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Abstrakt 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti 

Pasohlávská rekreační s.r.o. Práce je rozdělena na tři části. První část se zabývá 

teoretickými poznatky o vybraných ukazatelích finanční analýzy. Ve druhé části jsou 

metody aplikovány na vybranou společnost a následně jsou navrhnuta opatření vedoucí 

ke zlepšení stávající situace podniku. 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on analysing the financial situation of the company 

Pasohlávská rekreační s.r.o. The thesis is divided into three parts. The first part deals with 

the theory of selected indicators of the financial analysis. In the second part, these 

methods are applied on the selected company and measures for improving the current 

situation of the company are proposed afterwards. 
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ÚVOD 

Každá společnost by si přála být úspěšná. Pod tímto pojmem si firmy představují 

především hospodářský růst, generovaní zisku a stabilní postavení na trhu. To však není 

vůbec jednoduché. V dnešní době existuje na trhu mnoho překážek, jednou z největších 

je však ve většině případů vysoká míra konkurence. Aby byla společnost schopna obstát, 

musí se soustředit na vlivy vnějšího prostředí, jako jsou například nové trendy, požadavky 

zákazníků, současná situace na trhu a mnoho dalších. Mimo jiné se ale hlavně musí také 

zaměřit na vlivy vnitřní, tedy na svou vlastní finanční situaci. Nejvhodnější nástrojem 

pro zhodnocení celkového postavení firmy a všech faktorů, které ji ovlivňují, je finanční 

analýza. 

Finanční analýza je důležitým nástrojem ke zhodnocení finančního zdraví podniku. Je 

možné zjistit své slabé a silné stránky, jak je na tom společnost s likviditou, jak je schopna 

platit své závazky, jestli má vhodně nastavené řízení pohledávek nebo pomocí 

souhrnných ukazatelů odhalit, zda nespěje k bankrotu. Největší přínos získávají manažeři 

podniku, avšak podstatná je také pro ostatní okolí společnosti. Čerpají z ní informace 

například banky, stát, obchodní partneři, zaměstnanci nebo investoři. 

V současné době je již vyvinuto velké množství osvědčených metod, ze kterých si 

společnost může vybírat. Výhodné také je, že se hodnotí stav firmy v minulosti, 

současnosti, ale zároveň poukazuje na možnou finanční situaci i v budoucnu. Společnost 

tedy dostane komplexní zhodnocení, pak už však spočívá jen na ní, jak s výsledky naloží. 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti 

Pasohlávská rekreační s.r.o., která provozuje známý Autokemp Merkur a Rekreační 

zařízení Laguna. 

Práce je členěna na tři hlavní části. V první budou rozebrány jednotlivé metody finanční 

analýzy, jejich teoretické vysvětlení a obecné vzorce pro výpočet. V druhé části budou 

tyto metody aplikovány na zmíněnou společnost a interpretovány výsledky výpočtů 

v porovnání s oborovými hodnotami. V poslední části se budou nacházet navržená 

opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Pasohlávská 

rekreační s.r.o. aplikováním metod finanční analýzy a následné navržení opatřeních 

vedoucích k odstranění možných nedostatků. Pro naplnění hlavního cíle jsem stanovila 

tyto dílčí cíle: 

• zpracování teoretických východisek jednotlivých ukazatelů, které budou čerpány 

z odborné literatury a které budou následně využity v praktické části, 

• představení analyzované společnosti, její základní údaje, předmět podnikání, 

organizační struktura a jiné, 

• provedení samotné finanční analýzy za pomoci metod, které byly vysvětleny 

v teoretické části, doplněné o komentář s porovnáním k doporučeným hodnotám, 

• shrnutí dosažených výsledků finanční analýzy, 

• navržení postupů na zlepšení případných nedostatků. 

V teoretické části je vysvětlen pojem finanční analýza, dále jsou uvedeny a vysvětleny 

zdroje čerpání dat a hlavní uživatelé. Následně je popsaná analýza vnějšího prostředí a 

poté jednotliví ukazatelé, kteří budou použiti pro finanční analýzu. Využita bude analýza 

absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů, a soustavy 

ukazatelů, ze kterých jsou vybrány ukazatele Altmanův index finančního zdraví a Index 

důvěryhodnosti IN05. Jako poslední je vysvětlena ještě také SWOT analýza. 

Hlavním zdrojem dat pro analytickou část jsou účetní výkazy podniku, zejména rozvaha 

a výkaz zisku a ztrát. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Úvod k finanční analýze 

Finanční analýza podává obraz o celkovém hodnocení finančního zdraví a hospodaření 

podniku, jako je například znalost jeho rentability, likvidity a podobně. Zhodnocuje vývoj 

hospodaření v minulosti, současnosti a také předpokládané budoucnosti (Hrdý, Horová, 

2009, s.  118). 

Zjišťuje slabé stránky, které by mohly způsobit v budoucnosti problémy, a určuje také 

silné stránky, které by mohly pomoci ke zlepšení hospodaření firmy (Blaha, 

Jindřichovská, 1996, s. 12). 

Lze rozlišit dva druhy finanční situace, a to finančně zdravý podnik a podnik ve finanční 

tísni. Finančně zdravý podnik již svým názvem napovídá o uspokojivém hospodaření 

firmy.  Vložený kapitál takovéhoto podniku je zhodnocen do té míry, která je vyžadována 

investory, s ohledem na dané odvětví a rizika v něm vzniklá. Finanční tíseň je opakem 

finančního zdraví. Podnik má problémy platit své závazky a vedení společnosti musí 

uvažovat o změnách v oblasti financování (Hrdý, Horová, 2009, s.  118). 

2.2 Zdroje finanční analýzy 

Pro kvalitní a zcela vypovídající zpracování finanční analýzy podniku, je třeba získat také 

odpovídající vstupní informace. Nejdůležitějším a také nejzákladnějším zdrojem dat jsou 

účetní výkazy, které jsou součástí účetní závěrky (Dluhošová, 2010, s. 52). 

Mezi tyto výkazy patří: 

• rozvaha, 

• výkaz zisku a ztrát, 

• příloha účetní závěrky, 

• přehled o peněžních tocích, 

• přehled o změnách vlastního kapitálu (Knápková, Pavelková, Remeš, Šteker, 

2017, s. 18). 
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K těmto vstupním datům však mimo jiné patří i nefinanční informace, které zahrnují také 

vnitřní a vnější vlivy, například informace o vývoji ekonomického okolí, politické situaci 

státu, zprávy o konkurentech, technologiích a další (Sůvová, Knaifl, 2008, s. 14 a s. 41). 

Pro zjednodušení zde budou uvedeny pouze výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přehled 

o peněžních tocích. 

2.2.1 Rozvaha 

Rozvaha patří mezi hlavní účetní výkazy, ze kterých jsou ostatní výkazy odvozeny. Dělí 

se na stranu aktiv a stranu pasiv a vždy je sestavována k určitému časovému okamžiku. 

Aktiva zobrazují majetkovou strukturu podniku, která je rozdělena na dlouhodobý 

majetek a oběžný majetek. Pasiva na druhé straně zachycují zdroje, ze kterých je tento 

majetek pokryt. Dělí se podle vlastnictví zdrojů na vlastní kapitál a cizí zdroje 

(Dluhošová, 2010, s. 52). 

2.2.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztráty sleduje hospodaření podniku a následně hospodářský výsledek. 

Je tvořen náklady a výnosy, jejichž vztah by se dal vyjádřit následovně: 

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 − 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 = 𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í 

(Vochozka, 2011, s. 17) 

2.2.3 Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích je také znám jako výkaz cash flow a zachycuje podrobné 

informace o pohybu peněžních prostředků. Jako peněžní prostředky jsou uváděny peníze 

v hotovosti, na bankovním účtu, ceniny a krátkodobý finanční majetek (Landa, 2008, 

s. 43). 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

Zpracované informace o finanční situaci podniku zajímá nejen vedení podniku, ale také 

mnoho dalších subjektů. Každá z těchto zainteresovaných osob poté potřebuje odlišné 
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informace, proto se musí rozlišit, pro koho je finanční analýza zpracována (Knápková, 

Pavelková, Remeš, Šteker, 2017, s. 17). 

2.3.1 Interní uživatelé  

Manažeři jsou jedni z hlavních uživatelů finanční analýzy, jelikož využívají získané 

informace k efektivnímu rozhodování firmy, a to jak pro krátkodobé, tak i 

pro dlouhodobé. Vedení tímto způsobem získává přehled o důsledcích svých rozhodnutí, 

a díky tomu může pro příští období zlepšit svůj podnikatelský plán. Často jsou pro ně 

důležité i informace o pozici svých konkurentů (Bařinová, Vozňáková, 2005, s. 10). 

Zaměstnanci firmy mají taktéž zájem o prosperitu firmy. Především je pro ně důležitá 

jistota zaměstnání. Mohou být také motivováni kladnými hospodářskými výsledky, které 

se mohou odrazit v jejich mzdové složce (Bařinová, Vozňáková, 2005, s. 10). 

2.3.2 Externí uživatelé 

Akcionáři a investoři vkládají svůj kapitál do firmy čili jsou pro ně výsledky finanční 

analýzy velmi důležité. Zajímají se o rentabilitu, likviditu, stabilitu a celkové řízení 

podniku (Sůvová, Knaifl, 2008, s. 11). 

Tito uživatelé využívají získané informace jednak při rozhodování o dalších investicích, 

a jednak při kontrole využití již vloženého kapitálu. Manažeři musí akcionářům 

poskytovat průběžné zprávy o hospodaření, nejčastěji v podobě výročních zpráv 

(Bařinová, Vozňáková, 2005, s. 10). 

Obchodní partneři se o hospodaření firmy zajímají hlavně z důvodu solventnosti 

a likvidity, tedy zda je podnik schopný hradit své závazky (Sůvová, Knaifl, 2008, s. 11). 

Banky tyto informace potřebují zejména z důvodu poskytování úvěrů. Rozhodují se, 

v jaké výši úvěr poskytnout, za jakých podmínek, a zároveň jestli vůbec je podnik 

schopen úvěr splácet (Bařinová, Vozňáková, 2005, s. 10). 

Mezi další uživatele finanční analýzy může patřit například také stát a jeho orgány, 

konkurence, obchodníci s cennými papíry, veřejnost obecně a další (Sůvová, Knaifl, 

2008, s. 11). 
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2.4 Analýza vnějšího prostředí 

SLEPTE analýza, často nazývána také jako PESTLE analýza, hodnotí, jaké vnější vlivy 

by mohly působit na organizaci a jaké by na ni mohly mít dopady (Kalouda, 2017, s. 105). 

Těmito vnějšími faktory jsou: 

• sociální – zde patří například demografické a sociálně-kulturní vlivy nebo 

dostupnost pracovní síly, 

• právní – jaké existují zákonné normy, jak fungují a jaký mají dopad na podnik, 

• ekonomické – obsahuje zhodnocení národní či celosvětové ekonomické situace, 

která podnik ovlivňuje, 

• politické – patří sem například politická stabilita nebo politický postoj státu, 

• technologické (technické) – řadí se sem například nové technologie nebo 

podpora výzkumu státem, 

• ekologické – jsou zde obsaženy enviromentální hrozby, ochrana životního 

prostředí nebo legislativní omezení (Grasseová, Dubec, Řehák, 2010, s. 179-180). 

Tato metoda slouží mimo jiné ke zjištění, které vnější vlivy představují pro společnost 

hrozby a které přinášejí příležitosti. Hrozby by měly být vedením podniku řešeny, 

a naopak příležitosti využity (Hanzelková, 2009, s. 97). 

2.5 Analýza extenzívních (absolutních) ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů hodnotí údaje zjištěné přímo z účetních výkazů. Dělí se 

na horizontální analýzu, která hodnotí zejména vývoj položek v účetních výkazech, 

a vertikální analýzu, která zkoumá procentní složení účetních výkazů (Hrdý, Horová, 

2009, s. 12). 

2.5.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza neboli analýza vývojových trendů porovnává změny položek 

účetních výkazů v časové posloupnosti. Název horizontální je odvozen od způsobu 

provedení analýzy, která je počítána po řádcích čili horizontálně (Sedláček, 2001, s. 15). 
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Obecný vzorec upravený podle Knápkové, Pavelkové, Remeše a Štekera (2017, s. 71): 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑥 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑥−1 

% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 × 100

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑥−1
 

2.5.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza je také někdy nazývána jako strukturální nebo procentní analýza. 

Tento rozbor ukazuje jednotlivé položky účetních výkazů jako procentní podíl zvolené 

základní položky položené jako 100 %. Díky této analýze je možné srovnání s ostatními 

firmami v oboru nebo s oborovými průměry (Bařinová, Vozňáková, 2005, s. 53). 

Pokud je předmětem analyzování rozvaha, je výhodné za základnu zvolit celková aktiva 

nebo pasiva. Pro zhodnocení výkazu zisku a ztrát je vhodné zvolit celkové výnosy nebo 

náklady (Knápková, Pavelková, Remeš, Šteker, 2017, s. 71). 

2.6 Analýza fondů finančních prostředků 

Analýza fondů finančních prostředků, též označována jako analýza rozdílových 

ukazatelů, vyjadřuje rozdíl mezi souhrnem určitých krátkodobých aktiv a krátkodobých 

pasiv (Sedláček, 2011, s. 35). 

2.6.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál ukazuje část oběžných aktiv, která jsou kryta dlouhodobými zdroji. 

Jedná se tedy o volný kapitál, který slouží k zajištění hladkého běžného hospodaření 

podniku a případné nečekané výdaje (Kislingerová, Hnilica, 2008, s. 40). 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

, kde 

ČPK je čistý pracovní kapitál (Vochozka, 2011, s. 21). 

Hodnota tohoto ukazatele by v první řadě měla být kladná. Pokud čistý pracovní kapitál 

roste, znamená to, že roste schopnost firmy hradit své závazky. Při záporných hodnotách 

vzniká tzv. nekrytý dluh a podnik je finančně nestabilní (Hrdý, Horová, 2009, s. 123). 
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2.6.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky ukazují, jak jsou v určitém okamžiku likvidní splatné 

krátkodobé závazky. Mezi pohotové prostředky se řadí peníze v hotovosti a na běžném 

účtu, avšak často se do nich zahrnují také krátkodobé termínové vklady a krátkodobé 

cenné papíry (Knápková, Pavelková, Remeš, Šteker, 2017, s. 86). 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

, kde 

ČPP jsou čisté pohotové prostředky (Nývltová, Marinič, 2010, s. 164). 

2.6.3 Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Čistý peněžně-pohledávkový fond je též označován jako čistý peněžní majetek a je 

jakousi kombinací dvou předchozích ukazatelů. Z oběžných aktiv se odečtou zásoby 

a nelikvidní pohledávky a následně se vyloučí krátkodobá pasiva (Sedláček, 2001, s. 38). 

Č𝑃𝑃𝐹 = (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦)

− 𝑘𝑟á𝑡𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 

, kde 

ČPPF je čistý peněžně-pohledávkový fond (Nývltová, Marinič, 2010, s. 164). 

2.7 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů patří mezi základní nástroje finanční analýzy. Ve výpočtu 

se ve většině případech vyskytuje poměr dvou souvisejících položek nebo určité skupiny 

položek z finančních výkazů, nejčastěji z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Tyto údaje 

mohou být jak stavové, které jsou stanoveny k jednomu okamžiku, tak tokové, které 

zachycují určitý časový interval. Poměrové ukazatele lze sestavovat jako podíl části celku 

a samotného celku, nebo jako poměr jednotlivých veličin (Sedláček, 2011, s. 55). 

Nejčastěji se ukazatele poměrové analýzy člení na: 

• ukazatele likvidity, 

• ukazatele rentability, 
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• ukazatele zadluženosti, 

• ukazatele aktivity (Kalouda, 2015, s. 57). 

2.7.1 Ukazatele likvidity  

Likviditou se rozumí platební schopnost podniku, tedy jak je podnik schopný k určitému 

datu a v dané podobě platit své závazky. Obecně se rozlišuje krátkodobá a dlouhodobá 

likvidita. Dlouhodobá likvidita může být ovlivňována pouze v dlouhodobém časovém 

horizontu, a to na základě finančních plánů. Naproti tomu krátkodobá likvidita se 

zaměřuje spíše na ovlivňování běžného provozu podniku, kde zasahuje do řízení 

oběžného majetku a krátkodobých závazků. V rámci krátkodobé likvidity se rozlišují tyto 

ukazatele: 

• běžná likvidita, 

• pohotová likvidita, 

• okamžitá likvidita (Landa, 2008, s. 82-84). 

Důležité je také rozlišit pojem solventnost, což je dlouhodobá schopnost podniku platit 

své dluhy. Likvidita je tedy jakousi podmínkou solventnosti (Růčková, 2010, s. 48). 

V čitateli jednotlivých vzorců je uvedeno to, čím je možno platit, zatímco ve jmenovateli 

nalezeme to, co je nutno zaplatit (Bařinová, Vozňáková, 2005, s. 54). 

2.7.1.1 Běžná likvidita 

Běžná likvidita bývá také označována jako celková likvidita nebo likvidita 3. stupně 

a udává, kolikrát jsou oběžná aktiva podniku schopna pokrýt krátkodobé závazky. Tímto 

způsobem se tedy dá zjistit, kolikrát by byla společnost schopna zaplatit svým věřitelům, 

pokud by proměnila všechna svoje oběžná aktiva na hotovost (Růčková, 2010, s. 50). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(Scholleová, 2017, s. 179)  

Důležitým faktorem je, aby podnik kryl krátkodobé závazky z těch složek majetku, které 

jsou k tomu určeny. Čili by se nemělo stát, že krátkodobé dluhy budou kryty například 
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dlouhodobým kapitálem. Pokud by podnik zároveň prodal veškerý svůj oběžný majetek, 

nebyl by schopný fungování (Dluhošová, 2010, s. 83). 

2.7.1.2 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita neboli likvidita 2. stupně vylučuje v čitateli výpočtu zásoby, tedy 

nejméně likvidní část aktiv. Pro přesnější výpočet by měly být odečteny také nedobytné 

pohledávky po splatnosti (Vochozka, 2011, s. 27). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(Kalouda, 2015, s. 60) 

Pokud se hodnota rovná 1, znamená to, že krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky 

jsou si rovny a podnik by nemusel prodávat své zásoby, aby mohl splatit své dluhy. 

Jestliže hodnota klesne pod 1, společnost by musela přistoupit k prodeji zásob (Kraftová, 

2002, s. 116; Knápková, Pavelková, Remeš, Šteker, 2017, s. 95). 

