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Abstrakt  

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Liponova, a.s.             

a návrhy na její zlepšení v období 2014 až 2018. Hodnocení společnosti je založeno na 

základě metod finanční analýzy, které jsou podrobně popsány v teoretické části.                   

V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na konkrétní společnosti                              

a realizována finanční analýza. Závěr práce je věnován navrženým opatřením, která se 

odvíjí na základě získaných výsledků. 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on evaluation of financial situation of company Liponova, 

a.s. and proposals for its improvement in the period of 2014 to 2018. The evaluation of 

company is based on the methods of financial analysis, which are describe in detail in the 

theoretical part. In the practical part of the thesis are theoretical knowledge applied to 

specific company and financial analysis is realize. The conclusion of bachelor thesis is 

devoted to the proposed measures, which are determined on the results obtained.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova  

finanční analýza, rozvaha, poměrové ukazatele, rozdílové ukazatele, SLEPTE analýza 

 

Keywords  

financial analysis, balance sheet, ratio indicators, differtial indicators, SLEPTE analysis 



 

 

Bibliografická citace  

MATOUŠKOVÁ, Petra. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

[online]. Brno, 2020 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-

prace/detail/124277. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

podnikatelská, Ústav financí. Vedoucí práce Michala Strnadová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/124277
https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/124277


 

 

Čestné prohlášení  

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila autorská 

práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících    

s právem autorským). 

V Brně dne 14. května 2020 

………………………………  

                                                    podpis studenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poděkování  

Ráda bych poděkovala své vedoucí bakalářské práce Ing. Michale Strnadové, Ph.D. za 

odborné vedení, připomínky a cenné rady při zpracování této bakalářské práce. Dále bych 

chtěla poděkovat firmě Liponova, a.s. za poskytnutí potřebných podkladů a informací.                   

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat mé rodině a kamarádům za trpělivost a podporu 

během celého studia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................. 11 

1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ ................................ 13 

1.1 Cíle práce ......................................................................................................... 13 

1.2 Metodika práce ................................................................................................. 13 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .......................................................... 14 

2.1 Úvod k finanční analýze ................................................................................... 14 

2.1.1 Uživatelé finanční analýzy ........................................................................ 14 

2.1.2 Konkurence ............................................................................................... 15 

2.1.3 Rizika finanční analýzy ............................................................................ 15 

2.2 Dokumenty pro zpracování finanční analýzy .................................................. 16 

2.2.1 Rozvaha .................................................................................................... 16 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty .................................................................................. 16 

2.2.3 Přehled o peněžních tocích ....................................................................... 16 

2.3 Metody a ukazatele finanční analýzy ............................................................... 17 

2.4 Analýza absolutních ukazatelů ......................................................................... 18 

2.4.1 Horizontální analýza ................................................................................. 18 

2.4.2 Vertikální analýza ..................................................................................... 18 

2.5 Analýza fondů finančních prostředků .............................................................. 19 

2.5.1 Čistý pracovní kapitál ............................................................................... 19 

2.5.2 Čisté pohotové prostředky ........................................................................ 19 

2.5.3 Čistý peněžně-pohledávkový fond ............................................................ 20 

2.6 Analýza poměrových ukazatelů ....................................................................... 20 

2.6.1 Ukazatele likvidity a platební schopnosti ................................................. 20 

2.6.2 Ukazatele rentability ................................................................................. 22 

2.6.3 Ukazatele zadluženosti ............................................................................. 23 



 

 

2.6.4 Ukazatele aktivity a využití majetku ........................................................ 25 

2.7 Analýza soustav ukazatelů ............................................................................... 28 

2.7.1 Bonitní modely ......................................................................................... 28 

2.7.2 Bankrotní modely ..................................................................................... 30 

2.8 Strategická analýza ........................................................................................... 33 

2.8.1 PESTLE analýza ....................................................................................... 33 

2.8.2 SWOT analýza .......................................................................................... 33 

3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE ....................................... 35 

3.1 Analyzovaná společnost ................................................................................... 35 

3.2 Strategická analýza ........................................................................................... 37 

3.2.1 PESTLE analýza ....................................................................................... 38 

3.3 Analýza absolutních ukazatelů ......................................................................... 40 

3.3.1 Horizontální analýza ................................................................................. 40 

3.3.2 Vertikální analýza ..................................................................................... 46 

3.4 Analýza rozdílových ukazatelů ........................................................................ 52 

3.5 Analýza poměrových ukazatelů ....................................................................... 54 

3.5.1 Analýza likvidity ....................................................................................... 54 

3.5.2 Analýza rentability .................................................................................... 56 

3.5.3 Analýza zadluženosti ................................................................................ 58 

3.5.4 Analýza aktivity ........................................................................................ 61 

3.6 Analýza soustav ukazatelů ............................................................................... 64 

3.6.1 Kralickův Quicktest .................................................................................. 65 

3.6.2 Altmanův index ......................................................................................... 66 

3.6.3 Index IN05 ................................................................................................ 67 

3.7 Zhodnocení analýzy současného stavu ............................................................ 69 

3.8 SWOT analýza ................................................................................................. 72 



 

 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ ............................................................................ 75 

4.1 Zpracování finanční analýzy ............................................................................ 75 

4.1.1 Struktura finanční analýzy ........................................................................ 75 

4.2 Prověření odběratelů ........................................................................................ 77 

4.2.1 Zavedení systému záloh ............................................................................ 78 

4.3 Řízení pohledávek ............................................................................................ 79 

4.3.1 Skonto ....................................................................................................... 79 

4.3.2 Faktoring ................................................................................................... 82 

4.4 Dotace .............................................................................................................. 85 

ZÁVĚR .......................................................................................................................... 87 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ............................................................................. 89 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ................................................ 92 

SEZNAM GRAFŮ ........................................................................................................ 94 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................. 95 

SEZNAM TABULEK ................................................................................................... 96 

SEZNAM VZORCŮ ..................................................................................................... 97 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 98 

 



11 

 

ÚVOD 

V dnešní době je vysoká konkurence, proto zdali chce společnost ustát tlak konkurentů, 

je nutné s nimi udržet krok, a tedy neustále inovovat a zlepšovat své portfolio.  

Také se velmi rychle mění trh, jeho situace, trendy a s tím spojené potřeby zákazníků. 

Kvůli tomu je nezbytné neustále analyzovat a kontrolovat požadavky zákazníků, reagovat 

na jejich přání a na základě toho neustále měnit ekonomický model společnosti.  

Aby mohla společnost posoudit svoji finanční situaci a případné potencionální riziko, je 

nutné zpracování finanční analýzy za pomocí vybraných ukazatelů. Je to jedna 

z nejdůležitějších věcí, na základě, které je možné rozhodovat o budoucím vývoji 

společnosti, nalézt slabé stránky nebo problémy společnosti. Výsledkem finanční analýzy 

jsou hodnoty ukazatelů, které může společnosti využít ke srovnání hodnot 

s konkurenčními společnostmi.  

Pro moji bakalářskou práci jsem si zvolila toto téma z důvodu aktuálnosti a důležitosti 

provádění finančního hodnocení podniků a jejich vzájemného srovnávání. Toto téma je 

velice důležité pro mnoho uživatelů, jak externích, tak interních zejména kvůli jeho 

využití v praxi.  

Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou definovány cíle práce                    

a metodika, jenž byla použita. V teoretické části práce je vysvětleno, co je to finanční 

analýza, související ukazatele a další důležité pojmy na základě doporučené literatury, 

sloužící k pochopení dané problematiky finanční analýzy. V další části práce je popsána 

historie analyzované společnosti, druh podnikání a následně je provedena finanční 

analýza. 

V analytické části jsou použity ukazatele ke konkrétním početním operacím a je počítáno 

s reálnými hodnotami získanými z účetních výkazů. Následně jsou zjištěné výsledky 

porovnány s oborovými hodnotami. Díky tomu lze stanovit finanční i výnosovou situaci 

společnosti a postavení společnosti na trhu, z čehož lze vyvodit určité závěry, jež povedou 

k poslední části práce.  

V závěru kapitoly je vypracována SWOT analýza, analyzující silné a slabé stránky uvnitř 

společnosti, a také možné příležitosti či případné hrozby z vnějšího prostředí. Následně 
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na základě zjištěné situace podniku budou stanoveny návrhy a doporučení, jež by mohla 

být přínosná pro budoucí vývoj společnosti a mohla by vést ke zlepšení hospodárnosti 

společnosti a maximalizaci zisku.  

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti       

Liponova, a.s. zabývající se především rostlinou a živočišnou výrobou, zemědělskou 

výrobou, truhlářstvím a podlahářstvím. Společnost je analyzována za posledních pět let 

v období od roku 2014 až 2018. Ke zpracování jsou použity výroční zprávy podniku za 

sledované období.   
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je na základě vypočítaných ukazatelů finanční analýzy 

navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace společnosti Liponova, a.s. Pro 

dosažení hlavního cíle je třeba aplikovat vybrané metody finanční analýzy a na základě 

těchto metod zhodnotit finanční situaci podniku, z které bude možné navrhnout zlepšení 

situace pro lepší vývoj společnosti. 

Dále budou stanoveny dílčí cíle, které vedou k dosažení hlavního cíle. Prvním dílčím 

cílem bude na základě literární rešerše sepsat teoretická východiska a vymezit základní 

pojmy. Dalším cílem bude uvést informace o analyzované společnosti a následně provést 

finanční analýzu, prostřednictvím vybraných ukazatelů. Dále bude nutné aplikovat tyto 

ukazatele a zhodnotit je, díky čemuž budu moci formulovat návrhy na zlepšení finanční 

situace podniku a tím bude naplněn hlavní cíl. 

1.2 Metodika práce 

Bakalářská práce bude rozdělena do tří hlavních částí, které se dále dělí do několika 

podkapitol. Do těchto částí patří teoretická část, analytická část a návrhová část. 

V teoretické části budou objasněny na základě odborné literatury základní pojmy, jež jsou 

v práci zmíněné a definovány ukazatele, metody a postupy analýzy. Nejprve bude 

popsáno, co znamená pojem finanční analýza a poté jednotlivé ukazatele potřebné pro 

zpracování samotné analýzy. 

V praktické části budou aplikovány poznatky z teoretické části a následně bude 

provedena finanční analýza prostřednictvím účetních výkazů. Díky oborovým hodnotám                

a následně jejich posouzení, lze dostat přehled o tom, jaká je hospodářská situace podniku 

na trhu.  

Poslední část bude návrhová, kde budou na základě výsledků předloženy návrhy, 

doporučení a opatření, jež povedou ke zlepšení finanční situace podniku, k odstranění 

problémů zjištěných provedenou analýzou a také k posílení konkurenceschopnosti 

společnosti na trhu.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

V této kapitole budou vymezeny základní teoretické pojmy týkající se finanční analýzy     

a její problematiky.  

2.1 Úvod k finanční analýze  

Prostřednictvím finanční analýzy lze získat zhodnocení finanční situace společnosti, díky 

ní lze zjistit, zda společnost vytváří zisk, zda efektivně využívá svá aktiva, zda je schopna 

splácet včas své závazky nebo zdali je společnost zadlužena (Knápková, Pavelková, 

Remeš, Šteker, 2017). 

Finanční analýza je také důležitá k získávání finančních zdrojů, ke stanovení optimální 

struktury, tedy k efektivnímu hospodaření s peněžními prostředky. Dále lze využít 

ukazatele finanční analýzy za jejichž pomocí lze diagnostikovat nepříznivé položky, 

vyvarovat se jim, což povede k dobré prosperitě společnosti (Knápková, Pavelková, 

Remeš, Šteker, 2017). 

Finanční analýza je součástí finančního řízení, protože slouží jako zpětná informace           

o tom, jak si společnost vede a její výsledky poslouží pro zlepšení společnosti do 

budoucnosti (Knápková, Pavelková, Remeš, Šteker, 2017). 

Hlavním cílem finanční analýzy je zjištění hospodaření společnosti a její výkonnost za 

pomocí ukazatelů likvidity, stability, produktivity. Dalším cílem je zhodnocení 

„finančního zdraví“ podniku a jeho vývoj, zjištění slabých a silných stránek společnosti 

(Valach, 1999).  

Finanční a ekonomické aktivity, které mohou vést ke snížení likvidity, zadluženosti            

a finanční nestabilitě, jsou vystavovány nepříznivým podmínkám okolí. Proto je zapotřebí 

neustále sledovat ekonomickou situaci a díky tomu předcházet nepříznivým podmínkám 

(Altman, 2012). 

2.1.1 Uživatelé finanční analýzy 

Existuje celá řada subjektů, využívající finanční analýzu. Podle toho, pro koho je analýza 

zpracovávána, lze uživatele rozlišit na interní a externí. Interní uživatelé jsou uvnitř 

firmy, zejména mezi ně patří vlastníci (zaměstnanci), manažeři a odboráři.    
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Naopak investoři, banky, obchodní partneři atd. patří do skupiny externích uživatelů, 

kteří jsou vně firmy (Grünwald, Holečková, 2009). 

 

Obrázek 1: Uživatelé finanční analýzy                                                                                                      

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Grünwald, Holečková, 2009) 

2.1.2 Konkurence 

Hlavním cílem je zjištění hospodářské situace podniku na trhu, proto je nutné získat 

potřebné informace od jiných podniků za účelem srovnání výsledků. Srovnání výsledků 

může sloužit společnosti pro inspiraci a pokud není společnost tolik úspěšná, může 

aplikovat metody jiné společnosti na té vlastní (Grünwald, Holečková, 2009). 

2.1.3 Rizika finanční analýzy 

Výsledky finanční analýzy jsou získávány z účetních výkazů, proto jsou výsledky 

finanční analýzy plně závislé na pravdivosti účetních výkazů. Pokud podnik ve svých 

výkazech udává špatné výsledky hospodaření (většinou rostoucí), ale ve skutečnosti jsou 

tyto výsledky zcela odlišné (výsledky stagnující či klesající), pak tyto nepravdivé údaje 

zcela ovlivní finanční analýzu a z tohoto důvodu nelze odhadnout případné ohrožení 

podniku (Landa, 2008). 
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2.2 Dokumenty pro zpracování finanční analýzy 

Pro sestavení finanční analýzy je zapotřebí získání kvalitních a důvěryhodných dat, které 

jsou základem pro dosažení relevantních výsledků. Základní zdroj informací pro finanční 

analýzu je považována účetní závěrka, která je upravována zákonem č. 563/1991 Sb.,        

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  Součástí účetní závěrky jsou základní účetní 

výkazy, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohy. Výkazy 

podávají informace týkající se účetnictví, z nichž nejvíce podstatný je majetek a zdroje 

krytí. Dalším zdrojem je výroční zpráva, kterou zpracovávají podniky podléhající auditu 

dle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (Česko, 2018, Kislingerová, 2010).  

2.2.1 Rozvaha 

Rozvaha, označována jako bilance, je účetní výkaz zobrazující ekonomickou a finanční 

situaci podniku. Rozvaha je považována za základní účetní výkaz, který zobrazuje stav 

majetkové struktury (aktiv) a stav kapitálové struktury neboli zdrojů krytí (pasiv) 

k určitému časovému okamžiku. Nejčastěji je sestavována na konci každého roku, tj. 

k 31. prosinci (Dluhošová, 2008).  

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Dalším účetním výkazem podniku je výkaz zisku a ztráty, označován rovněž jako 

výsledovka. Podává informace o úspěšnosti práce podniku a obsahuje přehled                        

o ziskovosti podniku za určité časové období (např. čtvrtletí, rok atd.). Zobrazuje vztah 

mezi náklady a výnosy, díky jejichž porovnání lze získat přehled o ziskovosti podniku 

(Landa, 2014).  

2.2.3 Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích označován jako výkaz cash flow, podává informace                     

o příjmech a výdajích podniku minulého účetního období a zachycuje skutečný pohyb 

peněžních prostředků. Předešlé výkazy na rozdíl od cash flow jsou založené na akruálním 

principu (Kislingerová, 2010).1  

 
1 Akruální princip v tomto případě znamená, že vztahy nákladů a výnosů jsou sestaveny k určitému 

časovému okamžiku. 
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Výkaz zisku a ztrát zachycuje náklady a výnosy v době jejich vzniku, bez ohledu na vznik 

reálných příjmů a výdajů, a proto dochází k časovému nesouladu mezi hospodářskými 

operacemi. Výkaz cash flow zachycuje hospodářské jevy a výsledek hospodaření 

nezávisle na okamžiku uskutečněných plateb, a proto je nezbytným východiskem pro 

zpracování finanční analýzy (Sedláček, 2011).  

2.3 Metody a ukazatele finanční analýzy 

Metody a postupy využívané při zpracování finanční analýzy vznikly během rozvoje 

matematických a ekonomických věd. Tyto metody se během historického vývoje 

standardizovaly a za jejich pomoci lze hodnotit finanční situaci (Růčková, 2011).  

Nejdůležitější je zvolit metodu, která je pro danou společnost nejvhodnější s ohledem na 

účelnost, nákladnost a spolehlivost. Základem je pracovat s kvalitními a ověřenými 

vstupními informacemi, díky nimž lze získat důvěryhodné informace sloužící k tvorbě 

finanční analýzy (Růčková, 2011). 

Finanční analýzu podle J. Sedláčka (2011) lze rozdělit na kvalitativní a kvantitativní 

analýzu: 

1. Kvalitativní – fundamentální analýza 

Fundamentální analýza pracuje s ekonomickými a mikroekonomickými jevy, jež 

jsou navzájem propojeny. Jejím cílem je identifikovat prostředí, ve kterém se 

podnik nachází. Mezi fundamentální analýzu se řadí např. SWOT analýza. 

2. Kvantitativní – technická analýza 

Pro zpracování technické analýzy jsou potřeba matematické, statistické a další 

algoritmické metody. Technická analýza se dělí podle účelu využití na:  

a) analýza absolutních ukazatelů:  

• horizontální analýza, 

• vertikální analýza, 

b) analýza fondů finančních prostředků,  

c) analýza poměrových ukazatelů: 

• rentability, 

• aktivity, 

• zadluženosti, 



18 

 

• likvidity, 

d) analýza soustav ukazatelů: 

• Altmanův index finančního zdraví, 

• indexy důvěryhodnosti IN (Sedláček, 2011). 

Metody finanční analýzy se rozlišují na elementární a vyšší. Vyšší metody aplikují 

složitější matematické postupy, naopak elementární metody využívají základní 

aritmetické operace. Vzhledem ke stanovenému cíli práce jsem se rozhodla použít ve své 

práci elementární metody (Sedláček, 2011). 

2.4 Analýza absolutních ukazatelů  

Absolutní ukazatele se využívají zejména k analýze vývojových trendů (horizontální 

analýze) a k procentnímu rozboru komponent (vertikální analýze). Základem analýzy je 

rozbor účetních výkazů. Pracuje se s doklady zobrazující údaje běžného roku, které se 

zároveň porovnávají s doklady z minulých let. Je vhodné do analýzy zahrnout co nejvíce 

účetních období, pro snadnější posouzení situace. Pro výpočty bude použita účetní 

závěrka, kterou sestavují účetní jednotky (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).  

2.4.1 Horizontální analýza 

Je metodou finanční analýzy, která zobrazuje změnu položek jednotlivých výkazů 

v časové posloupnosti (porovnání sledovaného období s předchozím rokem).  Informace 

se získávají z účetních výkazů a výročních zpráv v období 5 až 10 let (Knápková, 

Pavelková, Remeš, Šteker, 2017).   

Pro výpočet se bere v úvahu absolutní výše změn a její procentní vyjádření k výchozímu 

roku. 

Změna v % = 
běžné období−předchozí období

předchozí období 
 * 100  

Vzorec 1: Horizontální analýza (Zdroj: Sedláček, 2011) 

2.4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza je procentní rozbor, tzn. jednotlivé položky účetních výkazů se 

vyjadřují jako procentní podíl k jedné zvolené základně položené jako 100 %. Ve většině 

případů lze jako základnu použít výši aktiv, pro rozvahu je možné zvolit pasiva a pro 
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rozbor výkazu zisku a ztrát velikost celkových výnosů nebo nákladů (Knápková, 

Pavelková, Remeš, Šteker, 2017).   

Postup výpočtu je prováděn v jednotlivých letech. Tento výpočet se provádí odshora dolů           

ve sloupcích. Výhodou této metody je nezávislost na meziroční inflaci, proto lze 

srovnávat výsledky analýzy v různých letech (Sedláček, 2011). 

2.5 Analýza fondů finančních prostředků 

Fondy finančních prostředků, představují soubory disponibilních likvidních prostředků 

s různým stupněm likvidity. Tyto fondy slouží k analýze, řízení finanční situace                    

a hodnocení likvidity. Nejdůležitější je hodnocení likvidity, protože se jedná o prostředky, 

kterými společnost hradí své splatné závazky (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).   

