubá měsíční mzda se postupně každým rokem zvyšuje. V Jihomoravském kraji 

zaměstnanci pobírali průměrnou hrubou mzdu ve výši 32 896 Kč měsíčně, což je v rámci 

pořadí pro všechny kraje v České republice čtvrtý nejvyšší. (Český statistický úřad, 

2020). 

Uchazeči o zaměstnání 

Ke konci prosince 2019 úřady práce v Jihomoravském kraji evidovaly celkem 29 087 

uchazečů o zaměstnání, ve srovnání ke konci roku 2018 byl jejich počet nižší o 3 048 

osob. V Jihomoravském kraji je dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v okrese Znojmo. 

Úřady práce nabízely 27 149 volných pracovních míst. Jedno volné pracovní místo tedy 
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připadalo na 1,1 uchazečů. Společnost zaměstnává pouze 8 pracovníků na plný úvazek a 

4 na dohody o pracovních činnostech. Dalo by se říci, že v počtu zaměstnanců jsou 

opravdu malým podnikem, nicméně v případě potřeby přijetí nového zaměstnance by 

neměla příliš velké problémy, jelikož o práci v daném okrese zájem je (Český statistický 

úřad, 2020). 

Legislativní faktory 

Společnost Control Techniques Brno s.r.o. sídlí a provozuje svojí podnikatelskou činnost 

na území České republiky, a proto je povinna řídit se řadou zákonů a nařízení. Mezi 

nejdůležitější zákony, kterými se společnost musí řídit patří především Zákon č. 563/1991 

Sb,, o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva financí České 

republiky č. 500/2002 Sb. a Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.  

Společnost je měsíčním plátcem DPH, proto se řídí Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty. Aktuálně existují tři sazby daně z DPH. Základní sazba DPH činí 21 

%, první snížená sazba je ve výši 15 % a v roce 2015 byla zavedená druhá snížená sazba 

ve výši 10 %. Důležitou legislativou je rovněž zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

které se týká zdanění v České republice. Společnost je právnickou osobou, která je 

povinna platit daň z příjmů právnických osob. V současné době je sazba daně z příjmů ve 

výši 19 %. 

Pracovněprávními vztahy se zabývá Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který se např. 

věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vztahem mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnanci. Školení o BOZP se provádí pro všechny zaměstnance jednou ročně. 

Z podstatných legislativních změn je důležité zmínit Obecné nařízení na ochranu 

osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation), které vstoupily v platnost 

25. května 2018. Jedná se o nařízení Evropské unie, plným názvem Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a je tím myšlený ucelený soubor pravidel na ochranu 

dat na světě. Společnost Control Techniques tedy bude muset reagovat na tuto situaci a 

upravit způsoby zpracování osobních údajů. Zejména se bude jednat o data a osobních 

údajů zaměstnanců, dodavatelů i odběratelů společnosti. V případě závažného porušení 

hrozí vysoké pokuty.  
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Jak bylo zmíněno, GDPR je v celé EU jednotně účinné od 25. května 2018 a České 

republice nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů ze směrnice 95/46/ES 

a s tím související zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

Ekonomické faktory 

Důležitou oblastí pro fungování podniku jsou ekonomické faktory. Vzhledem k tomu, že 

společnost vyváží zboží do zahraničí, mají tyto faktory značný vliv a ovlivňují ji. Mezi 

hlavní makroekonomické ukazatele řadíme hrubý domácí produkt (HDP) a deflátor HDP, 

míra inflace, stav měnového kurz a míru nezaměstnanosti.  

HDP a deflátor HDP 

Jako první vybraný makroekonomický ukazatel jsem zvolila hrubý domácí produkt 

(HDP), který patří mezi nejdůležitější makroekonomické ukazatele a má zajisté velký vliv 

na hospodaření daného podniku. HDP vyjadřuje výkon ekonomiky daného státu, tak, že 

zobrazuje celkový objem produkce zboží a služeb vyprodukované na území daného státu, 

tedy České republiky. V níže uvedené tabulce je HDP zobrazeno jak v peněžním, tak 

v procentuálním vyjádření. Po celé sledované období dochází k růstu HDP. V roce 2015 

došlo k nevyššímu nárůstu a to o 5,3 %. Naopak v roce 2016 je zřejmé, že nárůst HDP 

byl zaznamenám v hodnotě 2,5 %, nicméně už nebyl tak výrazný jako např. oproti 

minulému roku. Co se týče predikce ve vývoji HDP, očekává se pokračování v trendu a 

růstu HDP, pro následující roky se však očekává nepatrné zpomalení růstu HDP, a to 

zhruba na 2,0 % (Ministerstvo financí, 2020). 

Tabulka 4: Vývoj makroekonomického ukazatele HDP a deflátoru HDP (Zdroj: Ministerstvo financí, 

2020) 

Makroekonomické 

ukazatele 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

HDP (v mld. Kč) b.c. 4 314 4 596 4 768 5 047 5 324 5 652 5 913 6 168 

HDP reálné (růst v %) s.c. 2,7 5,3 2,5 4,4 2,8 2,5 2,0 2,2 

Deflátor HDP (růst v %) 2,5 1,2 1,3 1,4 2,6 3,6 2,6 2,1 
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Deflátor HDP vyjadřuje poměr HDP v běžných cenách k HDP ve stálých cenách 

(Ministerstvo financí, 2020). U deflátoru HDP můžeme největší nárůst vypozorovat 

v roce 2018, kdy došlo k nárůstu o 2,6 %. V následujících letech hodnota deflátoru 

dosahuje mírného růstu, v roce 2015 1,2 % a v roce 2017 je tato hodnota 1,4 %. V grafu 

1 je poté zachycen vývoj míry inflace a deflátoru HDP ve sledovaném období. Predikce 

pro následující roky je taková, že se očekává pomalejší pokles, a to na 2,1 %. 

Míra inflace 

Jako dalším zvolený makroekonomický ukazatel je průměrná míra inflace (v %). Z níže 

uvedené tabulky je zřejmé, že od roku 2014 do roku 2015 docházelo k poklesu inflaci 

z 0,4 % na 0,3 %. Naopak v letech 2016 až 2017 byl zaznamenán nárůst inflace, v roce 

2016 o 0,7 % a v roce 2017 až o 2,5 %, což je za posledních 5 let nejvyšší hodnota. Co se 

týče budoucího vývoje, v následujícím roce by měla průměrná míra inflace mírně růst, a 

to přibližně z 2,1 % na 2,8 %. V roce 2021 je očekávána inflace ve výši 2,2 %. 

Tabulka 5: Vývoj míry inflace (Zdroj: Ministerstvo financí,2020) 

Makroekonomické 

ukazatele 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

 

 

Graf  1: Vývoj průměrné míry inflace a deflátoru HDP v % (Zdroj: Ministerstvo financí, 2020) 
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Pro lepší přehlednost je výše graficky zobrazen vývoj průměrné míry inflace a deflátoru 

HDP (v %) od roku 2014 do roku 2021. 

Měnový kurz 

Vývoj měnového kurzu je pro společnost velmi důležitý, jelikož společnost obchoduje 

jak na území České republiky, tak v rámci Evropské unie i zemí ze třetího světa. Zboží 

od zahraničních dodavatelů nakupuje i do zahraničí vyváží, proto jsou jejich tržby 

vývojem měnových kurzů ovlivňovány, nejvíce u CZK/EUR a CZK/USD. V rámci toho 

jim vznikají kurzové rozdíly (kurzová ztráta nebo zisk). Po roku 2014, kdy centrální 

banka prováděla intervence pro oslabení české koruny, tak aby hodnotu udržovala 

přibližně na 27,5 CZK/EUR je z grafu patrné že po následující období kurz CZK/EUR 

posiloval. V roce 2019 posílil na 25,5 CZK/EUR. Pro další roky se Ministerstvo financí 

ČR predikuje, že česká koruna bude nadále posilovat a dojde tedy ke snižování kurzu 

koruny k euru, predikováno je až k 24,20 CZK/EUR (Ministerstvo financí, 2020). 

 

Graf  2: Vývoj měnového kurzu CZK/EUR (Zdroj: Ministerstvo financí, 2020) 

Co se týče vývoje měnového kurzu CZK/USD zobrazený na grafu 3 má podobný vývoj 

jako kurz CZK/EUR, z důvodu toho, že vývoj kurzu je implikován kurzem dolaru k euru. 

Od roku 2014 koruna vůči americkému dolaru oslabovala a v roce 2015 dosáhla kurzu 

24,60 CZK/USD. V následujícím období se této hodnotě velmi blížil, avšak česká koruna 

postupně posilovala. V roce 2018 byl již kurz na 21,74 CZK/USD. V grafu je 
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zaznamenána predikce vývoje měnového kurzu a to taková, že se očekává pokračování 

posilování české koruny a tím, dojde ke snižování daného kurzu. 

 

Graf  3: Vývoj měnového kurzu CZK/USD (Zdroj: Ministerstvo financí, 2020) 

Míra nezaměstnanosti 

Společnost Control Techniques Brno, s.r.o. sídlí v Brně v Jihomoravském kraji, kde konci 

roku 2019 byl tedy podíl nezaměstnaných osob v Jihomoravském kraji 3,48 %. Dle údajů 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,39 bodu. 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že Jihomoravský kraj je v pořadí třetí s nejvyšší 

nezaměstnaností v ČR (Český statistický úřad, 2020). 

Graf  4: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu k 31.12.2019 (Převzato z www.czso.cz) 
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Politické faktory 

Politika a politické faktory rovněž významně ovlivňují okolí společnosti. Za 

nejvýznamnější události na politické scéně patří volba prezidenta České republiky, která 

proběhla v lednu 2018, při níž byl opětovně zvolen Miloš Zeman. V lednu rovněž 

poslanecké sněmovna vyslovila vládě nedůvěru. Vláda tedy podala demisi. Dalo by se 

říci, že jaro 2019 patřilo otázce sestavení vlády nové. V říjnu 2018 proběhly Komunální 

a Senátní volby. U výsledků z komunálních voleb 2018 pro městskou část Brno – Královo 

Pole nedošlo příliš k velkým změnám u zvolených zastupitelů. Je tedy předpokladem, že 

nedojde k významným změnám, které by mohly ovlivnit chod společnosti z této strany.  

Česká republika je členem EU od roku 2004, a proto se ji týkají volby do Evropského 

parlamentu, které proběhly v květnu 2019. S tím souvisí vystoupení Velké Británie z EU, 

která měla přestat být členem v březnu 2019. Do budoucnosti by tato událost by mohla 

mít velký vliv na chod společnosti, a to z toho důvodu, že vedení skupiny Control 

Techniques sídlí ve Velké Británii ve městě Newtown a je zde soustředěna přibližně 

polovina výrobní kapacity společnosti. Zahraniční obchod s Velkou Británií bude 

výrazně ovlivněn, i přesto že EU chce vyjednat dohodu o volném pohybu zboží a služeb.  

Technologické faktory 

Technologie je v dnešním světě velmi důležitá téma, a je tedy nezbytné v této oblasti držet 

krok s konkurencí. Je to oblast, která je pro společnost důležitá v tom, že zjednodušuje 

práci svým zaměstnancům, jejichž práce je pak efektivnější, ušetří mnoho času a dochází 

rovněž ke snižování nákladů, což jsou velmi důležité faktory. Technologické vybavení 

společnosti Control Techniques Brno, s.r.o. je na velmi dobré úrovni. Vlastní skladové 

prostory i dílna je vybavena, jak stroji potřebné k manipulaci se zbožím jako jsou např. 

vysokozdvižné vozíky a manipulační technika, tak s elektrotechnickými přístroji. Tyto 

přístroje jsou nezbytnou součástí, jelikož v případě reklamace či poruchovosti 

frekvenčního měniče jej zákazník doveze nebo pošle do společnosti, kde dále probíhá 

servis či oprava daného zboží.  Společnost pečlivě dbá na údržbu těchto technologií a do 

technologií investuje. 

Jelikož je informační systém ve společnosti poměrně zastaralý a již nevyhovuje aktuálním 

podmínkám, rozhodla se společnost obměnit tento informační systém za nový. S touto 
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změnou souvisí rovněž to, že byla potřeba investovat do dvou kusů čteček značky 

ZEBRA, které jsou nezbytností pro každodenní práci ve skladu a s manipulaci se zboží a 

skladovými položkami.  

Nový informační systém napomohl práci jak s objednávkami zboží a inventarizací 

skladových zásob, ale i s fakturací a celkovém vedení účetnictví. Vzhledem k tomu, jak 

byl informační systém zastaralý, bude moci v novém systému vést evidenci majetku, což 

ve starém modelu nebylo možné. Všechny zmíněné možnosti, které díky novému systému 

společnost získala, došlo k usnadnění práce zaměstnancům i vedení společnosti Control 

Techniques Brno s.r.o. 

  
Ekologické faktory 

Otázka životního prostředí je velmi aktuální, a proto se společnost snaží minimalizovat 

dopad na životní prostředí z důvodu své výrobní činnosti a vyrobených produktů. Rovněž 

byl zaveden proces Systému řízení s ohledem na životní prostředí (Enviromental 

Management Systém), který je certifikovaný podle mezinárodní normy ISO 14001. 

Společnost Control Techniques Brno s.r.o. při výrobě nevyužívá škodlivé materiály jako 

je např. olovo, kadmium či sloučeniny chromu nebo bromu. Na základě toho splňují 

elektronická zařízení direktivu EU 2011/65/EU – RoHS (o omezení používání některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Elektrické regulované 

pohony mají potenciál během své dlouhé životnosti šetřit energii a díky vyšší efektivitě 

stroje snižují spotřebu surovin a odpadového materiálu po celou dlouhou životnost.  

Dalo by se tedy říci, že z ekologického hlediska převyšují pozitivní účinky nad těmi 

negativními dopady vlastní výroby. Na konci životnosti mohou být při likvidace měniče 

demontovány na součásti, které jsou vhodné pro recyklování. Materiály použité v rámci 

pohonů jsou až z 85 % recyklovatelné. 

Společnost je zavázána k ekologicky šetrné likvidace starých zařízení. S tím tedy souvisí, 

že je zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM. Na základě smlouvy je 

společnosti vystavováno osvědčení o tomto plnění. 

 



55 

 

Po strategické analýze bude v této části práce vypracován rozbor finanční situace 

společnosti Control Techniques za období 2014 – 2018. Poklady pro vypracování 

finanční analýzy jsou čerpané z účetních výkazů a z výročních zpráv společnosti. V první 

části bude provedena analýza absolutních ukazatelů, které sledují horizontální a vertikální 

analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Poté budou následovat výpočty rozdílových a 

poměrových ukazatelů, které jsou stěžejní částí finanční analýzy. V neposlední řadě je 

zpracována analýza soustav ukazatelů, které jsou rovněž nezbytnou součástí při 

vypracování finanční analýzy společnosti a posuzování finanční situace. 

Výsledné hodnoty absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů vypočítané pro 

společnost Control Techniques budou poté následně porovnány s hodnotami hlavních 

konkurentů společnosti, kteří podnikají na území ČR ve stejném oboru. Součástí 

výsledných hodnot bude rovněž porovnání s oborovým průměrem. Společnost Control 

Techniques provozuje ekonomickou činnost spadající do skupiny CZ NACE č. 26.  

 

2.3 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil vymezuje pět oblastí, které jsou vzájemně propojené a ovlivňují 

konkurenceschopnost podniku v odvětví. Je nezbytnou součástí při vypracování 

strategické analýzy. 

Hrozba substitučních výrobků 

Společnost je dodavatelem frekvenčních měničů, které slouží k plynulé regulaci otáček 

elektromotoru. Tyto měniče lze tedy využít např. k ovládání vodních čerpadel, ventilátorů 

vzduchotechniky a tedy všude, kde jsou použity elektromotory a kde je nutné plynule řídit 

tyto zařízení. Dle mého názoru tedy neexistuje substitut, který by mohl frekvenční měnič 

nějakým způsobem plnohodnotně nahradit. 

Rivalita mezi konkurencí 

Český trh s frekvenčními měniči je do značné míry obsazený. Konkurence v oblasti 

elektrotechnologie je vysoká, tím by se dalo říci že rivalita na trzích, ve kterém společnost 

Control Techniques Brno s.r.o. působí je poměrně vysoká. Rovněž z důvodu, že velké 

množství konkurenčních společností jsou v českém, ale i zahraničním trhu. Tyto 
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společnosti nabízejí podobné produkty v různých cenových kategorií. Celkový objem 

trhu v ČR je odhadován na necelých 800 mil. Kč. Podíl Control Techniques je okolo 8 

%, což je na českém trhu poměrně nízký podíl. Z průzkumů, které byly v ČR realizovány 

je potřeba diskutovat o tom, jaká je hlavní role této společnosti na českém trhu a zda by 

měla poskytovat zejména kvalitní servis pro stroje vyrobené s měniči od Control 

Techniques (vyrobené v ČR nebo v zahraničí), anebo zda by měla prosazovat měniče od 

Control Techniques do strojů (vyrobených v ČR určených pro tuzemský trh nebo pro 

export), případně jaký poměr těchto činností je optimální. 

Hlavní hráči na trhu si drží své pozice a přebrat jim zákazníky je velmi těžké a často i 

technologicky nemožné. Mezi zmíněné patří:  

• Siemens 

• Schneider Electrics 

• Danfoss 

• ABB. 

Vstup potenciálních konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů na tento trh je pochopitelně možná, nicméně podnik, 

který by chtěl začít svoji podnikatelskou činnost v oboru elektrotechnologie musí mít 

především dostatečný kapitál na výrobní stroje, technologické zařízení atd. Zapotřebí a 

nezbytné je rovněž potřeba dostatečně kvalifikované pracovní síly. Dalo by se říci, že na 

trhu je poměrně dost velká konkurenční síla a prostor pro vstup nové konkurence je tedy 

docela omezený. Control Techniques s.r.o. nepředpokládá tedy vstup nového konkurenta, 

který by mohl přijít s kvalitnějšími a lepšími produkty, nižšími cenami apod. Faktem také 

je, že bariéry vstupu na trh jsou poměrné dost vysoké. 