2.7.1.3 Okamžitá likvidita 

Ukazatel likvidity 1. stupně, tedy okamžité likvidity, bere v potaz jen ty nejlikvidnější 

aktiva, mezi které se zahrnují peníze v hotovosti, na běžných účtech a jejich ekvivalenty 

(krátkodobé cenné papíry, šeky). Schopnost hradit závazky je tedy analyzována přímo 

k danému okamžiku (Sůvová, Knaifl, 2008, s. 64). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(Nývltová, Marinič, 2010, s. 168) 

Pokud by hodnota byla příliš vysoká, podnik neefektivně využívá své finanční prostředky 

(Knápková, Pavelková, Remeš, Šteker, 2017, s. 95). 

2.7.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost dává do poměru dosažený zisk a zdroje, díky kterým byl 

získán. Z takto vypočtené rovnice lze poté vyčíst, jak je vložený kapitál zhodnocen a jak 

je podnik schopen vytvářet nové zdroje a zisk. V čitateli výpočtu se objevuje určitá toková 
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veličina, nejčastěji odpovídající hospodářskému výsledku. Ve jmenovateli se naopak 

vyskytuje stavová veličina, nejčastěji celková aktiva, kapitál nebo tržby. Výsledky 

ukazatelů rentability poté ukazují, kolik korun zisku připadá na jednu korunu položky 

jmenovatele, a v časové řadě by měly mít rostoucí tendenci. Jmenovatel by měl odrážet 

tu rentabilitu, která je zrovna počítána (Růčková, 2010 s. 51-52; Vochozka, 2011, s. 22). 

Obecný tvar vzorce podle Kislingerové a Hnilici (2008, s. 29): 

𝑣ý𝑛𝑜𝑠 (č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘)

𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Mezi základní ukazatele se řadí: 

• rentabilita aktiv (ROA), 

• rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

• rentabilita tržeb (ROS), 

• rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) (Dluhošová, 2010, s. 80-82). 

2.7.2.1 Rentabilita aktiv (ROA) 

Rentabilita aktiv bývá považována za základní měřítko v této skupině ukazatelů, jelikož 

porovnává zisk a celková aktiva, která jsou zároveň rovna celkovému kapitálu. Není zde 

tedy vykázán rozdíl, zda se jedná o vlastní nebo cizí zdroje. Taktéž se nerozeznává, zda se 

jedná o krátkodobý nebo dlouhodobý kapitál. Pro výpočet je vhodné použít EBIT, jelikož 

cizí zdroje musí pokrýt nejen zisk, ale také úroky, které jsou součástí EBIT a které jsou 

jakousi cenou za půjčení kapitálu (Bařinová, Vozňáková, 2005, s. 60). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

, kde 

ROA je rentabilita aktiv, 

EBIT je výsledek hospodaření před zdaněním a úhradou úroků (Sedláček, 2011, s. 57). 

2.7.2.2 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu zkoumá, jaká je výnosnost kapitálu, který do podniku 

vložili sami vlastníci nebo akcionáři. Hodnota tohoto ukazatele by měla být minimálně 
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stejná, nejlépe však vyšší, jako úroky, které by vlastník nebo akcionář získal, pokud by 

peníze vložil do jiné formy investování. Této odměně, která vzniká mezi rentabilitou 

a alternativní formou investice, se říká prémie za riziko. Výsledek ukazuje, kolik čistého 

zisku by připadalo na jednu koronu kapitálu investovaného vlastníky (Knápková, 

Pavelková, Remeš, Šteker, 2017, s. 103). 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

, kde 

ROE je rentabilita vlastního kapitálu, 

EAT je výsledek hospodaření po zdanění (Landa, 2008, s. 92). 

Růst hodnoty výsledku může být způsoben například vyšším výsledkem hospodaření, 

zmenšením podílu vlastního kapitálu nebo také nižší úrokovou mírou cizího kapitálu. 

ROE by zároveň nemělo být trvale nízké, jelikož by vlastníci a akcionáři nechtěli nadále 

do firmy investovat (Dluhošová, 2010, s. 81). 

2.7.2.3 Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb bývá často nazývá také jako ziskové rozpětí nebo zisková marže, jelikož 

udává, kolik korun zisku podnik dokáže vytvořit z jedné koruny tržeb. Do položky tržeb 

je nejčastěji uváděn součet tržeb z hlavních podnikových činností. Některé podniky také 

místo tržeb používají výnosy, zároveň je možné v čitateli použít jak EBIT, tak také EAT 

(Hrdý, Horová, 2009, s. 126). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

, kde 

ROS je rentabilita tržeb, 

EBIT je výsledek hospodaření před zdaněním a úhradou úroků (Vochozka, 2011, s. 24). 

Vyšší hodnota ukazatele je pro podnik obecně výhodnější. Pokud jsou hodnoty 

při porovnání s oborovým průměrem nízké, poté jsou i ceny výrobků nízké a náklady 

příliš vysoké. Jestliže zisková marže v časové řadě klesá, je vhodné se zaměřit 

na hodnocení nákladů (Růčková, 2010, s. 56). 
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2.7.2.4 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů při výpočtu zahrnuje jak vlastní dlouhodobé zdroje, tak 

také ty cizí. Lze tedy říci, že hodnotí celkové financování a efektivnost hospodaření 

podniku. Výsledek výpočtu udává, kolik korun zisku společnost vyprodukovala z jedné 

koruny investovaného kapitálu. Tato rentabilita tedy měří výnosnost vložených investic 

(Nývltová, Marinič, 2010, s. 166). 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

, kde 

ROCE je rentabilita dlouhodobých zdrojů, 

EBIT je výsledek hospodaření před zdaněním a úhradou úroků (Dluhošová, 2010, s. 81). 

2.7.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti se zaměřují zejména na dlouhodobé hospodaření podniku a 

na získávání prostředků z cizích zdrojů, tedy na dluh. Hlavním účelem této části analýzy 

je nalezení optimální struktury mezi vlastním a cizím kapitálem. Pokud se bude část 

cizích zdrojů oproti těm vlastním zvyšovat, přichází s tím společně i větší riziko neplnění 

závazků (Sůvová, Knaifl, 2008, s. 68). 

2.7.3.1 Celková zadluženost 

Celková zadluženost je základním ukazatelem v této skupině. Udává, jak moc je majetek 

podniku kryt cizím kapitálem. Věřitelé spíše upřednostňují nižší hodnotu tohoto 

ukazatele, jelikož platí, že čím vyšší tato hodnota je, tím je také vyšší riziko věřitelů. 

Zároveň však také růst zadluženosti zvyšuje rentabilitu vložených prostředků (Růčková, 

2010, s. 58). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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Výsledek by neměl překročit hranici 0,5. Vhodná je také modifikace tohoto ukazatele 

s použitím jen dlouhodobých cizích zdrojů v čitateli. Takovému ukazateli se poté říká 

dlouhodobá zadluženost (Scholleová, 2017, s. 183). 

2.7.3.2 Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování doplňuje ukazatel celkové zadluženosti, přičemž jejich 

součet by měl být přibližně kolem 1. Zároveň také podává obraz o finanční struktuře 

podniku a zobrazuje, jak je společnost schopna pokrýt svůj majetek vlastním kapitálem 

(Sedláček, 2011, s. 64). 

Podle Dluhošové (2010, s. 77) se vypočítá takto: 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

2.7.3.3 Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí určuje, kolikrát zisk převyšuje úroky. Čím více tato hodnota 

roste, tím je také větší schopnost podniku splácet své úvěry. Pokud je výsledek roven 1, 

celý zisk by byl použit na úhradu úroků (Hrdý, Horová, 2009, s. 130). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

, kde 

EBIT je výsledek hospodaření před zdaněním a úhradou úroků (Kalouda, 2015, s. 61). 

2.7.3.4 Doba splácení dluhu 

Doba splácení dluhu je ukazatel na bázi cash flow, díky kterému lze vypočítat dobu, 

za kterou by podnik dokázal splatit všechny své dluhy z provozního cash flow. 

Doporučuje se klesající trend. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

(Knápková, Pavelková, Remeš, Šteker, 2017, s. 90) 
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2.7.3.5 Míra zadluženosti  

Ukazatel míry zadluženosti, též označován jako zadluženost vlastního kapitálu, vyjadřuje, 

kolik cizího kapitálu by připadlo na jednotku vlastních zdrojů. Důležité při zkoumání 

tohoto ukazatele je jeho vývoj v časové řadě, zda roste či klesá. Větší hodnota výpočtu 

znamená větší podíl cizích zdrojů, čímž by podniku mohl vzniknout problém 

při získávání dalšího cizího kapitálu (Sůvová, Knaifl, 2008, s. 68). 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 (Nývltová, Marinič, 2010, s. 168) 

2.7.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří efektivnost hospodaření podniku se svými aktivy. Pokud podnik 

disponuje více aktivy, než je potřebné, vznikají nadbytečné náklady a z toho i nízký zisk. 

V opačném případě podnik promarní možné tržby, jelikož se musí vzdát potenciálních 

podnikatelských příležitostí (Sedláček, 2001, s. 66). 

Tyto ukazatele je možné vyjádřit v podobě počtu obratů, nebo v podobě doby obratu. 

Počet obratů neboli obratovost uvádí, kolikrát se za určité časové období jednotlivé druhy 

majetku obrátí v tržbách. Obecně platí, že čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je také 

vyšší zisk. Doba obratu je vyjádřením obratovosti v čase a je pro ni výhodnější, pokud je 

hodnota malá, případně se zkracuje. Doba obratu tedy ukazuje průměrnou dobu, za kterou 

se majetek jednou obrátí (Scholleová, 2017, s. 180). 

2.7.4.1 Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv je komplexním ukazatelem, který měří, kolikrát se celková aktiva 

obrátí za určitý časový interval, nejčastěji za rok (Vochozka, 2011, s. 24). 

Výpočet podle Landy (2008, s. 87): 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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2.7.4.2 Obrat dlouhodobého majetku 

Ukazatel obratu dlouhodobého majetku je svou vypovídají schopností podobný obratu 

celkových aktiv, avšak zaobírá se pouze využitím dlouhodobého majetku. Podává 

informace o počtu obrátek dlouhodobého majetku v tržby za určité období. Pozor se také 

musí dát, pokud podnik využívá leasingovou formu financování, která neovlivňuje stranu 

aktiv v rozvaze. V takovém případě by mohla být hodnota obratovosti nadhodnocena. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

(Knápková, Pavelková, Remeš, Šteker, 2017, s. 108) 

2.7.4.3 Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob vychází z ukazatele obrat zásob, který udává, kolikrát jsou zásoby 

podniku v průběhu roku přeměněny na ostatní formy oběžného majetku, na tržby a poté 

znovu naskladněny. Doba obratu zásob naproti tomu informuje o počtu dnů, který je 

potřeba k jedné této obrátce. Důležité pro zhodnocení ukazatele je jeho vývoj v čase, 

zároveň by měl mít co nejnižší hodnotu (Sedláček, 2011, s. 61-62). 

Podle Dluhošové (2010, s. 87) se vypočte jako: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 × 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Pokud se hodnota pohybuje okolo 30 dnů, jedná se o velmi příznivý vývoj. Většina 

podniků v ČR má dobu obratu zásob v rozmezí 50 až 100 dní. Hodnota vyšší než 100 již 

není optimální. Samozřejmě však také záleží na oboru podnikání (Landa, 2008, s. 87). 

2.7.4.4 Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje počet dnů od okamžiku prodeje po zaplacení faktur. 

Udává tedy, jak dlouho odběratelům podniku trvá, než zaplatí za výrobky nebo služby, 

přesněji řečeno, než splatí obchodní úvěr. Tento ukazatel může být však také ovlivněn 

prodejem za hotové. Doba obratu pohledávek je nejčastěji srovnávána s dobou splatnosti 

faktur (Růčková, 2010, s. 60).  
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 × 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

(Kalouda, 2015, s. 59) 

2.7.4.5 Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků udává počet dnů, než podnik splatí své závazky dodavatelům. Je to 

tedy doba, po kterou čerpá bezplatný obchodní úvěr. Ukazatel by měl minimálně 

dosahovat hodnoty doby obratu pohledávek, avšak nejlépe by hodnota doby obratu 

závazků měla být delší než doby obratu pohledávek (Růčková, 2010, s. 61). 

Vzorec pro výpočet dle Knápkové, Pavelkové, Remeše a Štekera (2017, s. 109): 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 × 360

𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎
 

2.8 Analýza soustav ukazatelů 

Rozdílové a poměrové ukazatele hodnotí hospodaření podniků z různých dílčích pohledů, 

které však podávají informace pouze o určitém úseku činnosti podniku. Aby bylo možné 

zhodnotit celkovou finanční situaci a výkonnost podniku pomocí jednoho čísla, byly 

vytvořeny souhrnné ukazatele. Kromě toho lze díky těmto ukazatelům také včasně 

rozpoznat nestabilitu podniku, což by mohlo vést k úpadku. Často jsou tyto modely také 

využívány v bankovnictví pro predikci rizikového klienta (Dluhošová, 2010, s. 93-94). 

Tyto soustavy lze rozdělit na soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů a na účelově 

vybrané skupiny ukazatelů. Ty se dále člení na: 

• bankrotní modely – podávají informace o tom, zda je podnik v blízké budoucnosti 

ohrožen bankrotem. Předpokládá se, že podnik má typické symptomy pro bankrot, 

jako jsou problémy s likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou 

vloženého kapitálu, 

• bonitní modely – nejčastěji využívány při mezipodnikovém srovnání, kdy je 

použit bodový systém pro zhodnocení finančního zdraví firmy (Sedláček, 2011, 

s. 81; Růčková, 2010, s. 72). 
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2.8.1 Altmanův index finančního zdraví 

Altmanův model patří mezi bankrotní modely a vznikl z tzv. diskriminační analýzy, 

kterou profesor Edward Altman aplikoval na 66 různých výrobních firem. Z této analýzy 

následně vzniklo 22 poměrových ukazatelů, ze kterých profesor Altman nakonec odhadl 

tzv. Z-skóre s 5 nejdůležitějšími ukazateli a ke každé z nich přiřadil číslo s různou vahou 

(Hrdý, Horová, 2009, s. 134). 

Cílem tohoto modelu je rozlišit podniky na ty, které s největší pravděpodobností v blízké 

budoucnosti zbankrotují, a na ty, u nichž je pravděpodobnost bankrotu minimální. 

Výsledky tohoto výpočtu s relativní přesností předpovídají bankrot na dva roky dopředu. 

Pro predikci na více let, kupříkladu na dobu pěti let, je přesnost nižší, asi 70 % (Sůvová, 

Knaifl, 2008, s. 75). 

Rovnice má následující tvar: 

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

, kde 

X1 je čistý pracovní kapitál / aktiva, 

X2 je nerozdělený zisk minulých let / aktiva, 

X3 je zisk před úroky a zdaněním (EBIT) / aktiva, 

X4 je účetní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje, 

X5 jsou tržby / aktiva.  

Pokud je hodnota Altmanova Z-skóre větší než 2,9, pak je finanční situace podniku 

příznivá a stabilní. Jestliže se výsledek pohybuje v intervalu od 1,2 do 2,9, znamená to, 

že podnik se nachází v tzv. šedé zóně, což znamená, že o zdraví firmy nelze rozhodnout. 

Hospodaření není ani úspěšné, ani problémové. Hodnota pod 1,2 značí nejistý další vývoj 

společnosti a může dojít k bankrotu (Scholleová, 2017, s. 192). 

2.8.2 Indexy důvěryhodnosti IN 

V roce 1995 vznikl první index IN95 vytvořený manžely Neumaierovými, který byl 

zpracován pro podmínky České republiky. Index je vyjádřen rovnicí, podobně jako 
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Altmanův model, která v sobě obsahuje ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti 

i aktivity. U každého ukazatele je stejně tak přiřazena odpovídající váha. Po indexu IN95 

následovaly ještě upravené indexy IN99, IN01 a nejnovější IN05, který spojuje pohled 

vlastníka i věřitele a byly zde posunuty hranice hodnocení (Sedláček, 2011, s. 111-112). 

Index IN05 vypadá následovně: 

05 = 0,13 × 𝑋1 + 0,04 × 𝑋2 + 3,97 × 𝑋3 + 0,21 × 𝑋4 + 0,09 × 𝑋5 

, kde 

X1 jsou aktiva / cizí zdroje, 

X2 je zisk před úroky a zdaněním (EBIT) / nákladové úroky, 

X3 je zisk před úroky a zdaněním (EBIT) / aktiva, 

X4 jsou výnosy / aktiva, 

X5 jsou oběžná aktiva / krátkodobé závazky. 

Jestliže je hodnota IN05 větší než 1,6, jedná se o uspokojivou finanční situaci a podnik 

tvoří hodnotu. Pokud se hodnota nachází v rozmezí 0,9 až 1,6, podnik se nachází 

v tzv. šedé zóně, stejně jako u Altmanova indexu. Hodnota nižší než 0,9 znamená, 

že podnik netvoří hodnotu a spěje k bankrotu (Knápková, Pavelková, Remeš, Šteker, 

2017, s. 134). 

Problém nastává, jakmile firma není zadlužená, a tím pádem ukazatel nákladového krytí 

dosahuje obrovského čísla. V tomto případě je vhodné omezit hodnotu EBIT/nákladové 

úroky do výše 9 (Scholleová, 2017, s. 193). 

2.9 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednoduchým a velmi oblíbeným diagnostickým nástrojem, který 

hodnotí vnější i vnitřní prostřední firmy. Analýza funguje na principu identifikace 

hlavních silných a slabých stránek podniku, které následně porovnává s vnějšími vlivy, 

které na společnost působí, s tzv. příležitostmi a hrozbami. Někdy může být obtížné určit, 

zda vybraný jev spadá do správné kategorie, jelikož například hrozby by se v určitých 

případech daly využít jako příležitosti (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 91). 
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Blažková (2007, s. 155) uvádí, že název SWOT se skládá z prvních písmen jednotlivých 

částí analýzy, a to: 

S  strengths silné stránky 

W  weaknesses  slabé stránky 

O  opportunities příležitosti 

T  threats  hrozby 

Taktéž by se název dal rozdělit na analýzu SW a OT. Část OT hodnotí příležitosti 

a hrozby, tedy vlivy vnějšího prostředí. Je doporučeno touto analýzou začít a následně 

pokračovat analýzou SW, respektive silné a slabé stránky, která zhodnocuje vnitřní 

prostředí podniku. Pro snadnější sestavení části SW je také možné použití nástrojů 

marketingového mixu 4 P – produkt (product), cena (price), místo prodeje (place) 

a propagace (promotion) (Jakubíková, 2013, s. 129). 