2.5.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál neboli net working capital je nejvíce využívaným rozdílovým 

ukazatelem. Představuje část oběžných aktiv, která jsou použita na úhradu krátkodobých 

závazků. Je to v podstatě volný kapitál, sloužící k zajištění plynulého chodu činnosti. 

Čistý pracovní kapitál má vliv na platební schopnost, čím vyšší je kapitál, tím lépe je 

společnost schopna splácet své závazky (Sedláček, 2011). 

Výpočet je dán rozdílem mezi celkovými oběžnými aktivy a krátkodobými cizími zdroji.  

ČPK = OA – (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

Vzorec 2: Čistý pracovní kapitál (Zdroj: Sedláček, 2011) 

2.5.2 Čisté pohotové prostředky 

Je to ukazatel, sloužící k okamžité schopnosti likvidovat dluhy a splatné závazky. Jedná 

se o peněžní prostředky (v hotovosti, na bankovním účtu) a krátkodobý finanční majetek 

(směnky, šeky, krátkodobé cenné papíry), které jsou k dispozici pro úhradu závazků. 

Pokud je do peněžních prostředků zahrnuta pouze hotovost či zůstatek na běžném účtu, 

potom jde o nejvyšší stupeň likvidity (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).   

Ukazatel je dán rozdílem mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými 

závazky.  
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ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky 

Vzorec 3: Čisté peněžní prostředky (Zdroj: Sedláček, 2011) 

2.5.3 Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Je též označován jako čistý peněžní majetek, představující kompromis mezi ukazateli 

ČPK a ČPP. Z oběžných aktiv vylučuje nelikvidní oběžná aktiva, tedy zásoby, nelikvidní 

pohledávky, popř. další aktiva s nízkým stupněm likvidity (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013).   

ČPPF = (OA – zásoby) – dlouhodobé pohledávky – krátkodobé závazky 

Vzorec 4: Čistý peněžně-pohledávkový fond (Zdroj: Sedláček, 2011) 

2.6 Analýza poměrových ukazatelů  

Analýza poměrových ukazatelů je základním nástrojem finanční analýzy, umožňující 

získat rychlou představu o finanční situaci společnosti. Podstatou výpočtu je, že dává do 

poměru různé položky rozvahy, výkaz zisku a ztráty či cash flow. Proto lze díky tomu 

vypočítat velké množství ukazatelů (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).   

Poměrové ukazatele členěné dle oblasti finanční analýzy:  

a) ukazatel likvidity, 

b) ukazatel rentability, 

c) ukazatel zadluženosti,  

d) ukazatel aktivity (Sedláček, 2011). 

2.6.1 Ukazatele likvidity a platební schopnosti 

Likvidita vyjadřuje schopnost uhradit své závazky a je úzce spjata se solventností.2 Je 

jednou ze základních podmínek úspěšné existence firmy na trhu kvůli zajištění 

momentální platební schopnosti (Valach, 1999).   

Ukazatele likvidity mají zpravidla ve vzorci to, čím je možno platit (čitatel) a co je nutno 

zaplatit (jmenovatel). Při měření se dosazují do čitatele majetkové položky s různou 

dobou likvidnosti (Knápková, Pavelková, Remeš, Šteker, 2017).    

 
2 Solventnost je schopnost získat peněžní prostředky na úhradu závazků.  
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Ukazatele likvidity je možné rozdělit do tří základních stupňů: 

1. stupeň: okamžitá likvidita, 

2. stupeň: pohotová likvidita, 

3. stupeň: běžná likvidita (Růčková, 2011). 

Okamžitá likvidita  

Neboli hotovostní likvidita je v praxi označována jako likvidita 1. stupně. Počítá pouze 

s nejlikvidnějšími složkami rozvahy, což jsou peněžní prostředky v hotovosti nebo na 

účtu. Díky tomu je zajištěna maximální likvidita (Růčková, 2011).  

Okamžitá likvidita =  
krátkodobý finanční majetek

krátkodobé závazky
 

Vzorec 5: Okamžitá likvidita (Zdroj: Sedláček, 2011) 

Pohotová likvidita  

Je označována jako likvidita 2. stupně. Tato likvidita eliminuje vliv zásob díky tomu, že 

pracuje s nejméně likvidní složkou oběžných aktiv. Společnost by měla být schopna 

pokrýt závazky, aniž by prodala zásoby (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).  

Pohotová likvidita = 
oběžná aktiva−zásoby

krátkodobé cizí zdroje
 

Vzorec 6: Pohotová likvidita (Zdroj: Sedláček, 2011) 

Běžná likvidita  

Běžná likvidita je označována jako likvidita 3. stupně. Tato likvidita zobrazuje, kolikrát 

je společnost schopna uhradit své závazky věřitelům, pokud by proměnila oběžná aktiva 

na hotovost. Pokud by v daném okamžiku proměnila veškerá oběžná aktiva na hotovost, 

zjišťuje se, jakými peněžními prostředky by disponovala (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013).  

Běžná likvidita = 
oběžná aktiva

krátkodobé cizí zdroje
 

Vzorec 7: Běžná likvidita (Zdroj: Sedláček, 2011) 
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2.6.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita je označována jako výnosnost vloženého kapitálu, která vyjadřuje schopnost 

firmy produkovat nové zdroje. Pomocí tohoto ukazatele je posuzována komplexní 

efektivnost společnosti a zhodnocení vloženého kapitálu. Tyto ukazatele jsou nejvíce 

používány u investorů (Sedláček, 2011).  

Ukazatel ROA 

ROA neboli rentabilita celkových vložených aktiv je velmi významný ukazatel, protože 

měří výkonnost a výdělečnou činnost společnosti. Poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, zdali byla aktiva financována z vlastních 

zdrojů nebo z kapitálu věřitelů. Výsledná hodnota nám udává, kolik korun vynesla každá 

koruna investovaného kapitálu (Kislingerová, 2010).  

ROA = 
EAT

celková aktiva
 

Vzorec 8: Rentabilita aktiv (Zdroj: Sedláček, 2011) 

Ukazatel ROE 

ROE neboli rentabilita vlastního kapitálu je ukazatel sloužící akcionářům, společníkům 

a investorům ke zjištění, zda jejich kapitál přináší výnos v rámci velikosti jejich 

investičního rizika. ROE vyjadřuje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu 

investovaného kapitálu (Kislingerová, 2010).  

ROE = 
EAT

vlastní kapitál 
 

Vzorec 9: Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

Je nutné, aby hodnota ROE byla vyšší než úroky, které by mohli dostat z bezpečnější 

formy investování. Je to z důvodu, že při vkládání kapitálu existuje riziko pro vlastníky 

kapitálů spojené se špatným hospodařením firmy, při kterém mohou o finanční prostředky 

přijít (Sedláček, 2001).  

Ukazatel ROS 

ROS neboli rentabilita tržeb vyjadřuje ziskovou marži, tj. schopnost firmy dosahovat 

zisku při určité výši tržeb. Proto je tento ukazatel velmi důležitým pro hodnocení 
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úspěšnosti podnikání. Ve vzorci jsou tržby ve jmenovateli, které znamenají tržní 

ohodnocení výkonů firmy za časové období. Pokud ukazatel dosahuje nízkých hodnot, 

dochází k chybnému řízení podniku, vykazování dobrých hodnot (na střední úrovni) 

znamená dobré řízení podniku v důsledku dobré práce managementu podniku 

(Dluhošová, 2008). 

ROS = 
EBIT

tržby
 

Vzorec 10: Rentabilita tržeb (Zdroj: Dluhošová, 2008) 

2.6.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti se používají hlavně proto, že znázorňují, v jakém rozsahu je 

společnost financována cizími zdroji. Aktiva společnosti jsou financována vlastním            

i cizím kapitálem společnosti. Tyto ukazatele společnost využívá zejména pokud 

nedisponuje dostatečným množstvím peněžních prostředků k financování aktiv, proto se 

rozhodne krýt aktiva pomocí cizích zdrojů. Čím vyšší je zadluženost, tím je vyšší riziko, 

protože podnik musí být schopen své závazky splácet bez ohledu na to, jak se mu daří 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Celková zadluženost  

Celková zadluženost je ukazatel věřitelského rizika vyjadřující míru celkové 

zadluženosti. Je spojená s rizikem pro věřitele a akcionáře. Čím vyšší hodnoty ukazatel 

dosahuje, tím je vyšší zadluženost, a vyšší riziko pro věřitele a akcionáře (Sedláček, 

2011).  

Celková zadluženost = 
cizí zdroje

celková aktiva
 

Vzorec 11: Celková zadluženost (Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

Dlouhodobá zadluženost 

Dlouhodobá zadluženost vyjadřuje část aktiv, která je financována dlouhodobými dluhy. 

Slouží k nalezení optimálního poměru mezi dlouhodobými a krátkodobými cizími zdroji. 

Mezi dlouhodobé cizí zdroje patří dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy 

(Sedláček, 2011). 
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Vzorec dlouhodobé zadluženosti: 

Dlouhodobá zadluženost = 
dlouhodobý cizí kapitál

celková aktiva
 

Vzorec 12: Dlouhodobá zadluženost (Zdroj: Sedláček, 2011) 

Běžná zadluženost 

Běžná zadluženost vyjadřuje část aktiv, která je hrazena krátkodobým cizím kapitálem. 

Mezi krátkodobý cizí kapitál patří krátkodobé závazky, běžné bankovní účty, pasivní 

přechodné a dohadné účty (Sedláček, 2011). 

Běžná zadluženost = 
krátkodobý cizí kapitál

celková aktiva
 

Vzorec 13: Běžná zadluženost (Zdroj: Sedláček, 2011) 

Míra zadluženosti  

Ukazatel míry zadluženosti ukazuje, do jaké míry by moly být ohroženy nároky věřitele, 

a proto z hlediska poskytnutí úvěru je považován za významný ukazatel pro banku 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Míra zadluženosti = 
cizí zdroje

vlastní kapitál
 

Vzorec 14: Míra zadluženosti (Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

Doba splácení dluhu 

Jedná se o ukazatel, který stanovuje dobu, za kterou je společnost schopna vlastními 

silami z provozního cash flow splatit své dluhy (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Doba splácení dluhu = 
cizí zdroje−rezervy

provozní cash flow
 

Vzorec 15: Doba splácení dluhu (Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

Úrokové krytí 

Jedná se o ukazatel, který zjišťuje kolikrát je zisk vyšší než úroky plynoucí z vypůjčeného 

kapitálu. Společnost díky tomuto ukazateli zjišťuje, zda je pro ni financování cizími zdroji 

ještě únosné (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).  
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Vzorec úrokového krytí: 

Úrokové krytí = 
EBIT

nákladové úroky
 

Vzorec 16: Úrokové krytí (Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

Koeficient samofinancování  

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem, který zobrazuje finanční 

nezávislost. Prostřednictvím tohoto ukazatele se zjišťuje, v jakém rozsahu je společnost 

financována vlastním kapitálem. Tento ukazatel doplňuje ukazatel celkové zadluženosti 

a součet těchto ukazatelů je roven jedné (100 %). Pokud se v ukazateli převrátí hodnoty, 

lze díky tomu dostat vyjádření finanční páky, která vede k finančnímu zadlužení podniku 

(Sedláček, 2011). 

Koeficient samofinancování = 
vlastní kapitál

celková aktiva
 

Vzorec 17: Koeficient samofinancování (Zdroj: Sedláček, 2011) 

2.6.4 Ukazatele aktivity a využití majetku 

Ukazatelé aktivity udávají informace o efektivnosti hospodaření s vlastním majetkem 

společnosti. Pokud má společnost velké množství aktiv, mohou jí vznikat přebytečné 

náklady, ovšem pokud má společnost nedostatek aktiv přichází o potenciální tržby 

(Sedláček, 2011).  

Rozlišují se dva typy ukazatelů aktivity: 

a) Ukazatele počtu obratů, které znázorňují kolikrát se za stanovený interval obrátí 

určitý druh majetku. Informují o počtu obrátek za určité období, což znamená 

kolikrát převyšují roční tržby hodnotu počítané položky. Čím je počet obrátek 

vyšší, tím je kratší dobu majetek vázán ve společnosti a obvykle dochází ke 

zvyšování zisku (Scholleová, 2017). 

b) Ukazatel doby obratu udává dobu, po kterou je majetek v dané formě vázán ve 

společnosti. Aby nedošlo k platební neschopnosti, mělo by platit, že doba obratu 

závazků je delší než doba obratu pohledávek (Scholleová, 2017).  
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Obrat celkových aktiv 

Jedná se o ukazatel, udávající počet obrátek za daný interval (zpravidla jeden rok). 

Pomocí tohoto ukazatele lze zjistit, v jakém rozmezí je intenzita využití celkových aktiv. 

Doporučená hodnota je 1 a zpravidla by výsledná hodnota neměla být nižší než 

doporučená hodnota 1. V případě, že výsledná hodnota bude nižší než 1, je nutné zvýšit 

tržby nebo prodat nevyužitá aktiva (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Obrat celkových aktiv = 
tržby

celková aktiva
 

Vzorec 18: Obrat celkových aktiv (Zdroj: Scholleová, 2017) 

Obrat stálých aktiv 

Je to ukazatel udávající kolikrát se majetek obrátí v tržby za rok. Měří, jak efektivně 

společnost využívá svůj dlouhodobý majetek. Tento ukazatel zejména slouží při 

rozhodování, zda si společnost má pořídit další majetek. Pokud je hodnota nižší, je nutné 

zvýšit využití výrobních kapacit nebo omezit investice do dlouhodobého majetku 

(Kislingerová, 2010). 

Obrat stálých aktiv = 
tržby

stálá aktiva
 

Vzorec 19: Obrat stálých aktiv (Zdroj: Sedláček, 2011) 

Obrat zásob  

Obrat zásob někdy označován jako ukazatel intenzity využití zásob, udává kolikrát jsou 

během roku zásoby prodány a znovu naskladněny. Pokud je výsledná hodnota vyšší než 

doporučená, pak společnost nemá přebytečné zásoby. S přebytečnými zásobami jsou 

spojeny náklady na jejich skladování. Pokud je vysoký obrat zásob, je zvýšena 

důvěryhodnost běžné likvidity (Sedláček, 2011). 

Obrat zásob = 
tržby

zásoby
 

Vzorec 20: Obrat zásob (Zdroj: Sedláček, 2011) 
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Doba obratu zásob 

Udává průměrnou dobu, během které jsou zásoby vázány ve společnosti, než dojde 

k jejich spotřebě nebo prodeji. Udává tedy počet uplynulých dnů, než dojde k přeměně 

zásob na hotovost. Dobrá situace podniku je tehdy, pokud se obratovost zásob zvyšuje      

a doba obratu snižuje. Musí existovat vztah mezi optimální velikostí zásob a rychlostí 

obratu zásob, aby bylo možné reagovat na poptávku a tím bylo dosaženo plynulost výroby 

(Kislingerová, 2010). 

Doba obratu zásob = 
zásoby

třzby

360

 

Vzorec 21: Doba obratu zásob (Zdroj: Kislingerová, 2010) 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek je doba, plynoucí ode dne vystavení faktury za prodej zboží nebo 

služeb až po inkasování peněžních prostředků. Výsledkem je doba inkasa, která by měla 

být co nejkratší. Z toho vyplývá, čím dříve je faktura zaplacena, tím rychleji má 

společnost možnost dalšího investování (Kislingerová, 2010). 

Doba obratu pohledávek = 
pohledávky

tržby

360

 

Vzorec 22: Doba obratu pohledávek (Zdroj: Kislingerová, 2010) 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků je ukazatel, jenž udává dobu mezi nákupem zásob a platbou zásob. 

Je to doba, po kterou zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny a podnik využívá 

bezplatný obchodní úvěr. Společnosti nákupem zásob vznikají závazky, proto se snaží 

dobu co nejvíce oddálit. V praxi by doba obratu závazků neměla být kratší, než je doba 

obratu pohledávek v souvislosti se zajištěním likvidity (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013). 

Doba obratu závazků = 
krátkodobé závazky

externí nákupy

360

  

Vzorec 23: Doba obratu závazků (Zdroj: Režňáková, 2010) 
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Závazky z obchodního styku jsou spojeny s nákupem materiálu, energie a služeb od 

dodavatelů. Položku externí nákupy lze vyjádřit jako součet výkonové spotřeby a náklady 

na nakupované zboží. Do výkonové spotřeby jsou zahrnuty náklady na spotřebovaný 

materiál, suroviny, energie a další služby (Režňáková, 2010).  

2.7 Analýza soustav ukazatelů 

Předchozí uvedené ukazatele udávají finančně-ekonomickou situaci podniku                           

a charakterizují pouze určitý úsek činnosti podniku, a proto mají omezenou vypovídací 

schopnost podniku. Díky tomu se používají soustavy ukazatelů, které udávají souhrnné 

hodnocení podniku prostřednictvím jednoho čísla a slouží k posouzení celkové finanční 

situace podniku (Sedláček, 2011). 

Soustavy ukazatelů se rozlišují na: 

a) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, kde se jedná o pyramidové 

soustavy sloužící k identifikaci logických a ekonomických vazeb (Sedláček, 

2011). 

b) Účelové výběry ukazatelů, které jsou sestavovány na základě analytických nebo 

matematicko-statických metod. Jejich cílem je sestavit ukazatele pomocí nichž lze 

kvalitně diagnostikovat finanční situaci podniku a predikovat jeho krizový vývoj. 

Tyto ukazatele se podle účelu použití dělí na bonitní modely a bankrotní modely 

(Sedláček, 2011). 

2.7.1 Bonitní modely 

Bonitní neboli diagnostické modely se snaží vyjádřit finanční situaci podniku za pomocí 

jednoho syntetického ukazatele. Jejich cílem je diagnostikovat finanční zdraví podniku 

za pomocí bodového hodnocení určité oblasti hospodaření. Mezi tyto modely zejména 

patří Index bonity, Kralickův Quicktest a Tamariho model (Sedláček, 2011).  

Kralickův Quicktest 

Kralickův Qicktest nebo také nazývaný rychlý test je jedním z bonitních modelů, který 

z hlediska posouzení komplexní finanční situace dokáže rychle a spolehlivě oklasifikovat 

analyzovanou společnost. Pro tento test se využívají čtyři ukazatele, a to ukazatel 

stability, likvidity, rentability a ukazatel výsledku hospodaření. Díky zastoupení těchto 
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ukazatelů je pomocí tohoto modelu vytvořen reálný obraz finanční situace společnosti,    

a to jak z hlediska stability společnosti, tak z hlediska hodnocení výnosové situace 

společnosti (Sedláček, 2011). 

Nejprve se vypočítají čtyři ukazatele, dle níže uvedených vzorců. 

R1 =  
vlastní kapitál

aktiva celkem
 

R2 =  
(cizí zdroje − peníze − bankovní účty)

provozní cash flow
 

R3 =  
EBIT

aktiva celkem
 

R4 =  
provozní cash flow

výkony
 

Vzorec 24: Kralickův Quicktest (Zdroj: Růčková, 2011) 

K vypočítaným výsledkům jednotlivých ukazatelů se přiřadí bodová hodnota 

z následující tabulky. 

Tabulka 1: Bodové hodnocení Kralickova Quicktestu (Zdroj: Růčková, 2011) 

Rovnice 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 > 0,3 

R2 < 3 roky 3-5 let 5-12 let 12-30 let > 30 let 

R3 < 0 0-0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 > 0,15 

R4 < 0 0-0,05 0,05-0,08 0,08-0,1 > 0,1 

 

Následně je hodnocení podniků provedeno ve třech krocích: 

1. Hodnocení finanční stability: (R1+R2) / 2, 

2. Hodnocení výnosové situace: (R3+R4) / 2, 

3. Hodnocení celkové situace: (hodnoty finanční stability + výnosové situace) / 2 

(Růčková, 2011). 

Jako první dojde ke zhodnocení finanční stability společnosti, a to tak, že se provede 

součet bodového hodnocení ukazatele R1 a R2 vydělený dvěma. Následuje hodnocení 

výnosové situace společnosti, jež zjistíme ze součtu ukazatelů R3 a R4 dělený dvěma.  
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Posledním krokem je zhodnocení celkové situace společnosti, kdy součet výsledných 

hodnot finanční stability a výnosové situace je vydělen dvěma (Růčková, 2011). 

Pokud jsou hodnoty vyšší než 3, znamená to, že podnik je bonitní neboli prosperující. 

Pokud se hodnota pohybuje mezi hodnotou 1 až 3, pak se firma nachází v tzv. ,,šedé 

zóně“, což znamená, že zdraví podniku nelze přesně určit. Hodnoty nižší než 1 značí 

finanční potíže podniku (Růčková, 2011). 

Tabulka 2: Hodnoty Kralickova Quicktestu (Zdroj: Růčková, 2011) 

Hodnota > 3 Podnik je bonitní 

1 < hodnota < 3 ,,Šedá zóna“, zdraví spol. nelze přesně určit 

Hodnota < 1 Finanční potíže podniku 

 

2.7.2 Bankrotní modely 

Bankrotní modely označované také jako predikční modely znázorňují systém včasného 

varování před případným ohrožením finančního zdraví podniku, tedy před bankrotem 

podniku. Tyto modely předpokládají, že podnik má problémy se svojí likviditou,         

s výší čistého pracovního kapitálu či s rentabilitou vloženého kapitálu. Mezi bankrotní 

modely patří Altmanův index a index IN05 (Sedláček, 2011). 