Síla odběratelů 

Na trhu ČR je přibližně 1600 subjektů z vybraných oborů a velikostí podniku, které 

nakupují frekvenční měniče. Z toho je v zákaznické databázi Control Techniques cca 

1 150 z nich. Společnost Control Techniques s.r.o. má své odběratele v České republice i 

v zahraničí, v rámci EU můžeme zmínit např. Německo a ze třetích států např. Čína. 

Přibližně 20 % zákazníků udělá 80 % tržeb. Nejvíce velkých zákazníků je z oborů 
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strojírenství, elektro, kovo a instalace strojů. Počet těchto velkých zákazníků stagnuje. 

Zákazníky společnosti jsou však i menší společnosti nebo fyzické osoby podnikající na 

území ČR. Objednávky z České republiky představují přibližně 83 % tržeb. Frekvenční 

měnič je zařízení, které reguluje rychlost a rotační sílu elektrického motoru, proto je 

nezbytnou součástí těchto zařízení.  

Společnost Control Techniques nabízí ucelenou řadu kvalitních a spolehlivých 

elektrických pohonů. Pozornost věnují také technické úrovni měničů a technické podpoře. 

Svým zákazníkům dokáží poradit při výběru vhodné typu pohonu, při optimalizaci jeho 

výkon a poskytnutí pomoci při uvádění do provozu. Výhodou je, že si daný zákazník 

může frekvenční měnič zapůjčit a zjistit tak, zda mu vyhovuje nebo nikoliv. 

Samozřejmostí je dobře fungující poprodejní servis. Mezi hlavní tuzemské zákazníky 

můžeme řadit: 

• Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

• Moog Brno s.r.o. 

• Rozváděče Vsetín s.r.o. 

• EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES s.r.o. 

• Inova Praha s.r.o. 

• ELKOV elektro a.s. 

• M.L.S. Holice spol. s.r.o. 

• Saviotechnics s.r.o. 

Ze zahraničních odběratelů jsou to pak např.: 

• Rieter (China) Textile Instruments Co.Ltd 

• Savio (Shandong) Textile Machinery Co., Ltd. 

 

Vyjednávací sílu odběratelů můžeme tedy hodnotit jako poměrně silnou, jelikož hlavními 

odběrateli jsou významné i velké společnosti, často se jedná o strojírenskou výrobu. 

Zákazníci mají rovněž možnost výběru z několika dodavatelů.  
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Síla dodavatelů 

Přibližně polovina výrobní kapacity je soustředěna ve Velké Británii, kde zároveň sídlí i 

vedení skupiny. Druhá polovina je umístěna v Číně. Největšími a nejvýznamnějšími 

dodavateli jsou tedy Nidec Industrial Automation UK Ltd a Rieter (China) Textile 

Instruments Co. Ltd. Výrobní činnost tedy není soustředěna v České republice, ale 

v zahraničí. Společnost má dobré obchodní vztahy s podniky ve skupině NIDEC, kromě 

výše zmíněných jsou to společnosti Control Techniques Dynamics Ltd., Control 

Techniques AG a M.L.S. Holice, spol. s.r.o. Společnost nakupuje zboží, využívá služeb 

a prodává zboží a služby spřízněným stranám v rámci běžné obchodní činnosti podniku. 

Všechny významné transakce se spřízněnými osobami jsou uskutečněny za běžných 

tržních podmínek, za ceny obvyklé. 

2.4 Analýza 7S 

Analyzuje klíčové faktory ve strategickém řízení podniku. 

Strategie (strategy) 

Strategie společnosti Control Techniques Brno s.r.o. odpovídá strategii skupiny Nidec 

Corporation, která oznámila nové prohlášení o společnosti, která vyjadřuje základní 

hodnoty, které Nidec dodržuje a snaží se sdílet se svými zúčastněnými stranami. Firemní 

slogan zní „All for dreams“, tedy „Vše pro sny“, které se odráží v logu společnosti. Cílem 

společnosti je přispívat k rozvoji společnosti a blahobytu široké veřejnosti po celém světě 

a dodávat produkty nejvyšší kvality (Nidec Corporation, 2020). 

Společnost má rovněž svoje vizi. Mise společnosti je poskytovat produkty a služby, které 

uspokojí zákazníky, které staví na první místo a také se zaměřit na výrobu špičkových 

produktů prvotřídní kvality (Nidec Corporation, 2020). 

Struktura (structure) 

Organizační struktura společnosti Control Techniques Brno je velmi jednoduchá a 

zahrnuje útvar ředitele, obchodní a technický úsek, úsek servisu, nákupu a prodeje a 

finanční úsek. Vzhledem k malému počtu zaměstnanců ve společnosti fungují pravidelné 

porady, kde má každý možnost podělit se o svůj názor, navrhnout nějaké vylepšení 
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případně uvést připomínky. Takto má jak jednatel společnosti, tak zaměstnanci ucelený 

přehled o současném stavu a dění ve společnosti. 

Systémy řízení (systems) 

Informační systém, který společnost využívá je MS Dynamics Navision. Společnost měla 

licenci od roku 2005, která však již nesplňovala podmínky, a proto investovala do nové 

licence Dynamics Navision verzi 2018. K propojení skladového systému s tímto 

informačním systémem byly zakoupeny čtečky ZEBRA, což velmi usnadnilo práci jak 

při příjmu a výdeje zboží, tak ke kontrole při inventurách. 

Styl manažerské práce (style) 

Vedení společnosti využívá tzv. demokratický styl řízení, který spočívá v tom, že se 

svými zaměstnanci komunikuje, vyslechne si jejich názory či připomínky, avšak konečné 

rozhodnutí zůstává vždy na vedení. 

Ve společnosti jsou nastavené pravidelné porady, které probíhají alespoň 1x v týdnu, kde 

se sejdou zaměstnanci včetně majitele společnosti. Na těchto poradách se řeší aktuální 

dění, novinky nebo problém a zaměstnanci mají zároveň možnost vedení říci nějaký 

názor. Zaměstnanci mají mezi sebou přátelské vztahy, a proto oboustranná komunikace 

funguje ve společnosti velmi dobře.  

Spolupracovníci (staff) 

Společnost má dobře nastavený systém odměňování svých zaměstnanců. Vzhledem 

k velmi dobrému programu benefitů jsou zaměstnanci spokojeni a v podniku jsou několik 

let. Společnost motivuje své zaměstnance např. dobrým finanční ohodnocením, měsíční 

prémie, prostřednictvím příspěvku na stravování ve formě stravenek, týdnem dovolené 

navíc, využívání služebního automobilu pro soukromé účely, příspěvkem na penzijní 

pojištění atd. 

Schopnosti (skills) 

Vzhledem k odbornosti, kterému se společnost věnuje, tj. prodej a servis frekvenčních 

měničů, má většina zaměstnanců vysokoškolské vzdělání a v daném oboru se pohybují 

již mnoho let. Mají tedy několikaleté zkušenosti, které velmi dobře uplatňují při své práci. 
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Tyto bohaté zkušenosti rovněž dále předávají prostřednictvím školení, které probíhá 

přímo v prostorách společnosti. Zároveň je poskytována možnost školení i pro 

zaměstnance podniku, např. ekonomického oddělení, které každoročně navštíví školení 

ohledně novinek v DPH nebo na nějaké manažerské vedení. 

Sdílené hodnoty (shared values) 

Podnik má stanovenou svoji firemní kulturu, politické řízení, misi i vizi kvality, která je 

známá jak majitelům, tak všem novým i stálým zaměstnancům. Firemní slogan nebo-li 

motto společnosti zní „Nidec All for dreams“, které je zakomponované do loga 

společnosti. Společnost má také svoji podnikovou barvu, kterou je barva zelená, která 

rovněž figuruje nejenom v logu podniku. Jsou stanoveny rovněž tzv. management creed. 

Patří mezi ně stabilita zaměstnanosti založená na udržitelném růstu podniku, dostupná 

nabídka všech kvalitních a žádaných produktů pro společné dobro všech a výkon nejvyšší 

pozice v každé ze zvolených cest společnosti. 

2.5 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatelé podávají komplexní přehled informací o dané společnosti a současně 

poskytují přehled o složení majetkové struktury podniku. Z toho důvodu je nejprve 

provedena horizontální a vertikální analýza položek rozvahy na straně aktiv i pasiv a dále 

horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty. Získané informace nám podají 

přehled o vývoji a změn vybraných položek v čase v absolutních a v procentuálních 

hodnotách. 

Horizontální analýza rozvahy – analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv vyjadřuje meziroční změny vybraných důležitých položek 

rozvahy na straně aktiv za sledované období od roku 2014 do roku 2018. Výsledné 

hodnoty jsou uvedené v absolutních hodnotách a také v procentuálním vyjádření. Níže je 

zobrazena tabulka s výpočty horizontální analýzy aktiv položek, které budou dále 

podrobněji rozebrány. 
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Tabulka 6: Horizontální analýza rozvahy - analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů) 

ROZVAHA 

Absolutní změna (v tis. Kč) Relativní změna (v %) 

2014/20

15 

2015/20

16 

2016/20

17 

2017/20

18 

2014/20

15 

2015/20

16 

2016/20

17 

2017/20

18 

AKTIVA CELKEM 10 289 2 054 9 207 1 673 15,74 2,72 11,85 1,93 

Dlouhodobý majetek 400 -144 -302 -1 125,00 -20,00 -52,43 -0,36 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
82 -27 -27 -28 0,00 -32,93 -49,09 -100,00 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
318 -117 -275 27 99,38 -18,34 -52,78 0,11 

Dlouhodobý finanční 

majetek 
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva 10 036 2 199 9 513 179 15,58 2,95 12,41 0,21 

Zásoby -968 1 365 -460 2 445 -21,04 37,58 -9,21 53,89 

Pohledávky 11 065 373 -44 838 28 081 18,57 0,53 -63,13 107,25 

Krátkodobý finanční 

majetek 
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Peněžní prostředky -61 461 54 811 -30 347 -25,74 261,93 8604,55 -54,73 

Časové rozlišení aktiv -147 -1 -4 1 495 -24,10 -0,22 -0,87 326,42 

 

U horizontální analýzy položek rozvahy na straně aktiv je zřejmé, že celková aktiva 

společnosti v letech 2014 až 2018 mají rostoucí charakter. V roce 2015 došlo ke zvýšení 

celkových aktiv o 10 289 tis. Kč, které odpovídají nárůstu o 15,74 % oproti předchozímu 

roku. Dalším rokem došlo opět k nárůstu, a to o 9 207 tis. Kč, tedy o 11,85 %. Nejnižší 

nárůst celkových aktiv oproti ostatním roku byl v roce 2018, kdy vzrostla o 1 673 tis. Kč, 

což odpovídá nárůstu pouze o 1,93 %.  

Co se týče dlouhodobé majetku společnosti, ve sledovaném období má klesající vývoj. 

V roce 2015 došlo ke zvýšení, které je poměrně významné. Tento rok společnost 

investovala do dlouhodobého hmotného a také do nehmotného majetku. Jedná se o nárůst 

dlouhodobého majetku o 400 tis. Kč (125 %). Od roku 2016 má dlouhodobý majetek 

pouze klesající vývoj. Nejvyšší pokles byl zaznamenám v roce 2017, kdy hodnota 

majetku klesla o 302 tis. Kč, což odpovídá v procentuálním vyjádření pokles o 52,43 %. 

Jedná se o investici do IT serveru. Následující rok už je pokles pouze o 1 tis. (-0,36 %). 
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Blíže se podíváme na jednotlivé položky dlouhodobého majetku. Nehmotný majetek 

společnost v prvním roce sledovaného období nevykazuje. V roce 2015 však společnost 

do nehmotného majetku investovala. Konkrétněji do softwaru, kdy byly zakoupeny 

licence pro jejich informační systém Dynamics Navision ve výši 82 tis. Kč. V letech 2016 

až 2018 tyto hodnoty nehmotného majetku dále klesají, což je způsobeno odepisováním 

softwaru, tedy vyjádřením zůstatkové ceny. V roce 2018 je nehmotný majetek odepsán. 

Nejvyšší položkou dlouhodobého majetku tedy tvoří dlouhodobý hmotný majetek. 

Z rozvahy se jedná o položky stavby a hmotné movité věci a jejich soubor. Společnost 

má své sídlo v areálu Technologického parku v Brně, proto je výše položky staveb nízká, 

jelikož se jedná o technické zhodnocení na budově. Převážnou část hmotného majetku 

tvoří movité věci, jako je vybavení společnosti, elektronická zařízení apod. V letech 2016 

a 2017 sledovaného období dochází ke klesajícímu vývoji. Výjimkou je rok 2015, kdy 

tento majetek vzrostl o 318 tis. Kč (99,38 %), což jak již bylo řečeno bylo investicí do 

majetku a v roce 2018 majetek vzrostl o 27 tis. Kč (tj. o 0,11 %).  Co se týče 

dlouhodobého finančního majetku, společnost žádný neeviduje. 

Další a nejvýznamnější položkou aktiv jsou oběžná aktiva, která každým rokem vzrůstají. 

Zásoby mají kolísavý charakter, v roce 2016 a 2018 došlo ke zvýšení hodnot zásob, 

naopak v letech 2015 a 2017 tato hodnota klesá. V zásobách však společnost drží 

v průměru kolem 5 000 tis. Kč svých prostředků. Co se týče pohledávkami společnosti, 

v letech 2014 až 2018 postupně dosahovaly růstu, kdy nejvyššího nárůstu dosáhla v roce 

2018, a to o 28 081 tis. Kč (107,25 %). V roce 2016 se již jednalo o menší nárůst oproti 

předchozímu roku, kde hodnota vzrostla o 373 tis. Kč. V roce 2017 došlo k velkému 

snížení pohledávek, konkrétně poklesu o 63,13 %, tedy v hodnotě o 44 838 tis. Kč menší. 

Nejedná se však pouze o pohledávky z obchodních vztahů. Významná výše je zapříčiněna 

pohledávkou za společností poskytující společnosti Control Techniques cash pooling.  

Krátkodobý finanční majetek společnost nemá. Peněžní prostředky zahrnují jak, účty 

v pokladnách, tak na bankovním účtech. V roce 2015 klesly oproti předchozímu roku o 

61 tis. Kč (- 25,74 %) a v roce 2018 byl pokles nejvyšší, a to o 30 347 tis. Kč (54,73 %). 

Nejvyšší nárůst v roce 2017 je úzce spojený s poklesem pohledávek v roce 2017, a to 

proto, že poklesem pohledávek došlo k nárůstu peněžních prostředků o 55 448 tis. Kč 
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oproti předchozímu roku více, což je v procentuálním vyjádření o 8 604,55 % více oproti 

roku 2016. 

Časové rozlišení po celé sledované období klesá, s výjimkou roku 2018, kdy oproti roku 

2017 došlo ke zvýšení ve výši 1 495 tis. Kč (326,42 %). V další letech již docházelo ke 

snižování hodnot časového rozlišení. Největší pokles byl v roce 2015, kdy došlo 

k poklesu o 147 tis. Kč, tedy o – 24,10 %. V roce 2016 a 2017 rovněž dochází ke 

klesajícímu vývoji, avšak částky již nejsou tak významné. 

Vertikální analýza rozvahy – analýza aktiv 

V níže zobrazené tabulce je zachycena vertikální analýza rozvahy položek na straně aktiv 

za sledované období 2014 až 2018. Za pomocí této analýzy získáváme přehled o složení 

majetkové struktury společnosti a celkový poměr jednotlivých položek aktiv na 

celkových aktivech. Výsledné hodnoty jsou uvedené v procentuálním vyjádření. 

Tabulka 7: Vertikální analýza rozvahy - analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů) 

ROZVAHA 2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Dlouhodobý majetek 0,49 % 0,95 % 0,74 % 0,32 % 0,31 % 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0,00 % 0,11 % 0,07 % 0,03 % 0,00 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 0,49 % 0,84 % 0,67 % 0,28 % 0,31 % 

Dlouhodobý finanční 

majetek 
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Oběžná aktiva 98,58 % 98,44 % 98,66 % 99,16 % 97,49 % 

Zásoby 7,04 % 4,80 % 6,43 % 5,22 % 7,88 % 

Pohledávky 91,18 % 93,40 % 91,41 % 30,13 % 61,26 % 

Krátkodobý finanční majetek 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Peněžní prostředky 0,36 % 0,23 % 0,82 % 63,81 % 28,34 % 

Časové rozlišení aktiv 0,93 % 0,61 % 0,59 % 0,53 % 2,20 % 

 

Z vertikální analýzy aktiv vidíme majetkovou strukturu společnosti. Jak je patrné 

z tabulky, převážný podíl na celkových aktivech mají ve všech sledovaných letech oběžná 

aktiva. Podíl dlouhodobého majetku se pohybuje do 1 %.  
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Dlouhodobý majetek se za sledované období pohybuje v rozmezí od 0,30 do 0,95 % jako 

podílu na celkových aktivech společnosti. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo v roce 2015, 

kdy podíl celkových aktiv vzrostl na 0,95 %, což bylo způsobeno nárůstem hodnot jak 

dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Podíl dlouhodobého finanční majetku je 

nulový, jelikož společnost nemá žádná dlouhodobá finanční aktiva. 

Podíl oběžných aktiv se pochybuje v průměru okolo 98 %, jedná se tedy o kapitálově 

lehkou společnost. Celková aktiva jsou tedy tvořena z většiny těmi oběžnými aktivy. 

Zásoby se pohybují okolo 4–8 % po celé sledované období. Nejvyšší podíl zásob je v roce 

2018, kdy tvoří přibližně 7,88 % celkových aktiv a nejnižší podíl je v roce 2015, kdy tento 

podíl zásob klesl na hodnotu 4,80 % podílu na celkových aktivech. Jelikož je Control 

Techniques obchodní podnik, tvoří zásoby pouze položka zboží. 

Další a velmi významnou položkou oběžných aktiv jsou pohledávky společnosti. 