Při zpracovávání SWOT analýzy je vhodné si tyto čtyři části analýzy vypsat do čtyř 

kvadrantů (viz tabulka číslo 1), ke kterým se následně vypíší jednotlivé faktory 

ovlivňující podnik. Po zpracování by pro společnost mělo být důležitým cílem, aby 

zredukoval své slabé stránky a naproti tomu rozvíjel ty silné. Dále by měl využít 

příležitosti a obstarat se proti případným hrozbám okolí (Kozel, 2006, s. 39-40). 

Tabulka č. 1: Schéma SWOT analýzy  

Silné stránky 

(strengths) 

zde patří faktory, ve kterých je 

firma dobrá 

Slabé stránky 

(weaknesses) 

zde patří jevy, ve kterých je podnik 

slabý 

Příležitosti 

(opportunities) 

zde patří skutečnosti, které mohou 

zajistit růst a úspěch 

Hrozby 

(threats) 

zde patří překážky, které mohou 

snížit poptávku a vést k úpadku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Jakubíková, 2013) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V následující části bakalářské práce bude představena analyzovaná společnost, dále bude 

zpracována analýza vnější prostředí za pomoci ukazatele SLEPTE, poté budou 

vypočítány jednotlivé ukazatele finanční analýzy a následně bude zhodnocena celková 

finanční situace podniku. Součástí bude mimo jiné také SWOT analýza. 

3.1 Informace o analyzované společnosti 

Název společnosti: Pasohlávská rekreační s.r.o. 

Sídlo: Pasohlávky čp. 1, 691 22 

IČO: 29380324 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Den zápisu: 28. prosince 2012 

Základní kapitál: 200 000 Kč 

Společnost Pasohlávská rekreační s.r.o. byla založena rozhodnutím Zastupitelstva obce 

Pasohlávky a dne 28.12.2012 byla zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně. Zakladatelem je Obec Pasohlávky, která je současně také jediným 

společníkem. Základní kapitál je ve výši 200 000 Kč, který do společnosti vložila 

Obec Pasohlávky a který byl splacen v plné výši (Veřejný rejstřík a Sbírka listin, 2020). 

 

Obrázek č. 1: Logo Pasohlávská rekreační s.r.o. 

(Zdroj: Autokemp Merkur, 2020) 
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Předmět podnikání 

Hlavní činností společnosti Pasohlávská rekreační je provoz Autokempu Merkur 

a Rekreačního zařízení Laguna. Obě tyto zařízení se nacházejí na březích horní 

Novomlýnské nádrže. 

Autokemp Merkur je jedním z největší kempů v České republice, kdy hlavní náplní 

podnikání jsou zejména ubytovací a rekreační služby. Uvnitř kempu je také k dispozici 

několik restaurací a stánků s občerstvením, případně dalších různorodých prodejen nebo 

míst pro sportovních vyžití. Tyto restaurace a prodejny jsou kempem pronajímány jejich 

provozovatelům.  

Merkur nabízí svým zákazníkům několik typů ubytování: karavanová stání, volné plochy 

a pevná ubytování. Karavanová stání (boxy) nejčastěji využívají ti, kteří do kempu přijeli 

s karavanem nebo obytným vozem. Volná stání jsou vyhrazena v určitých místem kempu 

a nejčastěji jsou využívána pro stanování. V rámci pevného ubytování kemp nabízí hned 

několik možností, mezi nejrozšířenější patří bungalovy, dále apartmány, chatky, obytné 

buňky nebo týpí (Autokemp Merkur, 2020). 

Jelikož se kemp nachází na dvou oddělených lagunách, je využíván také pro denní 

rekreaci, kdy je možné si zakoupit pouze denní vstupné a zákazníci zde nezůstávají 

přes noc. Často je tato možnost využívána také pro letní kino a koncerty, které kemp 

pořádá. 

Rekreační zařízení Laguna se nachází přibližně 2 kilometry od Autokempu Merkur, 

na začátku obce Pasohlávky. Toto zařízení je oproti kempu menší a poskytuje omezenější 

počet lůžek. Ubytování je zde možné v bungalovech nebo chatkách (Rekreační zařízení 

Laguna Pasohlávky, 2020). 
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Organizační struktura 

 

Obrázek č. 2: Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti) 

Jak již bylo řečeno výše, jediným společníkem je Obec Pasohlávky. Nejvyšším orgánem 

společnosti je valná hromada, kontrolním orgánem dozorčí rada. Společnost je 

zastupována dvěma jednateli.  

Vnitřní organizace se dá rozdělit do 4 oddělení: 

• účetní oddělení, 

• marketingové oddělení, 

• recepce, 

• údržba. 

Účetní oddělení má celoročně 2 zaměstnance, jednu účetní a jednu hlavní účetní. 

Do marketingového oddělení spadají také 2 stálí zaměstnanci, v období sezóny se však 

rozrůstá o další 4, kteří zajišťují chod informačního centra v ATC Merkur. Pod recepci 

celoročně spadají 2 zaměstnanci, a to vedoucí recepce a recepční. Na sezónu je však 

nabíráno přibližně kolem 20 dalších pracovníků. Oddělení údržby má také několik 

celoročních pracovníků a na sezónu přibírají další. 
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3.2 Analýza vnějšího prostřední 

Pro analýzu vnějšího prostředí bude použita SLEPTE analýza. Budou rozebrány sociální, 

právní, ekonomické, politické, technologické a ekologické vlivy. 

Sociální faktory 

K 31.12.2014 žilo v Jihomoravském kraji 1 172 853 obyvatel, zatímco k 31.12.2018 se 

počet zvýšil na 1 187 667 obyvatel. Na konci roku 2014 byla míra nezaměstnanosti 

v Jihomoravském kraji 6,1 %, zatímco v roce 2018 nezaměstnanost klesla na 2,6 %. Počet 

volných pracovních míst v tomto časovém intervalu stoupl skoro o 20 tisíc. Z těchto údaje 

lze vyčíst, že ačkoliv klesla míra nezaměstnanosti, počet pracovních míst stále narůstá. 

Celkově je tedy v Jihomoravském kraji nedostatek pracovní síly, s čímž se potýká také 

společnost Pasohlávská rekreační s.r.o. Velkou část sezónních pracovníků tvoří také 

brigádníci, nejčastěji z řad studentů. Počet žáků a studentů však také klesá, zatímco v roce 

2014 jich bylo 84,2 tisíc, v roce 2018 je počet jen 75,6 tisíc. Pro společnost je tedy těžké 

hledat pracovníky, jelikož nezaměstnanost je nízká a nabídka pracovních míst velká 

(Upraveno podle Krajské správy ČSÚ v Brně, 2020). 

Právní faktory 

Společnost se musí řídit velkým množstvím zákonů, vyhlášek nebo jinými normami. 

Mezi nejzákladnější patří zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále poté zákon 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zejména také zákoník práce č. 262/2006 Sb. a mnoho 

dalších. Kromě těchto základních norem, které musí dodržovat každý podnikatelský 

subjekt, spadají na analyzovanou společnost také další speciální zákony. Například se 

musí řídit zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zákonem 

č. 17/1992 Sb., o životním prostředí nebo zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví. Důležitým se také stal zákon č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, díky 

kterému musela společnost Pasohlávská rekreační s.r.o. zavést několik opatření 

(Upraveno podle Zákonů pro lidi, 2020). 

Ekonomické faktory 

Pro zhodnocení ekonomické situace je vhodné použití základních makroekonomických 

ukazatelů, jako jsou například hrubý domácí produkt nebo inflace.  
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Hrubý domácí produkt od roku 2014 každým rokem příznivě stoupal, v roce 2018 byla 

hodnota HDP dokonce 5 323,6 mld. Kč, což mělo kladný dopad na podnik i 

na ekonomiku (Upraveno podle Českého statistického úřadu, 2020). 

Jak můžeme vidět na grafu č. 1, inflace měla v určené časové řadě proměnlivý trend. 

Do roku 2016 se držela pod hodnotou 1, v následujícím roce však vysoce vzrostla na 

2,5 %. 

 

Graf č. 1: Míra inflace (v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Českého statistického úřadu) 

V současné době však není jisté, jak se bude ekonomická situace vyvíjet dál, a to kvůli 

pandemii nového typu koronaviru. Předpokládá se, že kvůli přijatým opatřením a jejich 

postranním účinkům bude vyvolána globální hospodářská recese. V posledním čtvrtletí 

roku 2019 již bylo zaznamenáno zpomalení růstu hospodářského výkonu, ačkoliv hrubý 

domácí produkt stálé mírně roste. Vláda České republiky i ostatních zemí přijímá několik 

opatření, aby tato pandemie měla co nejmenší dopad na ekonomiku. Za rok 2020 je však 

předpokládán propad ekonomického výkonu o 5,6 %. Podle predikcí by se ekonomický 

útlum mohl po zamezení šíření nákazy oživovat, ačkoliv nebude možné se nadcházející 

recesi vyhnout. Předpokládá se růst nezaměstnanosti i inflace (Upraveno podle 

Makroekonomické predikce Ministerstva financí České republiky za duben 2020, 2020). 

Pandemie se však také zobrazí v cestovním ruchu, což by mohlo být pozitivem 

pro analyzovanou společnost. Není jisté, v jaké míře bude možné cestovat do zahraničí 
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na dovolené, spousta lidí bude mít strach z cestování do zahraničí, a tím pádem budou 

vyhledávat tuzemské lokality. To by mohlo mít kladný dopad na českou ekonomiku, kdy 

lidé budou utrácet peníze v České republice, a tím přispívat k růstu HDP. Zároveň je to 

pozitivem i pro společnost Pasohlávská rekreační s.r.o., která tím může získat více 

zákazníků. Již teď je však kapacita kempu, a to zejména pevného ubytování, v letních 

měsících plně vytížená, proto by bylo vhodné přemýšlet o rozšíření ubytovacích kapacit. 

V letošním roce však může tato pandemie i snížit zisk společnosti, jelikož nebude možné 

pořádat každoroční zahájení sezóny nebo jiné festivaly, které jsou velmi populární a 

hodně navštěvované. Zároveň je posunut termín otevření kempu a zařízení Laguna, 

díky čemuž společnost také přijde o peníze, a není zatím jisté, jestli nebude muset kemp 

přijmout případná jiná omezení vlády. 

Politické faktory 

Česká republika je demokratickým státem, kde v současné době úřaduje vláda Andreje 

Babiše, na které se podílí strany ANO a ČSSD. Dalo by se říct, že v současné době je 

politická situace stabilní. Hlavní prioritou vlády je nyní zabránění šíření koronaviru a 

podpora tuzemské ekonomiky, což má samozřejmě vliv na analyzovanou společnost. 

Technologické (technické) faktory 

Jelikož společnost Pasohlávská rekreační s.r.o. poskytuje především ubytovací a 

rekreační služby, technologické faktory pro ni nejsou příliš zásadní. Zařadit by se sem 

dalo technologické zlepšení komunikace se zákazníky, která je prováděna převážně 

přes mailovou nebo telefonickou komunikaci, nebo například vylepšování webových 

stránek. Společnost má velmi kvalitně a přehledně zpracované webové stránky, je možné 

zde zjistit všechny potřebné informace, také volnou kapacitu nebo zaslat poptávku 

po ubytování. Mailová i telefonická komunikace společnosti funguje v pořádku, ačkoliv 

je zejména telefonní linka v sezóně velmi přetížená. Případným vylepšením by mohlo být 

zlepšení stavebně-technického stavu bungalovů, jejich modernizace a obnova vybavení. 

Ekologické faktory 

V současné sobě se klade velký důraz na chránění životního prostředí. Pro společnost 

Pasohlávská rekreační je to jedna z hlavních priorit, zejména jelikož je kemp Merkur 

venkovní prostranství, ke kterému patří také dvě laguny. S těmi má společnost nejvíce 
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problémů, každý rok vynakládá značné náklady na jejich údržbu a prostředky proti 

sinicím. S tím souvisí také globální oteplování, což má na druhou stranu pozitivum 

pro návštěvnost, jelikož teplé počasí láká lidi pro rekreaci. Společnost také prodává vratné 

kelímky s motivy Autokempu Merkur a zapojila se do akce Nepetuj, která klade důraz 

na snížení produkce PET lahví.  

3.3 Provedení finanční analýzy 

V této části bude provedena finanční analýza společnosti, ve které budou použity 

ukazatele uvedené v teoretické části bakalářské práce. Analýza bude zpracována 

za období od roku 2014 do roku 2018. Podkladem pro výpočet jsou účetní výkazy 

společnosti, zejména rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Pro porovnání budou využity hodnoty 

oborového průměru, získané z finančních analýz Ministerstva průmyslu a obchodu. 

3.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Jako první bude provedena analýza absolutních ukazatelů, mezi které patří horizontální 

a vertikální analýza. Tyto dvě analýzy budou hodnotit vybrané položky aktiv a pasiv 

rozvahy, a také položky výkazu zisku a ztrát.  

Horizontální analýza rozvahy 

V této části bude provedena horizontální analýza aktiv a pasiv rozvahy. Zachyceny budou 

jednak absolutní změny, které jsou uvedeny v tisících korunách, a také procentní 

vyjádření změn. Jako první bude vypracována horizontální analýza aktiv. 

Tabulka č. 2: Horizontální analýza aktiv 

Absolutní změna v tis. Kč 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Aktiva celkem         4 850             3 338                918             4 594     

Dlouhodobý majetek         3 140             1 326             2 626                411     

DNM              92                267     -66     -147     

DHM         3 048             1 059             2 692                558     

Oběžná aktiva         1 835             2 174     -1 858             4 409     

Zásoby              28                  56                  21                213     

Kr. pohledávky -380     - 515                172             1 564     

Pokladna            334                268     -168                707     

Účty v bankách         1 853             2 155     -1 673             1 925     

Časové rozlišení -125                  38     -50     -226     
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Procentní změna v % 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Aktiva celkem 43,34 % 20,81 % 4,74 % 22,64 % 

Dlouhodobý majetek 40,08 % 12,08 % 21,35 % 2,75 % 

DNM - 290,22 % -18,38 % -50,17 % 

DHM 38,90 % 9,73 % 22,54 % 3,81 % 

Oběžná aktiva 63,74 % 46,12 % -26,97 % 87,65 % 

Zásoby 13,15 % 23,24 % 7,07 % 66,98 % 

Kr. pohledávky -19,95 % -33,77 % 17,03 % 132,32 % 

Pokladna 152,51 % 48,46 % -20,46 % 108,27 % 

Účty v bankách 341,88 % 89,98 % -36,77 % 66,91 % 

Časové rozlišení -26,26 % 10,83 % -12,85 % -66,67 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti z let 2014-2018) 

Změny hodnot celkových aktiv jsou ve všech sledovaných letech kladné, z čehož 

vyplývá, že se celková aktiva každým rokem zvětšovala. Tyto změny však měly kolísavý 

trend. Od roku 2014 až do roku 2017 byl tento trend klesající, až v posledním sledovaném 

období je změna oproti roku 2017 výraznější a rostoucí, procentuálně o 22,64 %. To bylo 

způsobené především změnou v oběžných aktivech.  

Celkový dlouhodobý majetek ve všech sledovaných letech rostl. Stejně tak se zvětšovala 

i hodnota dlouhodobého hmotného majetku, ačkoliv jsou tyto změny ve stanovené časové 

řadě nerovnoměrné. Změna hodnoty hmotného majetku z roku 2014 na rok 2015 vzrostla 

skoro o čtyřicet procent, a to zejména z důvodu nákupu nového vybavení do některých 

bungalovů, pořízení nových automobilů a elektrických vozíků. V následujícím období již 

tento růst nebyl tak výrazný, procentuálně jen 9,73 %. V dalším roce se velikost této 

změny zdvojnásobila, a to na 22,54 %, a v posledním sledovaném období již hodnota 

klesla na nejnižší z celé časové řady, na 3,81 %. Velká část dlouhodobého nehmotného 

majetku byla pořízena v roce 2016, kdy byl zakoupen ubytovací a rezervační software 

Agnis. V následujících dvou letech jsou změny majetku záporné, tedy došlo k poklesu 

hodnot nehmotného majetku, a to zejména v důsledku odpisů. 

Kromě roku 2017 jsou hodnoty horizontální analýzy oběžného majetku opět všechny 

kladné. Mínusová částka v roce 2017 byla způsobena zejména snížením peněz v pokladně 

a na účtech. Zásoby mají ve všech sledovaných obdobích kladné hodnoty, nejvyšší skok 

je v roce 2018 oproti roku 2017, a to 66,98 %. Krátkodobé pohledávky měly v prvních 

dvou letech záporný trend, poté se však zvýšila hodnota a v posledním sledovaném roce 
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byla změna dokonce o 132,32 %, kdy největší část tvořily krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů. 

Hodnoty časového rozlišení jsou kromě změny na rok 2016 v záporných číslech. 

Největší skok byl v posledním sledovaném období, kdy byl pokles o -66,67 % oproti 

roku 2017. Největší vliv na tuto změnu měly náklady příštích období, které poklesly 

o stejnou hodnotu jako časové rozlišení. 

 

Graf č. 2: Horizontální analýza vybraných položek aktiv (v tis. Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

Dále bude provedena horizontální analýza pasiv. 

Tabulka č. 3: Horizontální analýza pasiv 

Absolutní změna v tis. Kč 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Pasiva celkem 4 850    3 338    918    4 594    

Vlastní kapitál 3 467    6 425    2 815    4 676    

Základní kapitál 0    0    0    0    

Kapitálové fondy 0    1 000    0    4 000    

VH min. let 1 224    3 467    5 425    2 815    

VH běžného období 2 233    1 958    -2 610    -2 139    

Cizí zdroje 1 376    -3 062    -1 895    -116    

Dlouhodobé závazky -26    -2 394    -1 231    -1 195    

Krátkodobé závazky 1 402    -668    -664    1 079    

Časové rozlišení 7    -25    -2    34    
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Procentní změna v % 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Pasiva celkem 43,34 % 20,81 % 4,74 % 22,64 % 

Vlastní kapitál 89,91 % 87,74 % 20,48 % 28,23 % 

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

Kapitálové fondy - - 0,00 % 400,00 % 

VH min. let 50,54 % 95,09 % 76,27 % 22,45 % 

VH běžného období 180,96 % 56,48 % -48,11 % -75,99 % 

Cizí zdroje 18,81 % -35,24 % -33,67 % -3,11 % 

Dlouhodobé závazky -0,43 % -39,48 % -33,54 % -49,00 % 

Krátkodobé závazky 114,54 % -25,44 % -33,91 % 83,38 % 

Časové rozlišení 35,00 % -92,59 % -100,00 % - 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti z let 2014-2018) 

Změny celkových pasiv byly ve všech sledovaných letech kladné, avšak až do roku 2017 

mají klesající tendenci. To bylo způsobeno zejména zápornými hodnotami změn cizích 

zdrojů. V roce 2018 je poté změna celkových pasiv již vyšší a výraznější, 

procentně 22,64 %.  V tomto roce stoupla hodnota vlastního kapitálu, a zároveň pokles 

cizích zdrojů již nebyl tak zřetelný.  