Altmanův index 

Altmanův index vyhodnocuje finanční zdraví podniku pomocí jediného čísla označované 

jako Z-skóre. Finanční zdraví podniku lze určit pomocí Z-skóre díky diskriminační 

analýze, kterou určil profesor Altman pro podniky s veřejně obchodovatelnými akciemi 

a která byla provedena u několika desítek zbankrotovaných i nezbankrotovaných podniků 

(Sedláček, 2001).  

Index se skládá z pěti ukazatelů zahrnující rentabilitu, zadluženost, likviditu a strukturu 

kapitálu, kterým byla přiřazena určitá váha. Díky tomuto indexu se dá určit, zda se jedná 

o finančně zdraví podnik nebo podnik blížící se bankrotu. Dokáže odhadnout s relativně 

velkou spolehlivostí blížící se bankrot podniku dva roky dopředu (Scholleová, 2017). 

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

Vzorec 25: Altmanův index (Zdroj: Sedláček, 2011) 
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Kde ve vzorci: 

𝑥1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva 

𝑥2 = zisk po zdanění / celková aktiva 

𝑥3 = EBIT / celková aktiva 

𝑥4 = základní kapitál / cizí zdroje 

𝑥5 = celkové tržby / celková aktiva (Sedláček, 2011). 

Dosahuje-li Z-skóre hodnoty větší než 2,99 považuje se společnost za zdravou a finančně 

stabilní, které v blízké době nehrozí její bankrot. Pokud se hodnota pohybuje mezi 1,81 

až 2,99 pak se firma nachází v tzv. ,,šedé zóně“, což znamená, že zdraví podniku nelze 

přesně určit. Je-li hodnota menší než 1,81 upozorňuje na velmi vážné finanční problémy 

podniku, které mohou vést k bankrotu (Sedláček, 2011). 

Tabulka 3: Hodnoty Z-skóre (Zdroj: Sedláček, 2011) 

Z > 2,99 Zdravá a finančně stabilní společnost 

1,81 < Z  ≤ 2,99 „Šedá zóna“, zdraví podniku nelze přesně určit 

Z ≤ 1,81 Společnost je ohrožena bankrotem 

 

Indexy důvěryhodnosti IN 

Indexy důvěryhodnosti umožňují posoudit finanční výkonnost a důvěryhodnost českých 

podniků. Autory IN indexů jsou Ivan a Inka Neumaierovi, kteří vytvořili v průběhu let 

několik variant indexů. Obdobně jako Altmanovo Z-skóre obsahují indexy IN poměrové 

ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti (Sedláček, 2011).  

Celkem jsou známy čtyři indexy IN, které byly postupně upravovány a tím vznikl 

výsledný index IN05. Jako první vznikl v roce 1995 index IN95, následně IN99, IN01      

a jako poslední vznikla modifikovaná komplexní varianta index IN05 (Vochozka, 2011). 

Tyto indexy lze rozdělit dle způsobu jejich využití: 

• IN95 – věřitelský model, 

• IN99 – vlastnický model, 

• IN01 – komplexní model, 

• IN05 – modifikovaný komplexní model (Vochozka, 2011). 
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Index IN95 byl vytvořen jako první v roce 1995 a měl by být schopen využít data 

z českých účetních výkazů a zohlednit ekonomickou situaci v ČR. Index byl testován na 

tisících podnicích a jeho autoři uvádí 70% úspěšnost. Tento index je navíc doplněn               

o ukazatel F = závazky po lhůtě splatnosti/celkové tržby. Index IN99 vyjadřuje kvalitu 

podniku z hlediska finanční výkonnosti, a proto nepředvídá finanční tíseň podniku 

(Sedláček, 2011). Index IN01 je považován za komplexní model, který vznikl 

propojením indexů IN95 a IN99 (Vochozka, 2011). 

Vzorec indexu IN05: 

IN05 = 0,13 ∗ A + 0,04 ∗ B + 3,97 ∗ C + 0,21 ∗ D + 0,09 ∗ E 

Vzorec 26: IN05 (Zdroj: Sedláček, 2011) 

Kde ve vzorci: 

A = celková aktiva / cizí zdroje 

B = EBIT / nákladové úroky 

C = EBIT / celková aktiva 

D = celkové tržby / celková aktiva 

E = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) (Sedláček, 2011). 

Za uspokojivou finanční situaci podniku lze považovat, pokud hodnota IN05 je větší než 

1,6. Pokud je hodnota mezi 0,9 až 1,6 pak se jedná o tzv. ,,šedou (nevyhraněnou) zónu“, 

proto nelze výsledky přesně určit. Jestliže je hodnota nižší než 0,9, pak se předpokládá, 

že firma má vážné finanční problémy a směřuje k bankrotu (Sedláček, 2011).  

Tabulka 4: Hodnoty indexu IN05 (Zdroj: Sedláček, 2011) 

IN05 > 1,6 Uspokojivá finanční situace podniku 

0,9 < IN05 < 1,6 „Šedá zóna“, výsledky nelze přesně určit 

IN05 < 0,9 Finanční problémy podniku spějící k bankrotu 
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2.8 Strategická analýza 

Následující strategické analýzy umožňují zhodnotit vnější a vnitřní faktory, které mohou 

mít vliv na společnost. Strategické analýzy mohou být sestavovány před zahájením 

činnosti nebo před formulováním obchodní strategie. Do strategické analýzy patří 

PESTLE analýza a SWOT analýza.  

2.8.1 PESTLE analýza 

PESTLE analýza je analytická technika sloužící k provedení strategické analýzy faktorů 

vnějšího prostředí, skládající se celkem z šesti faktorů. Podstatou je identifikovat pro 

každou skupinu faktorů nejvýznamnější jevy, určitá rizika a vlivy. Zjištěné informace by 

mohly být přínosné pro budoucí příležitosti nebo řešení hrozeb společnosti. Tato analýza 

bývá také označována jako SLEPTE analýza, jež bývá použita jako vstup analýzy 

vnějšího prostředí do SWOT analýzy (Grasseová, 2010). 

Jednotlivá písmena znamenají různé typy vnějších faktorů: 

• P – Politické (Political), 

• E – Ekonomické (Economical), 

• S – Sociální (Social), 

• T – Technologické (Technological), 

• L – Legislativní (Legal), 

• E – Ekologické (Ecological) (Grasseová, 2010). 

2.8.2 SWOT analýza 

SWOT analýza je strategický nástroj pomocí něhož lze určit silné a zároveň slabé stránky 

společnosti. Díky tomu společnost získá podklady, jež může využít pro zlepšení svých 

slabých stránek a zároveň má příležitost patřičně využít své silné stránky. Dále lze díky 

SWOT analýze získat informace o možných příležitostech, které může společnost získat 

a zároveň o hrozbách, které by mohly nastat a podniku ublížit. Avšak při včasném 

odhalení možných hrozeb, může společnost učinit určitá opatření, díky kterým se těchto 

hrozeb může vyvarovat (Grasseová, 2010). 
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Název SWOT analýza je odvozena od prvních písmech anglických slov: 

• S – Strenghts (silné stránky), 

• W – Weaknesses (slabé stránky), 

• O – Opportunities (příležitosti), 

• T – Threats (hrozby) (Grasseová, 2010). 

Silné stránky jsou ty, díky kterým má podnik silné postavení na trhu a znázorňují oblasti, 

ve kterých podnik vyniká. Silné stránky zhodnocují schopnosti, dovednosti a určitý 

potenciál společnosti. Slabé stránky ukazují, v jakých oblastech je podnik slabý a co by 

měl podnik zlepšit (Blažková, 2007). 

Příležitosti zobrazují možnosti společnosti, s jejichž uskutečněním lze dosáhnout lepšího 

využití disponibilních zdrojů a efektnějšího plnění cílů. Hrozby představují nežádoucí 

situaci nebo změnu pro činnost podniku. Kvůli hrozbám může nastat úpadek podniku, 

proto je důležité na ně rychle reagovat (Blažková, 2007). 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V této kapitole se budu zabývat analýzou konkrétní analyzované společnosti. Nejprve 

popíšu charakter společnosti a dále pomocí ukazatelů, kterým jsem se teoreticky věnovala 

v předchozí části, zhodnotím její situaci.  

3.1 Analyzovaná společnost 

Pro zpracování finanční analýzy a vypracování návrhů na zlepšení finanční situace jsem 

si vybrala společnost Liponova, a.s. 

 

Obrázek 2: Logo společnosti                                                                                                                       

(Zdroj: LIPONOVA, a.s., 2018) 

Právní forma:  Akciová společnost 

Datum zápisu:  22. 01. 1998 

Sídlo:    Lipoltice 104, Lipoltice 533 64 

Identifikační číslo: 252 82 778 

Spisová značka:  B 1687 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Předmět podnikání: zemědělská výroba 

   výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 ŽZ 

   truhlářství a podlahářství (JUSTICE, 2019). 
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Jedná se o akciovou společnost založenou v roce 1998 se sídlem v Lipolticích. Společnost 

je zastupována členem představenstva. Zabývá se především rostlinou a živočišnou 

výrobou. Předmětem podnikání je zemědělská výroba, truhlářství a podlahářství, výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. Do společnosti byl 

vložen základní kapitál ve výši 60 713 000 Kč, k dnešnímu dni je 100 % vkladu splaceno 

(JUSTICE, 2019).  

Hodnoty zjištěné z provedené analýzy budu porovnávat s oborovým průměrem pro 

rostlinou a živočišnou výrobu (dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE sekce 

A, kód 0111 a 0142) (CZ-NACE, 2020). 

Rostlinná výroba 

Od vzniku firmy patří k její hlavní náplni rostlinná výroba. V minulosti se firma zabývala 

pěstováním léčivých plodin, např. heřmánek a ostropestřec lékařský. Kvalitní námel se 

pěstoval ve velké míře a dosahoval vysoké rentability. 

Poté firma směřovala pěstování na drobnosemenné rostliny, tj. různé druhy trávy, jetel 

nebo inkarnát. Nyní se firma zaměřuje na pěstování tradičních plodin jako jsou pšenice 

obecná, ječmen ozimý, řepka ozimá, mák setý, kukuřice setá a hořčice bílá. Rostlinná 

výroba je specializována na výrobu obilovin a k jejich přímému prodeji. 

Technologie firmy Liponova, a.s. pro zpracování orné půdy je řešena pomocí orebního 

systému a také bezorebně pomocí technologie Horsch.  

Firma Liponova, a.s. je členem Agrární komory a Odbytového a hospodářského družstva 

Pardubice.  

Živočišná výroba 

Další hlavní náplní společnosti je živočišná výroba, která je zaměřena na chov masného 

skotu Charolais. V minulosti firma chovala jiný druh skotu, a to červenou straku. Chov 

červené straky s dlouholetou tradicí výroby mléka, byl ukončen z důvodu nerentability 

výroby a celý chov byl prodán do Polska.  

Chov plemene Charolais započal v roce 2007, kdy firma pořídila roční jalovičky                    

a rozběhla chov bez tržní produkce mléka. Jalovičky s podílem francouzské genetiky byly 

dovezeny z T Farmy Verušičky, farmy Sokolovská uhelná a z rodinné farmy pana Šoula 
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z Lidmovic. Na jaře roku 2008 došlo k přenosu 17 embryí plemene Charolais pro zvýšení 

genetické úrovně stáda.  

V roce 2007 se firma Liponova, a.s. rozhodla pro budování pastvin v obci Lipoltice              

a Sovoluská Lhota, kvůli stále se zvyšujícím stavům zvířat byly postupně budovány 

pastviny v obcích Sovolusky, Turkovice, Litošice a Krasnice. Kromě pastevních areálů 

se budují zimoviště, kam jsou zvířata umisťována mimo pastevní období. 

Cílem firmy je reprezentovat plemeno Charolais kvalitním genetickým materiálem             

a neustále zvyšovat genetickou úroveň chovu. V současné době se chov tohoto plemene 

stále rozrůstá. 

Společnost Liponova, a.s. je členem Českého svazu chovatelů masného skotu. Dále 

spolupracuje např. se spol. BOVET, a.s. Sloupnice pro přenos embryí, spol. Plemko s.r.o. 

na inseminace, spol. TREWIT s.r.o. dodavatel minerálních lizů, spol. VKS Pohledští 

Dvořáci, a.s. dodavatel starterové krmné směsi pro telata, francouzská spol. 

Genesdiffusion jako poradce chovu plemene Charolais. 

Inseminace a embryotransfer 

Od počátku chovu plemene Charolais bylo ve velké míře využíváno embryotransferu         

a umělé inseminace jalovic i krav. První embrya byla přenesena ze špičkových dárkyň od 

francouzského chovatele Jean Paul Guiberta. Dnes má spol. svoje špičkové krávy ve 

vlastním chovu, jež využívá jako dárkyně embryí.  

Bioplynová stanice 

Společnost vlastní od roku 2014 bioplynovou stanici, která zajišťuje pravidelný finanční 

příjem. V průběhu spouštění se hledala optimální kombinace vstupních surovin pro 

výrobu elektrické energie. Výsledek optimalizace vstupů zaručil stabilní výkon 

bioplynové stanice.  

3.2 Strategická analýza 

Díky strategické analýze lze zjistit vnější i vnitřní faktory, jež mohou mít vliv na 

společnost Liponova, a.s. Nejprve bude provedena analýza vnějšího prostřední PESTLE 

analýza a na konci práce bude provedena analýza vnitřního prostředí, tedy SWOT 

analýza. 
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3.2.1 PESTLE analýza 

PESTLE analýza zkoumá vlivy makrookolí na společnost na základě politických, 

ekonomických, sociálních, technologických, legislativních a ekologických faktorů. 

Zjištěné informace by mohly být přínosné pro budoucí příležitosti nebo řešení hrozeb 

společnosti. Tato analýza bývá také označována jako SLEPTE analýza, jež bývá použita 

jako vstup analýzy vnějšího prostředí do SWOT analýzy.  

Politické faktory 

13. dubna 2016 vyšel v platnost zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, jímž se řídí dle 

§ 3 tohoto zákona, subjekt evidence tržeb neboli poplatník daně z příjmu fyzických osob 

a poplatník daně z příjmu právnických osob. Platba uskutečněná poplatníkem v hotovosti, 

šekem, směnkou či v jiných formách, které jsou uvedeny v § 5 zákona č.112/2016 Sb.,      

o evidenci tržeb, splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu. EET byla rozdělena 

celkem na 4 fáze, kdy 1. fáze se od 1. prosince 2016 týká ubytování, stravování                       

a pohostinství, 2. fáze se se od 1. března 2017 týká maloobchodních i velkoobchodních 

podnikatelů. Do 3. a 4. fáze patří činnosti, jež nejsou uvedeny v 1. a 2. fázi EET. 

Společnost Liponova, a.s. se řadí do 3. fáze (EET, 2020). Tyto poslední dvě fáze měly 

nabýt účinnosti 1. května 2020 novelou zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Kvůli 

pandemii virové choroby COVID-19, došlo v březnu 2020 k odkladu závěrečné fáze EET 

prostřednictvím vyhlášení tříměsíčního tolerančního pásma (Odklad poslední vlny EET, 

2020).  

Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory patří inflace, nezaměstnanost a hrubý domácí produkt (HDP). 

Podle Českého statistické úřadu je průměrná míra inflace za rok 2019 ve výši 2,8 %, je 

tedy vyšší než v roce 2018, kdy byla inflace 2,1 % a zároveň je nejvyšší za posledních      

5 let (Míra inflace, 2020).  

Obecná míra nezaměstnanosti činila v prosinci roku 2019 celkem 2 %, přičemž míra 

nezaměstnanosti mužů dosáhla 1,8 % a míra nezaměstnanosti žen 2,4 %. Míra 

nezaměstnanosti tedy klesla o 1,1 % oproti prosinci roku 2018, kdy obecná míra 

nezaměstnanosti dosáhla 3,1 %. Míra nezaměstnanosti od roku 2014 výrazně klesá, 

hodnota na začátku roku 2014 dosahovala 6,1 % (Míra nezaměstnanosti, 2020).  
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Hrubý domácí produkt zaznamenal ve sledovaném období rostoucí trend. HDP dosahoval 

v roce 2014 2 %, ve 4. čtvrtletí roku 2019 byl o 0,3 % vyšší než v předchozím čtvrtletí 

téhož roku a zároveň celkově vzrostl o 1,8 % oproti minulému roku. Celkový nárůst HDP 

za celý rok 2019 činil 2,4 %. HDP stanovuje výkonnost ekonomiky, z uvedeného 

vyplývá, že růst HDP pozitivně ovlivnil celou ekonomiku, ale také společnost (Hrubý 

domácí produkt, 2020). 

Sociální faktory 

Mezi sociální faktory se řadí například velikost populace, věková struktura, pracovní 

preference, zdali zaměstnanci splňují požadované schopnosti a dovednosti. Je důležité 

sledovat demografický vývoj sociálních faktorů a vzdělanost zaměstnanců. 

Vzdělání v zemědělských oborech roste, protože má budoucnost a potenciál, zejména 

kvůli tomu, že zemědělství se řadí mezi tahouny české ekonomiky. Nejvíce se projevuje 

zájem o agropodnikání, chovatelství a veterinářství. Pro společnost by to mohla být 

příležitost např. nabízet studentům odbornou praxi.  

Technologické faktory 

Technologické faktory jsou charakterizovány novými moderními technologiemi, jež jsou 

důležité pro modernizaci firmy a udržení tempa s ostatními firmami. Dalším 

technologickým faktorem je výzkum a vývoj, kdy společnost neuskutečnila žádné 

aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Společnost využívá moderní výrobní technologii 

Horsch dováženou z Německa. Také úzce spolupracuje s francouzskou společností 

Genesdiffusion, která je poradcem v oblasti chovu francouzského plemene Charolais. 

Proto by spol. Liponova, a.s. měla nadále prohlubovat spolupráci s firmou a mohla by se 

podílet na nějakém výzkumu či na větším rozvoji plemene Charolais.  

Legislativní faktory 

Společnost Liponova, a.s. se řídí platnými právními předpisy České republiky                         

a legislativou EU. Je nutné, aby společnost sledovala změny v jednotlivých zákonech. 

Především bych zmínila zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kdy v roce 2016 došlo 

k velké změně účetních výkazů a v účtování některých položek. 

Od 1. ledna 2020 došlo ke změně nařízení č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, kdy se 

zvýšila základní sazba minimální mzdy na 14 600 Kč za měsíc, což je o 1 250 Kč více 
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než v minulém roce a hodinová sazba se zvýšila o 7,50 Kč na 87,30 Kč za hodinu. Pro 

společnost to znamená, navýšení stávajících mezd zaměstnanců (Minimální mzda, 2020). 

Došlo k novelizaci zákona o EET, ke změně insolvenčního zákona a v roce 2016 vyšlo 

v platnost obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně 

osobních údajů (General Data Protection Regulation), jehož cílem je výrazné zvýšení 

ochrany osobních dat občanů. 

Ekologické faktory 

V současnosti je kladen velký důraz na ekologii, proto je mnoho států členy různých 

organizací, vydávající opatření a normy v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. 

Společnost se řídí platnými předpisy v oblasti životního prostředí a snaží se 

minimalizovat dopady své činnosti na životní prostředí. Mimo vývoje trhu musí 

společnost přihlížet ke klimatickým podmínkám a biologickým vlivům. 

3.3 Analýza absolutních ukazatelů 

V této kapitole je zpracována horizontální a vertikální analýza aktiv a pasiv. Analýzy jsou 

prováděny ke stavu na konci každého roku v období 2014-2018. Hodnoty jsou zobrazeny 

v tabulce v absolutním vyjádření v tisících Kč a z důvodu větší přehlednosti jsou také 

zaznamenány v relativním vyjádření procentuálně.  

3.3.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza slouží k porovnání meziročních změn vybraných položek rozvahy 

v jednotlivých letech. Sleduje změnu dosažených hodnot v aktuálním období oproti 

minulému období. Zabývala jsem se horizontální analýzou aktiv, pasiv a výkazu zisku      

a ztráty.  