V prvních třech letech sledovaného období dosahovaly pohledávky podílu na celkových 

aktivech společnosti vyšší než 90 %, s výjimkou roku 2017 kdy podíl klesl na 30,13 % 

celkových aktiv z předešlé hodnoty z roku 2016 z 91,41 %. Společnost měla pohledávky 

za společností poskytující cash pooling, proto byla výše pohledávek na takové úrovni. 

Společnost nemá ani krátkodobý finanční majetek, proto jsou hodnoty v tabulce nulové. 

Poslední položkou oběžných aktiv jsou peněžní prostředky – jak v pokladnách, tak na 

bankovních účtech. Ty jsou v prvních třech letech na velmi nízké úrovni. Jedná se o 

podíly v rozmezí od 0,23 do 0,82 %. Jsou to právě ty roky sledovaného období, kdy tyto 

prostředky měla společnost vázané v pohledávkách. Zlom nastal v roce 2017 kdy došlo 

k výraznému snížení těchto pohledávek, a tedy i nárůstu podílu peněžních prostředků na 

hodnotu 63,81 % podílu prostředků na podílu celkových aktiv. Tento rok byl jediným, 

kdy tento poměr na oběžných aktivech byl podíl peněžních prostředků, nikoliv podíl 

pohledávek. 

Časové rozlišení nejsou významnou položkou v podílu na celkových aktivech. Po 

sledované období má tento podíl klesající vývoj, s výjimkou roku 2018 kdy došlo ke 

zvýšení na 2,20 %.  Podíl časového rozlišení se pohybuje v průměru okolo 0,97 %. 
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Horizontální analýza rozvahy – analýza pasiv 

Stejně jako byla provedena horizontální analýza rozvahy na straně aktiv byla provedena 

analýza na straně pasiv. V níže zobrazené tabulce je zobrazena za sledované období 2014 

až 2018 v absolutním i relativním vyjádření. 

Tabulka 8: Horizontální analýza rozvahy - analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů) 

ROZVAHA 

Absolutní změna (v tis. Kč) Relativní změna (v %) 

2014/20

15 

2015/20

16 

2016/20

17 

2017/20

18 

2014/20

15 

2015/20

16 

2016/20

17 

2017/20

18 

PASIVA CELKEM 10 289 2 054 9 207 1 673 15,74 2,72 11,85 1,93 

Vlastní kapitál 5 838 7 832 8 033 2 763 10,54 12,79 11,63 3,58 

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

Ážio a kapitálové 

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

Fondy ze zisku 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

VH minulých let 10 455 5 837 7 832 8 034 26,16 11,58 13,92 12,54 

VH běžného účetního 

období 
-4 617 1 995 201 -5 271 -44,16 34,17 2,57 -65,61 

Cizí zdroje 4 451 -5 778 828 -1 139 44,66 -40,08 9,58 -12,03 

Rezervy -2 089 -608 -200 -450 -45,86 -24,66 -10,76 -27,14 

Závazky 6 540 -5 170 1 028 -689 120,86 -43,26 15,16 -8,82 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé závazky 6 540 -5 170 1 028 -689 120,86 -43,26 15,16 -8,82 

Časové rozlišení 

pasiv 
0 0 346 49 0,00 0,00 0,00 14,16 

 

Z důvodu toho, že platí bilanční rovnice, kdy jsou aktiva rovny pasivům, vykazují tedy 

celková pasiva stejný průběh jako dosáhly celková aktiva u horizontální analýzy aktiv. 

Po celé sledované období pasiva nabývají rostoucí tendence. V roce 2015 se pasiva 

zvýšili o 10 289 tis. Kč (15,74 %) oproti předchozímu roku. Roku 2017 vzrostly o 9 207 

tis. Kč (11,85 %). Nejnižší nárůst pasiv byl zachycen v roce 2018, kdy vzrostla 

v porovnání s ostatními lety o výrazně méně, a to o 1 673 tis. Kč, což odpovídá nárůstu 

1,93 %.  
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Co se týče položek vlastního kapitálu u základního kapitálu, kapitálových fondů a fondů 

ze zisku, ty se po celé sledované období nezměnily, proto jsou nulové.  

Výsledek hospodaření minulých let se od roku 2014 do roku 2018 každoročně zvyšoval. 

Nejvyšší meziroční změna nastala v roce 2015, kdy se hodnota VH minulých let navýšila 

o 10 455 tis. Kč, což odpovídá v procentuálním vyjádření nárůstu o 26,16 %. Následující 

rok dosáhl rovněž rostoucí tendence, konkrétně o 5 837 tis. Kč (11,58 %). V roce 2017 

došlo k opět k nárůstu VH minulých let o 7 832 tis. Kč více oproti předchozímu roku, 

tedy o 13,92 % a následující rok se opět zvýšil o 8 034 tis. Kč (12,54 %). 

Další důležitou položkou je výsledek hospodaření běžného účetního období. Nejvyšší 

meziroční nárůst nastal v roce 2016, kdy VH běžného účetního období vzrostl o 1 995 tis. 

Kč, což je o 34,17 % oproti předchozímu roku. Předchozí rok 2015 a v roce 2018 hodnota 

výsledku hospodaření klesla. Pokles byl konkrétněji o 4 617 tis. Kč (44,16 %) a 5 271 tis. 

Kč (65,61 %). K meziročnímu vzrůstu došlo v roce 2016 a následující rok. V roce 2016 

vzrostl o 1 995 tis. Kč (34,17 %) a v roce 2017 byl tento nárůst nižší, o 201 tis. Kč (2,57 

%). 

Po rozboru analýzy pasiv – vlastního kapitálu bude provedena analýza pasiv – cizích 

zdrojů společnosti. S výjimkou roku 2016 a 2018 dosahovaly cizí zdroje rostoucí 

tendenci. V roce 2015 byl tento nárůst o 4 451 tis. Kč (44,66 %) a v roce 2017 o 828 tis. 

Kč (9,58 %). Roku 2016 došlo ke snížení cizích zdrojů o 5 778 tis. Kč, což odpovídá 

procentuálnímu vyjádření o 40,08 % méně než v roce 2015. Roku 2018 se jednalo o 

snížení o 1 139 tis. Kč, tedy o 12,03 %. 

Společnost nevykazuje rezervu na daň z příjmů po celé sledované období. Ve všech 

sledovaných letech má rezervy na ostatní případy, které však postupně rozpouští. V letech 

2014 až 2018 má postupně klesající vývoj. V roce 2017 byl pokles o 200 tis. Kč, tedy o 

10,76 %. Co se týče závazků společnosti, dlouhodobé závazky nejsou vykázány. Jedná 

se tedy pouze o analýzu krátkodobých závazků, které mají kolísavou tendenci. V roce 

2018 byl pokles o 689 tis. Kč (8,82 %) oproti předchozímu roku. V roce 2015 došlo 

k nárůstu o 6 540 tis. Kč (120,86 %). Tento nárůst byl z důvodu zhoršení platební bilance, 

jelikož významně vzrostly závazky z obchodních vztahů. To bylo napraveno následující 

rok, kdy hodnota závazků oproti roku 2015 klesla o 5 170 tis. Kč (43,26 %). V roce 2017 
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došlo znovu ke zvýšení krátkodobých závazků, a to o 1 028 tis. Kč, což odpovídá nárůstu 

o 15,16 %.  

Časové rozlišení pasiv bylo nulovou položkou do roku 2017, kdy vzrostly o 346 tis. Kč 

(100 %) a v roce 2018 vzrostly o 49 tis. Kč, tedy došlo k nárůstu o 14,16 %. 

Vertikální analýza rozvahy – analýza pasiv 

Stejně jak pro analýzu aktiv je v níže uvedené tabulce zachycena vertikální analýza 

rozvahy na straně pasiv po sledované období 2014 – 2018. 

Tabulka 9: Vertikální analýza rozvahy - analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů) 

ROZVAHA 2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Vlastní kapitál 84,75 % 80,94 % 88,88 % 88,71 % 90,15 % 

Základní kapitál 5,63 % 4,87 % 4,74 % 4,23 % 4,15 % 

Ážio a kapitálové fondy 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Fondy ze zisku 1,96 % 1,70 % 1,65 % 1,48 % 1,45 % 

VH minulých let 61,16 % 66,66 % 72,41 % 73,75 % 81,43 % 

VH běžného účetního období 16,00 % 7,72 % 10,08 % 9,25 % 3,12 % 

Cizí zdroje 15,25 % 19,06 % 11,12 % 10,89 % 9,40 % 

Rezervy 6,97 % 3,26 % 2,39 % 1,91 % 1,36 % 

Závazky 8,28 % 15,80 % 8,73 % 8,99 % 8,04 % 

Dlouhodobé závazky 0,00 % 0,0 0 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Krátkodobé závazky 8,28 % 15,80 % 8,73 % 8,99 % 8,04 % 

Časové rozlišení pasiv 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,40 % 0,45 % 

 

Z analýzy pasiv je patrné, že společnost financuje svoji podnikatelskou činnost převážně 

z vlastních zdrojů. Vlastní kapitál se po celé sledované období pohybuje v rozmezí od   

80 – 90 % podílu na celkových pasivech. Základní kapitál společnosti je v průměru kolem 

5 % podílu celkových pasiv. Ážio a kapitálové fondy jsou nulovou položkou, jelikož jak 

bylo řečeno, společnost žádné nevykazuje. Fondy ze zisku společnost drží v průměr pod 

2 % podílu. Nejvyššího podílu fondů ze zisku bylo zaznamenáno v roce 2014, kdy tento 

podíl tvořil 1,96 % na vlastním kapitálu. V ostatních letech se postupně snižoval a v roce 

2018 byl již na hodnotě 1,45 % podílu na vlastním kapitálu. 
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Významnou položkou vlastního kapitálu je nepochybně výsledek hospodaření minulých 

let, který se pohybuje od 61 do 81 % podílu na vlastním kapitálu. Nejnižší podíl byl 

dosažen v roce 2014, kdy tvořil 61,16 % podílu, a naopak nejvyšší podíl výsledku 

hospodaření minulých let byl v roce 2018, kdy byl na hodnotě 81,43 %. Podíl výsledku 

hospodaření na celkových pasivech byl v roce 2015 pod 8 %, předchozí rok to bylo na 

hodnotě 16 %. Dalším rokem se tento podíl zvýšil o necelých 2,5 p.b. a roku 2017 se 

snížil o zhruba 1 p.b., v roce 2018 došlo ke snížení až o 6,13 p.b. 

Co se týče cizích zdrojů, ty jsou tvořeny položkou rezervy a závazky. Jak bylo uvedeno 

v horizontální analýze pasiv, každým rokem společnost rezervy rozpouští, tím se tedy 

podíl rezerv každoročně snižuje. V roce 2018 se jedná o 1,36 % podílu na celkových 

pasivech. Cizí zdroje jsou z většiny tvořeny závazky krátkodobými, jelikož z důvodu 

toho, že je společnost ve skupině Nidec s ostatními podniky, nemá žádné bankovní úvěry, 

tedy ani žádné dlouhodobé závazky. Krátkodobé závazky jsou v letech 2014, 2016 i 2017 

v průměru okolo 8,5 %. V roce 2018 se jednalo o 8,04 % podílu na cizích zdrojích. 

Nejvyšší podíl krátkodobých závazků na celkových pasivech byl zaznamenán v roce 

2015, kdy se zhoršila platební bilance, konkrétně došlo k navýšení podílů závazků 

z obchodních vztahů. Časové rozlišení pasiv je od roku 2014 do roku 2016 nulové. V roce 

2017 a 2018 mají časové rozlišení podíl, který je velmi nízký, a to 0,40 % a 0,45 % podílu 

na celkových pasivech. 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztráty  

Stejně tak jako byla provedena horizontální analýza aktiv a pasiv je v rámci sledovaného 

období provedena horizontální analýza výkazu zisků a ztráty vyjádřená jak v absolutních, 

tak v relativních hodnotách. Tržby z prodeje výrobků a služeb od roku 2015 mají rostoucí 

tendenci, s výjimkou roku 2017 kdy tržby klesly o 943 tis. Kč (9,96 %) oproti roku 2016. 

Z tabulky je zřejmé, že společnost není výrobním, ale obchodním podnikem, jelikož tržby 

za prodej zboží jsou výrazně vyšší. Kromě roku 2015, kdy došlo ke snížení tržeb o 6 969 

tis. Kč (10,26 %) dosahují tržby ve sledovaném období rostoucí tendenci. Výkonová 

spotřeba má také rostoucí tendenci až na rok 2015, kdy došlo ke snížení o 3 160 tis. Kč. 

Jak bude ještě patrné, v roce 2015 došlo téměř u všech položek výkazu zisku a ztráty ke 

snížení hodnot. Osobní náklady mají kolísavý charakter, avšak posledním rokem 2018 

došlo k nárůstu o 5 048 tis. Kč (47,65 %). Co se týče ostatních provozních výnosů, 
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meziroční změna, kde došlo k poklesu bylo v roce 2016, kdy se výnosy snížily o 149 tis. 

Kč, tedy o 100 % a roku 2018 snížení o 68 tis. Kč (97,14 %). 

Tabulka 10: Horizontální analýza VZZ (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

VZZ 

Absolutní změna (v tis. Kč) Relativní změna (v %) 

2014/2

015 

2015/2

016 

2016/2

017 

2017/2

018 

2014/2

015 

2015/2

016 

2016/2

017 

2017/2

018 

POLOŽKY VZZ  

Tržby z prodeje výrobků a 

služeb 
2 900 3 376 -943 194 90,80 55,40 -9,96 2,28 

Tržby za prodej zboží -6 969 6 014 3 103 -9 104 -10,26 9,86 4,63 -12,99 

Výkonová spotřeba -3 160 8 684 475 - 2 501 -6,21 18,20 0,84 -4,40 

Osobní náklady 1 524 -249 814 - 166 17,92 -2,48 8,32 -1,57 

Úpravy hodnot v provozní 

oblasti 
-1 528 1 652 -364 193 -415,22 -142,41 -73,98 151,04 

Ostatní provozní výnosy 107 -149 70 -69 254,76 -100,00 0,00 -98,10 

Ostatní provozní náklady -1 567 868 261 -76 -631,85 -65,81 -57,87 40,00 

Provozní výsledek 

hospodaření 
-3 076 2 126 1 044 -6 429 -27,49 26,21 10,20 -56,98 

Nákladové úroky a 

podobné náklady 
0 19 -8 -11 0,00 0,00 -42,11 -100,00 

Ostatní finanční náklady 482 -344 1 002 779 112,88 -37,84 177,35 49,71 

Finanční výsledek 

hospodaření 
-2 546 251 -802 -71 -146,07 -31,26 145,29 5,27 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
-5 622 2 377 242 -6 500 -43,48 32,52 2,50 -65,47 

Daň z příjmů -1 005 382 41 -1 229 -40,59 25,97 2,21 -64,87 

Výsledek hospodaření za 

účetní období 
-4 617 1 995 201 -5 271 -44,16 34,17 2,57 -65,61 

 

Nákladové úroky jsou v prvním roce nulové, v roce 2016 se zvýšily o 19 tis. Kč a 

následující rok klesly o 8 tis. Kč (42,11 %), roku 2018 klesly také, a to o 11 tis. kč (100 

%). Vezmeme-li v úvahu položky výsledku hospodaření, tak provozní výsledek 

hospodaření ve sledovaném období meziročně rostl, vyjma roku 2015 a 2018, kde došlo 

k poklesu o 3 076 tis. Kč a o 6 429 tis. Kč. Stejný meziroční průběh má rovněž i finanční 

výsledek hospodaření společnosti, ve kterém však došlo ještě k poklesu v roce 2017, kde 

se jedná o meziroční pokles o 802 tis. Kč, což je kolem 145,29 % méně oproti roku 

předchozímu. Výsledek hospodaření před zdaněním i výsledek hospodaření za účetní 
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období dosahuje ve sledovaném období rostoucí tendence, kromě výše zmíněného roku 

2015, kdy byl zaznamenán pokles v obou případech. Daň z příjmů v roce 2015 se snížila 

o 1 005 tis. Kč (40,59 %), rovněž roku 2018 se snížila o 1 229 tis. Kč, tedy o 64,87 %. 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Na celkových výnosech mají nejvyšší zastoupení tržby za prodej zboží. Ty se pohybují 

nad 86 % po celé období, což je pro společnost velmi důležité. Společnost není výrobním, 

ale obchodník podnikem, proto lze předpokládat, že tržby za prodej zboží budou hlavní a 

nejvyšší položkou. Podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb mají nejnižší podíl v roce 2014 

na hodnotě 4,35 % a naopak nejvyšší v roce 2016, kdy tvořily 12,38 % podílu tržeb. 

Ostatní provozní výnosy se drží na hranici do 0,22 % a jsou tedy nevýznamnou položkou. 

Co se týče největšího zastoupení na celkových nákladech, tu tvoří výkonová spotřeba, 

která je v průměru okolo 70 %. Významnou nákladovou položkou jsou osobní náklady, 

které se pohybují v rozmezí od 11 do 15 % podílu. Naopak nevýznamnou položkou jsou 

ostatní provozní náklady společně s nákladovými úroky a podobnými náklady, které se 

drží kolem hranice pod 2 %, a tak nemají takový vliv na hospodářský výsledek. Provozní 

výsledek hospodaření se drží nad hranicí 7 %. Daň z příjmů se pohybuje okolo 2 - 3 %. 