Hodnoty vlastního kapitálu měly od roku 2014 do roku 2016 stejný vývoj, tedy každým 

rokem rostly, a tento růst byl pokaždé přibližně stejný. Ačkoliv vlastní kapitál v roce 2017 

oproti roku 2016 opět vzrostl, toto zvýšení již nebylo tak razantní jako roky předtím. 

V roce 2017 hodnota vzrostla o 20,48 %, zatímco v roce 2018 to bylo až 87,74 %. 

Největší příčinou byla hlavně položka Výsledek hospodaření běžného období. Zatímco 

v prvních letech výsledek hospodaření rostl, v roce 2017 klesl o 2 610 tis. korun oproti 

roku 2016. Přibližně stejný pokles byl poté také v roce 2018, ačkoliv byl výsledek 

hospodaření běžného období kladný. 

V roce 2015 vzrostly cizí zdroje o 18,81 % oproti roku 2014. V následujících 

sledovaných obdobích však hodnoty klesaly, kdy největší zásluhu na tomto poklesu měla 

úhrada dlouhodobých závazků. Co se tyče krátkodobých závazků, ty v roce 2015 stouply 

o více než celou hodnotu roku 2014. V dalších dvou letech se však snížily, v roce 2017 

už se závazky dostaly skoro na hodnotu z rok 2014. Následující období se však opět 

výrazně zvýšily. 
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Graf č. 3: Horizontální analýza vybraných položek pasiv (v tis. Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Tabulka č. 4: Horizontální analýza vybraných položek VZZ 

Absolutní změna v tis. Kč 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Tržby za výrobky a služby 8 376    5 177    3 703    3 544    

Výkonová spotřeba 3 717    274    1 534    4 718    

Sp. materiálu a energie 189    765    -792    925    

Služby 3 584    -617    2 286    3 721    

Osobní náklady 1 287    2 032    4 452    1 382    

Daně a poplatky 502    68    68    -43    

Odpisy DHNM 279    496    771    300    

Provozní VH 2 757    2 389    -3 044    -2 609    

Finanční VH -57    -16    -141    28    

Daň za běžnou činnost 467    415    -575    -442    

VH za účetní období 2 233 1 958 -2 610 -2 139 

VH před zdaněním 2 700 2 373 -3 185 -2 581 

Procentní změna v % 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Tržby za výrobky a služby 21,94 % 11,12 % 7,16 % 6,39 % 

Výkonová spotřeba 14,80 % 0,95 % 5,27 % 15,40 % 

Sp. materiálu a energie 2,61 % 10,28 % -9,65 % 12,48 % 

Služby 21,27 % -3,02 % 11,54 % 16,84 % 

Osobní náklady 13,12 % 18,31 % 33,91 % 7,86 % 

Daně a poplatky 26,66 % 2,85 % 2,77 % -1,71 % 

Odpisy DHNM 26,52 % 37,27 % 42,20 % 11,55 % 
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Provozní VH 167,50 % 54,26 % -44,82 % -69,61 % 

Finanční VH 47,50 % 9,04 % 73,06 % -8,38 % 

Daň za běžnou činnost 159,93 % 54,68 % -48,98 % -73,79 % 

VH za účetní období 180,96 % 56,48 % -48,11 % -75,99 % 

VH před zdaněním 176,93 % 56,15 % -48,26 % -75,60 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti z let 2014-2018) 

Ačkoliv tržby z prodeje výrobků a služeb každým rokem rostly, změny oproti 

předchozím obdobím měly klesající trend.  

Výkonová spotřeba, ve které jsou obsaženy služby, spotřeba materiálu a energii a 

náklady vynaložené na prodej zboží, dosahuje nevyšších hodnot v posledním sledovaném 

období, kdy je také vidět největší růst. Naopak nejnižší hodnota změny byla v roce 2016, 

kdy se na tom nejvíce podílel pokles služeb. 

Osobní náklady měly rostoucí tendenci, ačkoliv v posledním sledovaném roce již tato 

změna nebyla oproti předchozím obdobím tak výrazná. To bylo způsobeno zejména 

růstem mezd.  

U daní a poplatků byla v roce 2015 zaznamenána poněkud vyšší změna, avšak 

v následujících letech již byly hodnoty poměrně konstantní. Nepatrný pokles byl 

zaznamenám v roce 2018. 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku každý rokem stoupaly. 

Největší změna oproti předešlému období byla v roce 2017, kdy společnost pořídila 

výraznější část dlouhodobého majetku. 

Provozní výsledek hospodaření rostl až do roku 2016, a ačkoliv byl v roce 2017 a 2018 

kladný, oproti předchozím obdobím byl nižší. Stejnou tendenci měl také výsledek 

hospodaření před zdaněním, daň za běžnou činnost a výsledek hospodaření za účetní 

období. Všechny tyto položky měly do roku 2016 rostoucí trend, a poté v roce 2017 

a v roce 2018 hodnoty klesly. 

Finanční výsledek hospodaření byl ve všech sledovaných letech v záporných 

hodnotách, pouze v roce 2018 se však tato hodnota dokázala snížit, a to o 28 tisíc korun.  
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Graf č. 4: Horizontální analýza vybraných položek VZZ (v tis. Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

Vertikální analýza rozvahy 

Jako další bude provedena vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Nejprve 

bude sestavena vertikální analýza aktiv. 

Tabulka č. 5: Vertikální analýza aktiv (v %) 

Vertikální analýza aktiv v % 2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Dlouhodobý majetek 70,02 % 68,42 % 63,48 % 73,55 % 61,62 % 

DNM 0,00 % 0,57 % 1,85 % 1,44 % 0,59 % 

DHM 70,02 % 67,85 % 61,63 % 72,10 % 61,04 % 

Oběžná aktiva 25,73 % 29,39 % 35,55 % 24,78 % 37,92 % 

Zásoby 1,90 % 1,50 % 1,53 % 1,57 % 2,13 % 

Kr. pohledávky 17,02 % 9,51 % 5,21 % 5,82 % 11,03 % 

Pokladna 1,96 % 3,45 % 4,24 % 3,22 % 5,46 % 

Účty v bankách 4,84 % 14,93 % 23,48 % 14,18 % 19,29 % 

Časové rozlišení 4,25 % 2,19 % 2,01 % 1,67 % 0,45 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti z let 2014-2018) 

Ve všech sledovaných letech má největší procentní část aktiv dlouhodobý majetek. 

Až do roku 2016 je tento podíl mírně klesající, zejména protože se zvýšila procentní část 

oběžného majetku na celkových aktivech. V roce 2017 však dlouhodobý majetek mírně 

vzrostl, jelikož byly provedeny opravy na bungalovech a byl nakoupen dlouhodobý 

-3 000

-1 000

1 000

3 000

5 000

7 000

9 000

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

Horizontální analýza VZZ

Tržby za výrobky a služby Výkonová spotřeba

Osobní náklady Odpisy DHNM

VH za účetní období



43 

hmotný majetek. Zároveň klesl podíl oběžného majetku. V dalším roce se však hodnota 

opět snížila, ačkoliv dlouhodobého majetku mírně přibylo, vzrostla oběžná aktiva. 

Z dlouhodobého majetku má největší zastoupení dlouhodobý hmotný majetek. Co se 

týče nehmotného majetku, nejvyšší hodnota byla v roce 2016, kdy společnost nakoupila 

rezervační software. V dalších letech hodnota pomalu klesala, zejména díky odpisům. 

Na oběžných aktivech mají v prvním sledovaném roce největší podíl krátkodobé 

pohledávky, a to zejména pohledávky za státem a také z obchodních vztahů. V dalších 

letech však jejich podíl převýšily peněžní prostředky na účtech. Zásoby mají poměrně 

stálou tendenci ve všech letech, nejvyšší podíl je v roce 2018. Peněžní prostředky 

v pokladně do roku 2016 stoupají, poté v dalším období mírně klesnou, avšak v roce 2018 

jsou již na hodnotě 5,46 %, která je ze všech roků nejvyšší. 

Časové rozlišení má klesající trend. 

 

Graf č. 5: Struktura aktiv (v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 
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Jako další bude sestavena vertikální analýza pasiv. 

Tabulka č. 6: Vertikální analýza pasiv (v %) 

Vertikální analýza pasiv v % 2014 2015 2016 2017 2018 

Pasiva celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Vlastní kapitál 34,46 % 45,65 % 70,95 % 81,61 % 85,33 % 

Základní kapitál 1,79 % 1,25 % 1,03 % 0,99 % 0,80 % 

Kapitálové fondy 0,00 % 0,00 % 5,16 % 4,93 % 20,09 % 

VH min. let 21,64 % 22,73 % 36,71 % 61,78 % 61,68 % 

VH běžného období 11,03 % 21,61 % 28,00 % 13,87 % 2,72 % 

Cizí zdroje 65,36 % 54,18 % 29,04 % 18,39 % 14,53 % 

Dlouhodobé závazky 54,42 % 37,81 % 18,94 % 12,02 % 5,00 % 

Krátkodobé závazky 10,94 % 16,37 % 10,10 % 6,38 % 9,53 % 

Časové rozlišení 0,18 % 0,17 % 0,01 % 0,00 % 0,14 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti z let 2014-2018) 

V prvních dvou sledovaných letech převyšovala hodnota cizích zdrojů nad vlastním 

kapitálem. To se však v roce 2016 zlomilo a v následujících letech je podíl vlastního 

kapitálu vyšší než podíl cizích zdrojů.  

Největší část vlastního kapitálu tvoří ve všech letech výsledek hospodaření minulých 

let, který má rostoucí tendenci. V roce 2015 a 2016 je významněji zastoupen také 

výsledek hospodaření běžného období, který se následně v letech 2017 a 2018 odráží 

ve výsledku hospodaření minulých let. Ten také v těchto posledních dvou obdobích 

dosahuje nejvyšších hodnot ze všech položek pasiv, proto také vlastní kapitál výrazně 

převyšuje cizí kapitál. 

Cizí zdroje mají klesající tendenci, zejména z důvodu poklesu dlouhodobých závazků, 

které v cizích zdrojích zastupují největší část. V roce 2014 dosahují dlouhodobé závazky 

více než polovičního podílu celkových pasiv, zatímco v roce 2018 jsou zastoupeny pouze 

pěti procenty. Podíl krátkodobých závazků v roce 2015 vzrostl, avšak v následujících 

dvou letech postupně klesal. V roce 2018 se hodnota opět navýšila. 

Časové rozlišení má v pasivech minimální procentní část, v roce 2017 byla hodnota 

dokonce nulová. 
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Graf č. 6: Struktura pasiv (v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát bude rozdělena zvlášť na analýzu nákladů 

a výnosů. Jako první bude provedena vertikální analýza nákladů. 

Tabulka č. 7: Vertikální analýza nákladů (v %) 

Vertikální analýza nákladů v % 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

A. Výkonová spotřeba 65,24 % 64,41 % 60,55 % 55,89 % 57,52 % 

D. Osobní náklady 25,48 % 24,79 % 27,32 % 32,07 % 30,85 % 

E. Odpisy DHNM 2,73 % 2,97 % 3,80 % 4,74 % 4,71 % 

F. Ostatní provozní náklady 5,35 % 5,70 % 5,40 % 5,60 % 6,14 % 

J. Nákladové úroky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 

K. Ostatní finanční náklady 0,44 % 0,44 % 0,48 % 0,61 % 0,51 % 

L. Daň z příjmu 0,76 % 1,70 % 2,44 % 1,09 % 0,26 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti z let 2014-2018) 

Největší procentní zastoupení v nákladech má výkonová spotřeba, do které jsou 

zahrnuty náklady vynaložené na prodej zboží, spotřeba materiálu a energií a služby. Podíl 

výkonové spotřeby až do roku 2017 klesá, avšak v roce 2018 se opět mírně zvýšil.  

Druhou významnou položkou jsou osobní náklady, kterou jsou v prvních dvou letech 

zastoupeny přibližně 25 %. V letech 2016 a 2017 poté podíl mírně roste a v roce 2018 

tvoří osobní náklady 30,85 % nákladů. 
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Odpisy dlouhodobého majetku mají rostoucí tendenci, zejména kvůli zvětšujícímu se 

dlouhodobému majetku. V roce 2014 tvoří odpisy 2,73 % nákladů, zatímco v roce 2018 

toto procento stoupne až na 4,71 %. 

Ostatní provozní náklady se do roku 2017 pohybují přibližně na stejné procentní části, 

větší nárůst je zaznamenán v posledním sledovaném období. Nákladové úroky mají 

kromě roku 2018 nulovou hodnotu. V tomto posledním roce tvoří 0,01 % nákladů. 

Nepříliš výraznou položku tvoří ostatní finanční náklady. Ty jsou do roku 2016 

zastoupeny přibližně stejnou částkou, avšak v roce 2017 procentní podíl mírně vrostl 

a následující rok zpátky klesl.  

Co se týče daní z příjmu jako součástí nákladů, do roku 2016 má stoupající tendenci. 

V dalším roce klesne podíl skoro o polovinu a v posledním sledovaném období tvoří daň 

z příjmu pouze 0,26 % nákladů, což je způsobeno zejména poklesem hospodářského 

výsledku za toto účetní období. 

 

Graf č. 7: Struktura nákladů (v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 
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Následuje vertikální analýza výnosů. 

Tabulka č. 8: Vertikální analýza výnosů (v %) 

Vertikální analýza výnosů v % 2014 2015 2016 2017 2018 

Výnosy celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

I. Tržby za výrobky a služby 96,07 % 96,50 % 96,69 % 96,16 % 94,90 % 

II. Tržby za prodej zboží 3,58 % 2,93 % 2,80 % 2,83 % 2,92 % 

III. Ostatní provozní výnosy 0,22 % 0,52 % 0,43 % 1,01 % 2,16 % 

VI. Výnosové úroky a podobné 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

VII. Ostatní finanční výnosy 0,12 % 0,04 % 0,07 % 0,00 % 0,02 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti z let 2014-2018) 

Tržby z prodeje výrobků a služeb mají ve všech sledovaných letech největší procentní 

část výnosů. Ačkoliv tyto tržby v časové ose rostou, od roku 2017 jejich hodnota mírně 

klesá. To je hlavně kvůli zvýšenému podílu ostatních provozních výnosů.  

Tržby za prodej zboží představují druhou největší část výnosů, ačkoliv jsou jich hodnoty 

v intervalu od 2 % do 4 %. Do roku 2016 mají tržby mírně klesající tendenci, přičemž 

v roce 2017 a 2018 poté jejich podíl opět lehce vzroste. Nejčastěji do těchto tržeb patří 

prodej reklamních a turistických předmětů. 

Procentuálně třetí největší část tvoří ostatní provozní výnosy. Ty se v prvních třech 

letech pohybují pod hranicí 1 % celkových výnosů, následně v roce 2017 hodnota vzroste 

na 1,01 % a v roce 2018 dosahuje svého maxima, kdy tvoří 2,16 procent výnosů. Největší 

část ostatních provozních výnosů tvoří tržby z prodaného dlouhodobého majetku. 

Výnosové úroky mají na celkových výnosech minimální procentní zastoupení. Vyčíslit 

se hodnota podařila pouze v prvním roce, a to 0,01 %. V roce 2015 a 2016 sice podnik 

výnosové úroky zaznamenal, jejich hodnota však byla příliš nízká, aby se projevila. 

Ostatní finanční výnosy mají nejvyšší procentní zastoupení v roce 2014, a to 0,12 %. 

V dalších letech byla hodnota ještě nižší, v roce 2017 dokonce nulová. 
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Graf č. 8: Struktura výnosů (v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

3.3.2 Analýza fondů finančních prostředků 

V této části bude proveden výpočet dvou rozdílových ukazatelů, a to čistého pracovního 

kapitálu a čistého peněžně-pohledávkového fondu. Hodnoty jsou uvedeny v tisících 

korunách. 

Dle klasifikace CZ – NACE je společnost Pasohlávská rekreační, s.r.o. zařazena 

do odvětví v oddílu 55 – Ubytování. S tímto odvětvím budou také výpočty srovnány. 

Tabulka č. 9: Analýza rozdílových ukazatelů (v tis. Kč) 

Rozdílové ukazatele 2014 2015 2016 2017 2018 

ČPK 
podnik 1 655 2 088 4 930 3 736 7 066 

odvětví -890 043 1 526 553 -5 985 887 -3 962 948 -5 027 605 

ČPPF 
podnik 1 442 1 847 4 623 3 418 6 535 

odvětví -4 137 055 -1 201 656 -9 740 901 -7 833 072 -9 772 059 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a oborových dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu z let 2014-2018) 

Čistý pracovní kapitál 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu podniku jsou ve všech sledovaných letech 

v kladných číslech, dokonce mají do roku 2016 rostoucí tendenci. Následující rok čistý 

pracovní kapitál klesl na 3 736 tisíc korun. V roce 2018 však hodnota výrazně stoupla. 

Společnosti tedy roste schopnost hradit své závazky. Analýza vyjadřuje, že oběžná aktiva 
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v každém roce převyšují krátkodobé závazky. To znamená, že společnost má dostatek 

volného kapitálu ke krytí nečekaných událostí. Odvětví oproti tomu má kromě roku 2015 

hodnoty čistého pracovního kapitálu záporné, což bylo způsobeno zejména příliš 

vysokými hodnotami krátkodobých závazků. Podnik si tedy ve srovnání s odvětvím vede 

dobře. 

Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Ukazatel čistého peněžně-pohledávkového fondu je ve všech letech kladný. Od oběžných 

aktiv jsou zde mimo krátkodobých pasiv navíc odečteny zásoby a dlouhodobé 

pohledávky. Z výpočtů tedy vychází, že společnost je schopna hradit své krátkodobé 

závazky z peněžních prostředků, které má v pokladně a na účtech. Stejně jako tomu bylo 

u ČPP, hodnoty do roku 2016 stoupají, poté je v roce 2017 zaznamenán menší pokles a 

v roce 2018 zase výraznější nárůst. V odvětví jsou hodnoty ukazatele ve všech letech 

záporné. V porovnání s odvětvím se tedy firmě daří dobře. 

 

Graf č. 9: Analýza rozdílových ukazatelů podniku (v tis. Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

3.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Do analýzy poměrových ukazatelů patří analýza likvidity, rentability, zadluženosti a 

aktivity. Výsledky výpočtů poměrových ukazatelů budou porovnány s oborovými 

hodnotami v odvětví. 
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Ukazatele likvidity 

V této části bude spočtena běžná likvidita, pohotová likvidita a okamžitá likvidita. 