Horizontální analýza aktiv 

Při horizontální analýze aktiv budou porovnány jednotlivé položky aktiv, bude zajištěna 

meziroční změna položek majetku jak v absolutním vyjádření, tak i procentuálním. 
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Tabulka 5: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

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

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Aktiva celkem -12 358 -4,21 -25 658 -9,14 49 844 19,53 28 554 9,36 

Dlouhodobý 

majetek  -6 782  -3,09  -8 891  -4,17  27 489  13,47 9 132 3,94 

DNM  0  0,00  0  0,00  0  0,00 0 0,00 

DHM  -6 782  -3,09  -8 891  -4,17  27 489  13,47 9 132 3,94 

DFM  0  0,00  0  0,00  0  0,00 4 600 0,00 

Oběžná aktiva  -6 597 -9,08  -18 454 -27,92  23 672  49,69 12 750 17,88 

Zásoby  -2 973 -6,09  -13 279 -28,94  17 502  53,69 -10 571 -21,10 

Pohledávky  -2 083 -9,81  -4 925 -25,71  5 740 40,34 24 068 120,53 

Peněžní 

prostředky  -1 541  -59,30  -250  -23,60  430  53,35 -747 -60,44 

Časové 

rozlišení  1 021  139,86 1 687  96,34  -1 317  -38,31 2 072 97,69 

Celková aktiva vykazovala v období 2014-2015 a 2015-2016 záporné hodnoty, kdy vývoj 

aktiv mezi roky 2014-2015 poklesl o 4,21 % a v období 2015-2016 aktiva klesla                           

o 25 658 tis. Kč (9,14 %). Naopak v dalším období, se celková aktiva zvýšila na                      

49 844 tis. Kč, tedy o 19,53 %. 

Dlouhodobý majetek vykazoval v prvních dvou sledovaných období záporné hodnoty. 

Nejvyšších hodnot dosahuje v období 2016-2017 (13,47 %), kdy společnost v tomto 

období nakoupila dlouhodobý hmotný majetek. Zvyšování dlouhodobého majetku bylo 

zejména v investování do nových strojů, rozšíření staveb a větší pořízení chovu dobytka. 

Úbytky dlouhodobého majetku jsou spojené s odpisy, prodejem nebo vyřazení majetku 

z důvodu nepoužitelnosti nebo opotřebovanosti. Společnost nevlastnila ani v jednom roce 

jak dlouhodobý nehmotný majetek, tak dlouhodobý finanční majetek, až na poslední rok, 

kdy společnost disponovala DFM. 

Výsledné hodnoty oběžných aktiv byly v prvních dvou období záporné, kvůli vysokým 

hodnotám peněžních prostředků, jež vykazovaly nejvyšší pokles v prvním období skoro 

o 60 %. Nejvyšší hodnota OA byla v období 2016-2017, jenž byla téměř 50 %. Mezi roky 

2015-2016 se na snížení aktiv podílely zásoby, které klesly o 28,94 %. Naopak v dalším 

sledovaném období 2016-2017, se zásoby zvýšily na 53,69 %, což způsobilo zvýšení 

celkových aktiv.  
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Na snížení oběžných aktiv, se také podílely krátkodobé i dlouhodobé pohledávky. 

Množství pohledávek se v posledním sledovaném období rapidně zvýšilo na                         

24 068 tis. Kč. Velký nárůst pohledávek byl způsoben tím, že odběratelé nesplácejí své 

závazky včas, a to má negativní vliv na množství pohledávek z obchodních vztahů. 

Největší podíl na snížení celkových aktiv měly peněžní prostředky na běžném účtu, které 

v prvním a posledním sledovaném období klesly o 60 %. 

 

Graf 1: Vývoj aktiv v letech 2014–2018                                                                                                    

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Z grafu 1 znázorňující vývoj aktiv v letech 2014-2018 je patrný pokles celkových aktiv 

v roce 2016 a následný nárůst v letech 2017 i 2018. Dlouhodobý majetek dosahoval téměř 

totožných hodnot, až na poslední dva roky, kdy vykazoval nárůst. Oběžná aktiva mají 

kolísavý průběh s větším nárůstem v roce 2017 oproti minulému roku. Časové rozlišení 

vykazuje v prvním roce zanedbatelnou částku, kdy v prvním roce je pouze 730 a nejvyšší 

částky dosahuje v roce 2018. 

Horizontální analýza pasiv 

V této analýze je provedeno porovnání jednotlivých položek pasiv, jedná se tedy                   

o meziroční změny položek pasiv neboli zdrojů financování. Stejně jako u předchozí 

analýzy jsou hodnoty vyjádřeny v absolutních a relativních číslech za jednotlivé roky. 
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Tabulka 6: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

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

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Pasiva celkem -12 358 -4,21 -25 658 -9,14 49 844 19,53 28 554 9,36 

Vlastní kapitál 3 790 3,69 7 433 6,97 4 095 3,59 376 0,32 

VH minulých let 9 020 27,26 3 754 8,92 7 422 16,18 4 084 7,67 

VH běžného 

účetního období -5 230 -57,90 3 679 96,74 -3 327 -44,47 -3 708 -89,24 

Cizí zdroje -15 784 -8,29 -34 912 -19,99 45 373 32,49 29 917 16,17 

Rezervy 0 0,00 830 0,00 277 33,37 -1 107 100,00 

Závazky -15 784 -8,29 -35 742 -20,47 45 096 32,48 31 024 16,87 

Dlouhodobé 

závazky -10 570 -9,45 -6 722 -6,64 541 0,57 59 576 62,64 

Krátkodobé 

závazky -5 214 -6,64 -29 020 -39,60 44 555 100,66 -28 562 -32,16 

Časové rozlišení -364 -1 516,67 1 821 -535,59 376 25,39 -1 739 -93,65 

Pasiva mají stejný klesající a rostoucí charakter jako aktiva, kdyby pasiva vykazovala 

jinou tendenci než aktiva, znamenalo by to, že rozvaha není správná. Proto celková aktiva 

dosahovala v prvních dvou období záporných hodnot, kdy v letech 2015-2016 klesla           

o 25 658 tis. Kč, což je pokles o 9,14 %. V následujícím období 2016-2017 se celková 

aktiva zvýšila na 49 844 tis. Kč, tedy vzrostla o 19,53 %. 

Vlastní kapitál měl velmi proměnlivou tendenci, avšak byl pořád v kladných hodnotách. 

Největší hodnotu měl ve sledovaném roce 2015-2016 a to 7 433 tis. Kč (6,97 %), to bylo 

způsobeno hodnotou výsledku hospodaření, která dosáhla 96,74 %. Naopak nejnižší 

hodnota vlastního kapitálu, 376 tis. Kč, byla v posledním sledovaném období, což bylo 

způsobeno poklesem výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření za běžné účetní 

období se meziročně snižoval, až na sledované období 2015-2016, kdy byl nárůst                  

o 96,74 %.  

Cizí zdroje zaznamenaly největší nárůst v období 2016-2017 na 32,49 % oproti minulému 

období. Zvýšení cizích zdrojů bylo způsobeno zvýšením závazků, a to především 

krátkodobých závazků, jenž vzrostly o 44 555 tis. Kč. V posledním sledovaném období 

bylo zvýšení cizích zdrojů také způsobeno závazky, ale dlouhodobými závazky, které se 

zvýšily na 59 576 tis. Kč a krátkodobé závazky klesly o 32,16 %. Společnost v prvních 

letech nedisponuje rezervními fondy, proto vykazují nulové hodnoty.  
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Graf 2: Vývoj pasiv v letech 2014-2018                                                                                                      

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

V grafu 2 je zobrazen vývoj celkových pasiv v letech 2014-2018, vlastní kapitál, cizí 

zdroje a časové rozlišení. Vlastní kapitál nevykazoval velké výkyvy, cizí zdroje mají 

rostoucí trend až na roky 2015 a 2016, kdy společnost splatila část svých závazků. Za celé 

období mají cizí zdroje převahu nad vlastním kapitálem. Časové rozlišení dosahuje 

v prvních dvou letech zanedbatelných částek a v roce 2015 dosahuje záporných hodnot. 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V následující tabulce jsou vypočítány změny jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty 

společnosti za období 2014 až 2018. Hodnoty jsou znázorněny v absolutním i relativním 

vyjádření. 

Jako poslední jsem provedla horizontální rozbor výkazu zisku a ztráty, při kterém jsem 

zjistila, že tržby za prodej výrobků a služeb v období 2016-2017 vykazovaly zápornou 

hodnotu a klesly o 45,33 % oproti minulému roku. V posledním sledovaném období došlo 

téměř ke 100% nárůstu tržeb oproti minulému roku. Společnost, až na poslední rok, 

nevykazuje tržby za prodej zboží, výkony jsou zejména tvořeny tržbami z prodeje 

výrobků a služeb.  
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Tabulka 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. 

Liponova, a.s.) 

Výkaz zisku a 

ztrát  

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

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Tržby z prodeje 

výrobků a 

služeb 31 359 138,17 11 415 21,12 -29 679 -45,33 33 641 93,99 

Tržby za prodej 

výrobků 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 959 0,00 

Výkonová 

spotřeba 6 183 16,57 1 881 4,32 1 854 4,09 5 022 10,63 

Osobní náklady 544 6,07 -1 139 -11,98 -198 -2,37 659 8,07 

Mzdové náklady 426 6,40 -800 -11,29 -141 -2,24 505 8,22 

Ostatní provozní 

výnosy -2 212 -7,34 2 987 8,21 2 294 5,83 -7 499 -17,99 

Tržby z prodeje 

DM -2 276 -22,22 -1 392 -17,48 232 3,53 5 197 76,37 

Tržby 

z prodaného 

materiálu 347 234,46 479 96,77 4 216 432,75 -1 836 35,38 

Ostatní provozní 

náklady -903 -7,75 -3 748 -34,86 1 276 18,22 2 422 29,47 

Provozní VH -11 518 -60,30 4 638 61,16 -4 561 -37,32 -2 917 -38,08 

Finanční VH 548 -14,79 199 -6,31 475 -16,06 -1 595 0,64 

VH před 

zdaněním -12 117 -69,13 3 855 71,26 -4 086 -44,10 -4 512 -87,12 

Daň z příjmu -6 887 -81,08 176 10,95 -759 -42,57 -804 -0,79 

Výsledek 

hospodaření po 

zdanění -5 230 -57,90 3 679 96,74 -3 327 -44,47 -3 708 -89,24 

VH běžného úč. 

období -5 230 -57,90 3 679 96,74 -3 327 -44,47 -3 708 -89,24 

Čistý obrat -31 189 -25,47 13 590 14,89 -27 005 -25,75 42 789 54,96 

Výkonová spotřeba byla nejvyšší v prvním období, kdy byla vyšší než 15 %, z důvodu 

zvýšení osobních a mzdových nákladů. V dalším období došlo k výraznému poklesu           

o 4,32 %, kvůli téměř dvojnásobnému poklesu osobních a mzdových nákladů. 

V posledním sledovaném období se opět výkony zvýšily na více než 10 %.  

Ostatní provozní výnosy mezi lety 2014-2015 klesly téměř o 2 mil. Kč, což je pokles         

o 7,34 % a v posledním období 2017-2018 klesly více než o 7 mil. Kč oproti minulému 

období. K největšímu nárůstu ostatních provozních výnosů došlo v druhém sledovaném 

období na necelé 3 mil. Kč., kdy došlo k největšímu odprodeji dlouhodobého majetku. 

Ostatní provozní náklady dosahovaly v prvních dvou období záporné hodnoty, kdy 

v období 2015-2016 klesly o 34,86 % oproti minulému roku. V posledním sledovaném 

období se provozní náklady zvýšily z 18,22 % na 29,47 %.  
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Výsledek hospodaření za běžné účetní období bohužel každoročně klesal, až na období 

2015-2016 kde byl nárůst skoro o 97 %, než v předchozím roce. Největší pokles byl 

v období 2014-2015, kdy byla ztráta 5 mil. Kč.  

 

Graf 3: Vývoj výsledku hospodaření za běžné účetní období v letech 2014-2018                                    

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Z grafu 3 lze vidět, že výsledek hospodaření běžného účetního období má klesající 

charakter, až na rok 2016, kdy se zvýšil skoro na dvojnásobek. K rapidnímu poklesu došlo 

v posledním sledovaném roce. 

3.3.2 Vertikální analýza  

Vertikální analýza se zabývá porovnáním změn jednotlivých položek výkazů v čase.       

Ke zjištění procentuálního zastoupení jednotlivých položek aktiv a pasiv na jejich celkové 

hodnotě jsem provedla vertikální analýzu aktiv a pasiv za období 2014 až 2018. Vyjadřuje 

hodnoty položek procentuálním vyjádření k výchozímu roku. 

Vertikální analýza aktiv 

V následující tabulce jsou vyjádřeny hodnoty procentem, zjištěné prostřednictvím 

vertikální analýzy celkových aktiv za období 2014-2018.  
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Tabulka 8: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Aktiva v procentech 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Dlouhodobý majetek  74,96  75,85  79,99  75,93 72,17 

DNM  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DHM  74,96  75,85  79,99  75,93 72,17 

DFM  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva  24,79  23,53  18,67  23,38 25,20 

Zásoby  15,64  16,34  12,77  16,42 11,85 

Pohledávky  7,24  6,82  5,58  6,55 13,20 

KFM  0,89  0,38  0,32  0,41 0,15 

Časové rozlišení  0,25  0,62  1,35  0,70 1,26 

Největší částí je dlouhodobý majetek, který tvoří ve všech letech skoro 80 % celkových 

aktiv. Dlouhodobý majetek je tvořen pouze dlouhodobým hmotným majetkem, a to 

hmotnými movitými věcmi a jejich soubory. Společnost nedisponuje dlouhodobým 

nehmotným majetkem ani dlouhodobým finančním majetkem. Nejnižší hodnota byla 

72,17 % v roce 2018 a nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2016 a to 79,99 %. 

Oběžná aktiva se pohybují ve sledovaných letech mezi 18–25 %, největší pokles byl 

v roce 2016, kdy oběžná aktiva tvořila pouze 18,67 % celkových aktiv. Procentuální 

rozbor oběžných aktiv ukazuje, že největší část ve všech zkoumaných letech představují 

zásoby, a to zejména výrobky a zboží. Nejvýraznější změna byla v posledním sledovaném 

roce, kdy se zásoby snížily z 16,42 % na 11,85 %. Nejvyšší hodnoty zásoby dosahují 

v roce 2017 16,42 % a v roce 2014 16,34 %. 

Další podstatnou část oběžných aktiv tvoří pohledávky, které v letech 2015 a 2016 klesají. 

V prvním sledovaném roce tvořily pohledávky 7,24 % celkových aktiv, které se v roce 

2016 snížily na 5,58 %. Naopak v roce 2017 je zachycen nepatrný nárůst o necelé jedno 

procento, pohledávky se tedy zvýšily na 6,55 %. K nejvyššímu nárustu pohledávek došlo 

v posledním sledovaném roce na 13,20 %, tedy došlo ke dvojnásobnému nárustu oproti 

minulému sledovanému roku. 

Nejmenší část tvoří krátkodobý finanční majetek, který v roce 2018 tvořil pouze 0,15 % 

oběžných aktiv a dále časové rozlišení, které bylo v roce 2014 pouze 0,25 %. 
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Graf 4: Procentuální rozbor aktiv v letech 2014-2018                                                                               

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Z uvedeného grafu lze vidět, že dlouhodobý majetek převyšuje oběžná aktiva a tvoří více 

než 70 % celkových aktiv. Časové rozlišení představuje zanedbatelnou část aktiv. 

Vertikální analýza pasiv 

V následující tabulce jsou vyjádřeny hodnoty vertikální analýzy celkových pasiv                

za období 2014-2018.  

Tabulka 9: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Pasiva v procentech 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Vlastní kapitál  35,08  37,96  44,69  38,73 35,52 

Základní kapitál  20,71  21,62  23,79  19,90 18,20 

VH minulých let 11,28 14,99 17,97 17,46 17,20 

VH běžného úč. období  3,08  1,35  2,93  1,36 0,13 

Cizí zdroje  64,92  62,16  54,73  60,66 64,44 

Rezervy   0,00  0,00  0,33  0,36 0,00 

Závazky  64,92  62,16  54,40  60,30 64,44 

Dlouhodobé závazky   38,15  36,07  37,06  31,18 46,37 

Krátkodobé závazky  26,77  26,09  17,34  29,12 18,07 

Časové rozlišení  0,00  -0,12  0,58  0,61 0,04 

74,96 75,85 79,99 75,93 72,17

24,79 23,53 18,67 23,38 25,2

0,25 0,62 1,35 0,7 1,26

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018

H
o

d
n

o
ty

 v
 p

ro
ce

n
te

ch

Sledované období

Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení



49 

 

Cizí zdroje tvoří od 55-65 % celkových pasiv a vlastní kapitál tvoří pouze 35-45 % 

celkových pasiv.  Z vertikálního rozboru pasiv jsem zjistila, že v roce 2014 podíl cizího 

kapitálu byl až o 30 % vyšší než vlastního kapitálu.  

Vlastní kapitál měl v prvních třech letech rostoucí tendenci, v poslední dvou letech měl 

naopak klesající tendenci, kdy hodnota v roce 2018 klesla oproti roku 2016 o 9,17 %. 

Výsledek hospodaření za běžné účetní období byl ve všech sledovaných letech kladný, 

avšak velmi proměnlivý. V prvním roce dosahoval největší hodnoty a to 3,08 %, naopak 

v posledním roce klesl pouze na 0,13 %.  

Největší položku celkových pasiv tvoří cizí kapitál, kdy společnost nejvíce využívá cizích 

zdrojů v prvním roce a to z 64,92 %. Jednotlivé druhy závazků se výrazně v průběhu let 

měnily, docházelo především k poklesu krátkodobých závazků, až na rok 2017, kdy jejich 

podíl v posledním roce klesl na 18,07 % oproti minulému roku.  

 

Graf 5: Procentuální rozbor pasiv v letech 2014-2018                                                                                 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Graf 5 znázorňuje vztah především mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji. Z grafu je 

patrná převaha cizích zdrojů nad vlastním kapitálem, kdy cizí zdroje tvoří 55–65 % 

celkových pasiv a vlastní kapitál pouze v rozmezí 35-45 %. Společnost tak nesplňuje 

pravidlo vyrovnání rizika, kdy se požaduje, aby vlastní kapitál byl větší nebo roven cizím 
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zdrojům. Časové rozlišení představuje zanedbatelnou část celkových pasiv a v roce 2015 

dosahuje záporných hodnot. 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

V následujících tabulkách jsou vyjádřeny hodnoty procentem, zjištěné prostřednictvím 

vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty za období 2014-2018. Pro lepší přehlednost jsem 

vypočítala hodnoty do dvou tabulek, zvlášť pro náklady a výnosy. 

Tabulka 10: Vertikální analýza nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Náklady v procentech 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Výkonová spotřeba 53,18 63,44 69,27 69,89 66,83 

Osobní náklady 12,80 13,87 12,78 12,09 11,29 

Mzdové náklady 9,41 10,25 9,59 9,09 8,50 

Ostatní provozní náklady 16,61 15,68 10,69 12,25 13,72 

Daně a poplatky 1,11 1,20 0,90 0,94 0,81 

Nákladové úroky 4,84 4,56 4,39 4,12 5,62 

Ostatní finanční náklady 0,46 0,10 0,15 0,13 2,26 

Tabulka 10 udává přehled vertikální analýzy nákladů. Z tabulky je patrné, že největší 

podíl zastupuje výkonová spotřeba, jež zahrnuje veškerý materiál, suroviny a energie 

sloužící k výrobě. Ve sledovaném období se hodnoty pohybují okolo 70 %, až na rok 

2014, kdy výkonová spotřeba byla pouze 53 %. Položka osobní náklady se pohybuje 

v rozmezí 11-14 % a položka mzdové náklady okolo 10 %, a tudíž nevykazují žádné 

výrazné výkyvy. Obě položky jsou ovlivněny počtem zaměstnanců.  

Druhou nejvyšší položku nákladů tvoří ostatní provozní náklady, jež se pohybují od          

10 do 16 %, kdy nejvyšší hodnota je v prvním sledovaném roce a nejnižší v roce 2016. 

Nákladové úroky tvoří náklady z 5 % a mají klesající trend, až na poslední rok, kdy se 

zvýšily na 5,62 % oproti minulému roku. Položka daně a poplatky a ostatní finanční 

náklady představují zanedbatelnou část nákladů.  

Následující graf znázorňuje jednotlivé položky nákladů z výkazu zisku a ztráty. Z grafu 

je patrné, že nejvyšší položkou nákladů je výkonová spotřeba, která se pohybuje 

v rozmezí 53-69 %. Naopak zanedbatelnou část nákladů představuje položka daně                

a poplatky a ostatní finanční náklady. 
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Graf 6: Zobrazení výkonové spotřeby                                                                                                       

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Tabulka 11: Vertikální analýza výnosů (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Výnosy v procentech 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Tržby z prodeje výrobků a 

služeb 42,95 59,22 62,43 45,97 57,55 

Ostatní provozní výnosy 57,05 30,60 37,55 53,53 28,33 

Tržby z prodeje DM 8,36 8,73 6,27 8,74 9,95 

Tržby z prodaného materiálu 0,12 0,54 0,93 6,67 2,78 

Výnosové úroky 0,00 0,00 0,00 0,07 1,46 

Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,01 0,43 0,27 

V uvedené tabulce jsou zapsané hodnoty provedené vertikální analýzy výnosů. Z tabulky 

je patrné, že největší podíl zastupují tržby z prodeje výrobků a služeb, které mají kolísavý 

trend. V roce 2014 a 2017 jsou tržby z prodeje výrobků a služeb nad 40 %, v ostatních 

letech se pohybují okolo 60 %.  