Tabulka 11: Vertikální analýza VZZ (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

VZZ 2014 2015 2016 2017 2018 

ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ 

OBDOBÍ 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 4,35 % 9,05 % 12,38 % 10,81 % 12,35 % 

Tržby za prodej zboží 92,63 % 90,57 % 87,58 % 88,82 % 86,35 % 

Výkonová spotřeba 69,36 % 70,87 % 73,73 % 72,07 % 76,98 % 

Osobní náklady 11,60 % 14,90 % 12,79 % 13,43 % 14,77 % 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 0,50 % -1,72 % 0,64 % 0,16 % 0,45 % 

Ostatní provozní výnosy 0,06 % 0,22 % 0,00 % 0,09 % 0,00 % 

Ostatní provozní náklady 0,34 % -1,96 % -0,59 % -0,24 % -0,38 % 

Provozní výsledek hospodaření 15,25 % 12,05 % 13,39 % 14,30 % 6,87 % 

Nákladové úroky a podobné náklady 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,01 % 0,00 % 

Ostatní finanční náklady 0,58 % 1,35 % 0,74 % 1,99 % 3,32 % 

Finanční výsledek hospodaření 2,38 % -1,19 % -0,72 % -1,72 % -2,02 % 

Výsledek hospodaření před zdaněním 17,63 % 10,86 % 12,66 % 12,58 % 4,85 % 

Daň z příjmů 3,38 % 2,19 % 2,42 % 2,40 % 0,94 % 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 
14,25 % 8,67 % 10,24 % 10,18 % 3,91 % 
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2.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

Pro analýzu likvidity podniku byla vypočtena analýza rozdílových ukazatelů. V níže 

uvedené tabulce jsou výpočty ukazatele čistého pracovního kapitálu a čistých pohotových 

prostředků. 

Tabulka 12: Rozdílové ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti) 

Rozdílové ukazatele (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

Čistý pracovní kapitál    

Manažerský přístup 59 619 62 968 70 336 78 471 80 785 

Investorský přístup 59 619 62 968 70 336 78 471 80 785 

Konkurent - Schneider Electric 126 565 117 046 91 554 195 892 147 188 

Čisté pohotové prostředky -5 174 -11 775 -6 144 47 639 10 535 

Konkurent - Schneider Electric -305 167 -274 512 -281 159 -236 354 -312 546 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky 

včas. Pro výpočet ukazatele lze použít dva přístupy, a to manažerský přístup a investorský 

přístup. Čím jsou výsledné hodnoty vyšší, tím je pravděpodobné, že závazky budou 

uhrazené včas. 

Společnost Control Techniques Brno nabývá po celé sledované období kladných hodnot 

ČPK, které má rostoucí trend. V prvním roce analýzy činil ČPK 59 619 tis. Kč. V roce 

2018 byla tato hodnota již na 80 785 tis. Kč. Z výsledných hodnot je tedy zřejmé, že by 

podnik do budoucna měl mít problém své závazky hradit včas, jelikož každoročně ČPK 

roste. U konkurenční společnosti Schneider Electric byl použit výpočet z tzv. 

manažerského přístupu. Výsledné hodnoty ukazatele ČPK výrazně vyšší, avšak mají 

kolísavý charakter. Nejnižších hodnot bylo dosaženo v roce 2016, kdy čistý pracovní 

kapitál činil 91 554 tis. Kč. Nejvyšších naopak následující roku 2017, kdy ČPK podniku 

vzrostl na 195 892 tis. Kč, jelikož došlo k významnému nárůstu oběžných aktiv i 

krátkodobých závazků společnosti. Výsledné hodnoty obou společnosti jsou tedy velmi 

příznivé. 
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Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Ukazatel čistých pohotových prostředků je vypočten jako rozdíl peněžních prostředků, 

tedy peníze podniku v pokladně a na bankovních účtech snížené o krátkodobé závazky 

(okamžitě splatné).  

V prvních třech letech sledovaného období se ukazatel čistých pohotových prostředků u 

společnosti Control Techniques Brno dostal do záporných hodnot, a to z toho důvodu, že 

finanční prostředky podniku byly nižší, a naopak došlo ke zvýšení krátkodobých závazků. 

V roce 2017 a 2018 došlo k nárůstu těchto finančních prostředků, aniž by úměrně vzrostly 

krátkodobé závazky, proto v těchto letech společnost dosahuje kladných hodnot čistých 

pohotových prostředků. Nejvyšších hodnot ukazatele bylo dosaženo v roce 2017, kdy 

čisté pohotové prostředky podniku byly na hodnotě 47 639 tis. Kč. Co se týče 

konkurence, ve sledovaném období 2014 až 2018 dosahovala pouze záporných hodnot 

tohoto ukazatele.  

2.7 Analýza poměrových ukazatelů 

Skládá se z analýzy ukazatelů likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. 

2.7.1 Ukazatelé likvidity 

Máme tři typy likvidity, a to likviditu běžnou, pohotovou a okamžitou. Tyto ukazatelé 

představují schopnost podniku hradit své závazky. 

Tabulka 13: Ukazatelé likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti a údajů MPO) 

Ukazatelé likvidity 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita OA/KZ 

Control Techniques Brno s.r.o. 11,91 6,23 11,30 11,03 12,13 

Konkurent - Schneider Electric 1,22 1,17 1,16 1,29 1,21 

Oborový průměr 1,69 1,75 1,89 1,88 1,84 

Pohotová likvidita (OA-Z)/KZ 

Control Techniques Brno s.r.o. 11,06 5,93 10,57 10,45 11,15 

Konkurent - Schneider Electric 1,16 1,15 1,13 1,26 1,18 

Oborový průměr 1,31 1,31 1,40 1,33 1,32 

Okamžitá likvidita KFM/KZ 

Control Techniques Brno s.r.o. 0,04 0,01 0,09 7,10 3,53 

Konkurent - Schneider Electric 0,43 0,47 0,47 0,62 0,49 

Oborový průměr 0,26 0,24 0,10 0,04 0,05 
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Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

Pro běžnou likviditu se jako doporučené hodnoty uvádějí v rozmezí od 1,6 do 2,5. 

Oborový průměr se po celé sledované období v tomto doporučeném rozmezí pohybuje. 

Běžná likvidita společnosti Control Techniques Brno dosahuje hodnot několikanásobně 

vyšších a v letech 2014 až 2018 nedosáhly doporučených hodnot. K oborovému průměru 

se nejvíce přiblížila v roce 2015, kdy běžná likvidita dosahovala hodnoty 6,23. V tomto 

roce došlo k dvojnásobnému nárůstu krátkodobých závazků oproti ostatním roku 

sledovaného období. 

Naopak konkurent Schneider Electric po celé sledované období dosahuje doporučených 

hodnot a zároveň se pohybuje mírně pod oborovým průměrem. 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

Co se týče pohotové likvidity, doporučené hodnoty se uvádí v rozmezí od 1 do 1,5. 

Oborový průměr se taktéž v tomto rozmezí pohybuje. Společnost Control Techniques 

Brno má nadbytek pohotové likvidity podobně jako u likvidity běžné, jelikož výsledné 

hodnoty se pohybují v rozmezí od 5,93 do 11,15 a v porovnání s doporučenými 

hodnotami a oborovým průměrem jsou mnohem vyšší. Společnost má velmi nízké 

krátkodobé závazky a zásoby nejsou výrazně vázané v oběžných aktivech. Konkurence 

dosahuje znovu, jak doporučených hodnot, tak oborovému průměru. Po celé sledované 

období se pohybují mírně pod oborový průměr. Obě společnosti tak v případě potřeby 

mohou bez problémů dostát svých závazků. 

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

Doporučené hodnoty okamžité likvidity by se měly pohybovat v rozmezí od 0,2 do 0,5. 

Oborový průměr se v roce 2014 a 2015 v těchto hodnotách pohyboval, nicméně od roku 

2016 oborový průměr postupně začal klesat. V prvních dvou letech sledovaného období 

se okamžitá likvidita podniku Control Techniques Brno nedosáhl doporučených hodnot 

ani oborovému průměru. V roce 2016 pak téměř dosáhl přesné hodnoty oborového 

průměru. Následující období se pak hodnoty výrazně zvýšily, což bylo zapříčiněno 

mírným snížením krátkodobých závazků společnosti a došlo také k velkému nárůstu 

peněžních prostředků společnosti. Konkurent Schneider Electric se kromě roku 2017 
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pohyboval v doporučených hodnotách. Ve všech letech provedené analýzy se však držel 

nad hodnotami oborového průměru. 

 

2.7.2 Ukazatelé rentability 

Analýza ukazatelů rentability vyjadřuje ziskovost podniku za určité období. V praxi jsou 

tyto ukazatelé nejvíce používané. V níže uvedené tabulce byly k analýze vybrány 4 

ukazatele, a to rentabilita vlastního kapitálu, tržeb, celkových aktiv a nákladů. Ukazatelé 

rentability jsou zobrazeny v procentuálním vyjádření. 

 

Tabulka 14: Ukazatelé rentability (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti a údajů MPO) 

Ukazatelé rentability (v%) 2014 2015 2016 2017 2018 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) EAT/VK 

Control Techniques Brno s.r.o. 18,88 9,54 11,34 10,42 3,46 

Konkurent - Schneider Electric 78,07 80,09 76,05 89,64 82,28 

Oborový průměr 13,61 6,44 5,98 7,67 7,75 

Rentabilita tržeb (ROS) EBIT/T 

Control Techniques Brno s.r.o. 18,18 10,90 12,69 12,64 4,92 

Konkurent - Schneider Electric 2,06 3,17 2,71 5,89 3,19 

Rentabilita aktiv (ROA) EBIT/A 

Control Techniques Brno s.r.o. 19,79 9,66 12,49 11,44 3,87 

Konkurent - Schneider Electric 5,51 9,38 7,40 14,76 8,69 

Oborový průměr 6,90 3,46 3,10 3,93 3,83 

Rentabilita nákladů (ROC) EBIT/NÁKLADY 

Control Techniques Brno s.r.o. 20,56 12,68 14,14 14,02 5,05 

Konkurent - Schneider Electric 2,09 3,23 2,74 6,12 3,26 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Udává, kolik zisku připadá na 1 korunu investovaného kapitálu. Společnost Control 

Techniques Brno dosahuje kladných hodnot ukazatele ROE, nejlepších výsledků 

dosahuje v roce 2014, kdy rentabilita byla na hodnotě 18,88 %. Po sledované období má 

poté kolísavý vývoj, v roce 2018 je na hodnotě 3,46 %. V porovnání s oborovým 

průměrem má od roku 2014 do 2017 výsledné hodnoty nad tento průměr, pouze v roce 

2018 je hodnota pod oborový průměr. Co se týče konkurenta, hodnoty rentability po celé 
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sledované období dosahuje velmi vysokých hodnot, od 76,05 do 89,64 %, což značí, že 

dosahuje lepších výsledků. 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Důležitým ukazatel rentability je ROS, která porovnává výsledek hospodaření po zdanění 

s tržbami společnosti. Společnost Control Techniques Brno dosáhla kladných hodnot, 

jelikož po sledované období rostly tržby a výsledek hospodaření nebyl ztrátový. Hodnoty 

se pohybují v rozmezí od 4,92 % do 18,18 %, kdy nejlepší výsledků bylo dosaženo opět 

v roce 2014. Ukazatel po sledované období má klesající vývoj, avšak výsledné hodnoty 

tohoto ukazatele jsou stále příznivé. Konkurenční společnost dosahuje rovněž kladných 

a příznivých výsledků ROS, které se pohybují v rozmezí od 2,06 % do 5,89 %. 

V porovnání ukazatele ROS dosáhla lepších výsledků tedy analyzovaná společnost.  

Rentabilita aktiv (ROA) 

Hodnoty ROA mají v letech 2016 až 2017 rostoucí tendenci. V ostatních letech má pak 

klesající vývoj, avšak společnost dosahuje kladných výsledků, tím tedy i příznivých 

hodnot tohoto ukazatele. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo v roce 2014, kdy ROA byla 

na úrovni 19,79 %. Naopak nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2018, a to 3,87 %. Co 

se týče v porovnání s oborovým průměrem, po celé sledované období se drží nad hranici 

tohoto průměru. Konkurenční společnost dosahuje rovněž kladných hodnot ukazatele a 

výsledné hodnoty jsou na velmi podobné úrovni jako u společnosti Control Techniques 

Brno. S výjimkou roku 2014 se taktéž drží nad hodnoty oborového průměru.  

Rentabilita nákladů (ROC) 

Ukazatel ROC poměřuje EBIT s náklady společnosti. Výsledné hodnoty ROC mají velmi 

podobný vývoj jako byl u ukazatele ROS, společnost po celé sledované období dosahuje 

kladných a příznivých hodnot, které jsou v rozmezí od 5,05 % dosažený v roce 2018 do 

20,56 %, který byl v roce 2014. Je tedy zřejmé, že ve sledovaném období ukazatel ROC 

vykazoval klesající vývoj. U konkurenční společnosti dosahoval ROC kladných výsledků 

v rozmezí se pohyboval od 2,09 % do 6,12 % a po sledované období nedocházelo 

k nějakým větším výkyvům. V porovnání společností dosahuje analyzovaná společnost 

příznivějších hodnot tohoto ukazatele. 
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2.7.3 Ukazatelé aktivity 

Tyto ukazatelé pomáhají určit, zda velikost položek druhů aktiv v rozvaze jsou 

k hospodářským činnostem podniku přiměřená, tj. měří schopnost společnosti využívat 

efektivně své vložené prostředky. V níže zobrazené tabulce byla provedena analýza 

ukazatelů aktivity - rychlost obratu celkových aktiv a zásob a doby obratu aktiv, zásob, 

pohledávek a závazků, které jsou vyjádřeny ve dnech. 

Tabulka 15: Ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti a údajů MPO) 

Ukazatelé aktivity (dny) 2014 2015 2016 2017 2018 

Rychlost obratu celkových aktiv T/A 

Control Techniques Brno s.r.o. 1,09 0,89 0,98 0,90 0,79 

Konkurent - Schneider Electric 2,68 2,96 2,73 2,51 2,72 

Oborový průměr 2,06 2,08 1,94 1,91 1,85 

Rychlost obratu zásob T/Z 

Control Techniques Brno s.r.o. 15,47 18,46 15,30 17,33 9,98 

Konkurent - Schneider Electric 63,27 127,82 123,31 115,46 111,31 

Doba obratu aktiv (A*360)/T 

Control Techniques Brno s.r.o. 330,69 406,04 365,84 397,95 457,46 

Konkurent - Schneider Electric 134,48 121,59 131,97 143,66 132,14 

Doba obratu zásob (Z*360)/T 

Control Techniques Brno s.r.o. 23,28 19,50 23,53 20,78 36,06 

Konkurent - Schneider Electric 5,69 2,82 2,92 3,12 3,23 

Doba obratu pohledávek (POHLEDÁVKY*360)/T 

Control Techniques Brno s.r.o. 36,17 53,49 33,31 40,70 37,16 

Konkurent - Schneider Electric 71,25 60,34 65,92 60,91 61,84 

Doba obratu závazků (ZÁVAZKY*360)/T 

Control Techniques Brno s.r.o. 17,23 51,87 14,54 23,15 28,40 

Konkurent - Schneider Electric 80,88 73,72 83,38 82,03 83,39 

 

Rychlost obratu celkových aktiv 

Z výše uvedené tabulky jsou vyčísleny hodnoty ukazatele obratu celkových aktiv ve 

společnosti Control Techniques Brno a konkurenční společnosti Schneider Electric za 

období 2014 - 2018. Mezi doporučené hodnoty ukazatele se řadí hodnoty vyšší než 1, čím 

vyšší hodnota, tím efektivněji podnik používá svá aktiva. Společnost Control Techniques 

po celé sledované období vykazuje ukazatel pod oborovým průměrem. V letech 2014 a 

2018 jsou hodnoty rychlosti obratu nad 1, tedy příznivé. V ostatních letech svůj majetek 

neužívala natolik efektivně, avšak hodnoty se od roku 2015 do roku 2017 pohybovaly 
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v rozmezí od 0,89 do 0,98. Konkurenční podnik je na tom ve srovnání lépe, jelikož se po 

sledované období pohyboval v rozmezí od 1,91 do 2,08, což je nad doporučovanou 

hodnotou a také nad oborovým průměrem. Svůj majetek tedy využívá efektivněji. 

Rychlost obratu zásob 

Hodnoty ukazatele obratu zásob se u analyzované společnosti pohybuje v rozmezí zhruba 

od 10 do 18 dní po sledované období. Ve všech letech sledovaného období jsou hodnoty 

nižší oproti konkurenční společnosti, která má obrat zásob od 63 do 127 dní, což je 

výrazně vyšší. V průměru tedy analyzovaná společnost obrátí své zásoby 15x, zato její 

konkurence až 108x. 

Doba obratu aktiv 

Ukazatel doby obratu aktiv mají kolísavý vývoj. Nejrychlejšího obratu u analyzované 

společnosti bylo dosaženo v roce 2016, kdy obrat činil 365 dní. Naopak nejdelší obrat byl 

v roce 2018. U konkurenčního podniku je vývoj ukazatele podobný, má rovněž kolísavý 

charakter, avšak nejrychlejšího obratu bylo dosaženo v roce 2015 za 121 dní. Maximální 

obrat aktiv byl poté v roce 2017, kdy byl obrat na 143 dnech. 

Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob je u analyzované společnosti v rozmězí od 19 do 36 dní. U 

konkurenční společnosti je tato doba výrazně nižší, jelikož se pohybuje v průměru okolo 

3 dní za sledované období. Z toho plyne, že konkurent Schneider Electric nemá 

v zásobách vázáno tolik finančních prostředků než společnost Control Techniques Brno, 

protože dosahuje rychlejšího obratu zásob. 

Doba obratu pohledávek 

Příznivé je, jestlže ukazatel doby obratu pohledávek je nižší než doba obratu závazků, 

což bohužel společnost nesplňuje na rozdíl od své konkurence, která má ve všech letech 

dobu obratu závazků vyšší. Doba obratu pohledávek se u společnosti Control Techniques 

Brno pohybuje v rozmezí od 33 až do 53 dní. U některých zahraničních dodavatelů je 

domluvena splatnost 60 dní. Avšak společnost pohledávky umí řídit a upomínat.  Naopak 

hodnoty u konkurence Schneider Electric jsou po celé sledované období výrazně vyšší. 
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Mají mírně klesající charakter a po sledované období se doba obratu pohledávek pohybuje 

od 60 do 71 dní. 