Běžná likvidita 

Tabulka č. 10: Běžná likvidita 

    2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita 
podnik 2,35 1,80 3,52 3,89 3,98 

odvětví 0,34 0,49 0,51 0,64 0,61 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a oborových dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu z let 2014-2018) 

Hodnoty běžné likvidity podniku jsou ve všech sledovaných letech výrazně vyšší 

než hodnoty odvětví. Nejnižší běžnou likviditu měla společnost v roce 2015. Od té doby 

mají hodnoty stoupající trend, což je zejména z důvodů příliš nízkých krátkodobých 

závazků vzhledem k oběžným aktivům. 

Pohotová likvidita 

Tabulka č. 11: Pohotová likvidita 

    2014 2015 2016 2017 2018 

Pohotová likvidita 
podnik 2,18 1,70 3,37 3,64 3,75 

odvětví 0,33 0,43 0,48 0,6 0,57 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a oborových dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu z let 2014-2018) 

Pohotová likvidita je na tom přibližně stejně jako běžná likvidita. Opět jsou hodnoty 

podniku významně vyšší než hodnoty v oboru a nejnižší číslo ukazatele je pro podnik 

zaznamenáno v roce 2015. Pohotová likvidita se od běžné liší tím, že jsou od oběžných 

aktiv odečteny zásoby. Jelikož společnost zajišťuje převážně ubytovací a rekreační 

činnosti, nemá tak vysoké zásoby jako například výrobní firmy, proto výsledky pohotové 

a běžné likvidity nejsou výrazně odlišné. 

Okamžitá likvidita 

Tabulka č. 12: Okamžitá likvidita 

    2014 2015 2016 2017 2018 

Okamžitá likvidita 
podnik 0,62 1,12 2,74 2,73 2,60 

odvětví 0,13 0,26 0,2 0,28 0,24 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a oborových dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu z let 2014-2018) 
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Ukazatel okamžité likvidity v podniku do roku 2016 roste, poté má však mírně klesající 

tendenci. Nejblíže se k oborovému průměru přiblížila hodnota z roku 2014. Stále však 

v tento rok a v roky následující měla vyšší hodnotu než oborový průměr. Jelikož okamžitá 

likvidita zachycuje pouze finanční majetek v pokladně a na účtech, znamená to, že podnik 

je schopen okamžitě splácet své krátkodobé závazky. Od roku 2016 jsou však hodnoty 

poměrně vysoké, takže podnik neefektivně využívá své finanční zdroje. 

V následujícím grafu je znázorněn vývoj všech tří druhů likvidit podniku: 

 

Graf č. 10: Ukazatele likvidity podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

Ukazatele rentability 

Mezi ukazatele rentability jsou zařazeny a budou vypočítány: rentabilita aktiv, rentabilita 

vlastního kapitálu, rentabilita tržeb a rentabilita dlouhodobých zdrojů. 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Tabulka č. 13: Rentabilita aktiv (v %) 

    2014 2015 2016 2017 2018 

ROA 
podnik 13,64 % 26,35 % 34,05 % 16,82 % 3,37 % 

odvětví 3,22 % 6,34 % 5,80 % 8,79 % 5,08 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a oborových dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu z let 2014-2018) 
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Podniková rentabilita aktiv je ve všech sledovaných letech kladná a kromě roku 2018 je 

i poměrně vysoko nad oborovými průměry. Do roku 2016 měla rostoucí tendenci, poté 

však začala klesat a v roce 2018 klesla na své minimum, zejména z důvodu nižšího 

výsledku hospodaření. Nejvyšší rentabilita byla tedy zaznamenána v roce 2016, 

kdy ukazatel nabýval hodnoty 34,05 %. Dá se tedy říct, že společnost dokáže tvořit zisk 

z vlastních aktiv a efektivně zhodnocovat vložená aktiva. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tabulka č. 14: Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 

    2014 2015 2016 2017 2018 

ROE 
podnik 32,00 % 47,34 % 39,46 % 17,00 % 3,18 % 

odvětví -11,78 % 17,12 % 16,69 % 30,17 % 10,32 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a oborových dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu z let 2014-2018) 

Nejvyšší rentabilitu vlastního kapitálu měla společnost v roce 2015, a to 47,34 %. 

Celkově byly hodnoty ROE až do roku 2016 nad průměry odvětví, což znamená, 

že podnik efektivně využíval vlastní kapitál. Ačkoliv v roce 2017 dosahovala míra zisku 

z vlastního kapitálu 17 %, hodnota oborového průměru byla přibližně o třináct procent 

větší. Následující období přineslo nižší hodnoty ROE jednak pro podnik, ale i odvětví, 

které má stále vyšší hodnotu. Pokles je způsoben zejména snížením zisku a zvýšením 

vlastního kapitálu. Podnik měl v roce 2018 ze všech sledovaných let nejnižší výsledek 

hospodaření po zdanění a nejvyšší hodnotu vlastního kapitálu.  

Rentabilita tržeb (ROS) 

Tabulka č. 15: Rentabilita tržeb (v %) 

    2014 2015 2016 2017 2018 

ROS 
podnik 3,85 % 8,81 % 12,40 % 5,98 % 1,38 % 

odvětví 11,58 % 19,11 % 16,71 % 23,03 % 15,19 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a oborových dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu z let 2014-2018) 

Ukazatel rentability tržeb podniku je ve všech sledovaných obdobích pod oborovými 

hodnotami. Nejblíže se podnik rentabilitou k odvětví přiblížil v roce 2016, kdy zde byl 

rozdíl přibližně čtyř procent. Podnik zaznamenal nejnižší rentabilitu tržeb v roce 2018, 

opět z důvodu nízkého výsledku hospodaření a zároveň vysoké hodnoty tržeb. Rentabilita 
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byla v tomto roce dokonce o 13,81 % menší než hodnota oborového průměru. Ačkoliv je 

tedy společnost schopna tvořit zisk ze svých tržeb, podniky v odvětví jsou na tom lépe. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Tabulka č. 16: Rentabilita dlouhodobých zdrojů (v %) 

    2014 2015 2016 2017 2018 

ROCE 
podnik 15,34 % 31,57 % 37,89 % 17,97 % 3,73 % 

odvětví 11,22 % 18,52 % 9,33 % 13,68 % 8,19 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a oborových dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu z let 2014-2018) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů má přibližně stejný trend jako rentabilita aktiv. 

V prvních třech obdobích hodnoty rostou a jsou oproti odvětví vyšší. V roce 2017 je poté 

ROCE taktéž větší než oborový průměr, hodnota však oproti předchozímu roku výrazněji 

klesla. Dalo by se tedy říct, že do roku 2017 má společnost dobrou výnosnost 

dlouhodobých zdrojů. Pokles byl následně vykázán také v roce 2018, zde už hodnota 

rentability podniku byla nižší než rentabilita odvětví, a to o 4,46 %. 

Vývoj jednotlivých druhů rentabilit je zaznamenán na grafu: 

 

Graf č. 11: Ukazatele rentability podniku (v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 
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Celková zadluženost 

Tabulka č. 17: Celková zadluženost (v %) 

    2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost 
podnik 65,36 % 54,18 % 29,04 % 18,39 % 14,53 % 

odvětví 90,72 % 85,41 % 84,99 % 80,39 % 75,57 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a oborových dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu z let 2014-2018) 

V prvních dvou sledovaných letech dosahují hodnoty celkové zadluženosti více 

než 50 %, což znamená, že podnik využíval více cizích zdrojů než těch vlastních. 

Nejvyšší hodnota je zaznamenána hned v prvních roce, a to 65,36 %. V tomto roce byla 

zprovozněna nová budova recepce, na kterou si společnost brala úvěr. Poté má celková 

zadluženost klesající trend, kdy úvěr začal být postupně splácen. Podniky v odvětví oproti 

tomu vykazují velmi vysoká čísla, z čehož vyplývá, že využívají cizí zdroje mnohem více.  

Koeficient samofinancování 

Tabulka č. 18: Koeficient samofinancování (v %) 

    2014 2015 2016 2017 2018 

Koeficient 

samofinancování 

podnik 34,46 % 45,65 % 70,95 % 81,61 % 85,33 % 

odvětví 8,91 % 14,14 % 14,68 % 19,31 % 24,16 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a oborových dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu z let 2014-2018) 

Koeficient samofinancování vyjadřuje opak celkové zadluženosti, tedy tu část kapitálu, 

která je financována vlastními zdroji. V prvních dvou letech se tedy hodnoty pohybují 

pod 50 %. Následující rok hodnota vzrostla na 70,95 %, což znamená, že společnost byla 

z 70,95 % tvořena vlastním kapitálem, který se z největší části skládá z výsledku 

hospodaření minulých let. Pozitivem je, že podnik svůj dluh z roku 2014 postupně splácí, 

takže v současné době není příliš zadlužen a neměl by mít problém se získáním 

případného dalšího úvěru. Na druhou stranu však obecně platí, že cizí kapitál je levnější, 

a to především kvůli tomu, že úroky jsou součástí nákladů a snižují daňové zatížení 

podniku. Příliš vysoká míra vlastního financování by tedy mohla být pro podnik „dražší“. 
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Graf č. 12: Struktura financování podniku (v %) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

Úrokové krytí 

Hodnoty úrokového krytí nebylo možné spočítat, jelikož v prvních čtyřech letech jsou 

hodnoty nákladových úroků nulové. Podnik má nákladové úroky jen v posledním 

sledovaném roce, a to pouze ve výši 5 tis. Kč. Ve výpočtu je tedy hodnota oproti výsledku 

hospodaření před zdaněním a úroky velmi malá. 

Doba splácení dluhu 

Doba splácení dluhu také nemohla být spočítána, jelikož podnik netvoří žádné rezervy. 

Míra zadluženosti 

Tabulka č. 19: Míra zadluženosti 

    2014 2015 2016 2017 2018 

Míra zadluženosti 
podnik 1,90 1,19 0,41 0,23 0,17 

odvětví 10,19 6,04 5,79 4,16 3,13 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a oborových dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu z let 2014-2018) 

Ukazatel míry zadluženosti podniku má klesající tendenci, stejně tak jako je tomu 

v odvětví. Společnost má velmi nízké hodnoty oproti oborovým průměrům, její minimum 

je v posledním sledovaném roce, a to 0,17. Tento ukazatel dokazuje předešlá zjištění, 
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než 1. Od roku 2016 jsou hodnoty pod 1, podnik je tedy financován z větší části vlastními 

zdroji. 

 

Graf č. 13: Míra zadluženosti podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity se vyjadřují v podobě doby obratu nebo počtu obrátek. Doba obratu 

bude analyzována u zásob, pohledávek a závazků, zatímco počet obrátek u aktiv a 

dlouhodobého majetku. 

Obrat celkových aktiv 

Tabulka č. 20: Obrat celkových aktiv 

    2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat celkových aktiv 
podnik 3,54 2,99 2,75 2,81 2,44 

odvětví 0,28 0,33 0,35 0,38 0,33 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a oborových dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu z let 2014-2018) 

Obrat celkových aktiv podniku je ve všech sledovaných letech podstatně vyšší než obrat 

podniků v odvětví. Oborové průměry jsou ve všech letech menší než 1, a to znamená, 

že společnosti v odvětví za rok neobrátí svá aktiva ani jednou. Naproti tomu obrat aktiv 

sledovaného podniku se pohybuje v rozmezí 2,4 až 3,6. V průměru tedy podnik za rok 

obrátí svá aktiva skoro třikrát, což značí, že podnik efektivně hospodaří se svými aktivy. 
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Obrat dlouhodobého majetku 

Tabulka č. 21: Obrat dlouhodobého majetku 

    2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat DM 
podnik 5,05 4,37 4,33 3,82 3,96 

odvětví 0,34 0,41 0,43 0,50 0,44 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a oborových dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu z let 2014-2018) 

Hodnoty obratu dlouhodobého majetku podniku jsou opět výrazněji větší než hodnoty 

v odvětví, což je pro podnik příznivé. Nejvyšší počet obrátek společnost zaznamenala 

v roce 2014 (5,05 obrátek), zatímco nejmenší obrat byl v roce 2017 (3,82 obrátek). I tato 

nejnižší hodnota však znamená, že dlouhodobý majetek se v tržby obrátí 3,8krát do roka, 

což jsou velmi dobré výsledky. Podnik tedy se svým majetkem hospodaří efektivně a lepé 

než podniky v odvětví. Ačkoliv má obrat mírně klesající trend, je to způsobeno vyšší 

hodnotou dlouhodobého majetku, do kterého podnik investoval. V roce 2018 tyto 

investice představovaly například nákup nových laviček do areálu kempu, opravy 

zatékajících střech bungalovů nebo nákup klimatizací do apartmánů. 

 

Graf č. 14: Analýza aktivity podniku – obraty 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 
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Doba obratu zásob 

Tabulka č. 22: Doba obratu zásob (ve dnech) 

    2014 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu zásob 
podnik 1,94 1,81 2,01 2,01 3,14 

odvětví 4,15 25,46 12,33 13,53 16,89 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a oborových dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu z let 2014-2018) 

Doba obratu zásob podniku se až do roku 2017 pohybuje přibližně kolem 2 dnů. 

V roce 2018 poté hodnota narostla do výše, kdy se zásoby zpět na peníze přemění 

přibližně za 3 dny, což je pro podnik poměrně efektivní a výhodné. Oproti oborovým 

průměrům má podnik ve všech sledovaných letech doby obratu nižší.  

Doba obratu pohledávek 

Tabulka č. 23: Doba obratu pohledávek (ve dnech) 

    2014 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu pohledávek 
podnik 4,35 6,64 3,31 4,04 12,02 

odvětví 126,95 67,05 107,56 104,48 131,68 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a oborových dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu z let 2014-2018) 

Doba obratu pohledávek podniku je výrazně nižší než u podniků v odvětví. Poukazuje to 

na dobré nastavení řízení pohledávek. Nejnižší doba obratu byla poté v roce 2016, 

a to 3,3 dne. Zatímco v odvětví je kromě roku 2015 hodnota vždy vyšší než 100 dní, 

sledovaná společnost má nejvyšší hodnotu 12,02 dne, a to v roce 2018. Doba obratu 

pohledávek má mírně stoupající tendenci, podnik by si měl hlídat, aby hodnota dále 

výrazněji nerostla.  

Doba obratu závazků 

Tabulka č. 24: Doba obratu závazků (ve dnech) 

    2014 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu závazků 
podnik 8,82 22,39 7,82 6,20 14,75 

odvětví 470,82 262,64 359,54 298,90 299,40 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a oborových dat Ministerstva 

průmyslu a obchodu z let 2014-2018) 

Nejvyšší hodnoty doby obratu závazků podniku bylo dosaženo v roce 2015, kdy podnik 

splácel své závazky přibližně po 22 dnech. Naproti tomu v roce 2017 byla dosažena 
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nejnižší doba obratu, a to 6,2 dne. Doba obratu závazků v odvětví je podstatně vyšší než 

analyzované společnosti, což značí o velmi dobré platební morálce podniku.  

Ideální také je, pokud je dobra obratu závazků vyšší než doba obratu pohledávek. 

Společnost by v první řadě měla inkasovat peníze od svých odběratelů, a až následně 

platit své závazky. Tato podmínka byla splněna ve všech sledovaných letech. 

 

Graf č. 15: Analýza aktivity podniku – doby obratů (ve dnech) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

3.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

V této části budou spočteny dvě soustavy ukazatelů, a to Altmanův index finančního 

zdraví a Index důvěryhodnosti IN05. 

Altmanův index finančního zdraví 

Tabulka č. 25: Altmanův index finančního zdraví 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 Čistý pracovní kapitál / aktiva 0,15 0,13 0,25 0,18 0,28 

X2 Nerozdělený zisk minulých let / aktiva 0,22 0,23 0,37 0,62 0,62 

X3 EBIT / aktiva 0,14 0,26 0,34 0,17 0,03 

X4 Vlastní kapitál / cizí zdroje 0,53 0,84 2,44 4,44 5,87 

X5 Tržby / aktiva 3,54 2,99 2,75 2,81 2,44 

Z-skóre 4,47 4,44 5,32 5,85 5,73 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti z let 2014-2018) 
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Pokud je hodnota Z-skóre větší než 2,9, znamená to, že podnik má velice dobrou 

a příznivou finanční situaci. To platí i pro analyzovanou společnost, která se ve všech 

sledovaných letech nacházela nad hodnotou 2,9. Nejnižší Z-skóre bylo v toce 2015, 

a to 4,44, zatímco to nejvyšší mělo hodnotu 5,85 v roce 2017. Celkově se však dá říct, 

že podle toho ukazatele se podnik nachází na velmi dobré a stabilní úrovni, kde by neměl 

hrozit bankrot nebo jiné finanční problémy. 

 

Graf č. 16: Altmanův model Z-skóre 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

Index důvěryhodnosti IN 

Tabulka č. 26: Index IN05 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 Aktiva / cizí zdroje 1,53 1,85 3,44 5,44 6,88 

X2 EBIT / nákladové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

X3 EBIT / aktiva 0,14 0,26 0,34 0,17 0,03 

X4 Výnosy / aktiva 3,55 3,01 2,76 2,84 2,50 

X5 Oběžná aktiva / krátkodobé závazky 2,35 1,80 3,52 3,89 3,98 

IN05 1,70 2,08 2,70 2,32 2,27 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti z let 2014-2018) 

Hranicí pro velmi dobrou finanční situaci firmy je u indexu IN05 hodnota 1,6. 

Tu společnost přesáhla ve všech sledovaných letech. V roce 2014 vyšel index na 1,7, 

což je poměrně blízko hraniční hodnotě, v dalších letech však indexy rostou a jsou větší 
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2018. Jejich hodnota však byla nízká, proto byla hodnota koeficientu X2 podle 

doporučení autorů snížena na hodnotu 9. Z celkových výsledků však vyplývá, že podnik 

je na tom finančně velmi dobře a tvoří hodnotu. 

 

Graf č. 17: Index IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy) 

Výsledky Altmanova indexu i indexu IN05 vypovídají o tom, že podnik se nachází 

ve velmi dobré finanční situaci, drží se v pásmu prosperity a neměl by být ohrožen 

bankrotem. Společnost se v žádném ze sledovaných let nenacházela v šedém pásmu 

a u obou ukazatelů vycházely indexy jako hodnoty prosperující firmy. 
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3.4 Souhrnné zhodnocení finanční situace 

Nejprve byla provedena horizontální analýza aktiv a pasiv. Ačkoliv celková aktiva a 

pasiva každý rok rostla, trendy těchto změn měly kolísavý průběh. Do roku 2017 tyto 

hodnoty klesaly, následně pak v roce 2018 byla změna opět výrazně větší. Dlouhodobý 

majetek měl také kolísavou tendenci. Největší změna byla v roce 2015, a to nárůst 

o 40,08 % oproti předchozímu roku, kdy společnost investovala do hmotného majetku. 