Druhou největší položkou tvořící výnosy jsou ostatní provozní výnosy, jež mají také 

kolísavý trend. Nejvyšší hodnota je v prvním sledovaném roce 57,05 % a v roce 2017 

53,55 %. V těchto dvou letech mají ostatní provozní výnosy větší podíl na celkových 

výnosech než tržby z prodeje výrobků a služeb. Největší část ostatních provozních 

53,18 63,44
69,27 69,89 66,83

0,46 0,1 0,15 0,13 2,26

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018

H
o

d
n

o
ty

 v
 p

ro
ce

n
te

ch

Sledované období

Výkonová spotřeba Osobní náklady Mzdové náklady

Ostatní provozní náklady Daně a poplatky Nákladové úroky

Ostatní finanční náklady



52 

 

výnosů tvoří tržby z prodeje dlouhodobého majetku. Hodnoty jsou ve sledovaném období 

nad 8 %, až na rok 2016 kdy je pokles pod 7 %.  

Tržby z prodaného materiálu jsou v prvních třech letech pod hodnotou jedna                            

a představující tedy zanedbatelnou část, naopak v roce 2017 se skokově zvýšily na         

6,67 % a v posledním roce se opět snížily na 2,78 %. Výnosové úroky jsou v prvních 

třech letech nulové, společnost nevykazuje žádné výnosové úroky, celkově tato položka 

představuje zanedbatelnou část výnosů. Ostatní finanční výnosy jsou v prvních dvou 

letech nulové a v dalších letech vykazují zanedbatelné hodnoty. 

 

Graf 7: Přehled položek z vertikální analýzy VZZ výnosy                                                                         

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Z grafu představující hodnoty vypočítané vertikální analýzy výnosů lze vidět, že největší 

část představují tržby z prodeje výrobků a služeb a druhou část tvoří ostatní provozní 

výnosy. Výnosové úroky a ostatní finanční výnosy vykazují v prvních letech nulové 

hodnoty a představují zanedbatelnou část celkových výnos.  

3.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů obsahuje čistý pracovní kapitál (z manažerského                    

i vlastního pohledu), čisté pohotové prostředky a čisté peněžně – pohledávkové finanční 

fondy. Následující ukazatele vyjadřují platební schopnost společnosti jsou vyjádřeny 
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v tisících Kč. Společnost by měla disponovat volnými peněžními prostředky kvůli 

neočekávané investici nebo jiným nákladům. Pokud by nastala situace, kdy by společnost 

potřebovala volné finanční prostředky, měla by mít k dispozici volné peněžní prostředky 

a zároveň dokázat hradit své závazky.  

Tabulka 12: Analýza rozdílových ukazatelů (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s., 

MPO) 

Liponova, a.s. v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Čistý pracovní kapitál -5 809  -7 192  3 374  -17 509  23 803 

Oborový průměr 2 693 379 2 225 698 3 465 269 4 418 877 4 348 219 

Čisté pohotové prostředky -75 898  -72 225  -43 455  -87 580  -59 768 

Oborový průměr -1 544 104 -1 415 592 -2 114 597 -1 544 707 -1 671 963 

Čistý peněžně-pohledávkový 

fond -54 661  -53 071  -29 226  -67 611  -15 728 

Čistý pracovní kapitál nabývá v roce 2018 kladných hodnot, což vypovídá o větším 

množství oběžných aktiv než krátkodobých závazků. Díky tomu se vytvořil tzv. finanční 

polštář, který slouží ke krytí mimořádných výdajů. V roce 2016 nabývá ČPK také 

kladných hodnot, ovšem zde to bylo způsobeno velkým snížením krátkodobých závazků.  

V dalších letech jsou hodnoty záporné, a proto společnosti vzniká tzv. nekrytý dluh, kdy 

společnost není schopna uhradit krátkodobé závazky oběžnými aktivy. Záporné hodnoty 

jsou způsobeny vysokou mírou krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů 

oproti oběžným aktivům. Všechny hodnoty jsou podstatně nižší než oborový průměr. 

Čisté pohotové prostředky vyjadřují schopnost splácet závazky prostřednictvím 

pohotových prostředků držících v hotovosti a na účtech. V tomto případě vyšly všechny 

hodnoty záporně, a tudíž společnosti nestačí krátkodobé finanční zdroje k financování 

krátkodobých závazků, drží tedy pouze minimum prostředků. Avšak tyto hodnoty jsou 

vyšší než oborový průměr. 

U výpočtu čistých peněžně – pohledávkových fondů se od oběžných aktiv odečítaly 

zásoby. Všechny hodnoty za celá období vyšly také záporně, společnost tedy nedisponuje 

volnými oběžnými aktivy pro případ nutnosti uhradit krátkodobé závazky. Záporné 

hodnoty jsou také způsobeny kvůli nízkým hodnotám zásob společnosti. Nejlepšího 

výsledku společnost dosahuje v roce 2018, kdy společnost sice disponuje nízkým počtem 

zásob, avšak disponuje velkým počtem oběžných aktiv.  



54 

 

 

Graf 8: Porovnání rozdílových ukazatelů                                                                                                   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Z grafu znázorňující rozdílové ukazatele lze vidět, že všechny ukazatele se pohybují 

v záporných hodnotách. Pouze čistý pracovní kapitál dosahuje v roce 2016 a 2018 

kladných hodnot. 

3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů zahrnuje ukazatele likvidity, ukazatele zadluženosti, 

ukazatele aktivity a ukazatele rentability.  

3.5.1 Analýza likvidity 

Vypovídá o schopnosti společnosti přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky, a tak 

pokrýt své splatné závazky.  

Tabulka 13: Analýza likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s., MPO) 

Liponova, a.s.  2014 2015 2016 2017 2018 

Okamžitá likvidita 0,03 0,01 0,02 0,14 0,01 

Oborový průměr 0,15 0,35 0,27 0,41 0,43 

Pohotová likvidita 0,30 0,28 0,34 0,24 0,74 

Oborový průměr 2,30 2,17 1,22 1,44 1,37 

Běžná likvidita 0,93 0,90 1,08 0,80 1,40 

Oborový průměr  2,87 2,88 2,44 2,69 2,48 
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Hodnoty okamžité likvidity jsou ve všech letech pod oborovým průměrem, což svědčí   

o neschopnosti společnosti hradit své okamžitě splatné závazky. Je to způsobeno 

poklesem peněžních prostředků v oběžných aktivech, kdy v posledním roce klesly na     

489 tis. Kč. Společnost tak nemá dostatek peněžních prostředků v oběžných aktivech, 

tedy v hotovosti a na bankovním účtu. Nejlepších hodnot dosáhla společnost v roce 2017. 

Z uvedené tabulky je patrné, že pohotová likvidita společnosti se také nachází pod 

oborovým průměrem. Nízké hodnoty ukazatele jsou způsobeny vyšším podílem zásob na 

oběžných aktivech a příliš vysokými krátkodobými závazky. Nejvyšší hodnoty dosahuje 

pohotová likvidita v roce 2018, což bylo způsobeno snížením zásob. Pokud by společnost 

dále zvyšovala zásoby a držela by tyto nadměrné zásoby, dostala by se do platební 

neschopnosti, což by vedlo k rozprodání zásob společnosti. Společnost by neměla 

využívat finanční prostředky k příliš velkým investicím či k hrazení krátkodobých 

závazků. 

Hodnoty běžné likvidity se pohybují pod oborovým průměrem, což je způsobeno 

vysokými krátkodobými závazky. V roce 2018 je hodnota běžné likvidity nejvyšší kvůli 

snížení krátkodobých závazků oproti minulému roku. Společnost není schopna uhradit 

své krátkodobé závazky z oběžných aktiv, proto je nutné použít dlouhodobé zdroje 

financování. 

 

Graf 9: Porovnání likvidit v letech 2014-2018                                                                                         

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 
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Z předešlého grafu lze vidět, že všechny likvidity dosahují velmi nízkých hodnot, jsou 

nižší než hodnota 1,5. Okamžitá likvidita má hodnoty těsně nad nulou a nejvyšší hodnotu 

má v roce 2017 0,14. Pohotová likvidita byla v prvních třech letech téměř konstantní, 

v roce 2017 došlo k poklesu na 0,24 a v roce 2018 došlo k výraznému zvýšení na 0,74. 

Běžná likvidita dosahuje v posledním roce nejvyšší hodnoty 1,40 a v roce 2017 dosahuje 

nejnižší hodnoty 0,80. 

3.5.2 Analýza rentability 

Ukazatele rentability vyjadřují poměr zisku dosaženého z podnikání a výši zdrojů 

vynaložených k jeho dosažení.  

Tabulka 14: Analýza rentability (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s., MPO) 

Liponova, a.s. v procentech 2014 2015 2016 2017 2018 

ROA 3,08 1,31 2,93 1,36 0,13 

Oborový průměr 3,97 4,16 2,96 4,37 4,47 

ROE 8,78 3,57 6,56 3,52 0,37 

Oborový průměr 5,23 6,53 2,71 4,31 4,42 

ROS 15,60 8,31 11,65 9,84 5,62 

Oborový průměr 6,93 7,44 5,45 8,29 8,82 

Výsledné hodnoty rentability aktiv (ROA) udávají, jak efektivně byl využit majetek 

společnosti. Čím jsou hodnoty rentability aktiv vyšší, tím lépe byla aktiva využita. 

Hodnoty vyšly za celé sledované období nízké, z čehož vyplývá, že majetek nebyl 

efektivně využit. Nejvyšší hodnoty dosáhla pouze v roce 2014 a to 3,08 %, nejnižší 

hodnota byla v roce 2018 kvůli výsledku hospodaření po zdanění.  

Všechny hodnoty v porovnání s oborovým průměrem vyšly nižší, kdy v posledním 

sledovaném roce byla hodnota několikanásobně nižší, než udává oborový průměr. Pouze 

v roce 2016 se hodnota ROA téměř rovná s oborovým průměrem, lze tedy říct, že aktiva 

byla poměrně efektivně využita. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje, kolik procent zisku tvoří vlastní kapitál. 

Nejvyšší hodnoty dosahuje ROE v prvním roce, z důvodu vyššího výsledku hospodaření 

po zdanění než v minulých letech, a také je tato hodnota vyšší než oborový průměr. 

V roce 2016 společnost dosáhla vyšší hodnoty, než je oborový průměr, což bylo 

způsobeno zvýšením výsledku hospodaření po zdanění oproti minulému roku.                    
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Ve zbývajících letech klesal výsledek hospodaření po zdanění, ale vlastní kapitál stále 

rostl, což vedlo k tomu, že hodnoty v ostatních letech začaly klesat a byly nižší než 

oborový průměr. 

Rentabilita tržeb (ROS) udává, jak je podnik schopen dosáhnout zisku při dané úrovni 

tržeb. Lze říct, že čím je rentabilita tržeb vyšší, tím je lepší situace v podniku z hlediska 

produkce. Až na rok 2018 byly všechny ostatní hodnoty příznivé a vyšší než oborový 

průměr. Z uvedeného vyplývá, že podnik má v těchto letech vysoké tržby, zejména tržby 

z prodeje vlastních výrobků a služeb. Nejlepšího výsledku firma dosáhla v roce 2014, kdy 

na 1 Kč výnosů připadá 15,60 % zisku. Poměrně dobrého výsledku firma také dosahuje 

v roce 2016, kdy se hodnota přibližuje k 12 %. Největší odchylky (poklesu) od oborových 

hodnot dosáhla rentabilita tržeb v roce 2018. 

 

Graf 10: Vývoj rentabilit v letech 2014-2018                                                                                               

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Graf 10 poskytuje celkový pohled na vývoj rentabilit a jejich kolísavý průběh ve 

sledovaném období. Nejnižších hodnot dosahuje rentabilita aktiv, kdy v roce 2018 má 

pouze 0,13 %. Rentabilita vlastního kapitálu byla nejvyšší v prvním roce a nejnižší 

v posledním roce, kdy byla 0,37 %. Nejvyšších hodnot dosahuje rentabilita tržeb, a to 

především v prvním sledovaném roce s hodnotou 15,60 %.  
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3.5.3 Analýza zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti odhadují, jestli je společnost zadlužena, do jaké míry, a z jaké 

části společnost financuje své aktivity z vlastních zdrojů. 

Ukazatele zadluženosti jsou v procentuálním zastoupení vypočítány v následující 

tabulce. 

Tabulka 15: Analýza zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s., MPO) 

Liponova, a.s. v procentech 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost 64,92 62,16 54,73 60,66 64,44 

Oborový průměr 37,22 21,70 25,70 24,28 23,82 

Dlouhodobá zadluženost  38,15 36,07 37,06 31,18 46,37 

Oborový průměr 12,72 8,45 11,58 11,39 9,41 

Běžná zadluženost 26,77 26,09 17,34 29,12 18,06 

Oborový průměr 18,52 10,47 13,53 13,00 13,60 

Míra zadluženosti 185,12 163,74 122,46 156,62 181,36 

Oborový průměr 37,22 37,13 34,77 32,25 31,33 

Koeficient samofinancování 35,08 37,84 45,27 39,34 35,53 

Oborový průměr 84,04 87,30 73,92 75,30 76,03 

Doba splácení dluhu (počet let) 10 23 11 24 45 

Úrokové krytí  

(absolutní hodnota) 6,26 2,74 4,25 2,75 1,08 

Dlouhodobá zadluženost je po celé sledované období vyšší než oborový průměr. 

Nejvyšší dlouhodobá zadluženost je v roce 2018, naopak nejnižší je v předchozím roce. 

Podobných hodnot dosahuje běžná zadluženost, tzn. že hodnoty jsou vyšší než oborový 

průměr. Nejnižší hodnoty dosahuje v roce 2016, což je způsobeno snížením krátkodobých 

závazků a porovnávaný oborový průměr je v tomto roce nejnižší ze všech sledovaných. 

Nejvyšší běžná zadluženost je v roce 2017, kdy došlo k nárustu krátkodobých závazků. 

Celková zadluženost vyjadřuje, v jakém rozsahu podnik využívá cizích zdrojů 

k financování svých aktiv. Až na rok 2016 se hodnoty celkové zadluženosti po celé 

sledované období pohybují nad 60 %, jsou tedy daleko vyšší, než jsou oborové hodnoty, 

což svědčí o větší zadluženosti. Nejnižší hodnoty podnik dosahuje v roce 2016, kdy cizí 

zdroje jsou použity k financování aktiv z 55 % a zbylých 45 % udává, že podnik financuje 

aktiva z vlastního kapitálu. Tyto výsledky představují větší podstoupení rizika ze strany 

věřitelů v případě poskytnutí úvěru společnosti a mohli by půjčku odmítnout či navýšit 

úrokovou sazbu. Vyšší zadluženost může přispívat ke zvýšení rentability vlastního 

kapitálu.  
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Koeficient samofinancování udává, v jakém rozsahu je společnost financována ze svých 

zdrojů, tedy vlastního kapitálu. Obecně platí, že společnost by měla být financována 

z padesáti procent vlastním kapitálem a z 50 % cizím kapitálem, aby nedošlo k narušení 

stability. V našem případě byl každoroční nárůst hodnot, až na poslední dva roky, avšak 

ani v jednom roce nepřesáhly 50 %. Hodnoty jsou nižší, než je oborový průměr, který 

naopak dosahuje vysokých hodnot. Společnost tedy není schopna samofinancování             

a hrozí jí narušení stability.  

 

Graf 11: Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2014-2018                                                                      

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Z uvedeného grafu můžeme vidět srovnání celkové zadluženosti a koeficientu 

samofinancování, kde je zřetelný vztah mezi cizími a vlastními zdroji při financování 

celkových aktiv společnosti. Znatelně většího zastoupení vykazuje cizí kapitál nad 

vlastním kapitálem, jež je zahrnutý v celkové zadluženosti.  

Míra zadluženosti je ukazatel, pomocí jehož se posuzuje, zda má podnik nárok na 

poskytnutí úvěru bankou. Z tabulky 15 lze vidět, že míra zadluženosti vykazuje velmi 

vysokých hodnot od 122 % do 185 % v porovnání s oborovým průměrem, který vykazuje 

hodnoty okolo 30 %. Za sledované období dochází k výkyvům s tendencí poklesu, díky 

kolísání krátkodobých závazků společnosti.  
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Úrokové krytí vyjadřuje, kolikrát zisk společnosti pokryje úrokové platby a také udává 

velikost tzv. ,,bezpečnostního polštáře“ pro věřitele. V celém sledovaném období 

dosahuje podnik kolísavých hodnot, kdy v posledních dvou letech mají hodnoty klesající 

charakter. Pro společnost to znamená, že nebude schopna hradit úroky svým 

nadbytečným ziskem. Nejnižší hodnota úrokového krytí je v roce 2018 díky nízkému 

výsledku hospodaření před zdaněním.  

Doba splácení dluhu vyjadřuje dobu, po kterou je společnost nucena splácet své dluhy    

a kdy se za optimální považuje klesající trend. Klesající trend byl pouze v roce 2016, kdy 

se doba snížila dvojnásobně na 11 let oproti minulému roku. V ostatních letech se doba 

naopak s každým rokem zdvojnásobovala, což mělo za následek, že v posledním 

sledovaném roce je doba splácení dluhu 45 let, což je téměř 4krát více než v prvním roce. 

Nárůst doby splácení může být zapříčiněno snížením provozního cash flow nebo 

zvýšením cizích zdrojů.  

 

Graf 12: Vývoj ukazatele doby splácení dluhu v letech 2014-2018                                                          

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Graf 12 znázorňující dobu splácení dluhu má v prvních třech letech kolísavou tendenci     

a v následujících letech vykazuje rostoucí tendenci. Z grafu lze vidět, že doba splácení 
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charakter, kdy doba splácení dluhu se zvýšila na 45 let, což je skoro 4krát více oproti 

prvnímu sledovanému roku. 

3.5.4 Analýza aktivity 

Ukazatele aktivity zachycují efektivnost hospodaření společnosti s jejími aktivy. Nejprve 

jsou spočítány ukazatele obratovosti a poté ukazatele doby obratu. 

Tabulka 16: Obratovost aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s., MPO) 

Liponova, a.s.  2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat celkových aktiv 0,11 0,22 0,29 0,16 0,30 

Oborový průměr 0,38 0,30 0,31 0,31 0,51 

Obrat stálých aktiv 0,15 0,29 0,36 0,21 0,41 

Oborový průměr 0,38 0,36 0,37 0,36 0,77 

Obrat zásob 0,68 1,36 2,24 0,95 2,52 

Oborový průměr 8,23 7,01 7,78 8,35 3,35 

Obrat celkových aktiv udává kolikrát celkové tržby pokryjí celková aktiva za jeden rok. 

Z uvedené tabulky vyplývá, že obrat celkových aktiv se pohybuje pod oborovými 

hodnotami, z čehož vyplývá, že společnost nevyužívá svá aktiva efektivně. Nejnižší 

hodnota je v roce 2014, což bylo zapříčiněno díky nízkým celkovým tržbám společnosti. 

Naopak nejvyšší hodnota obratu celkových aktiv je v posledním sledovaném roce, jenž 

se nepatrně přibližuje k oborovému průměru. Zvýšení této hodnoty v roce 2018 bylo 

způsobeno kvůli zvýšení celkových tržeb. 

Výsledná hodnota obratu stálých aktiv vyjadřuje, kolikrát celkové tržby pokryjí 

dlouhodobý majetek za rok. Hodnoty obratu stálých aktiv by měly být vyšší než hodnoty 

obratu celkových aktiv, což bylo splněno. Z toho vyplývá, že společnost disponuje 

velkým množstvím dlouhodobého majetku. Nejlepší hodnoty společnost dosahuje v roce 

2016, kdy obrat stálých aktiv je téměř stejný jako oborový průměr.  

Obrat zásob udává, kolikrát se během roku jednotlivé zásoby prodají a znovu naskladní. 

U obratu zásob platí, čím nižších hodnot dosahuje, tím více společnost vlastní nadbytečné 

zásoby, které není schopna prodat. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2018 a to 2,52, 

což znamená, že společnost zhruba dvakrát naskladnila a prodala své zásoby. Naopak 

nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2014 a to 0,68. Všechny ostatní hodnoty byly tedy 

daleko nižší než oborový průměr. Pokles výsledných hodnot není pro společnost dobré, 

protože musí zbytečně vkládat peněžní prostředky do zásob, které nepřinášejí výnos.  
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Graf 13: Srovnání obratovosti aktiv v letech 2014-2018                                                                          

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 
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Tabulka 17: Doba obratu (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s., MPO) 
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Oborový průměr 114 140 110 103 107 
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a pohledávek 763 374 231 527 302 
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zásob je vyšší v porovnání s oborovým průměrem a v jednotlivých letech má kolísavou 

tendenci, což není považováno za příznivou situaci.  