Doba obratu závazků 

U analyzované společnosti se závazky obrátí v rozmezí od 14 do 51 dní. Nejrychlejšího 

obratu bylo dosaženo v roce 2016, a to za 14 dní. Naopak nejpomalejší obrat byl v roce 

předchozím, a to 51 dní. Hodnoty mají kolísavý charakter, nicméně v roce 2018 je 

ukazatel na hodnotě 28 dní. Jak již bylo zmíněno, doba obratu závazků je ve všech letech 

nižší než doba obratu pohledávek. Co se týče konkurenční společnosti, jejich závazky se 

obrátí v rozmezí od 73 do 83 dnů. Ve sledovaném období je obrat závazků vyšší než doba 

obratu pohledávek, což je ideálním stavem. 

2.7.4 Ukazatelé zadluženosti 

Z ukazatelů zadluženosti byl vybrán ukazatel celková zadluženost a míra zadluženosti. 

Výsledné hodnoty jsou uvedené v níže zobrazené tabulce v %. 

Tabulka 16: Ukazatelé zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti a údajů MPO) 

Ukazatelé zadluženosti (v%) 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost CZ/A 

Control Techniques Brno s.r.o. 15,25 19,06 11,12 11,29 9,85 

Konkurent - Schneider Electric 92,89 91,86 93,12 88,43 92,79 

Oborový průměr 65,09 63,98 64,84 67,26 68,26 

Míra zadluženosti CZ/VK 

Control Techniques Brno s.r.o. 17,99 23,55 12,51 12,73 10,92 

Konkurent - Schneider Electric 1306,18 1127,85 1352,54 686,43 1147,16 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost společnosti Control Techniques Brno je velmi nízká a po sledované 

období nepřesahuje hodnotu vyšší jak 20 %. Společnost nemá žádné bankovní úvěry a 

vzhledem k tomu, že je ve skupině se zahraničními společnostmi funguje tzv. cash 

pooling. Disponuje především z vlastních zdrojů než z cizích. Oborový průměr se naopak 

pohybuje hodnot v průměru 65 %. Co se týče konkurenční společnosti Schneider Electric 

ta nedosahuje příliš dobrých výsledků. Výsledné hodnoty celkové zadluženosti jsou 
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vysoké a pohybují se v rozmezí od 88 do 93 % po sledované období, a je tedy zřejmé že 

financuje především z cizích zdrojů než z vlastních. 

Míra zadluženosti 

Tento ukazatel poměřuje cizí zdroje a vlastní kapitál. Jako doporučené hodnoty se uvádí 

hodnoty na úrovni 100 %, z důvodu, že výše cizích zdrojů by neměly překračovat hodnoty 

vlastního kapitálu. Společnost Control Techniques Brno dosahuje znovu velmi nízkých 

hodnot, jak již bylo uvedeno, nemá žádní bankovní úvěry. Nejvyšších hodnot bylo 

dosaženo v roce 2015, kdy byla míra zadluženosti na úrovni 23,55 %. Od roku 2016 do 

roku 2018 mají hodnoty poté klesající vývoj. V roce 2018 je míra zadluženosti tedy na 

nejnižší úrovni, a to na hodnotě 10,92 %. Konkurenční společnost dosahuje velmi 

vysokých hodnot, z důvodu nadmíry cizích zdrojů oproti vlastnímu kapitálu, což může 

mít negativní pohled pro banku z hlediska poskytnutí bankovního úvěru. 

2.8 Analýza soustav ukazatelů 

V této části bude zhodnocení finanční analýzy provedeno za pomocí analýzy soustav 

ukazatelů. Vybrány byly ukazatele Z-score neboli Altmanův index finančního zdraví a 

Kralickův Quick test. 

2.8.1 Altmanův model (Z-score) 

V níže zobrazené tabulce byla provedena predikce bankrotu za pomocí Altmanova 

modelu. 

Tabulka 17:Altmanův model (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů) 

Altmanův model Váha 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 ČPK/Aktiva 0,717 0,91 0,83 0,91 0,90 0,59 

X2 Nerozdělený zisk/Aktiva 0,847 0,61 0,67 0,72 0,74 0,81 

X3 EBIT/Aktiva 3,107 0,20 0,10 0,12 0,11 0,04 

X4 Vlastní kapitál/Cizí zdroje 0,42 5,56 4,25 7,99 8,14 9,59 

X5 Tržby/Aktiva 0,998 1,09 0,89 0,98 0,90 0,79 

X1 ČPK/Aktiva * 0,717   0,65 0,60 0,65 0,65 0,42 

X2 Nerozdělený zisk/Aktiva * 0,847   0,52 0,56 0,61 0,62 0,69 

X3 EBIT/Aktiva * 3,107   0,61 0,30 0,39 0,36 0,12 

X4 Vlastní kapitál/Cizí zdroje*0,42   2,33 1,78 3,36 3,42 4,03 

X5 Tržby/Aktiva * 0,998   1,09 0,88 0,98 0,90 0,79 

Z-Score   5,21 4,13 5,99 5,95 6,05 
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Za uspokojivé finanční situace by se výsledné hodnoty Z-score měly pohybovat nad 

hranicí hodnoty 2,9. Po celé sledované období společnost těchto hodnot převyšuje, díky 

nízké zadluženosti podniku. Podle Altmanova modelu finančního zdraví můžeme říci, že 

společnost dosahuje velmi dobrých výsledků a případnou hrozbu bankrotu můžeme 

vyvrátit. 

2.8.2 Kralickův Quick test (KQT) 

Kralickův Quick test je bonitní model, který pracuje se čtyřmi základní ukazateli finanční 

analýzy. Každému ukazateli je na základě získaných hodnot přiřazena známka. Průměrem 

daných známek poté získáme vyhodnocení. Model je typický pro svoji jednoduchost a 

rychlost vypracování.  

Společnost dosáhla velmi dobrých výsledků ukazatele kvóty vlastního kapitálu. Po celé 

sledované období vykazují hodnoty vyšší jak 80 %. Z uvedené tabulky je zřejmé, že velmi 

dobrých hodnoty byly vypočteny také v době splácení dluhu, kdy výsledné hodnoty 

nepřekračují dobu splácení dluhu víc jak 3 roky.  

Co se týče cash flow v tržbách dosahuje dobrých hodnot, pouze v roce 2018 došlo ke 

zhoršení, stejně jako ukazateli rentability aktiv, kde došlo ke snížení rentability a ke 

zhoršení hodnoty ukazatele.  

Výsledné hodnoty se však pohybují v rozmezí od 1 do 2, společnost tedy dosahuje velmi 

dobrých a uspokojivých výsledků. 

Tabulka 18: Kralickův quick test (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů) 

Kralickův quick test 2014 2015 2016 2017 2018 

Kvóta vlastního kapitálu 84,75 % 80,94 % 88,88 % 88,71 % 90,15 % 

  1 1 1 1 1 

Doba splácení dluhu 0,50 2,55 0,81 0,96 2,31 

  1 1 1 1 1 

CF v % tržeb 15,21 % 6,98 % 10,89 % 10,38 % 4,42 % 

  1 2 1 1 3 

ROA 16,00 % 7,72 % 10,10 % 9,26 % 3,12 % 

  1 3 2 2 3 

KQT 1 1,75 1,25 1,25 2 
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2.9 SWOT analýza - shrnutí výsledků 

V této části práce je vypracována SWOT analýza a shrnutá celková finanční situace 

z výsledků finanční analýzy. 

Silné stránky 

• stabilita podniku od roku 1993 

• nízká úroveň zadluženosti 

• kvalifikovaní a zkušení zaměstnanci 

• technická podpora zákazníkům na vysoké úrovni 

• vysoké hodnoty ukazatelů likvidity 

• kvalitní vztahy s odběrateli a dodavateli 

• vysoké hodnoty rentability 

Slabé stránky 

• ve sledovaném období je doba obratu závazků nižší než doba obratu pohledávek 

• neefektivnost ve využívání aktiv (nízký obrat celkových aktiv) 

Příležitosti 

• rozšíření portfolia nových zákazníků (zavedení e-shopu) 

• neexistence substitutů (frekvenční měnič) 

• získání nových zahraničních partnerů 

• podpora zaměstnanců při prohlubování znalostí za využitím dotačních programů 

úřadu práce 

Hrozby 

• zpomalení růstu ekonomiky ČR 

• výkyvy měnových kurzů 

• vysoká vyjednávací síla odběratelů 

• nedostatečné kapacity skladových prostor (potencionální problém při výpadku 

dodávek ze zahraničí) 

• problematické vyhledávání nových zaměstnanců (nízká nezaměstnanost) 
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3 NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU 

Tato část práce je zaměřená na vytvoření návrhu finančního plánu pro následující čtyři 

roky, tj. od 2019 do 2022. Výsledky předchozích analýz - strategické a finanční analýzy 

budou navazovat a sloužit k sestavení finančního plánu. V plánu bude taktéž zahrnutá 

plánovaná investice podniku. Nejprve budou vytyčeny představy plánu, poté návrh plánů 

v optimistické a pesimistické variantě. Závěrem budou obě varianty plánu zhodnoceny za 

pomocí finanční analýzy. 

3.1 Předpoklady plánu 

Do budoucna se nepředpokládá, že by se podíly na tržbách a dobry obratu měly výrazně 

měnit. Společnost očekává, že bude nadále dosahovat kladného výsledku hospodaření, 

tak jak tomu bylo z analýz po sledované období 2014 až 2018. Předpokladem plánu bude 

dále v obou variantách finančního plánu zohlednění plánované investice do nehmotného 

majetku - softwaru nového účetního systému Navision 2018. V následujícím období je 

rovněž předpokládáno, že bude zachována celková zadluženost na hodnotách, které si 

podnik dlouhodobě udržuje. V predikovaném období se tedy bude zadržovat zisk, 

nebudou se vyplácet dividendy a očekávané investice budou primárně financovány 

z interních zdrojů společnosti.  

3.2 Prognóza tržeb 

Základním východiskem pro sestavení finančního plánu tvoří prognóza tržeb. Pro tuto 

prognózu byla použita položka tržeb za prodej zboží společně s tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb, které v období za 2014 až 2018 tvořily v průměru 10 % podílu na 

celkových tržbách. 

Nejprve je podstatné vymezit odvětví společnosti a tím sestavit prognózu tržeb tohoto 

odvětví. Společnost Control Techniques Brno, s.r.o. spadá do odvětví CZ-NACE - 26 

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Celkové tržby tohoto 

odvětví byly porovnány v závislosti hlavních makroekonomických ukazatelů, a to 

hrubého domácího produktu, růstu hrubého domácího produktu v reálných cenách, 

průměrné míry inflace a hrubého domácího produktu v nominálních cenách. 

V následující tabulce jsou zobrazeny tyto makroekonomické ukazatele z dat získaných za 

posledních 10 let, tj. za období 2009 až 2018. 
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Tabulka 19: Makroekonomické ukazatele, data za 2009 - 2018 (Zdroj: Český statistický úřad, 2020) 

Rok HDP (v mil. Kč) HDP r (v %) Inflace (v %) HDP n (v %) 

2009 3 930 409 -4,7 1,9 -2,8 

2010 3 962 464 2,3 -1,5 0,8 

2011 4 033 755 2 -0,2 1,8 

2012 4 059 912 -0,8 1,5 0,7 

2013 4 098 128 -0,5 1,4 0,9 

2014 4 313 789 2,7 2,5 5,2 

2015 4 595 783 5,3 1,2 6,5 

2016 4 767 990 2,5 1,3 3,8 

2017 5 047 267 4,4 1,4 5,8 

2018 5 328 738 2,8 2,6 5,4 

 

Vybrané makroekonomické ukazatele mohou ovlivňovat budoucí vývoj tržeb v daném 

odvětví. Aby se zjistila největší závislost tržeb odvětví, je za pomocí Pearsonova 

korelačního koeficientu tato závislost vyjádřena ve vztahu k uvedeným ukazatelům. 

Pearsonův korelační koeficient může nabývat hodnot v rozmezí od - 1 do 1. Čím více se 

hodnota rovná 1, tím je závislost vyšší. Pearsonův korelační koeficient nabývá nejvyšší 

hodnoty 0,9598 u ukazatele HDP v běžných cenách. 

Tabulka 20: Pearsonův korelační koeficient (Zdroj: Vlastní zpracování dle získaných dat ČSÚ, 2020) 

Makroekonomický ukazatel Pearsonův korelační koeficient 

HDP 0,9598 

HDP r 0,7328 

Inflace 0,3636 

HDP n 0,8585 

 

Ke stanovení prognózy tržeb společnosti bylo využito metod regresní analýzy i časových 

řad za pomocí lineárního, exponenciálního, logaritmického a polynomického trendu 2. 

stupně. V následujících grafech jsou tyto trendy zobrazeny a v každém z nich je uvedena 

rovnice koeficient determinace, podle kterého se stanoví trendy nejvhodnější k použití 

výpočtu tržeb.  

Regresní analýza -u trendů je stanoveno pro: 

x = HDP; y = tržby odvětví. 
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Výsledný koeficient determinace u lineárního trendu dosahuje velmi vysoké hodnoty, a 

to 0,92131.  Porovná se tedy s ostatními trendy regresní analýzy níže. 

Exponenciální trend dosahuje taktéž vysokého čísla, avšak z trendů regresní analýzy 

nejnižší hodnoty (0,89269) koeficientu determinace, a proto nebude dále zohledněn. 

y = 82 965,39204x - 118 079 221,94782

R² = 0,92131
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Graf  6: Exponenciální trend (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ, 2020) 

Graf  5: Lineární trend (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ, 2020) 
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Graf  7: Polynomický trend (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ, 2020) 

U polynomické trendu je zřejmé, že zde koeficient determinace dosahuje hodnot 0,92293, 

což je více než u lineárního i exponenciální trendu. 

 

Graf  8: Logaritmický trend (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ, 2020) 

Koeficient determinace se poměrně dost přibližuje výsledné hodnotě jako u 

polynomického trendu, jelikož dosahuje čísla 0,92330, které je ze všech výše 

uvedených trendů regresní analýzy celkově nejvyšší. 
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V níže uvedené tabulce můžeme předpokládat tržby odvětví u trendů regresní analýzy, 

tedy lineárního, logaritmického a polynomického trendu 2 stupně. Rozdíly mezi 

prognózami tržeb nejsou výrazně odlišné, nicméně u polynomického trendu je zřejmý, že 

nárůst tržeb byl nejnižší, a proto bude zohledněn ve výpočtech v pesimistické variantě 

finančního plánu.  

Pro účely sestavení finančního plánu v optimistické variantě by mohly být použity oba 

zbývající trendy - tedy lineární nebo logaritmický. V optimistické variantě bude proto 

zohledněn lineární trend, který přichází v úvahu jako vhodnější ke stanovení prognózy 

tržeb. 

Tabulka 21: Prognóza tržeb odvětví dle metod regresní analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ, 

2020) 

Prognóza tržeb trhu 

pomocí regresní analýzy 
2019 2020 2021 2022 

Lineární trend 350 778 937 312 701 715 393 584 702 380 062 726 

růst ( v %) 1,07 0,89 1,26 0,97 

Polynomický trend 2. stupně 328 609 649 300 052 184 355 682 466 347 705 784 

růst ( v %) 1,01 0,91 1,19 0,98 

Logaritmický 343 536 237 311 539 737 376 540 359 366 422 799 

růst ( v %) 1,05 0,91 1,21 0,97 

 

Časové řady -u trendů je stanoveno pro: 

x = roky; y = tržby odvětví. 

Časové řady jsou další možností, kterou lze použít namísto regresní analýzy. Postup je 

identický jako u předchozí části, avšak namísto makroekonomických ukazatelů (HDP) je 

v analýze zohledněno časové hledisko. 

Graficky zobrazeny budou v metodě časových řad pouze trendy lineární a polynomický, 

tedy ty, které vyšly pro optimistickou a pesimistickou variantu sestavení finančního plánu 

nejvhodněji. 
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Graf  9: Lineární trend - časové řady (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ, 2020) 

V porovnání s lineárním trendem v regresní analýze dosahu koeficient determinace 

nižšího čísla, přesto hodnota 0,86950. Je tedy znát vysoká závislost na časovém hledisku. 

 

Graf  10: Polynomický trend (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ, 2020) 
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stejně jako tomu tak bylo u regresní analýzy. 
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Prognóza tržeb by mohla být stanovena na základě regresní analýzy nebo časových řad. 

Pro vytvoření návrhu finančního plánu v delším časovém rozsahu je však vhodnější 

využít metod regresní analýzy. Pro optimistickou variantu finančního plánu bude tedy 

brán v potaz lineární trend regresní analýzy, kde vychází tržby odvětví nejvýše, ale jsou 

reálné. Naopak nejvhodnější volbou pro stanovení tržeb do varianty pesimistického 

přichází v potaz polynomický trend druhého stupně.  