Dlouhodobý nehmotný majetek se nejvíce zvýšil v roce 2016 z důvodu pořízení 

rezervačního softwaru. Změny oběžných aktiv jsou kromě roku 2017 kladné. Záporná 

hodnota v roce 2017 byla způsobena zejména snížením peněz v pokladně a na účtech. 

Zásoby mají poměrně stálou tendenci změn, pouze v posledním sledovaném roce je skok 

výraznější. Krátkodobé pohledávky v letech 2015 a 2016 klesaly, další dva roky se 

hodnoty zvyšovaly, hlavně díky zvětšení hodnoty krátkodobých pohledávek 

z obchodních vztahů. Časové rozlišení má kromě roku 2016 záporné hodnoty změn. 

Vlastní kapitál od roku 2014 do roku 2016 každý rok rostl a tento růst byl přibližně stejný. 

V roce 2017 již tato změna nebyla tak výrazná, což bylo zapříčiněno snížením položky 

Výsledek hospodaření běžného období. Změna cizích zdrojů byla pouze v roce 2015 

kladná, v následujících letech hodnota cizích zdrojů klesala, zejména jelikož byly 

uhrazeny dlouhodobé závazky. Krátkodobé závazky nejvíce vzrostly z roku 2014 

na rok 2015, poté měly klesající trend, výrazněji se zvýšily v posledním sledovaném 

období. 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát poukázala na růst tržeb z prodeje výrobků a 

služeb, ačkoliv měly tyto změny klesající trend. Výkonová spotřeba měla největší 

hodnotu změny v posledním sledovaném roce, zatímco nejnižší hodnota byla v roce 2016. 

Osobní náklady měly rostoucí tendenci, jelikož byla navyšována mzda. V roce 2018 však 

změna oproti roku 2017 narušila tento trend a klesla. Kromě roku 2015 měly daně a 

poplatky poměrně konstantní trend, v roce 2018 je změna dokonce v záporných 

hodnotách díky nižšímu výsledku hospodaření. Odpisy dlouhodobého majetku stále 

rostou, v posledním roce již však změna byla menší. Ačkoliv má společnost kladný 

provozní výsledek hospodaření, v roce 2017 a 2018 klesl oproti předchozím obdobím. 

Změny finančního výsledku hospodaření mají do roku 2017 záporné hodnoty. 
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Pouze v roce 2018 se tato změna dokázala dostat do kladných hodnot, a to růst 28 tisíc 

korun oproti roku 2017. 

Dlouhodobý majetek má ve všech sledovaných obdobích největší procentní zastoupení 

na aktivech. Do roku 2016 je trend mírně klesající, poté však podíl opět vzrostl, zejména 

kvůli opravám na bungalovech a nakoupenému dlouhodobému hmotnému majetku. 

Největší zastoupení na dlouhodobém majetku má hmotný majetek. Nehmotný majetek 

byl v prvních dvou letech zanedbatelný, pak v roce 2016 hodnota vzrostla díky nově 

nakoupenému softwaru. Oběžná aktiva tvoří v prvním roce nejvíce krátkodobé 

pohledávky, ty jsou však v dalších letech předehnány peněžními prostředky na účtech. 

Výraznější zastoupení mají také peněžní prostředky v pokladně. 

V pasivech převyšovala v prvních dvou letech hodnota cizích zdrojů nad vlastním 

kapitálem, od roku 2016 je však podíl vlastního kapitálu vyšší. Největší procentní 

zastoupení na vlastním kapitálu má výsledek hospodaření minulých let, v roce 2017 a 

2018 dokonce dosahuje nejvyšších hodnot ze všech položek pasiv. Hodnoty cizích zdrojů 

mají klesající tendenci, která je nejvíce vidět na poklesu dlouhodobých závazků. Ta se 

dokonce snížila na 5 % pasiv v posledním roce. Krátkodobé závazky mají kolísavý trend. 

Náklady z největší části tvoří výkonová spotřeba. Ta má klesající tendenci, v posledním 

roce však opět mírně stoupne. Druhý největší procentní podíl mají osobní náklady, které 

mají stoupající trend, pouze v roce 2018 mírně klesne. Podíl odpisů dlouhodobého 

majetku je rostoucí, zejména kvůli zvětšujícímu se dlouhodobému majetku. Stálou 

tendenci mají ostatní provozní náklady, které se drží v rozmezí 5-6 %. Nákladové úroky 

jsou ve všech letech nulové, pouze v roce 2018 hodnota vzroste na 0,01 % nákladů. 

Ostatní finanční náklady jsou poměrně stálé, jen v roce 2017 podíl mírně vzroste. Daň 

z příjmu má do roku 2016 stoupající trend, v následujících dvou letech pak hodnoty 

klesnou, zejména z důvodu nižšího hospodářského výsledku. 

Na výnosech mají největší podíl tržby z prodeje výrobků a služeb, ty se ve všech letech 

pohybují nad hranicí 94 %. Druhý největší podíl mají tržby za prodej zboží, ačkoliv jsou 

v intervalu od 2 % do 4 %. Dále následují ostatní provozní výnosy, které jsou v prvních 

třech letech pod hranicí 1 % výnosů. V roce 2017 však hodnota vzroste a další rok tvoří 

ostatní provozní výnosy 2,16 procent celkových výnosů. Výnosové úroky mají 

zanedbatelné zastoupení, zachytit se hodnota dala pouze v prvním sledovaném roce, 
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ačkoliv je podnik zaznamenal i v roce 2015 a 2016. Stejně tak mají velmi malý podíl 

ostatní finanční výnosy. Ty klesly v roce 2017 na nulu a v roce 2018 tvoří 0,02 % výnosů. 

Čistý pracovní kapitál je ve všech letech kladný, dokonce má do roku 2016 rostoucí 

tendenci. V roce 2017 je zde menší pokles, následující rok již však hodnota opět výrazněji 

stoupla. Znamená to tedy, že oběžná aktiva převyšují krátkodobé závazky a společnost 

má dostatek volného kapitálu ke krytí nečekaných událostí. Stejný trend má také čistý 

peněžně-pohledávkový fond, který je také ve všech letech kladný. Společnost je tedy 

schopna hradit krátkodobé závazky z peněžních prostředků v pokladně a na účtech. 

V odvětví jsou u obou ukazatelů hodnoty převážně záporné. Podniku se v porovnání 

s ostatními firmami daří dobře. 

Analýza likvidity podniku ukázala, že u všech tří ukazatelů jsou oborové hodnoty nižší 

než výsledky podniku. Sledovaná společnost je tedy schopna uhradit své krátkodobé 

závazky, avšak výsledky vypočtených likvidit jsou oproti oborovým hodnotám velmi 

vysoké, takže podnik nepříliš efektivně využívá své finanční zdroje. 

Rentabilita aktiv podnik je kromě roku 2018 vysoko nad oborovými průměry. 

Do roku 2016 měla rostoucí tendenci, poté však začala postupně klesat. Důvodem byl 

zejména nižší výsledek hospodaření. Společnost tedy dokáže tvořit zisk z vlastních aktiv 

a efektivně zhodnocovat vložená aktiva. Rentabilita vlastního kapitálu má podobný trend 

jako rentabilita aktiv. Do roku 2016 má podnik také vyšší hodnoty než odvětví. 

V následujících dvou letech však hodnota výrazněji klesla a dostala se pod oborový 

průměr. Pokles je způsoben zejména snížením zisku a zvýšením vlastního kapitálu. 

Podnik tedy efektivně využíval vlastní kapitál, tato schopnost však postupně klesá. 

Podniková rentabilita tržeb je nižší než oborové hodnoty. Nejmenší rentabilita byla opět 

zaznamenána v roce 2018. Ačkoliv je tedy podnik schopen tvořit zisk ze svých tržeb, 

podniky v odvětví jsou na tom lépe. Rentabilita dlouhodobých zdrojů podniku je 

do roku 2017 vyšší než oborové průměry, pouze v roce 2018 je hodnota nižší a celkově 

také opět nejnižší ze všech sledovaných let. Podnik má tedy poměrně dobrou výnosnost 

dlouhodobých zdrojů, zejména do roku 2017. U všech ukazatelů je v roce 2018 hodnota 

nejnižší, hlavně protože výsledek hospodaření měl oproti ostatním rokům nízkou 

hodnotu. Společnost by si tedy měla dát pozor, aby hodnota dále neklesala. 
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Z výsledků celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování je patrné, že v roce 2014 

a 2015 podnik využíval více cizích zdrojů než vlastních. To bylo způsobeno zejména 

postavením nové recepce v roce 2014. Od roku 2016 již však byl podnik tvořen z větší 

části vlastním kapitálem, jelikož úvěr byl postupně splácen. Společnost tedy v současné 

době není příliš zadlužena, což je pozitivem. Oborové hodnoty oproti tomu mají velmi 

vysoká čísla, takže podniky v odvětví jsou výrazně více zadluženy. Tato zjištění potvrzuje 

ukazatel míry zadluženosti, který má klesající tendenci a od roku 2016 je pod hodnotou 

1. Hodnoty odvětví mají také klesající tendenci, stále jsou ale velmi vysoké. 

Obrat celkových aktiv podniku se pohybuje v rozmezí 2,4 až 3,6, což znamená, 

že v průměru tedy podnik obrátí svá aktiva skoro třikrát. Oborové hodnoty jsou ve všech 

letech menší než 1, takže se aktiva za rok neobrátí ani jednou. Sledovaná společnost tedy 

efektivně hospodaří se svými aktivy, zejména v porovnání s podniky v odvětví. Podobný 

průběh má také obrat dlouhodobého majetku. Hodnoty podniku jsou v rozmezí 3,8 až 5,1, 

zatímco obrat odvětví je ve všech letech pod hodnotou 0,5. Podnik tedy efektivně 

hospodaří se svým majetkem, a také lepé než podniky v odvětví.  

Doba obratu zásob podniku má do roku 2017 stálý trend, a to v průměru kolem 2 dnů. 

V roce 2018 hodnota vzrostla na 3,145 dnů, to je však stále efektivní. Navíc má podnik 

v porovnání s oborovými průměry hodnoty výrazně nižší. Doba obratu pohledávek i 

závazků společnosti je výrazně nižší než výsledky podniků v odvětví. Společnost má tedy 

dobře nastavené řízení pohledávek, a zároveň má dobrou platební morálku. Co se týče 

doporučení, že by dobra obratu závazků měla být vyšší než doba obratu pohledávek, 

tato podmínka byla splněna ve všech sledovaných letech. V roce 2018 však mírně 

vzrostla hodnota doby obratu závazků i pohledávek, podnik by si tedy měl dát pozor, 

aby nadále výrazněji nerostla. 

Výsledky Altmanova Z-skóre vycházely ve všech sledovaných letech nad hodnotou 2,9, 

což značí velmi dobrou a příznivou finanční situaci podniku. Stejně tak ve všech 

sledovaných letech dosáhla společnost i u indexu IN05 hodnot vyšších než 1,6, což opět 

znamená, že podnik je na tom finančně velmi dobře a tvoří hodnotu. U obou ukazatelů se 

tedy společnost drží v pásmu prosperity a neměla by tedy být ohrozena finančními 

problémy nebo bankrotem. 
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3.4.1 SWOT analýza 

V této části bude sestavena SWOT analýza, kde budou zhodnoceny silné a slabé stránky 

podniku, a zároveň také příležitosti a hrozby. 

Tabulka č. 27: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

• Silné postavení na trhu 

• Rozdílové ukazatele 

• Nízká zadluženost podniku 

• Ukazatele aktivity 

• Soustavy ukazatelů 

• Likvidita podniku 

• Rentabilita podniku 

Příležitosti Hrozby 

• Ekonomická a zahraniční situace  

• Rozšíření ubytovacích zařízení 

• Umístění kempu 

• Ekonomická situace 

• Ekologická zátěž 

• Pracovníci 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě zpracovaných analýz) 

K silným stránkám v první řadě patří postavení na trhu, jelikož je ATC Merkur jedním 

z největší kempů v České republice. To dokazují také výsledky většiny ukazatelů finanční 

analýzy. Rozdílové ukazatele prokázaly, že podnik má dostatek volných zdrojů ke krytí 

nečekaných událostí, a zároveň byly výsledky podniku lepší než v odvětví. Ukazatele 

zadluženosti značí o klesající zadluženosti podniku, placení úvěrů a nízké zadluženosti 

v současné době. Stejně tak příznivě vycházely také ukazatele aktivity, podnik dobře 

hospodaří se svým majetkem, má přijatelně nastavené řízení pohledávek a dobrou 

platební schopnost. Finanční stabilita byla prokázána také soustavami ukazatelů, kdy byl 

podnik v pásmu prosperity a je v dobré finanční situaci. Celkově tedy většina 

vypočtených ukazatelů značí o dobrém hospodaření společnosti 

Z výsledků finanční analýzy by se k slabým stránkám dala řadit likvidita podniku. 

U všech tří ukazatelů měly podnikové likvidity spíše stoupající tendenci a byly výrazně 
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vyšší než oborové hodnoty. Podnik by si také měl dát pozor na rentabilitu. Ačkoliv 

v prvních třech letech byly výsledky poměrně dobré a většina i nad oborovými 

hodnotami, v dalších letech začaly všechny rentability klesat. V roce 2018 jsou rentability 

procentuálně velmi nízké a pod oborovými hodnotami. Nejhorších výsledků dosahuje 

rentabilita tržeb.  

Příležitostí pro společnost by mohla být současná ekonomická, a zároveň také zahraniční 

situace. Minimálně v následujících dvou letech není jisté, v jaké míře bude možné 

vycestovat do zahraničí. Navíc je zde také možnost, že jiné státy nebudou do svých zemí 

pouštět cizince. Spousta lidí však bude mít obavy a raději vyhledají destinace 

v České republice, což by pro společnost znamenalo více zákazníků. Příležitostí 

pro ATC Merkur je rozšíření ubytovacích prostor. Jelikož kapacita je na celé léto většinou 

již plně obsazena, kemp by mohl investovat do dalších druhů ubytování. Další formou 

investice by mohla být rekonstrukce ubytovacích prostor, zejména bungalovů. Zlepšení 

jejich špatného stavu by mohlo zvednout jejich hodnotu a tvořilo by lepší dojem 

na návštěvníky. Společnost má také velmi výhodnou polohu. V okolí Novomlýnských 

nádrží se nachází několik dalších kempů, všechny jsou však výrazně menší, 

takže konkurence není příliš vysoká. Merkur se nachází u hranic s Rakouskem, nedaleko 

Brna a v těsné blízkosti s Mikulovem a Pálavou. Vedle kempu je vystavěn Aqualand 

Moravia, v okolí je spousta cyklostezek a vinných sklepů. V blízkosti kempu by se měla 

stavět dálnice z Brna do Vídně, čímž by se také mohl zvýšit počet zákazníků.  

Jako hrozba by mohla být považována budoucí ekonomická situace. Vzhledem 

k současné situaci vyvolané koronavirem je pravděpodobné mírné utlumení ekonomiky, 

a to jak tuzemské, tak i celosvětové. Zatím však není jisté, jak se situace bude vyvíjet a 

jak dlouho by recese mohla trvat. Každoročním rizikem pro společnost je také nepříznivé 

počasí v průběhu sezóny. V posledních letech jsou však léta velmi teplá, což nahrává 

dalšímu riziku, a to je špatný stav vody v lagunách. Nepříjemným faktem také je, že více 

ubytovaných škodí životnímu prostředí a přírodě v okolí. Jelikož je provoz společnosti 

limitován na letní období, každý rok se tedy hledají noví sezónní zaměstnanci. Je těžké 

najít kvalitní pracovníky, jelikož práce je obtížná a stresující. Zvýšení nezaměstnanosti 

by však mohlo vést k větším možnostem výběru pracovníků. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Poslední část této bakalářské práce bude zaměřena na návrhy na zlepšení současné 

finanční situace společnosti Pasohlávská rekreační s.r.o. Výsledky finanční analýzy 

poukazují na velmi dobré hospodaření podniku, přesto se však našlo několik nedostatků, 

které by se daly vylepšit. Navrhovaná opatření jsou následující: 

• provádění finanční analýzy, 

• zlepšení výsledků likvidity, 

o rozšíření ubytovacích kapacit, 

o rekonstrukce ubytovacích jednotek, 

• zlepšení výsledků rentability. 

4.1 Provádění finanční analýzy 

Dle poskytnutých informací společnost neprovádí finanční analýzu, proto prvním 

doporučením bude její pravidelné zpracovávání. Finanční analýza může podniku účinně 

určit nedostatky, dopady přijatých rozhodnutí nebo případné faktory, které by na podnik 

mohly působit, a to negativně i pozitivně. Zároveň může sloužit jako podklad pro nová 

rozhodnutí nebo kontrolu a zlepšení hospodaření společnosti. 

Podnik může výsledky svých výpočtů porovnávat s oborovými průměry, jak tomu bylo 

v této bakalářské práci, nebo s konkurenční společností, kde je však vhodné zvolit 

takovou, která svou velikostí odpovídá společnosti Pasohlávská rekreační s.r.o. 

4.1.1 Struktura finanční analýzy 

Jako první by bylo vhodné zpracování analýzy vnějšího prostředí. Ať už si podnik vybere 

SLEPTE analýzu, která byla zpracována v této bakalářské práci, nebo jiný druh vnější 

analýzy. Podnik se tak dozví o všech vlivech vnějšího prostředí, které by na něj mohly 

mít jak pozitivní, tak i negativní vliv. 

Jako první by měla být zpracována horizontální a vertikální analýza. Podnik tímto 

způsobem získá informace, jak se jednotlivé položky výkazů vyvíjí v časové řadě, 

a zároveň přehledně vidí strukturu všech částí rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 



69 

Z ukazatelů likvidity by společnost měla sledovat zejména běžnou a okamžitou 

likviditu. Jelikož společnost nemá vysoké zásoby, výsledky pohotové likvidity jsou 

přibližně stejné jako hodnoty běžné likvidity, proto není nutno analyzovat pohotovou 

likviditu tak často. Společnost měla výsledky těchto tří ukazatelů příliš vysoké, proto by 

si je měla v budoucnu hlídat a klást na jejich kontrolu větší důraz. 

Z ukazatelů rentability je samozřejmostí sledovaní rentability aktiv a vlastního kapitálu. 

Jelikož společnost poměrně často pořizuje nový dlouhodobý majetek, měla by také 

sledovat rentabilitu dlouhodobých zdrojů. Rentabilita tržeb byla pro podnik 

problémovější, proto by podnik měl na tento ukazatel výrazněji dohlížet. 