Nejnižší doba obratu zásob je v posledním roce a to 143 dnů, protože společnost má 

v tomto roce nejnižší počet zásob, druhá nejnižší hodnota byla v roce 2016 se 161 dny. 

Nejvyšší hodnota byla v roce 2014, kdy hodnota je skoro 5krát vyšší než oborový průměr. 

Z uvedeného vyplývá, že společnost moc dobře nehospodaří se zásobami. 

Doba obratu pohledávek znázorňuje dobu, po kterou společnost čeká na zaplacení již 

prodaných výrobků. Za příznivou situaci se považuje, pokud počet dnů doby obratu 

pohledávek klesá, což bylo splněno pouze v roce 2015 a 2016. Toto snížení bylo 

způsobeno poklesem pohledávek ve společnosti. Hodnoty, jež jsou uvedeny v tabulce 

jsou vyšší než oborový průměr, až na rok 2016, kdy hodnota je nižší než oborový průměr. 

Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2014 (231 dní), což svědčí o velké platební 

neschopnosti odběratelů. Nejnižší hodnota neboli nejkratší doba mezi vystavením faktury 

a její úhradou byla v roce 2016, kdy doba obratu pohledávek byla 70 dnů.  

Platební morálka odběratelů je velmi důležitá a odráží se na samotné společnosti, protože 

čím dříve odběratel fakturu uhradí, tím lépe zamezí riziko platební neschopnosti dané 

společnosti v souvislosti s úhradou vlastních závazků. Doba obratu pohledávek by měla 

být kratší než doba obratu závazků, což bylo v celém sledovaném období splněno.  

Doba obratu závazků vyjadřuje, za jakou dobu je schopen podnik uhradit své závazky 

z obchodních vztahů. Z tabulky na předchozí straně lze vidět, že hodnoty doby obratu 

závazků jsou velice vysoké oproti oborovému průměru. V roce 2017 vystoupaly téměř na 

dvojnásobek oproti roku 2016, což bylo způsobeno dvojnásobným zvýšením 

krátkodobých závazků. Nejhorší hodnoty dosahuje podnik v roce 2014, kdy doba obratu 

závazků je 6krát vyšší než oborový průměr. Z uvedeného vyplývá, že společnost má 

velmi vysokou dobu splatnosti svých závazků, což může být zapříčiněno platební 

neschopností pohledávek odběratelů. Příliš dlouhá lhůta není dobrou vizitkou společnosti, 

proto se může stát, že společnost může přijít o stávající dodavatele. 
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Graf 14: Srovnání ukazatelů doby obratu v letech 2014-2018                                                                 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Uvedený graf zobrazuje srovnání hodnot doby obratu zásob, pohledávek a závazků. 

V celém sledovaném období dosahuje nejvyšších hodnot doba obratu závazků, kdy 

v prvním sledovaném roce byla doba obratu závazků 757 dnů. V roce 2017 došlo 

k výraznému poklesu, kdy se doba snížila téměř na polovinu. Druhou nejvyšší hodnotu 

vykazuje doba obratu zásob, kdy v prvním sledovaném roce byla doba obratu zásob 532 

dnů. V následujících dvou letech došlo ke snížení až na 161 dnů. V roce 2017 došlo opět 

ke zvýšení na 377 dnů, ale v posledním sledovaném roce se doba obratu zásob snížila na 

143 dnů. Nejnižších hodnot dosahuje doba obratu pohledávek, jež byla v roce 2014        

231 dnů, v roce 2016 klesla na 70 dnů, v roce 2017 kvůli zvýšení doby obratu závazků 

došlo také ke zvýšení doby obratu pohledávek na 377 dnů. V posledním sledovaném roce 

se díky snížení doby obratu závazků snížila i doba obratu pohledávek na 143 dnů. 

3.6 Analýza soustav ukazatelů 

K detailnějšímu pohledu se používají soustavy ukazatelů, jelikož na rozdíl od 

předcházejících ukazatelů nemají omezenou vypovídající schopnost. Pro výpočet jsem 

použila Kralickův Quicktest, Altmanův index a index IN05. 
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3.6.1 Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest je jedním z bonitních modelů pomocí jehož lze rychle a spolehlivě 

zjistit finanční situaci podniku, zda je podnik v dobré hospodářské situaci či je ohrožen    

a směřuje k případnému bankrotu.  

V následující tabulce jsou vypočítány všechny čtyři ukazatele potřebné k obodování. 

Tabulka 18: Kralickův Quicktest – ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

R1 0,35 0,38 0,45 0,39 0,36 

R2 17,80 6,88 5,28 7,99 11,57 

R3 0,07 0,03 0,05 0,03 0,02 

R4 0,28 0,58 0,58 0,48 0,35 

Následující tabulka znázorňuje bodové hodnocení, jež bylo přiřazeno k vypočteným 

rovnicím. 

Tabulka 19: Kralickův Quicktest – bodové hodnocení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

R1 4 4 4 4 4 

R2 3 2 2 2 2 

R3 1 1 1 1 1 

R4 4 4 4 4 4 

 

Ukazatel R1 má ve všech letech nejvyšší možnou bodovou hodnotu 4. Ukazatel R2 

dosahuje v roce 2014 bodového hodnoty 3 a v následujících letech má bodovou hodnotu 

2. Ukazatel R3 je ve všech sledovaných letech stejný, dosahuje bodové hodnoty 1. 

Nejvyšší možné bodové hodnoty dosahuje ukazatel R4, tedy hodnoty 4 a to v celém 

sledovaném období. 

V tabulce 20 jsou vypočteny hodnoty pro hodnocení finanční stability společnosti, 

výnosové situace spol. a celkové hodnocení společnosti. 

Tabulka 20: Kralickův Quicktest – celkové hodnocení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnocení finanční 

stability 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

Hodnocení výnosové 

situace 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Hodnocení celkové 

situace 3,00 2,75 2,75 2,75 2,75 
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Nejvyšší hodnota finanční stability společnosti byla v roce 2014 s hodnotou 3,50, což 

znázorňuje, že společnost je bonitní a má dobrou finanční stabilitu. V ostatních letech je 

hodnota 3, což je horní hranice tzv. ,,šedé zóny“, nelze tedy přesně určit finanční stabilitu 

společnosti. Hodnoty výnosové situace dosahovaly v celém sledovaném období hodnoty 

2,50, což je hodnota v pásmu ,,šedé zóny“, nelze tedy přesně určit výnosovou situaci 

společnosti.  

Celkové hodnocení společnosti dosahuje v prvním sledovaném roce hodnoty 3 a v dalších 

letech dosahuje hodnoty 2,75. Z uvedeného vyplývá, že společnost se v celém období 

nachází v pásmu tzv. ,,šedé zóny“, tím pádem nelze přesně určit její celkovou situaci.  

 

Graf 15: Vývoj Kralickova Quicktestu v období 2014-2018                                                                      

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Z uvedeného grafu lze vidět, že společnost se nachází v pásmu tzv. ,,šedé zóny“, proto 

nelze přesně určit její celkovou situaci. Avšak v prvním roce byla hodnota celkové situace 

3, což je horní hranice ,,šedé zóny“, z čehož vyplývá větší bonita společnosti.  

3.6.2 Altmanův index 

Altmanův index vyjadřuje finanční situaci podniku a je jedním z mnoha bankrotních 

modelů, pomocí jehož lze předpovědět bankrot podniku. V následující tabulce jsou 

vypočteny hodnoty Z-skóre za období 2014-2018. 
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Tabulka 21: Hodnoty Altmanova indexu (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

𝐗𝟏 -0,02 -0,02 0,01 -0,06 0,07 

𝐗𝟐 0,03 0,01 0,03 0,01 0,00 

𝐗𝟑 0,07 0,03 0,05 0,03 0,02 

𝐗𝟒 0,32 0,35 0,43 0,33 0,28 

𝐗𝟓 0,11 0,21 0,29 0,16 0,30 

Z-skóre 0,47 0,44 0,66 0,36 0,53 

Z uvedené tabulky lze vidět, že vypočtené Z-skóre bylo ve sledovaném období pod 

hranicí „šedé zóny“, hodnoty byly tedy menší než 1,81, což jsou hodnoty pro finančně 

nestabilní firmu. Z uvedeného vyplývá, že společnost má vážné finanční problémy, které 

by mohly později vést k bankrotu.  

 

Graf 16: Vývoj Altmanovy analýzy ve sledovaném období 2014-2018                                                     

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

V grafu 16 znázorňující vývoj Altmanovy analýzy, je vyznačena dolní a horní hranice 

šedé zóny a výsledné hodnoty vypočteného Z-skóre. Z grafu je zřejmé, že hodnoty             

Z-skóre mají kolísavou tendenci a nacházejí se pod dolní hranicí šedé zóny. 

3.6.3 Index IN05 

Index IN05 je další bankrotní model, který posuzuje finanční výkonnost a důvěryhodnost 

podniku, tedy finanční stabilitu podniku. Následující tabulka obsahuje vypočtené hodnoty 

za období 2014-2018. 
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Tabulka 22: Hodnoty Indexu IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

A 1,54 1,67 1,83 1,65 1,55 

B 6,17 2,73 4,22 2,86 1,15 

C 0,07 0,03 0,05 0,03 0,02 

D 0,11 0,21 0,29 0,16 0,30 

E 0,93 0,90 1,08 0,80 1,40 

IN05 0,83 0,57 0,76 0,55 0,52 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že v celém sledovaném období byly hodnoty IN05 menší 

než 0,9, což je hodnota pro dolní hranici šedé zóny, proto společnosti hrozí nebezpečí ve 

formě platební neschopnosti vedoucí k bankrotu. Nejlepší hodnoty vyšly v roce 2014        

a 2016 kdy se přibližují k dolní hranici šedé zóny. 

 

Graf 17: Vývoj Indexu IN05 ve sledovaném období 2014-2018                                                               

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

Z uvedeného grafu vypovídajícího o vývoji indexu IN05 lze vidět, že hodnoty mají 

kolísavou tendenci a zároveň se nacházejí pod dolní hranicí šedé zóny. Pouze v roce 2014 

hodnota IN05 (0,83) dosahovala téměř hodnoty 0,9, čímž se přiblížila k dolní hranici šedé 

zóny. 
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Graf 18: Srovnání Z-skóre a IN05                                                                                                              

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů spol. Liponova, a.s.) 

V grafu 18 lze vidět srovnání vypočteného Z-skóre a Indexu IN05. Z uvedeného grafu lze 

vidět, že oba bankrotní modely mají kolísavou tendenci. Nejvyšší hodnota Z-skóre byla 

v roce 2016 a IN05 v roce 2014. Oba modely dosahují v posledním sledovaném roce 

téměř stejných hodnot. 

3.7 Zhodnocení analýzy současného stavu 

Největší zastoupení v celkových aktivech má dlouhodobý majetek, jehož hodnoty měly 

v letech 2014-2016 klesající tendenci, naopak v roce 2017 došlo k jeho nárůstu na     

27 489 tis. Kč, tedy nárůst byl o 13,47 %. Nárůst dlouhodobého majetku bylo zapříčiněno 

zejména investováním do nových strojů a větší pořízení chovu dobytka. Na poklesu aktiv 

se nejvíce podílely peněžní prostředky, kdy došlo v letech 2014-2015 k poklesu                    

o 59,30 % a také oběžná aktiva, která v letech 2015-2016 klesla skoro o 28 %. Avšak 

v roce 2017 se oběžná aktiva zvýšila téměř na dvojnásobek, tedy na 49,69 %. 

Celková pasiva mají v letech 2014-2016 klesající tendenci, avšak v roce 2017 došlo 

k jejich nárůstu na 19,53 %, což bylo docíleno díky zvýšení cizího kapitálu a kladným 

hodnotám vlastního kapitálu. Růst cizího kapitálu byl zapříčiněn růstem krátkodobých 

závazků a poklesem hodnot vlastního kapitálu, avšak udržení kladných hodnot bylo 

způsobeno změnou hodnot výsledku hospodaření běžného účetního období. 
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K největšímu nárůstu tržeb z prodeje výrobků a služeb došlo mezi roky 2017-2018               

o 33 641 tis. Kč, naopak k jejich největšímu poklesu došlo v letech 2016-2017                        

o 45,33 %, s čímž souvisí také pokles výkonové spotřeby na 4,09 %. Také v letech      

2014-2016 došlo k poklesu tržeb z prodeje dlouhodobého majetku. V období 2015-2016 

došlo k velkému nárůstu výsledku hospodaření po zdanění o 3 679 tis. Kč, což je         

96,74% nárůst oproti minulému sledovanému období.  

Čistý pracovní kapitál vykazuje v letech 2014, 2015 a 2017 záporné hodnoty, a proto 

společnost není schopna uhradit krátkodobé závazky oběžnými aktivy. V roce 2016             

a 2018 nabývá ČPK kladných hodnot, což vypovídá o větším množství oběžných aktiv 

než krátkodobých závazků, a proto je společnost schopna hradit krátkodobé závazky. 

Všechny hodnoty čistých pohotových prostředků vycházejí v celém sledovaném období 

záporně, což znamená, že společnost nemá dostatek peněžních prostředků na úhradu 

svých okamžitě splatných závazků. U výpočtu čistých peněžně-pohledávkových fondů 

také vyšly všechny hodnoty záporně, společnost tedy nemá dostatek volných oběžných 

aktiv pro případ nutnosti uhradit své okamžitě splatné závazky. 

Hodnoty okamžité likvidity jsou ve všech letech pod oborovým průměrem, dosahují 

hodnot od 0,01 do 0,14, což svědčí o neschopnosti společnosti hradit okamžitě splatné 

závazky. Tyto nízké hodnoty jsou způsobeny nízkým podílem peněžních prostředků 

v oběžných aktivech. Pohotová likvidita také nedosáhla oborového průměru a všechny 

její hodnoty jsou velmi nízké, což vypovídá o nadměrných zásobách společnosti. Běžná 

likvidita se pohybuje okolo hodnoty 1, kdy nejvyšší hodnota byla 1,40 v roce 2018               

a všechny její hodnoty jsou pod oborovým průměrem. Společnost není schopna uhradit 

své krátkodobé závazky z oběžných aktiv, proto je nutné použít dlouhodobé zdroje 

financování. 

Rentabilita aktiv dosahuje v celém sledovaném období kolísavých hodnot, jež jsou nižší 

než oborový průměr. Nejvyšší hodnota (3,08 %) byla v prvním sledovaném roce                    

a nejnižší hodnota byla v roce 2018 kvůli snížení výsledku hospodaření po zdanění. 

Hodnoty rentability vlastního kapitálu také vykazují kolísavé hodnoty, což je způsobeno 

velkou zadlužeností společnosti. Nejvyšší hodnota rentability vlastního kapitálu byla 

v roce 2014 s 8,78 %, kdy společnost v tomto roce vykazuje nejvyšší zadluženost. 

Vypočtené hodnoty rentability tržeb jsou vyšší než s porovnávaným oborovým 
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průměrem, až na poslední rok. Nejlepšího výsledku firma dosáhla v roce 2014, kdy na     

1 Kč výnosů připadá 15,60 % zisku, podnik je tedy schopen dosáhnout 15,60% zisku při 

dané úrovni tržeb.  

Celková zadluženost společnosti má v celém sledovaném období klesající tendenci, 

ovšem je daleko vyšší, než jsou udávané oborové hodnoty. Nejvyšší celková zadluženost 

společnosti byla v roce 2014, kdy dosahovala 64,92 %. Vysoká zadluženost může 

v budoucnu znamenat podstatně horší získání potenciálního úvěru, protože vysoká 

zadluženost představuje větší podstoupení rizika pro věřitele. Koeficient 

samofinancování je v celém sledovaném období nižší než oborový průměr, jeho hodnoty 

se ve sledovaném období pohybují od 35,08 % do 45,27 %, společnost není schopna 

samofinancování a hrozí jí narušení stability. 

U doby splácení dluhu se za optimální považuje klesající trend, který nastal pouze v roce 

2016. V ostatních letech se doba splácení dluhu zvyšovala dvojnásobně, v posledním 

sledovaném roce se doba zvýšila 4krát oproti prvnímu sledovanému roku. Úrokové krytí 

v celém sledovaném období dosahuje kolísavých hodnot, kdy v posledních dvou letech 

mají hodnoty klesající charakter, čímž nebude společnost schopna hradit úroky svým 

nadbytečným ziskem. Míra zadluženosti je v tomto podniku velmi vysoká, dosahuje 

vysokých hodnot od 122 do 185 % v porovnání s oborovým průměrem. 

Obrat celkových aktiv se v celém sledovaném období pohybuje pod oborovými 

hodnotami, společnost tedy nevyužívá svá aktiva efektivně. Hodnoty obratu stálých aktiv 

jsou také nižší než oborový průměr, avšak tyto hodnoty jsou vyšší než hodnoty obratu 

celkových aktiv, společnost tedy efektivně nakládá se svým dlouhodobým majetkem. 

Pouze v roce 2016 byla hodnota obratu stálých aktiv téměř stejná jako oborový průměr. 

Hodnoty obratu zásob vyšly velmi nízké, což je způsobeno tím, že společnost drží příliš 

nevyužitých zásob.  

Doba obratu zásob má až na rok 2014 a 2017 klesající charakter, všechny hodnoty jsou 

vyšší než oborový průměr a průměrná doba je okolo 295 dní. Nejvyšších hodnot 

společnost dosahuje v roce 2014, kdy doba obratu zásob byla 532 dní. Z toho vyplývá, že 

podnik má dlouho vázány peněžní prostředky v zásobách, a tak podniku vznikají další 

náklady spojené s uskladněním těchto zásob. Avšak tato doba se v posledním sledovaném 

roce snížila na 143 dní. Doba obratu pohledávek by měla klesat, což bylo splněno pouze 
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v roce 2015 a 2016, avšak přesto jsou všechny hodnoty vysoké oproti oborovému 

průměru, což svědčí o velké platební neschopnosti odběratelů. Hodnoty doby obratu 

závazků jsou velmi vysoké, dokonce několikrát vyšší než oborový průměr, společnost má 

vysokou dobu splatnosti svých závazků, což je zapříčiněno nesplácením pohledávek 

odběratelů.  

Celkové hodnocení společnosti pomocí Kralickova Quicktestu dosahuje v prvním 

sledovaném roce hodnoty 3 a v dalších letech dosahuje hodnoty 2,75. Z uvedeného 

vyplývá, že společnost se v celém období nachází v pásmu tzv. ,,šedé zóny“, tudíž nelze 

přesně určit její celkovou bonitní situaci. Výsledky Altmanova indexu vyjádřené pomocí 

Z-skóre se nacházejí ve sledovaném období pod hranicí tzv. ,,šedé zóny“, což je zóna 

vyjadřující nestabilitu společnosti. Z uvedeného vyplývá, že společnost má vážné 

finanční problémy, které by mohly později vést k bankrotu. Výsledky indexu IN05 značí, 

že společnosti hrozí platební neschopnost vedoucí k bankrotu. Tento výsledek je patrný 

z toho, že hodnoty indexu IN05 se od roku 2014 nacházejí pod hranicí tzv. ,,šedé zóny“.  

3.8 SWOT analýza 

Hlavním úkolem SWOT analýzy je zobrazit silné a slabé stránky společnosti s jejími 

možnými příležitostmi a hrozbami. Společnost tak získá podklady, jež může využít pro 

zlepšení svých slabých stránek a zároveň má příležitost patřičně využít své silné stránky. 

Dále může společnost využít příležitostí, které může získat a zároveň řešit hrozby, které 

by mohly nastat a podniku ublížit. Avšak při včasném odhalení možných hrozeb, může 

společnost učinit určitá opatření, díky nimž se těchto hrozeb může vyvarovat. 

V následující tabulce jsou zobrazeny vnitřní faktory, kterými jsou silné a slabé stránky 

společnosti. Tyto faktory dopadající na sledovanou společnost vychází z provedené 

finanční analýzy. 
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Tabulka 23: Vnitřní SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vnitřní analýza 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknes) 

✓ Doba obratu závazků převyšuje dobu 

obratu pohledávek 

✓ Dobré výsledky ROS 

✓ Dobré hodnoty obratu stálých aktiv 

✓ Hodnoty obratu stálých aktiv jsou vyšší 

než obratu celkových aktiv 

- Nízké hodnoty všech likvidit 

- Špatné hodnoty ROA 

- Vysoká zadluženost 

- Vysoká doba splácení dluhu 

- Nízký obrat celkových aktiv 

- Nízký obrat zásob = nadbytečné zásoby 

- Vysoká doba obratu pohledávek 

- Vysoká doba obratu závazků 

- Špatné výsledky Z-skóre a indexu IN05 

Jednou ze silných stránek je skutečnost, že doba obratu závazků převyšuje dobu obratu 

pohledávek, což je dobré pro zajištění likvidity podniku a pro zlepšení nepříliš dobrých 

hodnot likvidit. Za pozitivum lze považovat dobré výsledky rentabilit, především 

rentability tržeb, kdy společnost má poměrně vysoké tržby, především z prodeje vlastních 

výroků a služeb. Společnosti vyšly poměrně dobré hodnoty obratu stálých aktiv, jež jsou 

zároveň vyšší než hodnoty obratu celkových aktiv, což je považováno za pozitivní jev       

a dále podnik disponuje velkým množstvím dlouhodobého majetku. 