Tabulka 22: Prognóza tržeb pro optimistickou variantu finančního plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Optimistická varianta finančního plánu 

Rok 
Tržby odvětví 

(v tis. Kč) 

Index 

růstu trhu 

(v %) 

Tržní 

podíl (v 

%) 

Tempo 

růstu 

tržního 

podílu 

Tržby 

CTB (v 

tis. Kč) 

Index růstu 

tržeb CTB 

(v tis. Kč) 

2009 191 340 259 -  0,00029 -  55 359 -  

2010 230 557 729 1,205 0,00030 1,032 68 817 1,243 

2011 211 129 336 0,916 0,00046 1,525 96 125 1,397 

2012 206 502 123 0,978 0,00028 0,623 58 535 0,609 

2013 224 655 223 1,088 0,00027 0,942 59 990 1,025 

2014 254 796 002 1,134 0,00028 1,046 71 142 1,186 

2015 272 350 686 1,069 0,00025 0,882 67 062 0,943 

2016 268 192 885 0,985 0,00029 1,158 76 452 1,140 

2017 294 414 936 1,098 0,00027 0,937 78 612 1,028 

2018 326 697 283 1,110 0,00021 0,799 69 703 0,887 

2019 350 778 937 1,074 0,00021 1,000 74 841 1,074 

2020 312 701 715 0,891 0,00021 1,000 66 717 0,891 

2021 393 584 702 1,259 0,00021 1,000 83 974 1,259 

2022 380 062 726 0,966 0,00021 1,000 81 089 0,966 

  

Ve výše zobrazené tabulce je stanovená předpověď tržeb společnosti Control Techniques 

Brno, s.r.o., které budou zakomponovány do návrhu finančního plánu v optimistické 

variantě. Z tabulky je zřejmé, že trend tržeb bude kolísavý v závislosti na 

makroekonomickém ukazateli hrubého domácího produktu, avšak tržby podniku se 

budou zvyšovat. V následující tabulce je naopak vypočtena verze prognózy tržeb, které 

budou figurovat v návrhu plánu společnosti v pesimistické variantě. Zde je jasné, že 

nárůst tržeb nebude až tak veliký v jednotlivých letech jak v plánu optimistické varianty. 
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Tabulka 23: Prognóza tržeb pro optimistickou variantu finančního plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pesimistická varianta finančního plánu 

Rok 
Tržby odvětví 

(v tis. Kč) 

Index 

růstu trhu 

(v %) 

Tržní 

podíl (v 

%) 

Tempo růstu 

tržního 

podílu (v %) 

Tržby 

CTB (v 

tis. Kč) 

Index růstu 

tržeb CTB 

(v tis. Kč) 

2009 191 340 259 -  0,00029 -  55 359 -  

2010 230 557 729 1,205 0,00030 1,032 68 817 1,243 

2011 211 129 336 0,916 0,00046 1,525 96 125 1,397 

2012 206 502 123 0,978 0,00028 0,623 58 535 0,609 

2013 224 655 223 1,088 0,00027 0,942 59 990 1,025 

2014 254 796 002 1,134 0,00028 1,046 71 142 1,186 

2015 272 350 686 1,069 0,00025 0,882 67 062 0,943 

2016 268 192 885 0,985 0,00029 1,158 76 452 1,140 

2017 294 414 936 1,098 0,00027 0,937 78 612 1,028 

2018 326 697 283 1,110 0,00021 0,799 69 703 0,887 

2019 328 609 649 1,006 0,00021 1,000 70 111 1,006 

2020 300 052 184 0,913 0,00021 1,000 64 018 0,913 

2021 355 682 466 1,185 0,00021 1,000 75 887 1,185 

2022 347 705 784 0,978 0,00021 1,000 74 185 0,978 

 

3.3 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

K úspěšnému vytvoření návrhu finančního plánu je zapotřebí určit generátory hodnoty, 

na základě, kterých je plán sestavován. Mezi tyto generátory patří tržby, zisková marže, 

stanovení čistého pracovního kapitálu a plány investic do dlouhodobého majetku. 

V následující části budou zobrazeny všechny tyto generátory pro obě varianty plánu jak 

v optimistické verzi, tak v pesimistické variantě. 

Tržby 

Tržby podniku, jak již bylo řečeno patří mezi hlavní generátory hodnot, díky němuž je 

možné vytvoření plánu pro budoucí roky společnosti. Pro společnost Control Techniques 

Brno, s.r.o. jsou tržby predikovány jako suma tržeb za prodej zboží a rovněž tržeb za 

prodej vlastních výrobků a služeb. K prognóze tržeb předcházelo stanovení předpovědi 

tržeb odvětví CZ NACE 26 v závislosti na makroekonomickém ukazateli HDP, u kterého 

byla zjištěna nejvyšší závislost. Za pomocí metody regresní analýzy. 
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V předchozí části byl vypočten tržní podíl společnosti a tempo růstu tržního podílu, které 

v průměru vycházelo na hodnotě 0,99 %. Pro následující predikované roky byla tedy 

použita hodnota indexu růstu tržního podílu na hodnotě 1, na základě, kterého byly dále 

dopočítány hodnoty predikovaných tržeb podniku pro období 2019 až 2022.  

Tabulka 24: Predikce tržeb pro období 2019 - 2022 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Predikce tržeb společnosti Control Techniques Brno                      

Rok 
Optimistická varianta finančního 

plánu 

Pesimistická varianta finančního 

plánu 

2019 74 841 70 111 

2020 66 717 64 018 

2021 83 974 75 887 

2022 81 089 74 185 

 

V níže zobrazeném grafu je znázorněna predikce vývoje tržeb společnosti Control 

Techniques Brno s.r.o. od roku 2009 do 2022. Od roku 2019 je graficky zobrazen vývoj 

tržeb jak pro optimistickou variantu, tak pro pesimistickou variantu návrhu finančního 

plánu, kde na ose x jsou vyčísleny jednotlivé roky a na ose y jsou tržby společnosti (v tis. 

Kč). 

 

Graf  11: Predikce vývoje tržeb společnosti v letech 2009 - 2022 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Provozní zisková marže 

Po predikci tržeb následuje generátor hodnoty provozní ziskové marže, který lze 

vypočítat dvěma způsoby výpočtem shora a zdola. Výpočet ziskové marže shora je na 

výpočet jednodušší, avšak nepodává komplexní detailní přehled jednotlivých položek. 

V následující tabulce je zobrazen výpočet ziskové marže shora i její průměrná hodnota 

za analyzované období 2014 - 2018. 

Tabulka 25: Výpočet ziskové marže shora (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zisková marže shora 2014 2015 2016 2017 2018 

Zisková marže (z KPVH) 16,24 % 10,37 % 14,03 % 14,51 % 7,42 % 

Průměr 12,52 % 

 

Výpočet ziskové marže zdola slouží pro stanovení vybraných především nákladových 

položek výkazu zisku a ztráty, mezi které patří náklady na prodané zboží, spotřeba 

materiálu a energie, služby, osobní náklady a ostatní provozní položky. Tyto zmíněné 

položky jsou na tržbách nejvíce závislé. 

V následující tabulce jsou zobrazeny vybrané položky výkazu zisku a ztráty 

v procentuálním podílu na tržbách společnosti, které se podílejí na provozním výsledku 

hospodaření. Vzhledem k tomu, že hodnoty jsou zachyceny pro období za minulé období, 

výpočet pro predikované hodnoty platí pro optimistickou i pesimistickou variantu návrhu 

finančního plánu. Při porovnání ziskové marže zdola je vidět, že byla dosažena rovnost 

s výpočtem ziskové marže shora. To bude platit i v případě obou variant plánů. 

Tabulka 26: Podíl vybraných položek VZZ na tržbách (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Podíly položek VZZ 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady na prodané zboží 56,94 % 54,47 % 53,56 % 53,59 % 58,50 % 

Spotřeba materiálu a energie 2,41 % 6,54 % 7,78 % 7,24 % 8,94 % 

Služby 12,16 % 13,11 % 12,43 % 11,50 % 10,56 % 

Osobní náklady 11,96 % 14,95 % 12,79 % 13,48 % 14,96 % 

Ostatní provozní náklady 0,34 % 0,78 % -0,59 % -0,24 % -0,38 % 

Ostatní provozní výnosy 0,04 % 0,22 % 0,00 % 0,09 % 0,00 % 

Zisková marže zdola 16,24 % 10,37 % 14,03 % 14,51 % 7,42 % 
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Díky zprůměrovanému propočtu podílu na tržbách bylo dále možné prognózovat hodnoty 

do plánu pro období 2019 - 2022. Výpočet těchto hodnot je stanoven jako součin 

procentního podílu s predikovanými tržbami v optimistické nebo pesimistické prognóze 

tržeb. Co se týče ostatních provozních nákladů, ty se skládají z položek daně a poplatky, 

změny rezerv a jiných ostatních nákladů. Vzhledem k rozpouštění rezerv jsou hodnoty 

záporné. V obou variantách plánu budou tyto položky naplánovány individuálně.  

Tabulka 27: Predikované položky VZZ pro optimistickou a pesimistickou verzi plánu (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Vybrané položky VZZ  

(v tis. Kč) 

Optimistická varianta 

plánu 

Pesimistická varianta 

plánu 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Náklady na prodané zboží 41 445 36 946 46 502 44 905 38 825 35 451 42 024 41 082 

Spotřeba materiálu a 

energie 4 508 4 019 5 058 4 884 4 223 3 856 4 571 4 469 

Služby 8 922 7 953 10 011 9 667 8 358 7 632 9 047 8 844 

Osobní náklady 10 160 9 057 11 400 11 008 9 518 8 691 10 302 10 071 

Ostatní provozní náklady -14 -13 -16 -15 -13 -12 -14 -14 

Ostatní provozní výnosy 53 48 60 58 50 46 54 53 

 

Pracovní kapitál 

Dalším generátorem hodnoty bylo stanovení ČPK. Do položky pracovního kapitálu 

spadají zásoby, pohledávky, časové rozlišení aktiv, krátkodobé závazky a časové 

rozlišení pasiv. Při výpočtu těchto položek do návrhu finančního plánu byla použita 

metoda doby obratu, která je v níže zobrazené tabulce stejná pro obě varianty plánu, jak 

pro optimistickou, tak pesimistickou.  

Tabulka 28: Pracovní kapitál (ČPK) - doby obratu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Doba obratu (dny) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - 2022 (průměr) 

Zásoby 23 19 24 21 36 24 

Krátkodobé pohledávky  297 376 332 118 278 261 

Krátkodobé závazky 17 52 15 23 28 24 

 

Výše uvedené doby obratu zásob a krátkodobých závazků byly převzaty z ukazatelů 

aktivit vypočtené v kapitole finanční analýzy.  
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Budoucí predikce dob obratu byly vypočteny jako průměr hodnot za předchozí období. 

Tabulka 29: Položky ČPK pro obě varianty finančního plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Upravený pracovní kapitál 

(tis. Kč) 

Optimistická varianta 

plánu 

Pesimistická varianta 

plánu 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Zásoby 4 994 4 452 5 604 5 411 4 679 4 272 5 064 4 950 

Krátkodobé pohledávky 54 246 48 358 60 866 58 775 50 818 46 401 55 004 53 771 

Časové rozlišení aktiv 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 

Krátkodobé závazky 5 060 4 511 5 678 5 483 4 740 4 328 5 131 5 016 

Časové rozlišení pasiv 395 395 395 395 395 395 395 395 

Pracovní kapitál 56 497 50 533 63 201 61 084 53 025 48 552 57 265 56 016 

 

Na základě vývoje položek čistého pracovního kapitálu z rozvahy za období 2014 až 2018 

byly za pomocí průměrných dob obratu vypočteny predikce položek do plánu pro roky 

2019 až 2022. Časové rozlišení aktiv a pasiv jsou neměnné a v obou variantách finančního 

plánu zůstávají jako poslední známé hodnoty z výkazů, tedy za rok 2018. 

Výše zmíněné tabulka představuje položky rozvahy v optimistické i pesimistické variantě 

plánu, se kterými se dále bude pracovat. Co se týče položky peněžních prostředků 

podniku (peníze v pokladnách a na bankovních účtech), ty budou zjištěny ve výkazu 

peněžních toků (cash flow), který bude rovněž zpracován v obou verzích finančního 

plánu. 

Investice do dlouhodobého majetku 

Plánování investic jsou posledním a nezbytným krokem k úspěšnému vytvoření 

finančního plánu. Společnost Společnost disponuje s dlouhodobým nehmotným 

majetkem (software) a hmotným majetkem (hmotné movité věci a soubory, stavby). 

Stavby představují budovu sídla podniku včetně skladových prostor. Ty má společnost 

nájmu areálu Technologického parku v Brně, a proto tedy investice do staveb představují 

technické zhodnocení na budově. Za minulé sledované období je zřejmé, že do položky 

staveb nebylo investováno, avšak pro predikované období jsou již naplánovány investice 

na modernizaci budovy sídla. Hmotné movité věci pak zahrnují kancelářské vybavení, 

počítače a notebooky a vysokozdvižné vozíky využívané ve skladu. 
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Položka nehmotného majetku bude níže naplánována podle skutečného plánu investic 

podniku, protože v roce 2019 se rozhodla investovat do nového účetního softwaru 

„Navision 2018“, jelikož starší verze již nevyhovovala aktuálním podmínkám. 

Implementace tohoto nového softwaru bylo svěřeno společnosti Navisys, s.r.o. a celková 

zakázka činí 1 081 tis. Kč. Naopak investice do hmotného majetku budou naplánovány 

prostřednictvím koeficientem náročnosti, tedy vztahu k tržbám za sledované období.  

V následující tabulce je tato investiční náročnost růstu tržeb zobrazena. 

Tabulka 30: Investiční náročnost DM za období 2014 - 2018 (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nehmotný majetek 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav majetku ke konci roku 0 82 55 28 0 

Odpisy 0 0 27 27 28 

Investice netto   82 -27 -27 -28 

Investice brutto   82 0 0 0 

Investiční náročnost růstu tržeb 2014- 2018 0,00 % 

Stavby 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav majetku ke konci roku 70 65 59 53 45 

Odpisy   5 6 6 8 

Investice netto   -5 -6 -6 -8 

Investice brutto   0 0 0 0 

Investiční náročnost růstu tržeb 2014- 2018 1,75 % 

Hmotné věci 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav majetku ke konci roku 250 573 462 193 228 

Odpisy   162 296 269 271 

Investice netto   323 -111 -269 35 

Investice brutto   485 185 0 306 

Investiční náročnost růstu tržeb 2014- 2018 1,54 % 

 

Za pomocí koeficientů náročnosti můžeme dále odhadnout výši investic do hmotného 

majetku pro predikované období. Tomu předchází stanovení přírůstku tržeb pro 

plánované roky plánu 2019 - 2022. Vzhledem k tomu, že varianty počítají s odlišným 

nárůstem tržeb, je v níže uvedené tabulce zachycen přírůstek pro obě tyto verze. 

Tabulka 31: Přírůstky tržeb za 2019- 2022 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Přírůstek tržeb 

(v tis. Kč) 
Optimistická varianta plánu Pesimistická varianta plánu 

2019 - 2022 6 248 4 074 
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Dále byly stanoveny odhadované investice. Do nehmotného majetku bylo naplánována 

investice ve výši 1 081 tis. Kč, která bude zakomponována stejně do obou variant plánu. 

V případě optimistické variantě se počítá s investicí do staveb ve výši 109 tis. Kč a 

hmotných movitých věcí v hodnotě 96 tis. Kč.  

Na druhou stranu pesimistická varianta plánu do staveb odhaduje investovat 71 tis. Kč a 

do hmotných movitých věcí 63 tis. Kč. Celkový objem odhadovaných investic pro 

predikované roky 2019 až 2022 jsou zobrazeny v následující tabulce v optimistické i 

pesimistické variantě finančního plánu.  

Tabulka 32: Odhad investic netto pro predikované období variant plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odhad investic netto pro 

období 2019 - 2022  

Optimistická varianta 

plánu 

Pesimistická varianta 

plánu 

Nehmotný majetek 1 081 1 081 

Stavby 109 71 

Hmotné movité věci 96 63 

Investice celkem (v tis. Kč) 1 286 1 215 

 

Celkové investice pro optimistickou variantu plánu činí 1 286 tis. Kč. V rámci varianty 

pesimistické se odhaduje s investicí v hodnotě 1 215 tis. Kč. Nehmotný majetek 

společnost plánuje odepisovat 36 měsíců, tedy na 3 roky.  

Pro stavby je počítáno s odepisováním na 30 let a hmotné věci na 5 let. Pro tyto položky 

majetku byly sestaveny plány odpisů, investic netto a brutto a zůstatkové ceny.  

Výsledné hodnoty těchto položek majetku (nehmotného i hmotného) jsou pro přehlednost 

uvedeny v níže uvedené tabulce v celkových sumách. 

Tabulka 33: Plán investic a odpisů DM v optimistické variantě plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plán investic a odpisů do DM (v tis. Kč) 
Optimistická varianta plánu 

2018 2019 2020 2021 2022 

Zůstatková cena 273 1 397 1 083 772 463 

Odpisy 205 236 373 378 383 

Investice netto celkem   1 132 51 51 51 

Investice brutto celkem   1 368 424 429 434 
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Ve výše zobrazené tabulce vidíme souhrnný plán investic v netto a brutto hodnotě 

dlouhodobého majetku, odpisy a zůstatkovou cenu majetku. Tyto hodnoty se promítnout 

do finančního plánu v optimistické variantě, suma odpisů ve výkazu zisku a ztráty a 

zůstatková cena DM pak do rozvahy na straně aktiv. Stejně tak platí promítnutí 

výsledných hodnot, které jsou uvedeny v tabulce č. 35, do finančních výkazů společnosti 

v pesimistické variantě návrhu plánu. 

Tabulka 34: Plán investic a odpisů DM v pesimistické variantě plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plán investic a odpisů do DM (v tis. Kč) 
Pesimistická varianta plánu 

2018 2019 2020 2021 2022 

Zůstatková cena 273 1 388 1 061 734 407 

Odpisy 205 236 372 375 379 

Investice netto celkem   1 115 34 34 34 

Investice brutto celkem   1 351 405 409 413 

 

3.4 Optimistická varianta finančního plánu 

Tato část práce představuje návrh finančního plánu na období 2019 až 2022 

v optimistické variantě. Návrh plánu se skládá z plánovaných účetních výkazů, kterými 

jsou plánovaný výkaz zisku a ztráty, plánovaná rozvaha a plánovaný výkaz peněžních 

toků (cash flow). 

Sestavení výkazů předchází zpracování prognózy tržeb jako jedním z generátorů 

hodnoty. Tržby podniku se skládají z tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb. Pro predikované období jsou tržby naplánovány ve výši 74 841 tis. Kč 

v roce 2019, v roce 2020 je předpokládán pokles na 66 717 tis. Kč, následující rok již 

83 974 tis. Kč a v roce 2022 jsou ve výši 81 089 tis. Kč. Co se týče ostatních položek 

finančního plánu, výsledné hodnoty jsou stanoveny pomocí metody doby obratu anebo 

na jejich procentuální podílu na tržbách. Vzhledem k tomu, že tento postup nebylo možné 

využít u všech položek, byly některý položky stanoveny individuálním způsobem. 

Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Prvním z plánovaných výkazů je výkaz zisku a ztráty, který se skládá z výnosových a 

nákladových položek. V konečném důsledku je zjištěn výsledek hospodaření podniku za 

účetní období.  
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Tržby podniku, jak bylo zmíněno výše jsou vyjádřeny v celkovém součtu tržeb za prodej 

zboží, vlastních výrobků a služeb převzaté z prognózy tržeb v optimistickém pojetí. 

Výkonová spotřeba je tvořena položkami nákladů vynaložené na prodané zboží, 

spotřebou materiálu a energií a službami. Hodnoty byly vypočteny na základě 

průměrného procentuálního podílu na celkových tržbách. 

Osobní náklady představují položku mzdových nákladů, nákladů na sociální 

zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatních nákladů. Dosazení do plánovaného výkazu je 

rovněž na základě procentuálního podílu na tržbách. 

Úpravy hodnot v provozní oblasti jsou odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku. Jejich celková suma byla stanovena při plánování investic do dlouhodobého 

majetku (viz. generátor plánu investic DM v analýze a prognóze generátorů hodnot).  

Ostatní provozní výnosy byly taktéž stanoveny průměrným procentuálním podílem na 

tržbách. Ostatní provozní náklady se skládají z daní a poplatků, rezerv v provozní 

oblasti jiných provozních nákladů. Tyto položky byly vypočítány individuálně za pomocí 

procentuálního podílu na tržbách a odhadu. V plánu je rozpouštění rezerv na mzdový 

bonus vyplácený zaměstnancům ve celkové výši 150 tis. v jednotlivých letech období. 

Provozní výsledek hospodaření dosahuje kladných hodnot po všechny predikované 

roky. 

Ostatní finanční náklady a výnosy byly zanechány ve stejných hodnotách jako 

v posledním roce 2018. Finanční výsledek hospodaření vychází v záporných hodnotách 

na stejné úrovni dosažené v roce 2018. 

Výsledek hospodaření před zdaněním je součtem provozního a finančního výsledku 

hospodaření.  

Daň z příjmů je stanovena v aktuální sazbě daně z příjmů, kterou musí společnost jako 

právnická osoba dosahující zisku odvádět, tedy ve výši 19 % 

Výsledek hospodaření za účetní období je čistým ziskem společnosti po zdanění. Ten 

společnost dosahuje v kladných hodnotách. Tato položka se pak projeví ve výkazu 

rozvahy na straně pasiv, konkrétně ve vlastním kapitálu. 
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Tabulka 35: Plánovaný výkaz zisku a ztráty v optimistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Optimistická varianta 
2019 2020 2021 2022 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) 

Tržby za prodej zboží, výrobků a služeb 74 841 66 717 83 974 81 089 

Výkonová spotřeba 54 875 48 918 61 571 59 456 

Náklady vynaložené na prodané zboží 41 445 36 946 46 502 44 905 

Spotřeba materiálu a energie 4 508 4 019 5 058 4 884 

Služby 8 922 7 953 10 011 9 667 

Aktivace 0 0 0 0 

Osobní náklady 10 160 9 057 11 400 11 008 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 236 373 378 383 

Ostatní provozní výnosy 53 48 60 58 

Ostatní provozní náklady -14 -13 -16 -15 

Daně a poplatky v provozní oblasti 10 9 11 11 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní 

náklady příštích období 
-150 -150 -150 -150 

Jiné provozní náklady 126 128 123 124 

Provozní výsledek hospodaření 9 637 8 429 10 700 10 315 

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku - podíly 
0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 0 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
0 0 0 0 

Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem 
0 0 0 0 

Výnosové úroky a podobné výnosy 0 0 0 0 

Nákladové úroky a podobné náklady 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy 921 921 921 921 

Ostatní finanční náklady 2 346 2 346 2 346 2 346 

Finanční výsledek hospodaření -1 425 -1 425 -1 425 -1 425 

Výsledek hospodaření před zdaněním 8 212 7 004 9 275 8 889 

Daň z příjmů 1 560 1 331 1 762 1 689 

Výsledek hospodaření po zdanění 6 652 5 673 7 513 7 200 

Výsledek hospodaření za účetní období     6 652 5 673 7 513 7 200 

 

Plánovaná rozvaha - strana aktiv 

Další z účetních výkazů je plánovaná rozvaha, kde budou taktéž popsán postup 

naplánovaných položek na straně aktiv. 
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Dlouhodobý majetek je skládá z nehmotného, hmotného a finančního majetku.  

Dlouhodobý nehmotný majetek představuje software. Tato položka byla na základě 

získaných informací od společnosti naplánována podle reálné investice společnosti do 

nového ERP v roce 2019. Suma této investice činí 1 081 tis. Kč.  

Dlouhodobý hmotný majetek je naplánován na základě investiční náročnosti růstu 

tržeb. Výsledné hodnoty vypočtené v prognóze a analýze generátorů, konkrétně 

v investicích do dlouhodobého majetku byly přeneseny do rozvahy.  

Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá a neplánuje ji ani v následujících letech, 

proto je tato položka v rozvaze nulová. 

Oběžná aktiva tvoří zásoby, pohledávky a peněžní prostředky a krátkodobý finanční 

majetek. Ten však společnost neeviduje, v rozvaze je tedy uveden v nulových hodnotách. 

Zásoby společnosti jsou ve formě zboží. Tato položka byla vypočtena na základě 

průměrné doby obratu zásob v rámci generátoru pracovního kapitálu, který byl vypočten 

v předchozí části práce. 

Dlouhodobé pohledávky zůstaly na stejné hodnotě jako v roce 2018. Jedná se o 

odloženou daňovou pohledávku.  

Krátkodobé pohledávky byly stanoveny pomocí metody doby obratu na základě 

průměrné doby obratu krátkodobých pohledávek. Výpočet byl taktéž proveden v rámci 

výpočtu generátoru pracovního kapitálu. 

Peněžní prostředky představují peníze v pokladně a na bankovních účtech podniku. 

Tyto hodnoty jsou převzaty z řádku stav peněžních prostředků na konci období, který je 

obsažený v plánovaném výkazu peněžních toků (cash flow), který bude rozepsán za 

plánovanou rozvahou na straně pasiv. 

Časové rozlišení aktiv je naplánované ve stejné hodnotě jako v posledním známém roce 

a představuje náklady příštích období, které zahrnují především časové rozlišení 

nájemného vůči Technologickému parku pro období následujících tří měsíců a dále se 

jedná o náklady na pojištění. 
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Tabulka 36: Plánovaná rozvaha (strana aktiv) v optimistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Optimistická varianta 
2019 2020 2021 2022 

AKTIVA (v tis. Kč) 

AKTIVA CELKEM 93 015 97 989 106 518 113 374 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 1 397 1 083 772 463 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 081 721 360 0 

Software 1 081 721 360 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 316 362 411 463 

Stavby 64 84 104 124 

Hmotné movité věci a jejich soubory 252 280 312 348 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 89 664 94 953 103 794 110 957 

Zásoby 4 994 4 452 5 604 5 411 

Pohledávky 54 680 48 792 61 300 59 209 

Dlouhodobé pohledávky 434 434 434 434 

Krátkodobé pohledávky 54 246 48 358 60 866 58 775 

Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Peněžní prostředky 29 990 41 709 36 890 46 338 

Časové rozlišení aktiv 1 953 1 953 1 953 1 953 

 

Plánovaná rozvaha - strana pasiv 

Stejným způsobem bude proveden rozbor plánované rozvahy v optimistické variantě, 

tentokrát na straně pasiv. 

Vlastní kapitál společnosti tvoří položka základního kapitálu, fondy ze zisku, výsledek 

hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního období. 

Základní kapitál je stejně jako v předchozích letech 2014 - 2018 na stejné úrovni, 

protože společnost neplánuje žádné zvýšení nebo snížení základního kapitálu do 

budoucího období. 

 Fondy ze zisku se skládají z ostatních rezervních fondů a statutárních a ostatních fondů. 

Stejně jako tomu bylo u základního kapitálu, nejsou do budoucna plánované změny ve 

výši hodnot těchto položek. Do výkazu plánované rozvahy na straně pasiv zůstaly proto 

neměnné ve stejné výši jako bylo v předchozích letech výkazu. 
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Cizí zdroje společnosti tvoří pak rezervy a závazky. 

Rezervy společnost tvoří na záruční opravy, na mzdové náklady a rezervy na očekávané 

dobropisy. Do plánovaného období je počítáno s rozpouštěním rezervy na mzdové 

náklady na vyplácení bonusu zaměstnancům v konstantní výši 150 tis. Kč v každém roce. 

Rozpouštění rezervy se promítlo do všech plánovaných výkazů, ve výkazu zisku a ztráty 

se uvedeno v nákladové položce s mínusem. Změna stavu rezerv se poté projevila ve 

výkazu peněžních toků v provozním cash flow.  

Závazky se v rozvaze člení na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé závazky byly po 

celé sledované období nulové, jelikož společnost nemá žádné bankovní úvěry a 

výpomoci, a proto byly i do pasiv plánované rozvahy zachovány stejně tak. Krátkodobé 

závazky byly stanoveny pomocí metody dobu obratu. Bližší výpočty jsou zachyceny 

v analýze generátoru pracovního kapitálu v předchozí části práce. 

Časové rozlišení pasiv je stejně jako bylo u časového rozlišení aktiv zanecháno ve stejné 

výši jako bylo v posledním známém roce. 

Tabulka 37: Plánovaná rozvaha (strana pasiv) v optimistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Optimistická varianta 
2019 2020 2021 2022 

PASIVA (v tis. Kč) 

PASIVA CELKEM 93 015 97 989 106 518 113 374 

Vlastní kapitál 86 502 92 175 99 688 106 888 

Základní kapitál 3 680 3 680 3 680 3 680 

Fondy ze zisku 1 283 1 283 1 283 1 283 

Ostatní rezervní fondy 368 368 368 368 

Statutární a ostatní fondy 915 915 915 915 

Výsledek hospodaření minulých let 74 887 81 539 87 212 94 725 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období  
6 652 5 673 7 513 7 200 

Cizí zdroje 6 118 5 419 6 436 6 091 

Rezervy 1 058 908 758 608 

Ostatní rezervy 1 058 908 758 608 

Závazky 5 060 4 511 5 678 5 483 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 5 060 4 511 5 678 5 483 

Časové rozlišení pasiv 395 395 395 395 
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Plánovaný výkaz peněžních toků (cash flow) 

V následující tabulce je zobrazen přehled peněžních toků z provozní, investiční a finanční 

činnosti. Stav peněžních prostředků na začátku roku 2019 je koncovým stavem peněžních 

prostředků na konci roku 2018. Hodnota stavu peněžních prostředků na konci období je 

pak přenesena do rozvahy (aktiva), konkrétně do oběžných aktiv - Peněžní prostředky. 

Ve výkazu jsou zobrazeny změny stavu položek z rozvahy i výkazu zisku a ztráty. 

Peněžní tok nabývá kladných hodnot s výjimkou roku 2021, kdy je vyšší nárůst 

krátkodobých pohledávek oproti roku 2020. V toku z investiční činnosti je poté 

zaznamenána změna stavu dlouhodobého majetku z důvodu investic. Peněžní tok 

z finanční činnosti je po celé období nulové, jelikož společnost nepředpokládá změnu 

vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků nebo bankovních úvěrů. 

Tabulka 38: Plánovaný výkaz peněžních toků v optimistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Optimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH   

(v tis. Kč) 

Stav peněžních prostředků na začátku období 25 101 29 990 41 709 36 890 

VH za účetní období 6 652 5 673 7 513 7 200 

odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 236 373 378 383 

změna stavu zásob 1 988 542 -1 152 193 

změna stavu krátkodobých závazků -2 060 -549 1 167 -195 

změna stavu krátkodobých bankovních úvěrů 0 0 0 0 

změna stavu pohledávek -416 5888 -12508 2091 

změna ostatních aktiv 0 0 0 0 

změna ostatních pasiv 0 0 0 0 

změna stavu rezerv -150 -150 -150 -150 

Peněžní tok z provozní činnosti 6 250 11 778 -4 752 9 522 

změn stavu dlouhodobého majetku -1 124 314 311 308 

odpisy DM -236 -373 -378 -383 

tržby z prodeje DM 0 0 0 0 

Peněžní tok z investiční činnosti -1 360 -59 -67 -75 

Změna základního kapitálu 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 

Celkové peněžní toky  4 889 11 719 -4 819 9 447 

Stav peněžních prostředků na konci období 29 990 41 709 36 890 46 338 
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3.5 Pesimistická varianta finančního plánu 

Obdobným způsobem bude představen návrh podnikového finančního plánu v letech 

2019 až 2022 v pesimistické variantě. U této varianty budou rovněž postupně zobrazeny 

všechny účetní výkazy, tedy plánovaný výkaz zisku a ztráty, plánovaná rozvaha a 

plánovaný přehled peněžních toků v pesimistických verzích. 

Hlavním rozdílem plánů jako takových je položka tržby a jejich výše. Pro predikované 

období jsou tržby naplánovány ve výši 70 111 tis. Kč v roce 2019, v roce 2020 ve výši 

64 018 tis. Kč, následující rok pak 75 887 tis. Kč a v roce 2022 jsou ve výši 74 185 tis. 

Kč.  

Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Tržby podniku jsou tedy převzaté položky z prognózy tržeb v pesimistické variantě a po 

celé sledované období dosahují nižších hodnot. 

Výkonová spotřeba a Osobní náklady jsou vypočteny stejným způsobem jako u 

předchozí varianty, tj.na základě průměrného procentuálního podílu vůči celkovým 

tržbám. 

Úpravy hodnot v provozní oblasti je suma odpisů převzata z plánování investic do 

dlouhodobého majetku v pesimistické verzi generátoru. 

Ostatní provozní výnosy a Ostatní provozní náklady byly stanoveny stejným 

způsobem jako v optimistické verzi - procentuálním podílem na celkových tržbách 

podniku, avšak z důvodu nižších tržeb dosahují nižších hodnot. Rozpouštění rezerv na 

mzdové náklady na bonus zaměstnancům byl však zanechám ve stejné hodnotě, tedy 150 

tis. Kč v každém roku. 

Finanční výsledek hospodaření zůstává konstantní dle nechaných hodnot z roku 2018. 

Daň z příjmů zůstává ve výši 19 %. 

Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění je čistý zisk dosažený za určité 

období a v pesimistickém pojetí dosahuje kladných hodnot, čímž je splněn jeden 

z vytyčených cílů společnosti. 
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Tabulka 39: Plánovaný výkaz zisku a ztráty v pesimistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pesimistická varianta 
2019 2020 2021 2022 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) 

Tržby za prodej zboží, výrobků a služeb 70 111 64 018 75 887 74 185 

Výkonová spotřeba 51 406 46 939 55 642 54 394 

Náklady vynaložené na prodané zboží 38 825 35 451 42 024 41 082 

Spotřeba materiálu a energie 4 223 3 856 4 571 4 469 

Služby 8 358 7 632 9 047 8 844 

Aktivace 0 0 0 0 

Osobní náklady 9 518 8 691 10 302 10 071 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 236 372 375 379 

Ostatní provozní výnosy 50 46 54 53 

Ostatní provozní náklady -13 -12 -14 -14 

Daně a poplatky v provozní oblasti 10 9 11 11 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní 

náklady příštích období 
-150 -150 -150 -150 

Jiné provozní náklady 127 129 125 125 

Provozní výsledek hospodaření 9 013 8 075 9 636 9 408 

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku - podíly 
0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 0 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
0 0 0 0 

Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem 
0 0 0 0 

Výnosové úroky a podobné výnosy 0 0 0 0 

Nákladové úroky a podobné náklady 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy 921 921 921 921 

Ostatní finanční náklady 2 346 2 346 2 346 2 346 

Finanční výsledek hospodaření -1 425 -1 425 -1 425 -1 425 

Výsledek hospodaření před zdaněním 7 588 6 649 8 210 7 983 

Daň z příjmů 1 442 1 263 1 560 1 517 

Výsledek hospodaření po zdanění 6 146 5 386 6 650 6 466 

Výsledek hospodaření za účetní období     6 146 5 386 6 650 6 466 

 

Plánovaná rozvaha - strana aktiv 

Tabulka na následující straně zobrazuje plánovanou rozvahu na straně aktiv 

v pesimistickém návrhu. 
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Dosažení plánovaných hodnot do tohoto výkazu bylo již detailněji popsáno 

v optimistické variantě, proto budou zmíněny pouze hlavní rozdíly mezi oběma návrhy 

finančního plánu. Investice do dlouhodobého hmotného majetku, tedy do technického 

zhodnocení na pronajaté budově a do hmotných movitých věcí jsou nižší, jelikož 

z důvodu dosažených nižších tržeb se předpokládá i méně investovat.  

Co se týče dlouhodobého nehmotného majetku, plánovaná investice je vypočtena 

stejně pro oba návrhy plánu. 

Položka peněžní prostředky v oběžných aktivech odpovídá koncovému stavu peněžních 

toků na konci období převzaté z přehledu cash flow v pesimistické verzi, který je rovněž 

obsahem této práce. 

Ostatní položky plánované rozvahy na straně aktiv, mezi které patří zásoby, dlouhodobé 

a krátkodobé pohledávky a časové rozlišení aktiv jsou shodné v postupu, tak jak bylo 

popsáno v sestavení v optimistickém pojetí návrhu. 

Tabulka 40: Plánovaná rozvaha (strana aktiv) v pesimistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pesimistická varianta 
2019 2020 2021 2022 

AKTIVA (v tis. Kč) 

AKTIVA CELKEM 92 190 97 014 104 317 110 517 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 1 388 1 061 734 407 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 081 721 360 0 

Software 1 081 721 360 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 307 340 374 407 

Stavby 63 81 98 116 

Hmotné movité věci a jejich soubory 244 259 275 291 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 88 849 94 000 101 630 108 157 

Zásoby 4 679 4 272 5 064 4 950 

Pohledávky 51 252 46 835 55 438 54 205 

Dlouhodobé pohledávky 434 434 434 434 

Krátkodobé pohledávky 50 818 46 401 55 004 53 771 

Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Peněžní prostředky 32 919 42 893 41 127 49 002 

Časové rozlišení aktiv 1 953 1 953 1 953 1 953 
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Plánovaná rozvaha - strana pasiv 

V pesimistické variantě je zobrazena plánovaná rozvaha i na straně pasiv.  