Ukazatele zadluženosti jsou taktéž důležité, zejména pokud by podnik plánoval 

financování cizími zdroji. Pro zjednodušení podnik může sledovat buď pouze celkovou 

zadluženost, nebo koeficient samofinancování, jelikož se tyto dva ukazatele doplňují. 

Pro lepší vypovídací schopnost poté podnik může vypočíst i míru zadluženosti. 

Ukazatele aktivity je také vhodné sledovat, zároveň však společnost dosahuje velmi 

dobrých hodnot u všech ukazatelů, proto tato kontrola nemusí být tak častá. Vhodné je 

sledovaní obratu aktiv a dlouhodobých zdrojů. Zároveň by společnost měla porovnávat 

doby obratu závazků a pohledávek. Pohledávky společnosti jsou však kvůli dobrému 

nastavení splatnosti hrazeny včas, stejně tak se také podnik snaží platit své závazky včas. 

Soustavy ukazatelů, jako jsou například Altmanův index finančního zdraví nebo Index 

důvěryhodnosti IN, by určitě měly být zařazeny do pravidelné finanční analýzy. 

Tyto analýzy jsou důležitým a vhodným způsobem zjišťování finanční situace firmy. 

Zejména by měla provádět analýza Indexu důvěryhodnosti IN, jelikož byl tento ukazatel 

vytvořen speciálně pro podmínky českého trhu. 

4.1.2 Časový plán zpracovávání finanční analýzy 

Společnost by si měla pevně stanovit, v jakém časovém rozmezí jednotlivé části analýzy 

zpracovávat. Jeden z návrhů je v následující tabulce: 
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Tabulka č. 28: Časový plán zpracovávání finanční analýzy 

Část analýzy Frekvence zpracovávání 

Vnější analýza pololetně 

Absolutní ukazatele ročně 

Ukazatele likvidity čtvrtletně 

Ukazatele rentability čtvrtletně 

Ukazatele zadluženosti pololetně 

Ukazatele aktivity ročně 

Soustavy ukazatelů ročně 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vnější analýza byla navržena na pololetní zpracovávání, samozřejmě však záleží, 

jak velké a časté jsou změny v okolí. Například v minulých letech, kdy byl stálý 

hospodářský růst a nebyly předpoklady velkých změn, by stačil tento druh analýzy jednou 

ročně. V současném roce však koronavirus velmi ovlivnil celkové dění, a to jak tuzemské, 

tak celosvětové, proto je vhodné provést toto zhodnocení častěji. 

Ukazatele likvidity a rentability mají kvůli horším výsledkům doporučené zpracování 

čtvrtletně. Pokud se hodnoty zlepší, je možné tuto dobu změnit na pololetní. Ukazatele 

zadluženosti byly navrhnuty na pololetní zhotovování. Zde bude však záležet, jak se bude 

měnit způsob financování. V případě využití cizích zdrojů je možné častější sledování. 

U čtvrtletních a pololetních ukazatelů je vhodné počítání před a po sezónou.  

Ostatní ukazatele, které byly navrhnuty na roční zpracovávání, by bylo účelné počítat 

v období březen-květen. V této době má již společnost výkazy za předcházející období a 

zároveň se nachází před novou sezónou. Zejména doba obratu pohledávek by se měla 

vyhodnocovat v březnu či dubnu, kdy by měly být zaplaceny všechny rezervace.  

4.2 Zlepšení výsledků likvidity 

Výsledky finanční analýzy vypovídají o tom, že hodnoty všech tří druhů likvidit podniku 

vykazují velmi vysoké hodnoty, zejména v porovnání s oborovými průměry. Z toho tedy 

vyplývá, že podnik neefektivně využívá své finanční zdroje, které by mohly být využity 

s vyšší výnosností. Společnost tedy disponuje volnými zdroje, které by měla investovat.  
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Nejvhodnější investicí je investice do rozvoje společnosti. Společnost by své volné 

prostředky mohla vložit do zlepšení stavu kempu Merkur, případně zařízení Laguna, 

kde je poměrně velká možnost investic do oprav nebo nových možností ubytování. 

V následujících podkapitolách jsou navržena dvě tato zlepšení, jedná se o rozšíření 

ubytovacích kapacit a rekonstrukci ubytovacích jednotek. Z těchto forem investic budou 

firmě plynout přímé výnosy, které se získají z navýšení ceny a v případě rozšíření kapacit 

z poskytování nového druhu ubytování. 

4.2.1 Rozšíření ubytovacích kapacit 

Na základě výsledků vnější i vnitřní analýzy podniku bylo zjištěno, že Pasohlávská 

rekreační s.r.o. je prosperující společnost a nachází se ve velmi dobré finanční situaci. 

Za předpokladu, že stále bude mít přívětivé výsledky hospodaření a volné zdroje, nabízí 

se otázka investice. Jednou z variant je investice do rozšíření ubytovacích prostor kempu. 

Obecné informace a lokace 

Pro toto rozšíření by nejvhodnější bylo postavení dalších apartmánů. Ty jsou velice 

oblíbené a téměř plně obsazené i mimo hlavní sezónu. Apartmány by dohromady byly 4, 

dva čtyřlůžkové a dva dvoulůžkové. Dohromady tedy 12 lůžek. Apartmány jsou 

konstruovány jako spojené jednou zdí u sebe, viz obrázek č. 3. 

 

Obrázek č. 3: Apartmán 

(Zdroj: Autokemp Merkur, 2020) 

Pro umístění nových kapacit je několik možností. Uvnitř kempu by se mohla vyčlenit část 

na tzv. louce, kde se nyní nachází volná plocha pro stanování. Další možností je umístit 

apartmány v blízkosti karavanových stání ATC I, kde by se případně část boxů zrušila. 

Možností je také umístění v prostoru za velkou lagunou, to už je však poměrně daleko 



72 

od centra kempu. Alternativou je umístění těchto apartmánů do nově rozšířené části 

kempu. Obec Pasohlávky vlastní několik pozemků v těsné blízkosti kempu. Vzhledem 

ke skutečnosti, že je obec Pasohlávky jediným společníkem podniku, nebyly by zde 

vynaloženy další náklady. Několik pozemků je také vlastněno soukromníky, od kterých 

by byl případně možný odkup, pokud by rozšíření mělo být větších rozměrů. Pro tento 

návrh se však bude počítat s pozemky ve vlastnictví obce (Upraveno podle Katastru 

nemovitostí, 2020). 

Plán nákladů 

Do počátečních nákladů jsou zahrnuty výdaje na výstavbu a stavební práce apartmánů a 

vybavení interiéru. V plánu nejsou vyčleněny náklady na projektovou dokumentaci, 

jelikož tu již kemp má vypracovanou ze stavby minulých apartmánů. 

Tabulka č. 29: Plán nákladů interiéru (ceny včetně DPH) 

Místnost Dvoulůžko Čtyřlůžko 

Ložnice (čtyřlůžko – 2x) 29 000 Kč 52 000 Kč 

Kuchyně 26 970 Kč 29 600 Kč 

Koupelna 17 800 Kč 17 800 Kč 

Terasa 4 000 Kč 4 000 Kč 

Rezerva – zaokrouhlení 2 230 Kč 2 600 Kč 

Celkem 80 000 Kč 106 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování podle IKEA, JYSK, OBI, DATART, 2020) 

V tabulce č. 29 jsou uvedeny výdaje na vybavení interiéru, které jsou rozděleny 

podle jednotlivých místností. Ceny jsou stanoveny za dva dvoulůžkové a dva čtyřlůžkové 

apartmány. Pravděpodobné také je, že společnost může při nákupu více kusů získat 

množstevní slevy, které však nejsou zahrnuty v tomto plánu. 

Tabulka č. 30: Plán nákladů nových apartmánů (ceny včetně DPH) 

Výdaj Dvoulůžko Čtyřlůžko 

Výstavba 1 800 000 Kč 2 300 000 Kč 

Interiér 80 000 Kč 106 000 Kč 

Celkem 1 880 000 Kč 2 406 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování, ceny výstavby stanoveny na základě konzultace s odborníkem) 

V ceně výstavby jsou mimo jiné zahrnuty také stavební práce, materiál, povolení, revize 

a kolaudace. Ceny jsou opět stanoveny za dva dvoulůžkové a dva čtyřlůžkové apartmány. 

U výstavby je možnost poskytnutí určité slevy, pokud by jich bylo realizováno více. 
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Do plánu nákladů nejsou zahrnuty náklady personální a na marketing. Společnost je 

na trhu již známá, proto stačí na nový typ ubytování upozornit na svých webových 

stránkách, případně na sociálních sítích. Personál společnosti funguje celkově 

pro všechny formy ubytování a není třeba najímat další. 

Celkové náklady na výstavby nových apartmánů jsou ve výši 4 286 000 korun. 

Plán výnosů 

Apartmány budou dohromady čítat 12 lůžek. Podle aktuálního ceníku (Autokemp 

Merkur, 2020) je ve vedlejší sezóně cena za lůžko pro dospělou osobu 550 korun na noc, 

pro dítě 400 korun na noc. V hlavní sezóně jsou možné pouze týdenní pobyty, zde je cena 

pro dvoulůžkový apartmán 8 890 korun na týden, pro čtyřlůžkový 16 240 korun na týden. 

Jelikož je se jedná o nové apartmány, ceny by se daly navýšit a stanovit následovně: 

Tabulka č. 31: Plán cen apartmánů ve vedlejší a hlavní sezóně (ceny včetně DPH) 

Typ apartmánu 

Vedlejší sezóna 

(cena za noc) Hlavní sezóna 

(cena za týden) 
dospělí dítě 

Dvoulůžkový 
600 Kč 450 Kč 

9 800 Kč 

Čtyřlůžkový 18 500 Kč 

(Zdroj: Upraveno podle Ceníku ubytování Autokempu Merkur, 2020) 

Letošní sezóna měla být zahájena 9. dubna 2020 a ukončena 30. října 2020. Ačkoliv byl 

termín otevření z důvodu koronaviru posunut, v návrhu se bude vycházet z původního 

časového plánu. Hlavní sezóna je plánovaná od 27. června do 29. srpna, což je dohromady 

9 týdnů. Vedlejší sezóna v ostatních měsících dohromady čítá přibližně 142 dní 

(Upraveno podle Autokempu Merkur, 2020).  

Předpokladem je, že v hlavní sezóně budou apartmány využity ze 100 % a ve vedlejší 

sezóně bude obsazenost 60 %. Dále se předpokládá, že čtyřlůžkový apartmán bude 

obsazen dvěma dospělými a dvěma dětmi, dvoulůžkový apartmán dvěma dospělými. 

Tabulka č. 32: Plán výnosů nových apartmánů (ceny včetně DPH) 

Typ apartmánu 
Vedlejší sezóna Hlavní sezóna 

Noc 60 % obs. Týden 100 % obs. 

2 dvoulůžkové 2 400 Kč 204 480 Kč 19 600 Kč 176 400 Kč 

2 čtyřlůžkové 4 200 Kč 357 840 Kč 37 000 Kč 333 000 Kč 

Celkem 6 600 Kč 562 320 Kč 56 600 Kč 509 400 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V tabulce č. 32 jsou vidět jednotlivé výnosy ve vedlejší a hlavní sezóně. Vedlejší sezóna 

je rozdělena na výnosy za noc a výnosy při 60 % obsazenosti. Ve sloupci hlavní sezóny 

jsou výnosy za týden a výnosy při 100 % obsazenosti. 

Celkem tedy výnosy vychází 1 071 720 korun za jednu sezónu. 

Porovnání nákladů a výnosů, forma financování 

Počáteční výdaje na tuto investici tedy tvoří 4 286 000 korun a výnosy za jeden rok 

vychází na 1 071 720 korun. Pokud by se nebralo v úvahu nic jiného než tyto počáteční 

náklady a předpokládané výnosy za rok, výnosy by pokryly náklady přibližně za 4 roky.  

Společnost by mohla samozřejmě financovat investici ze svých zdrojů. Další možností je 

částečné financování ze strany Obce Pasohlávky, jakožto jediným společníkem. 

Obecně se však doporučuje použití cizího kapitálu, případná kombinace obou zmíněných. 

Podle výpočtů ukazatelů zadluženosti společnost své úvěry splácí a míra zadluženosti je 

velmi nízká. Podnik by tedy neměl mít problém se získáním úvěru. Pro tuto investici by 

byla vhodná kombinace vlastního a cizího kapitálu. 

4.2.2 Rekonstrukce ubytovacích jednotek 

Další možnou formou investice je rekonstrukce již stávajících ubytovacích jednotek 

v Kempu Merkur, a to zejména bungalovů nebo obytných buněk. Návrh bude aplikován 

na komplex bungalovů BII. V této části se nachází 14 bungalovů, z toho 8 má dvě patra.  

 

Obrázek č. 4: Současná podoba bungalovů 

(Zdroj: Autokemp Merkur, 2020) 
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Plán nákladů 

Náklady jsou rozlišeny na stavební práce a interiér. Ve stavebních pracích jsou zahrnuty 

práce malířské, zednické, klempířské, elektrikářské, instalatérské, obkládací a podlahové, 

všechny včetně materiálu. Zároveň zde byly započteny výměny oken a dveří. Ceny jsou 

rozpočítány podle počtu lůžek a typu bungalovu, a to jako bungalovy, které mají jen 

přízemí, dále bungalovy s podkrovím, kde je jeden pokoj pro 2-3 osoby, a bungalovy 

s podkrovím, kde jsou dva pokoje pro 4-5 lidí. V tabulce č. 33 jsou znázorněny počty 

lůžek pro přízemí a podkroví zvlášť a poté jsou vyčísleny náklady na stavební práce a 

náklady na interiér na každý bungalov zvlášť. 

Tabulka č. 33: Plán nákladů rekonstrukce (ceny včetně DPH) 

Číslo 

pokoje 
Přízemí Podkroví 

Stavební 

práce 
Interiér Celkem 

201 3 / 90 100 Kč 29 425 Kč 119 525 Kč 

202 4 / 90 100 Kč 33 560 Kč 123 660 Kč 

203 3 / 90 100 Kč 29 425 Kč 119 525 Kč 

204 2 4 124 300 Kč 41 830 Kč 166 130 Kč 

205 3 2 110 700 Kč 37 695 Kč 148 395 Kč 

206 / 2 110 700 Kč 25 290 Kč 135 990 Kč 

207 3 / 90 100 Kč 29 425 Kč 119 525 Kč 

208 2 4 124 300 Kč 41 830 Kč 166 130 Kč 

209 3 2 110 700 Kč 37 695 Kč 148 395 Kč 

210 / 5 124 300 Kč 37 695 Kč 161 995 Kč 

211 1 3 110 700 Kč 33 560 Kč 144 260 Kč 

212 1 2 110 700 Kč 29 425 Kč 140 125 Kč 

213 3 / 90 100 Kč 29 425 Kč 119 525 Kč 

214 3 / 90 100 Kč 29 425 Kč 119 525 Kč 

Rezerva / / / / 67 295 Kč 

Celkem 31 24 1 467 000 Kč 465 705 Kč 2 000 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování, počty lůžek podle Autokempu Merkur, ceny stavebních prací podle Ceníky 

řemesel, SIKO, OBI, Okna Macek a na základě konzultace s odborníkem, ceny interiéru podle IKEA, 

JYSK, OBI, DATART, 2020) 

Ceny interiéru byly převzaty z předešlého návrhu. Interiér zahrnuje náklady, které jsou 

stejné pro všechny bungalovy, a poté náklady podle počtu lůžek. Ceny mohou být odlišné 

podle výběru dodavatele, zároveň je velmi pravděpodobné poskytnutí množstevní slevy.  

Celkové náklady vyšly na 1 932 705 korun, částka byla dorovnána do 2 milionů korun, 

kdy rozdíl 67 295 korun je vyčleněn jako rezerva pro nečekané výdaje. 
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Plán výnosů 

Výnosy byly stanoveny podobně jako při návrhu rozšíření ubytovacích kapacit. Ceny 

byly odvozeny a navýšeny od aktuálního ceníku (Autokemp Merkur, 2020). Ve vedlejší 

sezóně je cena stanovena za noc, a to rozdílně pro dospělou osobu a dítě. V hlavní sezóně 

opět platí týdenní pobyty, tady se však ceny liší podle dispozice bungalovu. 

Tabulka č. 34: Plán cen bungalovů ve vedlejší a hlavní sezóně (ceny včetně DPH) 

Typ bungalovu 

Vedlejší sezóna 

(cena za noc) Hlavní sezóna 

(cena za týden) 
dospělí dítě 

2-lůžkový podkroví 

400 Kč 350 Kč 

6 850 Kč 

3-lůžkový přízemí 9 550 Kč 

3-lůžkový podkroví 10 110 Kč 

4-lůžkový přízemí 11 160 Kč 

4-lůžkový podkroví 12 980 Kč 

5-lůžkový podkroví 13 960 Kč 

6-lůžkový podkroví 16 130 Kč 

(Zdroj: Upraveno podle Ceníku ubytování Autokempu Merkur, 2020) 

Vedlejší sezóna je opět počítána za 142 dnů a hlavní sezóna je vymezena 9 týdny 

(Upraveno podle Autokempu Merkur, 2020). Předpokladem je, že v hlavní sezóně bude 

obsazenost bungalovů 100 % a ve vedlejší sezóně 60 %. 

Počítáno je s předpokladem, že dvoulůžkové a třílůžkové bungalovy budou obsazeny 

pouze dospělými, čtyřlůžkové dvěma dospělými a dvěma dětmi, pětilůžkové dvěma 

dospělými a třemi dětmi a šestilůžkové třemi dospělými a třemi dětmi. Cena je následně 

přepočítána podle počtu jednotlivých typů bungalovů. 

Tabulka č. 35: Plán výnosů bungalovů po rekonstrukci (ceny včetně DPH) 

Typ bungalovu 
Počet 

bungalovů 

Vedlejší sezóna Hlavní sezóna 

Noc 60 % obs. Týden 100 % obs. 

2-lůžkový podkroví 1 800 Kč 68 160 Kč 6 850 Kč 61 650 Kč 

3-lůžkový přízemí 5 6 000 Kč 511 200 Kč 47 750 Kč 429 750 Kč 

3-lůžkový podkroví 1 1 200 Kč 102 240 Kč 10 110 Kč 90 990 Kč 

4-lůžkový přízemí 1 1 500 Kč 127 800 Kč 11 160 Kč 100 440 Kč 

4-lůžkový podkroví 1 1 500 Kč 127 800 Kč 12 980 Kč 116 820 Kč 

5-lůžkový podkroví 3 5 550 Kč 472 860 Kč 41 880 Kč 376 920 Kč 

6-lůžkový podkroví 2 4 500 Kč 383 400 Kč 32 260 Kč 290 340 Kč 

Celkem 14 21 050 Kč 1 793 460 Kč 162 990 Kč 1 466 910 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V tabulce č. 35 jsou vypočteny jednotlivé výnosy za vedlejší a hlavní sezónu. Výnosy 

ve vedlejší sezóně jsou rozčleněny na výnosy za noc a výnosy při 60 % obsazenosti. 