Na druhou stranu má společnost několik slabých stránek, které je třeba brát na vědomí     

a zaměřit se na ně. Největším problémem je velká zadluženost společnosti, s čímž se pojí 

vysoká doba splácení dluhu, vysoká doba obratu závazků a vysoká doba obratu 

pohledávek. Společnost příliš využívá cizí zdroje, které velmi zatěžují finanční situaci 

podniku. Proto bych se chtěla především zaměřit na snížení zadluženosti podniku.  

Společnost také vykazuje nízkou likviditu, což je především způsobeno vysokými 

krátkodobými závazky. V tomto oboru se vyskytuje horší platební morálka, která může 

ovlivnit špatnou likviditu společnosti, což následně vede k neschopnosti platit své 

závazky. Společnost má malý okruh působení, protože se nevyplatí obchod se státy za 

hranicemi, tudíž zajišťuje své služby v Lipolticích a okolí. Podnik také vykazuje nízkých 

hodnot v obratu celkových aktiv, z čehož vyplývá, že společnost nevyužívá svá aktiva 

efektivně. Dále má podnik nízký obrat zásob, tzn., že společnost vlastní nadbytečné 

zásoby, které není schopna prodat.  
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V následující tabulce jsou zobrazeny vnější faktory, kterými jsou příležitosti a hrozby 

společnosti. Tyto faktory vychází z provedené PESTLE analýzy. 

Tabulka 24: Vnější SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vnější analýza 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

✓ Více rozvíjet spolupráci s francouzskou 

společností 

✓ Rozšiřovat portfolio zákazníků 

✓ Čerpání evropských dotací 

✓ Nabízet odbornou praxi 

- Nedostatek zaměstnanců 

- Ekonomická krize 

- Závislost na počasí 

- Provozní komplikace kvůli EET a GDPR 

Díky dlouhodobému působení na trhu a spolupráci s několika významnými společnostmi 

má spol. Liponova, a.s. bohaté zkušenosti v oboru, proto by měla více rozvíjet spolupráci 

s francouzskou společností a podílet se na dalším rozvoji chovu plemene Charolais, nebo 

navázat spolupráci s dalšími firmami a podílet se např. na nějakém výzkumu. Společnost 

rozvíjí své možnosti, proto disponuje moderní technologií značky Horsch. Kvůli velkému 

zájmu studentů o zemědělské obory, by mohla firma nabízet odborné praxe. 

Největší hrozbou společnosti je nepřízeň počasí, která může výrazně ovlivnit úrodu             

a dodávky služeb, což společnost nemůže ovlivnit. Dále mohou nastat provozní 

komplikace kvůli EET, jenž můžou ovlivnit běžný denní chod společnosti. Kvůli větší 

inflaci by mohla nastat ekonomická krize, která je spojená s nezaměstnaností a mohlo by 

se stát, že by byla firma nucena k propouštění zaměstnanců. 

Největším problémem společnosti jsou samotné výsledky finanční analýzy, jenž 

vypovídají o špatné finanční situaci společnosti. Pokud by se společnost dostala do ještě 

větší finanční tísně a potřebovala by využít bankovního úvěru, měla by s jeho 

poskytnutím problémy, kvůli současné výši zadluženosti. Nejhorším dopadem pro 

společnost by mohl být bankrot, který tomu nasvědčuje dle výsledů Z-skóre či indexu 

IN05. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této závěrečné kapitole budou představeny návrhy pro zlepšení finanční situace 

společnosti Liponova, a.s., a to díky zjištěným výsledkům pomocí finanční analýzy, jež 

byla zpracována v předchozí kapitole. 

Na základě výsledků finanční analýzy lze mezi problémy společnosti považovat vyšší 

dobu obratu zásob, velmi špatné hodnoty doby obratu pohledávek a závazků. Dle účetních 

výkazů firmy lze vidět, že společnost drží peníze především v krátkodobých 

pohledávkách, a to z obchodních vztahů. Společnost splňuje kritérium, aby doba obratu 

pohledávek byla nižší než doba obratu závazků. Toto kritérium je splněno v celém 

sledovaném období, avšak pokud by bylo porušeno, může nastat riziko, že by společnost 

nemusela mít k dispozici finanční prostředky na zaplacení svých závazků. 

4.1 Zpracování finanční analýzy  

Společnost nezpracovává finanční analýzu, proto jako první návrh ke zlepšení finanční 

situace společnosti doporučuji provádět zmiňovanou finanční analýzu. Doporučuji 

pravidelně provádět finanční analýzu zejména kvůli tomu, protože díky ní lze určit 

nedostatky a odhalit problémy společnosti, nebo zjistit efektivnost již provedených 

opatření. Společnost tedy může díky finanční analýze nejen včas odhalit problémy 

týkající se její finanční stránky, ale také bude pravidelně získávat informace potřebné pro 

celkové lepší hospodaření a chod společnosti.  

4.1.1 Struktura finanční analýzy 

Jako první bych chtěla navrhnout společnosti strukturu celé finanční analýzy. Na začátku 

provádění analýzy bych doporučila provést horizontální a vertikální analýzu aktiv, pasiv 

a výkazu zisku a ztráty. Horizontální analýza je užitečná kvůli porovnání meziročních 

změn položek rozvahy a zobrazení rozdílů mezi těmito položkami. Vertikální analýza je 

důležitá kvůli informovanosti o struktuře zmíněných položek.  

Dále doporučuji do finanční analýzy zahrnout ukazatele rozdílových ukazatelů, zejména 

ukazatele čistý pracovní kapitál, čisté pohotové předky a čistý peněžně-pohledávkový 

fond. Tyto zmíněné ukazatele jsou užitečné, protože vyjadřují platební schopnost 

společnosti. 
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Podstatnou část finanční analýzy tvoří poměrové ukazatele likvidity, rentability, 

zadluženosti a aktivity. V případě ukazatelů likvidity navrhuji sledovat okamžitou, 

pohotovou a běžnou likviditu, protože díky těmto ukazatelům bude společnost vědět, zda 

je schopna splácet své krátkodobé splatné závazky. Lepších výsledků u ukazatelů likvidit 

lze dosáhnout snížením krátkodobých závazků a navýšením krátkodobého finančního 

majetku. U ukazatelů rentability doporučuji sledovat rentabilitu aktiv, vlastního kapitálu 

a tržeb. Díky těmto ukazatelům bude moci spol. sledovat výnosnost a efektivnost svých 

činností. Aby došlo ke zvýšení rentabilit, především rentability tržeb, je zapotřebí zvýšení 

výnosů a snížení nákladů.  

Důležitými ukazateli jsou ukazatele zadluženosti, protože zjišťují, zda je společnost 

zadlužena a do jaké míry, dále vypovídají o míře financování aktivit vlastním kapitálem 

či cizími zdroji v dané společnosti. Podnik by měl zejména sletovat ukazatele celkové 

zadluženosti, dlouhodobé zadluženosti, míru zadluženosti, koeficient samofinancování, 

dobu splácení dluhu a úrokové krytí. Společnost vykazuje velikou zadluženost, proto by 

se měla snažit snížit svoji zadluženost a zvyšovat míru financování vlastními zdroji.  

Jako poslední z poměrových ukazatelů jsou ukazatele aktivity, kde bych doporučila 

vypočítat obrat celkových a stálých aktiv, obrat zásob a dobu obratu pohledávek, závazků 

a zásob. Tyto ukazatele zachycují efektivnost hospodaření společnosti s jejími aktivy. 

Dále by měla být provedena analýza soustav ukazatelů, kvůli tomu, že na rozdíl od 

předcházejících zmíněných ukazatelů nemají omezenou vypovídající schopnost. 

Doporučuji provést analýzu Altmanova indexu finančního zdraví, díky němuž lze 

předpovědět bankrot podniku. A dále analýzu indexu důvěryhodnosti IN05, jenž posuzuje 

finanční stabilitu podniku.  

Výše zmiňované analýzy bych doporučila provádět vždy na konci čtvrtletí, pololetí nebo 

na konci roku. Výsledky finanční analýzy je dobré porovnávat s oborovým průměrem.  

Dle výsledků z provedené finanční analýzy spol. Liponova, a.s. navrhuji společnosti 

provádět finanční analýzu ukazatelů v následující tabulce. 
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Tabulka 25: Časový plán finanční analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele finanční analýzy Časový plán 

Ukazatele aktivity Čtvrtletně 

Ukazatele likvidity Čtvrtletně 

Ukazatele zadluženosti Čtvrtletně 

Rozdílové ukazatele Půlročně 

Ukazatele rentability Půlročně 

Horizontální a vertikální analýza Ročně 

Altmanova analýza a index IN05 Ročně 

V uvedené tabulce jsem navrhla časový plán ukazatelů finanční analýzy. Ukazatele 

aktivity, likvidity a zadluženosti navrhuji analyzovat čtvrtletně, protože jejich výsledky 

vyšly nejhůře, považuji je tedy za nejproblémovější a podnik by se měl na tyto ukazatele 

zaměřit častěji. Ukazatele rentability a rozdílové ukazatele vyšly o trochu lépe než 

předchozí ukazatele, avšak si myslím, že je potřeba tyto ukazatele více analyzovat, proto 

navrhuji tyto ukazatele analyzovat půlročně. Horizontální a vertikální analýzu, 

Altmanovu analýzu a Index IN05 doporučuji provádět pouze jednou za rok, kvůli 

nashromáždění dat za větší časové období, jež jsou potřebná k porovnávání. 

4.2 Prověření odběratelů 

Před uzavíráním smluv by měla společnost prověřit platební schopnost jednotlivých 

odběratelů, zejména u těch nových. Především bych doporučila zjistit, zda je odběratel 

schopen hradit své závazky. V jaké situaci se odběratel nachází lze zjistit pomocí 

ukazatelů finanční analýzy, např. pomocí ukazatelů likvidity a zadluženosti. Právě 

ukazatele likvidity mohou poukázat na to, jak společnost hradí své závazky a ukazatele 

zadluženosti, zda společnost využívá k financování cizí zdroje.  

Dokumenty evidující informace o hospodaření společnosti potřebné především pro 

zjištění ukazatelů likvidity apod. jsou např. účetní závěrka, výroční zpráva a jsou veřejně 

dostupné z Obchodního rejstříku. Společnost může také zjistit, zda se odběratel nachází 

v likvidaci či konkurzu, dále lze zjistit různé údaje z registru plátců DPH 

nebo insolvenčního rejstříku, které jsou veřejně dostupné v Administrativním registru 

ekonomických subjektů.  
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V případě zjištění, že odběratel má problémy s placením svých závazků či jiné obchodní 

problémy, měla by společnost odstoupit od společného obchodu nebo alespoň učinit 

opatření proti nesplácení pohledávek a to např. požadovat platbu předem nebo zálohy.  

4.2.1 Zavedení systému záloh 

Bylo by dobré zaznamenávat u jednotlivých odběratelů dobu splatnosti pohledávek              

a následně odběratele rozdělit do dvou skupin.  

I. skupina: Do této skupiny patří odběratelé, kteří přináší nejvyšší zisky, mají dobrou 

platební morálku a snaží se o dlouhodobou spolupráci. U těchto odběratelů by se měla 

společnost zaměřit na dlouhodobou spolupráci a udržení si těchto odběratelů pomocí 

různých výhod např. slevy na zboží. 

II. skupina: Do této skupiny lze zařadit odběratele, jejichž zakázky tvoří menší část zisku, 

hradí své zakázky později nebo vůbec a nemají snahu či zájem o spolupráci. U této 

skupiny bych doporučila u zakázek zavedení systému záloh pohledávek.  

U odběratelů patřící do II. skupiny by bylo vhodné zavést 30% zálohu z celkové ceny, jež 

musí být uhrazena do tří pracovních dnů před zahájením prodeje, a tuto skutečnost je 

nutné zavést do obchodní smlouvy. Při potencionálním nesplacení pohledávky by tak 

společnost inkasovala alespoň část peněžních prostředků.  

Pohledávky z obchodních vztahů v roce 2018 činili 13 408 000 Kč. Při zavedení systému 

30% zálohy z každé objednávky by se na zálohách vybralo 4 022 400 Kč, tudíž by se 

pohledávky z obchodních vztahů snížily na 9 385 600 Kč. 

Díky tomuto snížení by došlo v roce 2018 ke změně vybraných ukazatelů. Pro lepší 

přehlednost jsem vybrané ukazatele uvedla do tabulky, kde jsou znázorněny hodnoty před 

zavedením systému zálohy a hodnoty po zavedení systému záloh. 

Tabulka 26: Příklad systému záloh (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele Před Po 

Pohledávky v tis. Kč 13 408 9 385 

Peněžní prostředky v tis. Kč 489 4 511 

ČPP v tis. Kč -59 768 -55 743 

Okamžitá likvidita 0,01 0,07 

Doba obratu pohledávek ve dnech 159 139 
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Po inkasu záloh by se snížily pohledávky z obchodních vztahů na 9 385 tis. Kč a zvýšily 

by se peněžní prostředky na 4 511 tis. Kč. Díky zvýšení peněžních prostředků by se zvýšil 

ukazatel čisté peněžní prostředky a ukazatel okamžité likvidity z hodnoty 0,01 na 0,07. 

Díky snížení pohledávek z obchodních vztahů by se snížila doba obratu pohledávek ze 

159 dní na 139 dní.  

4.3 Řízení pohledávek 

Dlouhá doba splatnosti pohledávek je úzce spojena s dobou obratu pohledávek. 

Společnost sice vykazuje nižší dobu obratu pohledávek než závazků, což je způsobeno 

platební neschopností odběratelů společnosti, avšak je doba obratu pohledávek velmi 

vysoká. Proto navrhuji snížení doby obratu pohledávek, díky čemuž získá společnost 

peněžní prostředky dříve a bude je moci okamžitě využít.  

4.3.1 Skonto 

Princip skonta pohledávek spočívá ve snížení celkové ceny pohledávky o určitou částku, 

která vyplývá z počtu dní úhrady pohledávky před splatností. Pro odběratele je skonto 

pohledávek forma podpory hradit své závazky včas. Díky tomu společnost získá své 

finanční prostředky rychleji a také se tím sníží doba obratu pohledávek. Pro odběratele se 

špatnou platební morálkou by skonto mohlo být formou motivace, protože některé 

společnosti nehradí své závazky včas kvůli své nedbalosti ve sledování splatností. 

Aby poskytnutí skonta nebylo pro společnost ztrátové, měla by výše pohledávky po 

odečtení skonta a úročená ,,přepočtenou“ alternativní výnosovou mírou se minimálně 

rovnat původní plné výši pohledávky (Režňáková, 2010). 

Následující vzorec znázorňuje výpočet výši skonta: 

is =
it

1 +  it
 

Vzorec 27: Sazba skonta (Zdroj: Režňáková, 2010) 

is – sazba skonta 

it – ,,přepočtená“ alternativní výnosová míra 
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Pro stanovení výše skonta je zapotřebí nejprve vypočítat výši ,,přepočtené“ alternativní 

výnosové míry dle následujícího vzorce. 

it =  i ∗  
T

365
 

Vzorec 28: Přepočtená alternativní výnosová míra (Zdroj: Režňáková, 2010) 

it – ,,přepočtená“ alternativní výnosová míra 

i – alternativní výnosová míra 

T – počet dnů, které uplynou mezi dobou splatnosti a dobou využití skonta 

Pro úplný výpočet ,,přepočtené“ alternativní výnosové míry je třeba nejprve vypočítat 

alternativní výnosovou míru (i).  

Za alternativní výnosovou míru lze používat výpočet WACC (Weighted average cost of 

capital) neboli vážený průměr nákladů na kapitál. Pro malé a střední firmy vytvořilo 

Ministerstvo průmyslu a obchodu následující model WACC, jenž lze použít pro 

společnost Liponova, a.s. 

WACC =  rf +  rLA + rps +  rFS  

Vzorec 29: WACC (Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2018) 

Kde: 

rf − bezriziková výnosová míra 

rLA − přirážka za malou velikost společnosti 

rps − přirážka za podnikatelské riziko 

rFS − přirážka za finanční stabilitu 

Bezriziková výnosová míra nebo úroková sazba dlouhodobých státních dluhopisů České 

republiky v roce 2018 činila 1,98 % (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2018). 

Přirážka za malou velikost podniku je závislá na objemu celkově zpoplatněného 

kapitálu společnosti. Celkově zpoplatněný kapitál (vlastní kapitál + bankovní úvěry             

a výpomoci) činil ve společnosti Liponova, a.s. v roce 2018 118 525 tis. Kč.                
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Celkově zpoplatněný kapitál je větší než 100 mil. Kč a zároveň menší než 3 mld. Kč, 

proto je zvolen pro výpočet následující vzorec. 

rLA =  
(3 − celkový zpoplatněný kapitál)2

168,2
 

Vzorec 30: Přirážka za malou velikost podniku (Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2018) 

Dle uvedeného vzorce je vypočítaná přirážka za malou velikost podniku 4,9 %.  

Přirážka za podnikatelské riziko nebo také za podnikatelskou stabilitu společnosti se 

odvozuje od ukazatele ROA (
EBIT

celková aktiva
), který má společnost v roce 2018 0,13                  

a zároveň je nižší než rd*C/A = 0,2, takže přirážka je 0 %. 

Přirážka za finanční stabilitu se odvozuje od běžné likvidity společnosti, jež byla v roce 

2018 1,40, byla tedy menší než oborový průměr 2,48 a zároveň menší než 2,50, proto 

bude přirážka 10 %. 

Výpočet WACC: 

WACC = 1,98 + 4,9 + 0 + 10 = 16,88 % 

Za předpokladu, že má společnost pohledávky s 30denní dobou splatnosti a odběratel 

uhradí pohledávku do 10 dnů před datem splatnosti, bude výpočet skonta následující. 

it = 0,1688 ∗  
20

365
= 0,00924 

is =  
0,00924

1 + 0,00924
∗ 100 = 0,92 % 

Platební podmínky jsou pro odběratele stanoveny s dobou splatnosti 30 dnů, přičemž při 

zaplacení do 10 dnů před splatností bude výše skonta 0,92 %.  

Příklad: 

Pohledávka: 500 000 Kč 

Doba splatnosti: 30 dnů 

Pohledávka uhrazena: 10 dnů před 

splatností 
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Výpočet slevy: 500 000 * 0,0092 = 4 600 Kč 

V případě, že bude pohledávka za 500 000 Kč uhrazena do 10 dnů před její splatností, 

získá odběratel slevu ve výši 0,92 %, což je 4 600 Kč z celkové částky pohledávky. 

Využívání skonta může přispět k dřívější úhradě pohledávek ze strany odběratelů a tím 

pádem lze dosáhnout nižší doby obratu pohledávek. Použití skonta má malou nevýhodu, 

protože společnost tak poskytne odběratelům slevu, avšak tato sleva není tolik vysoká, 

aby na ní společnost tratila. 

4.3.2 Faktoring  

Ke snížení doby obratu pohledávek by mohlo přispět využívání faktoringu. Faktoring je 

odkup krátkodobých pohledávek za věřitele faktoringovou společností, jenž má dvě 

formy, a to bezregresní faktoring a regresivní faktoring. U bezregresního faktoringu 

přechází riziko nesplácení pohledávky na faktoringovou společnost a v případě 

nezaplacení pohledávky odběratelem, nelze zpětně požadovat její odkup. U regresivního 

faktoringu riziko platební neschopnosti nenese faktoringová společnost a v případě 

neuhrazení pohledávky odběratelem, má faktoringová společnost nárok vrátit 

postoupenou pohledávku zpět původní společnosti (Kislingerová, 2010). 

Faktoringová společnost se stává vlastníkem postoupených pohledávek od okamžiku 

uzavření faktoringové smlouvy. Předmětem faktoringové smlouvy mohou být pouze 

pohledávky, jež mají dobu splatnosti do 180 dnů. Podnik převádějící své pohledávky 

faktoringové společnosti musí o této skutečnosti informovat dlužníka, neboť při obdržení 

oznámení o odkupu pohledávek je dlužník povinen hradit pohledávky již novému věřiteli, 

tedy faktoringové společnosti (Kislingerová, 2010).  