Vlastní kapitál společnosti je nižší, jelikož je predikován nižší výsledek hospodaření. U 

položek základního kapitálu a fondů ze zisku není společnosti naplánovaná žádná 

změna, která by zaručila snížení nebo zvýšení vlastního kapitálu. 

V cizích zdrojů jsou zahrnuty rezervy, které byly naplánovány obdobným způsobem 

jako v optimistické variantě plánu, kdy se počítá s rozpouštěním rezervy na mzdový 

náklady na vyplacení bonusu zaměstnancům podniku.  

Co se týče závazků, je i do budoucna počítáno s nulovou hodnotou u dlouhodobých 

závazků, jelikož společnost upřednostňuje vlastní zdroje financování naproti získání a 

čerpání bankovních úvěrů či výpomocí. 

Časové rozlišení pasiv je tvořena položkou výdaje příštího období a pro predikované 

roky zůstává ve stejné výši jako v posledním známém roce. 

Tabulka 41: Plánovaná rozvaha (strana pasiv) v pesimistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pesimistická varianta 
2019 2020 2021 2022 

PASIVA (v tis. Kč) 

PASIVA CELKEM 92 190 97 014 104 317 110 517 

Vlastní kapitál 85 996 91 382 98 033 104 499 

Základní kapitál 3 680 3 680 3 680 3 680 

Fondy ze zisku 1 283 1 283 1 283 1 283 

Ostatní rezervní fondy 368 368 368 368 

Statutární a ostatní fondy 915 915 915 915 

Výsledek hospodaření minulých let 74 887 81 033 86 419 93 070 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období  
6 146 5 386 6 650 6 466 

Cizí zdroje 5 798 5 236 5 889 5 624 

Rezervy 1 058 908 758 608 

Ostatní rezervy 1 058 908 758 608 

Závazky 4 740 4 328 5 131 5 016 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 4 740 4 328 5 131 5 016 

Časové rozlišení pasiv 395 395 395 395 
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Plánovaný výkaz peněžních toků (cash flow) 

Stejným způsobem jako u optimistické varianty návrhu plánu byl vytvořen přehled o 

peněžních tocích. Stav peněžních prostředků na začátků roku 2019 je stejný, jelikož je to 

převzatý zůstatek stavu z roku 2018. Po doplnění VH za účetní období, odpisů a změna 

stavu aktiv či pasiv jsme získali stav peněžních prostředků na konci všech plánovaných 

let.  

Koncové stavy zůstatků peněžních prostředků byly rovněž vykázány do plánované 

rozvahy v pesimistické variantě na strany aktiv v oběžných aktivech do položky Peněžní 

prostředky. 

Tabulka 42: Plánovaný výkaz peněžních toků v pesimistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH  

(v tis. Kč) 

Stav peněžních prostředků na začátku období 25 101 32 919 42 893 41 127 

VH za účetní období 6 146 5 386 6 650 6 466 

odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 236 372 375 379 

změna stavu zásob 2 303 407 -792 114 

změna stavu krátkodobých závazků -2 380 -412 802 -115 

změna stavu krátkodobých bankovních úvěrů 0 0 0 0 

změna stavu pohledávek 3012 4416 -8603 1234 

změna ostatních aktiv 0 0 0 0 

změna ostatních pasiv 0 0 0 0 

změna stavu rezerv -150 -150 -150 -150 

Peněžní tok z provozní činnosti 9 168 10 018 -1 717 7 927 

změn stavu dlouhodobého majetku -1 115 327 327 327 

odpisy DM -236 -372 -375 -379 

tržby z prodeje DM 0 0 0 0 

Peněžní tok z investiční činnosti -1 351 -45 -48 -53 

Změna základního kapitálu 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 

Celkové peněžní toky 7 818 9 974 -1 765 7 875 

Stav peněžních prostředků na konci období 32 919 42 893 41 127 49 002 
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3.6 Finanční analýza finančního plánu 

V této části práci bude zhodnocena finanční analýza poměrových ukazatelů 

v optimistické i pesimistické variantě za plánované období 2019 až 2022. 

U ukazatelů likvidity dosahovala společnost již u analýzy za období 2014 až 2018 

nadprůměrných hodnot. Z výpočtů pro obě verze plánů vyplývá tedy nabývání 

podobných hodnot. Pesimistická verze dosahuje mírně vyšších hodnot, to je z důvodu 

vyšších peněžních prostředků. Do budoucna by společnost neměla mít problém dostát 

včas svých závazků. 

Tabulka 43: Ukazatelé likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatelé likvidity 
Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Běžná likvidita 17,72 21,05 18,28 20,24 18,74 21,72 19,81 21,56 

Pohotová likvidita 16,73 20,06 17,29 19,25 17,76 20,73 18,82 20,58 

Okamžitá likvidita 5,93 9,25 6,50 8,45 6,94 9,91 8,02 9,77 

 

Co se týče ukazatelů rentability, hodnoty se oproti roku 2018 zvýšili. Společnost je 

rentabilní, tzn. dosahuje zisku po celé sledované období. Optimistická verze plánu 

dosahuje mírně lepších výsledků oproti pesimistické verzi z důvodu výše dosažených 

tržeb, a tedy vyššího celkového zisku. 

Tabulka 44: Ukazatelé rentability (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatelé rentability 

(v %) 

Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Rentabilita vlastní kapitálu (ROE) 7,69 6,15 7,54 6,74 7,15 5,89 6,78 6,19 

Rentabilita tržeb (ROS) 10,9 10,5 11,0 10,9 10,8 10,3 10,8 10,7 

Rentabilita aktiv (ROA) 8,83 7,15 8,71 7,84 8,23 6,85 7,87 7,22 

Rentabilita nákladů (ROC) 11,8 11,2 11,9 11,8 11,6 11,1 11,9 11,6 

 

V následující tabulce č. 45 jsou zobrazeny výpočty ukazatelů aktivity. U ukazatelů 

rychlost a doby obratu zásob, doby obratu pohledávek a závazků jsou výsledné hodnoty 

stejné pro oba návrhy finančního plánu, což je zapříčiněno tím, že ve výpočtech hodnot 

do plánu, byl pro obě verze použit stejný obrat. Doba obratu závazků se oproti roku 2018 



109 

 

snížili. Naopak u doby obratu pohledávek je obrat brán pro krátkodobé pohledávky 

celkově, nikoliv jen z obchodních vztahů, proto je doba obratu mnohem vyšší. U doby 

obratu zásob došlo taky ke snížení této doby oproti roku 2018. 

Tabulka 45: Ukazatelé aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatelé aktivity 

(dny) 

Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Rychlost obratu aktiv 0,80 0,68 0,79 0,72 0,76 0,66 0,73 0,67 

Rychlost obratu zásob 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 

Doba obratu aktiv 447,4 528,7 456,6 503,3 473,3 545,5 494,8 536,3 

Doba obratu zásob 24,02 24,02 24,02 24,02 24,02 24,02 24,02 24,02 

Doba obratu pohledávek 260,9 260,9 260,9 260,9 260,9 260,9 260,9 260,9 

Doba obratu závazků 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 

 

Ukazatelé zadluženosti dosahují velmi dobrých hodnot, jelikož společnost nemá žádné 

bankovní úvěry a financuje z vlastních zdrojů společnosti. Zadluženost podniku je po celé 

sledované období obou variant pod 10 %. 

Tabulka 46: Ukazatelé zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatelé 

zadluženosti (v %) 

Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Celková zadluženost 6,58 5,53 6,04 5,37 6,29 5,40 5,65 5,09 

Míra zadluženosti 6,62 5,45 6,06 5,33 6,28 5,30 5,60 5,00 

 

Před samotným vytvořením návrhu finančního plánu byly vytyčeny předpoklady 

společnosti. Jedním z nich bylo pokračování v trendu dosahování kladného výsledku 

hospodaření. To bylo splněno jak v optimistické, tak v pesimistické variantě plánu, kdy 

společnost je rentabilní a po celé predikované období je plánováno dosažení kladného 

výsledku hospodaření. Dále plánovaná investice do nehmotného majetku ve výši 1 081 

tis. Kč na nákup nového ERP společnosti byla do obou verzí plánu zakomponována. Tato 

investice byla financována pouze z vlastních zdrojů. Společnost tedy nemusela na tuto 

investici využít externích zdrojů, jako je např. bankovní úvěr a tím jsou tedy výsledné 

hodnoty celkové zadluženosti v predikovaném období nízké, tudíž by i předpoklady 

společnosti zachovat si nízké hodnoty zadluženosti měly být naplněny. 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se věnuje sestavení návrhu podnikového finančního plánu vybrané 

společnosti. Pro účely této práce byla vybrána společnost Control Techniques Brno, s.r.o. 

sídlící v Brně.  

Práci lze rozdělit na dvě hlavní části. Teoretická část se zaměřila na vymezení základních 

pojmů a definice finančního plánování, druhy plánů, postupu sestavení apod. Dále se 

zabývala strategickou analýzou vnějšího a vnitřního prostředí a rozboru zpracování 

finanční analýzy a jejich ukazatelů. Z kapitoly teoretické části se poté vycházelo při 

zpracování analytické části práce. 

Co se týče části analytické, tak nejprve byla představena analyzovaná společnost a 

provedena strategická analýza za pomocí SLEPTE analýzy, která analyzovala vnější 

okolí podniku, poté bylo zhodnoceno konkurenční prostředí díky Porterova modelu pěti 

sil a analýza modelu 7S. Dalším krokem bylo vypracování metod finanční analýzy, kde 

byl provedený rozbor absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů a v neposlední 

řadě soustav ukazatelů. Výsledné hodnoty za období 2014 až 2018 byly porovnány 

s konkurencí společnosti a rovněž s oborovým průměrem. Na základě získaných 

informací a provedené finanční analýzy bylo možné shrnout výsledky za pomocí 

sestavení SWOT analýzy, která poukázala na silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

podniku. 

Jak bylo již zmíněno, diplomová práce se zabývala sestavením čtyřletého návrhu 

finančního plánu. Tomu předcházelo vypracování prognózy tržeb odvětví i podniku, 

stanovení cílů finančního plánu a provedení regresní analýzy v analytické části práce. 

Následovalo stanovení generátorů hodnoty na základě, které jsou nezbytným krokem 

v sestavení a na základě, kterých byl sestaven finanční plán ve dvou variantách, a to 

v optimistické a pesimistické verzi.  

V neposlední řadě byla provedena a vyhodnocena finanční analýza obou verzí návrhů 

finančních plánů a zhodnocení představ společnosti. Z hodnocení vyplývá, že společnost 

dosahuje pozitivních výsledků a její existence není do budoucna ohrožena. Tímto bylo 

dosaženo požadovaných cílů této diplomové práce. 
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Příloha 1: Rozvahová část aktiv podniku Control Techniques Brno, s.r.o. (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle portal.justice.cz) 

  

AKTIVA (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

  AKTIVA CELKEM 65 350 75 639 77 693 86 900 88 573 

B. Dlouhodobý majetek 320 720 576 274 273 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 82 55 28 0 

2.1. Software 0 82 55 28 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 320 638 521 246 273 

1.2. Stavby 70 65 59 53 45 

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 250 573 462 193 228 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 64 420 74 456 76 655 86 168 86 347 

C. I. Zásoby 4 600 3 632 4 997 4 537 6 982 

3. Výrobky a zboží 4 600 3 632 4 997 4 537 6 982 

3.2. Zboží 4 600 3 632 4 997 4 537 6 982 

C. II. Pohledávky 59 583 70 648 71 021 26 183 54 264 

C. II.    1. Dlouhodobé pohledávky 943 654 590 493 434 

1.4. Odložená daňová pohledávka 894 605 541 493 434 

1.5. Pohledávky - ostatní 49 49 49 0 0 

1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 49 49 49 0 0 

C. II.    2. Krátkodobé pohledávky 58 640 69 994 70 431 25 690 53 830 

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 7 148 9 964 7 074 8 888 7 195 

2.4. Pohledávky - ostatní 51 492 60 030 63 357 16 802 46 635 

2.4.3. Stát - daňové pohledávky 0 786 58 0 1 803 

2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 148 24 141 167 445 

2.4.5. Dohadné účty aktivní 637 751 653 1 562 1 279 

2.4.6. Jiné pohledávky 50 707 58 469 62 505 15 073 43 108 

C. III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C. IV. Peněžní prostředky 237 176 637 55 448 25 101 

C. IV.   1. Peněžní prostředky v pokladně 72 146 71 138 28 

2. Peněžní prostředky na účtech 165 30 566 55 310 25 073 

D. Časové rozlišení aktiv 610 463 462 458 1 953 

D.     1. Náklady příštích období 610 463 462 458 1 953 
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Příloha 2: Rozvahová část pasiv podniku Control Techniques Brno, s.r.o. (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle portal.justice.cz) 

  

PASIVA (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

  PASIVA CELKEM 65 350 75 639 77 693 86 900 88 573 

A. Vlastní kapitál 55 384 61 222 69 054 77 087 79 850 

A. I.     Základní kapitál 3 680 3 680 3 680 3 680 3 680 

A. I.     1. Základní kapitál 3 680 3 680 3 680 3 680 3 680 

A. II. Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

A. III. Fondy ze zisku 1 283 1 283 1 283 1 283 1 283 

A. III.  1. Ostatní rezervní fondy 368 368 368 368 368 

2. Statutární a ostatní fondy 915 915 915 915 915 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 39 966 50 421 56 258 64 090 72 124 

A. IV.  1. Nerozdělený zisk minulých let 39 966 50 421 56 258 64 090 72 124 

A. V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období  
10 455 5 838 7 833 8 034 2 763 

B. + C. Cizí zdroje 9 966 14 417 8 639 9 467 8 328 

B.  Rezervy 4 555 2 466 1 858 1 658 1 208 

2. Rezerva na daň z příjmů 1 146 0 0 0 0 

4. Ostatní rezervy 3 409 2 466 1 858 1 658 1 208 

C. Závazky 5 411 11 951 6 781 7 809 7 120 

C. I. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

C. II. Krátkodobé závazky 5 411 11 951 6 781 7 809 7 120 

3. Krátkodobé přijaté zálohy 87 103 1 858 266 247 

4. Závazky z obchodních vztahů 3 405 9 663 3 087 5 056 5 499 

8. Závazky ostatní 1 919 2 185 1 836 2 487 1 374 

8.3. Závazky k zaměstnancům 364 371 350 356 409 

8.4. 
Zívazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
231 239 229 242 272 

8.5. Stát - daňové závazky a dotace 727 1 029 716 1 188 509 

8.6. Dohadné účty pasivní 517 490 538 701 155 

8.7. Jiné závazky 80 56 3 0 29 

D. Časové rozlišení pasiv 0 0 0 346 395 

D.     1. Výdaje příštích období 0 0 0 346 395 
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty podniku Control Techniques Brno, s.r.o. (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle portal.justice.cz) 

  

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 3 194 6 094 9 470 8 527 8 721 

II.  Tržby za prodej zboží 67 937 60 968 66 982 70 085 60 981 

A. Výkonová spotřeba 50 869 49 709 56 393 56 868 54 367 

A.        1. Náklady vynaložené na prodané zboží 40 504 36 532 40 944 42 132 40 776 

A.        2. Spotřeba materiálu a energie 1 713 4 386 5 949 5 692 6 229 

A.        3. Služby 8 652 8 791 9 500 9 044 7 362 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 0 0 

C. Aktivace 0 0 0 0 0 

D. Osobní náklady 8 505 10 029 9 780 10 594 10 428 

D.        1. Mzdové náklady 6 156 7 299 7 103 7 651 7 572 

D.        2. 
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní 

pojištění a ostatní náklady 
2 349 2 730 2 677 2 943 2 856 

D.      2.1. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
2 271 2 657 2 603 2 853 2 759 

D.      2.2. Ostatní náklady 78 73 74 90 97 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 368 -1 160 492 128 321 

E.        1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
129 167 329 302 205 

E.      1.1. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku - trvalé 
129 167 329 302 205 

E.      1.2. 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku - dočasné 
0 0 0 0 0 

E.        2. Úpravy hodnot zásob 239 -1 327 164 -174 117 

E.        3. Úpravy hodnot pohledávek 0 0 -1 0 0 

III.  Ostatní provozní výnosy 42 149 0 70 1 

III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 11 0 0 0 0 

III. 3. Jiné provozní výnosy 31 149 0 70 1 

F. Ostatní provozní náklady 248 521 -451 -190 -266 

F.        3. Daně a poplatky v provozní oblasti 9 8 10 10 13 

F.        4. 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní 

náklady příštích období 
0 0 -608 -200 -300 

F.        5. Jiné provozní náklady 239 513 147 0 21 

* Provozní výsledek hospodaření 11 183 8 112 10 238 11 282 4 853 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 26 29 26 13 0 

VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 26 29 26 13 0 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 0 0 19 11 0 

J.        2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 0 0 19 11 0 
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   VII. Ostatní finanční výnosy 2 144 77 6 211 921 

K. Ostatní finanční náklady 427 909 565 1 567 2 346 

* Finanční výsledek hospodaření 1 743 -803 -552 -1 354 -1 425 

** Výsledek hospodaření před zdaněním 12 926 7 309 9 686 9 928 3 428 

L. Daň z příjmů 2 476 1 471 1 853 1 894 665 

L.        1. Daň z příjmů splatná 2 512 1 182 1 789 1 846 626 

L.        2. Daň z příjmů odložená -36 289 64 48 39 

** Výsledek hospodaření po zdanění 10 450 5 838 7 833 8 034 2 763 

M. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 
0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období     10 450 5 838 7 833 8 034 2 763 

 

 

 

 

 