Hlavní sezóna obsahuje sloupce, kde jsou výnosy za týden a výnosy při 100 % 

obsazenosti. 

Celkem tedy výnosy vychází 3 260 370 korun za jednu sezónu. 

Porovnání nákladů a výnosů, forma financování 

Náklady byly tedy propočtem stanoveny na 2 mil. korun. Pro zhodnocení výnosů 

této investice je vhodnější jejich porovnání před rekonstrukcí a po rekonstrukci.  

Tabulka č. 36: Výnosy před a po rekonstrukci bungalovů (ceny včetně DPH) 

Výnosy 
Vedlejší sezóna Hlavní sezóna 

Noc 60 % obs. Týden 100 % obs. 

Před rekonstrukcí 15 550 Kč 1 324 860 Kč 142 340 Kč 1 281 060 Kč 

Po rekonstrukci 21 050 Kč 1 793 460 Kč 162 990 Kč 1 466 910 Kč 

Rozdíl 5 500 Kč 468 600 Kč 20 650 Kč 185 850 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě předchozích výpočtů a Ceníku ubytování Autokempu Merkur, 

2020) 

Celkový rozdíl mezi výnosy před a po rekonstrukci je 654 450 korun včetně DPH. Pokud 

by se tedy braly v úvahu pouze tyto výnosy z rekonstrukce, náklady by byly výnosy 

pokryty přibližně za tři roky. 

Návrhy pro financování této investice jsou obdobné jako při rozšiřování ubytovacích 

kapacit. Podnik má několik možností. První z nich je vlastní financování, společnost by 

dokázala tuto investici financovat z peněžních prostředků na účtech. Dále by část 

investice mohla pokrýt Obec Pasohlávky, která je jediným společníkem. Společnost by 

také mohla využít cizího kapitálu, u kterého by neměl být problém k jeho získání, jelikož 

podnik se nachází v dobré finanční situaci a své úvěry z minulých let pravidelně splácí. 

A poslední variantou je kombinace využití vlastního a cizího kapitálu.  

V následující tabulce je znázorněno, jak by mohl vypadat výkaz zisku a ztrát po této 

rekonstrukci. Hodnoty položek byly nezměněné brány z roku 2018, tedy je to zpracováno 

za předpokladu stejných ostatních nákladů a výnosů. Taktéž je to sestaveno 

s předpokladem, že investice bude financována z vlastních zdrojů. 
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Tabulka č. 37: Výkaz zisku a ztrát před a po rekonstrukci (v tis. Kč) 

Označení Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 2018 20xx 

I. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 58 972    59 541    

II. Tržby za prodej zboží 1 817    1 817    

A. Výkonová spotřeba 35 359    35 359    

D. Osobní náklady 18 964    18 964    

E. Úprava hodnot v provozní činnosti 2 898    2 965    

III. Ostatní provozní výnosy 1343 1343 

F. Ostatní provozní náklady 3772 3772 

* Provozní výsledek hospodaření 1 139    1 641    

J. Nákladové úroky 5 5 

VII. Ostatní finanční výnosy 12 12 

K. Ostatní finanční náklady 313 313 

* Finanční výsledek hospodaření  -306    -306    

** Výsledek hospodaření před zdaněním 833    1 335    

L. Daň z příjmů 157    254    

** Výsledek hospodaření po zdanění 676    1 081    

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě předchozích výpočtů a účetních výkazů společnosti za rok 2018) 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly zvýšeny o částku rozdílu výnosů, které 

byly vypočteny v tabulce č. 36, sníženou o DPH 15 %, dohromady tedy o částku 

569 tisíc korun. V nákladech se promítly odpisy zrekonstruované části. Ty byly počítány 

zrychleně jako 5. odpisová skupina, v prvním roce odepisování tedy částka vycházela 

na 67 tisíc korun. Předpokladem zde je, že všechny provozní náklady, které se 

k bungalovům vztahují (např. praní prádla, úklid), zůstávají stejné. Zároveň nebyl 

vyčíslen pokles nákladů na opravy a udržování u bungalovů, který je dost pravděpodobný. 

Tučně zvýrazněné položky v tabulce jsou poté ty, u kterých byla zaznamenána změna. 

Výpočet likvidity po rekonstrukci 

Pro znázornění této změny v likviditě bude vypočítána běžná likvidita podle vzorce 

uvedeného v teoretické části. K tomuto výpočtu jsou potřeba další doplňující údaje, které 

jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Tabulka č. 38: Předpokládané položky aktiv po rekonstrukci (v tis. Kč) 

Označení ROZVAHA – Aktiva 2018 20xx 

   AKTIVA CELKEM     24 890       25 392     

 B   Dlouhodobý majetek     15 338       17 271     

 B.I.   Dlouhodobý nehmotný majetek         146            146     

 B.II.   Dlouhodobý hmotný majetek     15 192       17 125     

 C.   Oběžná aktiva       9 439         8 008     

 C.I.   Zásoby         531            531     

 C.II.   Pohledávky       2 746     2 746 

 C.IV.   Peněžní prostředky       6 162     4 731 

 D.   Časové rozlišení aktiv         113     113 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě předchozích výpočtů a účetních výkazů společnosti za rok 2018) 

Dlouhodobý majetek byl zvýšen o 2 miliony korun a následně snížen o hodnotu odpisů 

67 tisíc korun. Peněžní prostředky byly sníženy o 2 miliony korun a poté zvýšeny 

o 569 tisíc korun, jakožto tržby. Běžná likvidita tedy vychází následovně: 

Tabulka č. 39: Předpokládaná běžná likvidita po rekonstrukci 

  2018 20xx 

Oběžná aktiva 9 439 8 008 

Krátkodobé závazky 2 373 2 373 

Běžná likvidita 3,978 3,375 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě předchozích výpočtů a účetních výkazů společnosti za rok 2018) 

Krátkodobé závazky byly ponechány ve stejné hodnotě. Z výpočtu tedy jde vidět pokles 

hodnoty běžné likvidity, a to o 0,6. V dalších letech je pravděpodobný další mírný pokles, 

zejména pokud by se společnost rozhodla rekonstruovat další sekci bungalovů. 
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4.3 Zlepšení výsledků rentability 

Společnost měla v roce 2018 u všech druhů rentabilit nejnižší hodnoty, které byly zároveň 

nižší než oborové průměry. Nejhorších výsledků však ve všech sledovaných letech 

dosahuje rentabilita tržeb, ta má pokaždé nižší hodnoty než podniky v odvětví. 

Jak již byl výpočet rentability tržeb zmíněn v teoretické části, obsahuje poměr výsledku 

hospodaření před zdaněním a tržeb. Ze vzorce by tedy logickou variantou bylo zvýšení 

výsledku hospodaření, za pomoci snížení nákladů a zvýšení výnosů. Náklady společnosti 

není jednoduché snížit, většina nákladů totiž putuje na provoz Kempu Merkur nebo 

zařízení Laguna, kde není moc prostoru pro optimalizaci. Vhodnější by tedy bylo 

zaměření na výnosy. Největší část výnosů společnosti tvoří tržby, ty jsou ale obsaženy 

ve jmenovateli vzorce, proto by zvýšení této hodnoty mělo být nastaveno tak, 

aby zbytečně nesnižovala hodnotu ukazatele. Nejlépe tedy s nejnižšími náklady. 

Nabízela by se možnost zvýšení cen ubytování. Společnost však svůj ceník pravidelně 

obnovuje a ceny zvedá, zároveň však jsou již nastaveny do takové výše, která odpovídá 

kvalitě nabízených služeb.  

Zvýšení výnosů by také bylo možné provést pomocí investicí. Jak již bylo zmíněno 

v předchozím návrhu, společnost má volný kapitál, který by bylo vhodné zhodnotit. 

U návrhu na zlepšení likvidity byly doporučeny dvě investice do vlastní společnosti, 

díky kterým by bylo možné zvýšení výsledku hospodaření. Pokud by se vycházelo 

z návrhu rekonstrukce bungalovů, rentabilita by po realizaci vycházela následovně: 

Tabulka č. 40: Předpokládaná rentabilita tržeb po rekonstrukci (v %) 

  2018 20xx 

EBIT 838 1 340 

Tržby 60 789 61 358 

Rentabilita tržeb 1,38 % 2,18 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě předchozích výpočtů a účetních výkazů společnosti za rok 2018) 

Hodnoty byly převzaty z tabulky č. 37, kde je stanovena možná podoba výkazu zisku a 

ztrát. Tržby byly zvýšeny o 569 tisíc korun (částka bez DPH), v nákladech se poté 

rekonstrukce promítne postupně v odpisech, proto tedy náklady nesnížily výsledek 

hospodaření o příliš vysokou částku. Z tabulky tedy vyplývá předpokládaný růst 

rentability tržeb, a to na 2,18 % z hodnoty 1,38 %, která byla zaznamenána v roce 2018. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace společnosti Pasohlávská 

rekreační s.r.o., která provozuje Autokemp Merkur a Rekreační zařízení Laguna, 

a navržení možných opatření vedoucích ke zlepšení této situace. Byla provedena finanční 

analýza za roky 2014-2018, ke které byly využity účetní výkazy podniku. 

V první části práce byla vymezena teoretická východiska, která byla následně aplikována 

v další části. Nejprve byla zpracována analýza vnějšího prostředí, následně pak bylo 

hospodaření podniku hodnoceno pomocí analýzy absolutních, rozdílových, poměrových 

a soustav ukazatelů. Tyto výpočty byly srovnány s oborovými průměry a na základě 

těchto výsledků byly v poslední části stanoveny návrhy ke zlepšení finanční situace. 

Většina vypočtených ukazatelů vycházela v příznivých hodnotách, v porovnání 

s podniky v odvětví měla společnost problémovější pouze ukazatele likvidity a 

rentability.  

Všechny tři druhy likvidity společnosti vycházely ve velmi vysokých číslech, z čehož 

vyplívá, že společnost nepříliš efektivně hospodařila se svými finančními zdroji, které by 

mohly vynášet větší výnos. Z analýzy rentability dosahovala nejhorších výsledků 

rentabilita tržeb. Ta měla ve všech letech velmi nízké hodnoty v porovnání s oborovými 

průměry. V návrzích byly zpracovány dva druhy investice. Prvním druhem investice je 

rozšíření ubytovacích zařízení, tím druhým je poté rekonstrukce ubytovacích jednotek. 

U obou návrhů byl taktéž vyčíslen předpokládaný dopad na náklady a výnosy a následně 

vypočítána možná likvidita a rentabilita podniku. Dalším návrhem bylo také pravidelné 

zpracovávání finanční analýzy. 

Finanční analýza prokázala, že společnosti Pasohlávská rekreační s.r.o. se daří dobře, 

je to prosperující a silný podnik a má stabilní postavení na trhu, které by si měla udržet i 

v budoucnu. Pokud by se rozhodla pro realizaci návrhů z této bakalářské práce, mělo by 

se hospodaření společnosti jen zlepšovat a jejich postavení na trhu jen růst.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ATC autokemp 

ČPK čistý pracovní kapitál 

ČPP  čisté pohotové prostředky 

ČPPF čistý peněžně-pohledávkový fond 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DHNM dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

DPH daň z přidané hodnoty 

EAT výsledek hospodaření po zdanění 

EBIT výsledek hospodaření před zdaněním a úhradou úroků 

HDP  hrubý domácí produkt 

ROA rentabilita aktiv 

ROCE rentabilita dlouhodobých zdrojů 
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ROS rentabilita tržeb 

VH výsledek hospodaření 

VZZ výkaz zisku a ztrát 
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti Pasohlávská rekreační s.r.o. za období 2014-2018 

Označení   Aktiva (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

   AKTIVA CELKEM  11 190    16 040    19 378    20 296    24 890    

 B   Dlouhodobý majetek  7 835    10 975    12 301    14 927    15 338    

 B.I.  

 Dlouhodobý nehmotný 

majetek  
  92    359    293    146    

 B.I.2.   Ocenitelská práva    92    319    171    46    

 B.I.2.1.   Software    92    319    171    46    

 B.I.4.  

 Ostatní dlouhodobý 

nehmotný majetek  
      122    100    

 B.I.5.1.  

 Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý nehmotný 

majetek  

    40        

 B.II.   Dlouhodobý hmotný majetek  7 835    10 883    11 942    14 634    15 192    

 B.II.1.2.   Stavby  589    569    1 187    2 649    5 201    

 B.II.2.  

 Hmotné movité věci a 

soubory hmotných movitých 

věcí  

5 327    6 085    10 154    11 173    9 197    

 B.II.7.  

 Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek  
1 898    4 229    601    812    794    

 B.II.8.  

 Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek  
21            

 C.   Oběžná aktiva  2 879    4 714    6 888    5 030    9 439    

 C.I.   Zásoby  213    241    297    318    531    

 C.I.1.   Materiál      13        

 C.I.5.   Zboží  213    241    284    318    531    

 C.II.   Pohledávky  1 905    1 525    1 020    1 182    2 746    

 C.II.1.   Dlouhodobé pohledávky      10        

 

C.II.1.5.3.   Dohadné účty aktivní  
    10        

 C.II.2.   Krátkodobé pohledávky  1 905    1 525    1 010    1 182    2 746    

 C.II.2.1.  

 Pohledávky z obchodních 

vztahů  
478    884    490    640    2 030    

 C.II.2.4.   Pohledávky – ostatní  1 427    641    520    542    716    

 

C.II.2.4.3.   Stát – daňové pohledávky  
1 427    641    519    542    682    

 

C.II.2.4.4.  

 Krátkodobé poskytnuté 

zálohy  
    1      34    

 C.IV.   Peněžní prostředky  761    2 948    5 371    3 530    6 162    

 C.IV.1  

 Peněžní prostředky v 

pokladně  
219    553    821    653    1 360    

 C.IV.2   Peněžní prostředky na účtech  542    2 395    4 550    2 877    4 802    

 D.   Časové rozlišení aktiv  476    351    389    339    113    

 D.1.   Náklady příštích období  476    351    389    339    113    

 



II 

 

Označení  Pasiva (v tis. Kč)  2014 2015 2016 2017 2018 

  Pasiva celkem 11 190    16 040    19 378    20 296    24 890    

A. Vlastní kapitál 3 856    7 323    13 748    16 563    21 239    

A.I. Základní kapitál 200    200    200    200    200    

A.I.1. Základní kapitál 200    200    200    200    200    

A.II. Ážio a kapitálové fondy     1 000    1 000    5 000    

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy     1 000    1 000    5 000    

A.III. Fondy ze zisku   10    10    10    10    

A.III.1. Ostatní rezervní fond   10    10    10    10    

A.IV. VH minulých let 2 422    3 646    7 113    12 538    15 353    

A.IV.1. 

Nerozdělený zisk minulých 

let 
2 422    3 646    7 113    12 538    15 353    

A.V. 

VH běžného účetního 

období 
1 234    3 467    5 425    2 815    676    

B.+C. Cizí zdroje 7 314    8 690    5 628    3 733    3 617    

C. Závazky 7 314    8 690    5 628    3 733    3 617    

C.I. Dlouhodobé závazky 6 090    6 064    3 670    2 439    1 244    

C.I.4. 

Závazky z obchodních 

vztahů 
6 086    6 059    3 648    2 420    1 226    

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 3    3    15    19    17    

C.I.9.3. Jiné závazky 1    2    7      1    

C.II. Krátkodobé závazky 1 224    2 626    1 958    1 294    2 373    

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 2        2      

C.II.4 

Závazky z obchodních 

vztahů 
615    1 793    632    528    1 449    

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 334    277    442    432    518    

C.II.8.4. 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

206    164    276    257    312    

C.II.8.5. 

Stát - daňové závazky a 

dotace 
67    392    608    75    94    

D. Časové rozlišení 20    27    2      34    

D.2. Výnosy příštích období 20    27    2      34    
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát společnosti Pasohlávská rekreační s.r.o. za období 

2014-2018 

Označení   VZZ (v tis. Kč)  2014 2015 2016 2017 2018 

I. 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
38 172    46 548    51 725    55 428    58 972    

II. Tržby za prodej zboží 1 424    1 415    1 500    1 629    1 817    

A. Výkonová spotřeba 25 116 28 833    29 107    30 641    35 359    

A.1. Náklady na prodej zboží 1 017    961    1 087    1 127    1 199    

A.2. Spotřeba materiálu a energie 7 251    7 440    8 205    7 413    8 338    

A.3. Služby 16 848    20 432    19 815    22 101    25 822    

D. Osobní náklady 9 811    11 098    13 130    17 582    18 964    

D.1. Mzdové náklady 7 414    8 390    9 732    13 064    14 074    

D.2. 

Náklady na sociální 

zabezpečení, zdravotní 

pojištění a ostatní náklady 

2 397    2 708    3 398    4 518    4 890    

E. 

Úprava hodnot v provozní 

činnosti 
1 052    1 331    1 827    2 598    2 898    

III. Ostatní provozní výnosy 87    252    229    582    1 343    

III.1. Tržby z prodaného DM 32    160    95    112    1 171    

III.2. Tržby z prodaného materiálu     29    18    3    

III.3. Jiné provozní výnosy 55    92    105    452    169    

F. Ostatní provozní náklady 2 058    2 550    2 598    3 070    3 772    

F.1. 

Zůstatková cena prodaného 

DM a materiálu 
27    19    5    323    1 171    

F.3. 

Daně a poplatky z provozní 

oblasti 
1 883    2 385    2 453    2 521    2 478    

F.4. 

Rezervy v provozní oblasti a 

komplexní náklady příštích 

období 

      13    -13    

F.5. Jiné provozní náklady 148    146    140    213    136    

* Provozní VH 1 646    4 403    6 792    3 748    1 139    

VI. 

Výnosové úroky a podobné 

výnosy 
2    1    1        

J. Nákladové úroky         5    

VII. Ostatní finanční výnosy 49    18    38      12    

K. Ostatní finanční náklady 171    196    232    334    313    

* Finanční VH -120    -177    -193    -334    -306    

** VH před zdaněním 1 526    4 226    6 599    3 414    833    

L. Daň z příjmů 292    759    1 174    599    157    

** VH po zdanění 1 234    3 467    5 425    2 815    676    

*** VH za účetní období 1 234    3 467    5 425    2 815    676    

* Čistý obrat za účetní období 39 732    48 234    53 493    57 639    62 144    

 