Faktoringová společnost poskytne po odkupu pohledávek původnímu věřiteli zálohu ve 

výši 60-90 % z hodnoty pohledávky do dvou pracovních dnů. Zbytek pohledávky je 

původnímu věřiteli doplacen po úhradě pohledávky dlužníkem a je ponížen o provizi 

faktoringové společnosti. Náklady na faktoring jsou úroky z čerpaných částek                         

a faktoringové poplatky, jež jsou stanoveny procentem z nominální hodnoty pohledávky, 

ve výši přibližně 1,5 % (Režňáková, 2012). 
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Společnost Liponova, a.s. vlastní bankovní účet u České spořitelny, proto navrhuji využít 

faktoringové služby od Factoring Česká spořitelna, a.s. Faktoring České spořitelny nabízí 

pro své stávající klienty rychlejší a nižší náklady spojené s bankovními převody v rámci 

faktoringu. Např. nabízí vyplácení zálohy pohledávky až do výše 90 % její hodnoty ihned, 

pokud u ní společnost vlastní bankovní účet (Tuzemský faktoring, 2020). 

Tuzemský faktoring od České spořitelny je znázorněn v následujícím obrázku: 

 

Obrázek 3: Tuzemský faktoring                                                                                                                  

(Zdroj: Tuzemský faktoring, 2020) 

Částka pohledávky za rok 2018 činí 28 417 000 Kč. Pro výpočet modelového příkladu 

uvažuji vyplacení 90% zálohy pohledávky, úrok z profinancování ve výši 2,60 % ročně, 

faktoringový poplatek ve výši 0,35 % a dobu splatnosti 30 dnů.  

Pro lepší přehlednost jsou údaje uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 27: Příklad faktoringu (Zdroj: Vlastní zpracování dle Tuzemský faktoring) 

Hodnota pohledávky 28 417 000 Kč 

Doba splatnosti 30 dnů 

Výše zálohové platby 90 % 

Úrok z profinancování 1 M PRIBOR (0,60 %) + 2,0 % p.a. = 2,60 % 

Faktoringový poplatek 0,35 % 
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Následně bude znázorněn průběh faktoringu: 

1. Společnost Liponova, a.s. zašle faktoringové společnosti vystavenou fakturu 

společně s kopií dodacího listu. 

2. Faktoringová společnost poskytne zálohu dodavateli (spol. Liponova, a.s.) ve výši 

90 % do dvou dnů na účet zřízený u této banky.  

Výpočet: 28 417 000 * 0,9 = 25 575 300 Kč. 

3. Odběratel zaplatí faktoringové společnosti den po splatnosti celou dlužnou částku 

28 417 000 Kč. 

4. Faktoringová společnost vypočte náklady faktoringu a poté je odečte od zbylých 

10 % hodnoty postoupených pohledávek.  

Úrok z profinancování: 25 575 300*30 / 365*0,026 = 54 654 Kč. 

Faktoringový poplatek: 28 417 000*0,0035 = 99 460 Kč. 

Celkové náklady: 54 654 + 99 460 = 154 114 Kč.  

Celkové náklady jsou odečteny od zbylých 10 % hodnoty pohledávky:  

2 841 700 – 154 114 = 2 687 586 Kč. 

5. Faktoringová společnost vyplatí dodavateli zbylou částku poníženou o náklady 

faktoringu, jenž činí 2 687 586 Kč. 

V případě, že by společnost Liponova, a.s. využila faktoring v roce 2018, došlo by ke 

snížení krátkodobých pohledávek na 25 575 300 Kč. Díky tomuto snížení by došlo 

k poklesu doby obratu pohledávek v roce 2018 ze 159 dnů na 92 dnů. Snížení pohledávek 

by mělo způsobit zvýšení peněžních prostředků ve společnosti, tudíž by se zvýšily 

hodnoty pohotové a okamžité likvidity. Jako další by došlo ke snížení vázanosti kapitálu 

v krátkodobých pohledávkách a díky tomu by mohla společnost využívat navrhovaného 

skonta. Nepatrně by se snížily administrativní náklady na správu pohledávek, neboť tuto 

funkci v rámci sjednaného faktoringu vykonává faktoringová společnost. V případě 

bezregresního faktoringu je velká výhoda, že společnost se nemusí nadále starat                     

o nesplácení pohledávek, neboť riziko nesplácení a vymáhání pohledávek je přeneseno 

na faktoringovou společnost, ovšem která si za tuto výhodu účtuje poplatek. Společnost 

by sice nenesla riziko nesplácení pohledávek, ale platila by vyšší náklady za poplatek 

faktoringové společnosti. 
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4.4 Dotace  

Zlepšení finanční situace podniku by mohlo být díky poskytnuté dotaci a následně by ji 

mohl podnik využít k novým inovacím podniku či k nakoupení dalších technologií do 

výroby, čímž zabrání snížení poptávky kvůli konkurenci. Inovace podniku by vedlo             

k nárůstu poptávky, což by vedlo k rozvoji spolupráce mezi více odběrateli z různých 

koutů České republiky, a společnost by měla také příležitost začít spolupracovat se 

zahraničními odběrateli. Pokud by společnost díky tomu navázala výhodné a dlouhodobé 

kontrakty, zlepšila by se její finanční situace, disponovala by větším počtem peněžních 

prostředků, snížila by se tak doba závazků a pokud by byli nový odběratelé spolehliví, 

tak i doba pohledávek. 

V rámci dotací EU bylo na programové období 2014-2020 vyčleněno pro Českou 

republiku z Evropských strukturálních a investičních fondů téměř 24 mld. eur. Česká 

republika tyto prostředky čerpá prostřednictvím deseti tematických programů (Dotace 

EU, 2020).  

Tematické programy byly vymezeny usnesením vlády České republiky č. 867 ze dne      

28. listopadu 2012. Jedná se o následující programy: 

• Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 

• Výzkum, vývoj a vzdělání, 

• Zaměstnanost, 

• Doprava, 

• Životní prostředí, 

• Integrovaný regionální operační program, 

• Praha – pól růstu ČR, 

• Technická pomoc, 

• Rybářství, 

• Program rozvoje venkova (Dotace EU, 2020). 

Pro společnost Liponova, a.s. doporučuji využít například dotaci z Programu rozvoje 

venkova, protože tento program se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti, inovaci 

zemědělských podniků, podporu vstupu mladých lidí do zemědělství a tím pádem posílení 

zaměstnanosti venkova, dále se zabývá zachováním a zlepšením ekosystémů závislých 
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na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření. Na tento 

program se předpokládá vynaložit za období 2014-2020 přibližně 2,3 mld. eur                   

(cca 58,7 mld. Kč) (Dotace EU, 2020).  

Společnost by musela učinit určité kroky k dosažení dotace. Jako první by bylo potřeba 

vypracovat projekt, jenž musí splňovat všechny náležitosti, včetně cíle projektu, rozpočtu 

projektu, SWOT analýzy, aktivity projektu apod. Dále si firma vybere vhodný program, 

jenž umožňuje financování projektového záměru. Následně by firma jako právnická 

osoba poslala žádost o dotaci s vypracovaným projektem. Řídící orgán nebo 

zprostředkující subjekt posoudí žádost o podporu dle hodnotících kritérií, jež jsou 

součástí výzvy. Žadatelé jsou následně informování o výsledku hodnocení projektů             

a popř. se mohou proti negativnímu výsledku hodnocení odvolat. Pokud je projekt 

schválen, je s žadatelem podepsána smlouva, v které jsou podrobně stanoveny podmínky 

realizace projektu. Společnost poté získá peníze na základě žádosti o platbu podanou 

řídícímu orgánu či zastupující instituci. Společně s žádostí o platbu je nutné doložit 

materiály, jež dokazují, že výdaje odpovídají podmínkám obsaženým ve sjednané 

smlouvě. Během realizace může nastat administrativní kontrola nebo kontrola přímo na 

místo realizace projektu. Příjemce, jenž obdržel finanční podporu z fondů EU, má 

povinnost informovat o této skutečnosti v souladu s publicitou projektů (např. vyvěšením 

plakátů, velkoplošného billboardu apod.). Po realizaci projektu je nutné dále projekt 

udržovat po dobu sjednanou ve smlouvě, nejčastěji však 3 až 5 let (Dotace EU, 2020).  
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ZÁVĚR 

Cílem předkládané bakalářské práce bylo stanovit vlastní návrhy řešení na zlepšení 

finanční a výnosové situace společnosti Liponova, a.s., pomocí vybraných metod finanční 

analýzy. Finanční analýza byla provedena za sledované období 2014-2018 pomocí 

výkazů společnosti. 

Bakalářská práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byly 

objasněny teoretická východiska dle doporučené odborné literatury a vysvětleny metody, 

jež byly následně využity pro zpracování praktické části. V praktické části byla nejprve 

představena společnost Liponova, a.s. a následně byla provedena finanční analýza 

společnosti. 

Nejdříve byla provedena finanční analýza na základě metod elementárně technické 

analýzy, kde byly vybrány absolutní ukazatele, rozdílové ukazatele a poměrové 

ukazatele. Poté byla zhodnocena finanční situace společnosti na základě soustav 

ukazatelů, kde byl proveden bonitní model: Kralickův Quicktest a bankrotní modely: 

Altmanův index a Index IN05. Jako poslední byla provedena strategická analýza za 

pomocí PESTLE a SWOT analýzy. 

Podle výsledků z provedené analýzy má společnost nedostatky v několika oblastech. 

Všechny ukazatele likvidit vyšly nízké, dále vyšly špatné hodnoty rentabilit, především 

rentability aktiv, vysoká doba obratu pohledávek a závazků. Z provedené analýzy soustav 

ukazatelů zahrnující Kralickův Quicktest, Altmanův index a Index IN05 bylo zjištěno, že 

výsledné hodnoty se nacházejí v zóně vyjadřující nestabilitu společnosti a společnost má 

finanční problémy, jež by mohly vést k bankrotu. 

Na základě zjištění těchto výsledků byly navrženy vlastní návrhy řešení, jež by měly 

především přispět ke snížení doby obratu pohledávek, ke zvýšení rentability a lepší 

platební schopnosti společnosti. Společnost neprovádí finanční analýzu, proto jako první 

bylo navrženo provádění již zmiňované finanční analýzy. Jako další bylo doporučeno více 

prověřovat odběratele, zejména ty nové a zavedení systému záloh, díky čemuž lze předejít 

k nesplácení pohledávek. Z hlediska řízení pohledávek bylo navrženo zavedení skonta, 

což by mělo přimět odběratele splácet své pohledávky včas, tudíž by to mělo přispět ke 

snížení pohledávek. Společnost disponuje především v posledním sledovaném roce 
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nízkým objemem peněžních prostředků, proto byl navržen faktoring od Factoring Česká 

spořitelna, a.s., jenž by měl přispět k rychlejšímu inkasu pohledávek, a tedy                               

i k rychlejšímu příjmu peněžních prostředků. Pro zlepšení finanční situace podniku, jako 

poslední bylo navrženo poskytnutí dotace, kterou by mohla společnost následně využít 

k novým inovacím podniku či k nakoupení dalších technologií do výroby. 

Tato navrhovaná doporučení by měla přispět ke zlepšení finanční a výnosové situace 

společnosti Liponova, a.s., z čehož vyplývá, že bylo dosaženo stanovených cílů této 

bakalářské práce. 
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I 

 

Příloha 1: Rozvaha společnosti: Aktiva (Zdroj: Výroční zprávy spol. Liponova, a.s. 2014-2018) 

Aktiva v tis. Kč 
Netto běžné účetní období 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Aktiva celkem 293 218 280 860 255 202 305 046 333 600 

B.    
Dlouhodobý 

majetek 
219 802 213 020 204 129 231 618 240 750 

B. I.   
Dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0 0 0 0 0 

B. II.   
Dlouhodobý 

hmotný majetek 
219 802 213 020 204 128 231 618 240 750 

B. II. 1.  Pozemky a stavby 157 014 154 755 155 208 158 862 169 947 

   1. Pozemky 48 279 52 171 56 319 61 880 77 224 

   2. Stavby 108 735 102 584 98 889 96 982 92 723 

  2.  

Hmotné movité 

věci a jejich 

soubory 

54 823 50 933 42 760 46 326 34 359 

  4.  
Ostatní dlouhodobý 

hmotný majetek 
2 919 3 558 2 375 3 982 595 

   2. 
Dospělá zvířata a 

jejich skupiny 
2 919 3 558 2 365 3 982 595 

  5.  

Poskytnuté zálohy 

na dlouhodobý 

hmotný majetek a 

nedokončený dl. 

hmotný majetek 

2 012 3 774 3 786 22 448 35 849 

   1. 

Poskytnuté zálohy 

na dlouhodobý 

hmotný majetek 

240 0 0 1 325 20 013 

   2. 

Nedokončený 

dlouhodobý hmotný 

majetek 

1 772 3 774 3 786 21 123 15 836 

B. III   
Dlouhodobý 

finanční majetek 
0 0 0 0 4 600 

C.    Oběžná aktiva 72 686 66 089 47 638 71 307 84 057 

C. I.   Zásoby 48 852 45 879 32 600 50 102 39 531 

C. I. 1.  Materiál 696 1 578 4 050 2 560 3 509 

  2.  
Nedokončená 

výroba a polotovary 
4 140 7 651 9 786 7 125 4 942 



II 

 

  3.  Výrobky a zboží 35 616 29 187 10 809 34 125 24 633 

   1. Výrobky 35 616 29 187 10 809 23 422 7 759 

   2. Zboží 0 0 0 10 703 16 874 

  4.  
Mladá a ostatní 

zvířata 
8 400 7 463 7 955 6 292 6 447 

C. II.   Pohledávky 21 237 19 154 14 229 19 969 44 037 

C. II. 2.  
Krátkodobé 

pohledávky 
21 237 19 154 14 229 19 969 28 417 

   1. 

Pohledávky 

z obchodních 

vztahů 

12 294 6 474 4 949 7 365 13 408 

   4. 
Pohledávky - 

ostatní 
0 0 9 280 12 604 15 009 

   
4.

3. 

Stát – daňové 

pohledávky 
1 067 3 870 1 539 2 635 910 

   
4.

4. 

Krátkodobé 

poskytnuté zálohy 
27 158 133 116 4 079 

   
4.

5. 

Dohadné účty 

aktivní 
153 6 660 1 898 6 507 480 

   
4.

6. 
Jiné pohledávky 7 696 1 992 5 710 3 346 9 540 

C. IV.   Peněžní prostředky 2 597 1 056 806 1 236 489 

C. IV. 1.  
Peněžní prostředky 

na pokladně 
173 103 125 163 142 

  2.  
Peněžní prostředky 

na účtech 
2 424 953 681 1 073 347 

D

. 
I.   

Časové rozlišení 

aktiv 
730 1 751 3 438 2 121 4 193 

D

. 
I. 1.  

Náklady příštích 

období 
586 396 392 231 107 

  3.  
Příjmy příštích 

období 
144 355 3 046 1 890 4 086 

 



III 

 

Příloha 2: Rozvaha společnosti: Pasiva (Zdroj: Výroční zprávy spol. Liponova, a.s. 2014-2018) 

Pasiva v tis. Kč 
Netto běžné účetní období 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Pasiva celkem 293 218 280 860 255 202 305 046 333 600 

A. I.   Vlastní kapitál 102 831 106 621 114 054 118 149 118 525 

A. I. 1.  Základní kapitál 60 713 60 713 60 713 60 713 60 713 

A. IV.   

Výsledek 

hospodaření 

minulých let 

33 085 42 105 45 859 53 281 57 365 

A. IV. 1.  
Nerozdělený zisk 

minulých let 
32 204 42 105 45 859 53 281 57 365 

  3.  

Jiný výsledek 

hospodaření min. 

let 

881 0 0 0 0 

A. V.   

Výsledek 

hospodaření 

běžného účetního 

období 

9 033 3 803 7 482 4 155 447 

B. C.   Cizí zdroje 190 363 174 579 139 667 185 040 214 957 

B.    Rezervy 0 0 830 1 107 0 

B. I. 4.  Ostatní rezervy 0 0 830 1 107 0 

C.    Závazky 190 363 174 579 138 837 183 933 214 957 

C. I.   
Dlouhodobé 

závazky 
111 868 101 298 94 576 95 117 154 703 

C. I. 2.  

Závazky 

k úvěrovým 

institucím 

78 577 70 317 53 464 39 881 122 892 

  8.  
Odložený daňový 

závazek 
6 431 7 501 7 618 8 345 8 196 

  9.  Závazky – ostatní 26 860 23 480 33 494 46 891 23 615 

   1. 
Závazky ke 

společníkům 
0 0 21 411 36 474 23 615 

   3. Jiné závazky 26 860 23 480 12 083 10 417 0 

C. II.   
Krátkodobé 

závazky 
78 495 73 281 44 261 88 816 60 254 



IV 

 

C. II. 2.  

Závazky 

k úvěrovým 

institucím 

20 313 25 153 20 252 32 038 33 430 

  3.  
Krátkodobé přijaté 

zálohy 
22 435 13 295 3 125 1 000 2 479 

  4.  

Závazky 

z obchodních 

vztahů 

24 021 23 028 13 672 43 007 15 430 

  8.  Závazky – ostatní 11 726 11 805 7 212 12 771 8 915 

   2. 
Krátkodobé 

finanční výpomoci 
0 0 0 7 340 3 100 

   3. 
Závazky 

k zaměstnancům 
445 458 366 425 457 

   4. 

Závazky za 

sociální 

zabezpečení a 

zdravotní pojištění 

242 243 192 232 251 

   5. 
Stát – daňové 

závazky a dotace 
0 48 411 60 326 

   6. 
Dohadné účty 

pasivní 
781 835 129 222 1 639 

   7. Jiné závazky 10 258 10 221 6 114 4 492 3 142 

D.    
Časové rozlišení 

pasiv 
24 -340 1 481 1 857 118 

D. I. 1.  
Výdaje příštích 

období 
24 -340 1 481 1 857 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti (Zdroj: Výroční zprávy spol. Liponova, a.s. 2014-2018) 

Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč 
Netto běžné účetní období 

2014 2015 2016 2017 2018 

I.   
Tržby z prodeje výrobků 

a služeb 
22 696 54 055 65 470 35 791 69 432 

II.   Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 14 959 

A.   Výkonová spotřeba 37 315 43 498 45 379 47 233 52 255 

A. 2.  
Spotřeba materiálu a 

energie 
26 404 28 373 28 719 26 750 20 662 

 3.  Služby 10 911 15 125 16 660 20 483 16 971 

B.   
Změna stavu zásob 

vlastní činnosti 
-9 010 -3 856 15 752 -8 287 25 172 

C.   Aktivace 2 522 3 135 -1 682 -4 019 -2 364 

D.   Osobní náklady 8 984 9 508 8 369 8 171 8 830 

D. 1.  Mzdové náklady 6 603 7 029 6 283 6 142 6 647 

 2.  

Náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní 

pojištění a ostatní 

náklady 

2 381 2 479 2 086 2 029 2 183 

  1. 

Náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

2 033 2 209 1 926 1 891 2 040 

  2. Ostatní náklady 348 270 160 138 143 

E.   
Úpravy hodnot 

v provozní oblasti 
- 18 385 17 806 18 426 19 203 

E. 1.  

Úpravy hodnot 

dlou.nehm. a hmotného 

majetku 

- 18 385 17 730 18 421 19 203 

  1. 

Úpravy hodnot 

dlou.nehm. a hmotného 

majetku - trvalé 

- 18 385 17 730 18 421 19 203 

  3. 
Úpravy hodnot 

pohledávek 
- 0 76 5 0 

III.   Ostatní provozní výnosy 30 146 27 934 39 381 41 675 34 176 

III. 1.  
Tržby z prodaného 

dlouhodobého majetku 
10 241 7 965 6 573 6 805 12 002 

 2.  
Tržby z prodaného 

materiálu 
148 495 974 5 190 3 354 



VI 

 

 3.  Jiné provozní výnosy 19 757 19 474 31 834 29 680 18 820 

F.   Ostatní provozní náklady 11 656 10 753 7 005 8 285 10 727 

F. 1.  

Zůstatková cena 

prodaného dlouhodobého 

majetku 

7 241 4 615 2 895 1 666 7 445 

 2.  
Zůstatková cena 

prodaného materiálu 
159 509 581 3 645 2 486 

 3.  Daně a poplatky 782 823 592 632 630 

 4.  

Rezervy v provozní 

oblasti a kompletní 

náklady příštích období 

1 514 3 034 830 277 -1 107 

 5.  Jiné provozní náklady 1 960 1 772 2 107 2 065 1 273 

*   
Provozní výsledek 

hospodaření 
19 102 7 584 12 222 7 661 4 744 

VI.   
Výnosové úroky a 

podobné výnosy 
0 0 3 58 1 758 

VI. 2.  
Ostatní výnosové úroky a 

podobné výnosy 
0 0 3 58 1 758 

J.   
Nákladové úroky a 

podobné náklady 
3 393 3 129 2 873 2 787 4 394 

J. 2.  
Ostatní nákladové úroky 

a podobné náklady 
3 393 3 129 2 873 2 787 4 394 

VII.   Ostatní finanční výnosy 1 0 11 336 324 

K.   Ostatní finanční náklady 322 67 98 89 1 765 

*   
Finanční výsledek 

hospodaření 
-3 704 -3 156 -2 957 -2 482 -4 077 

**   
Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
17 527 5 410 9 265 5 179 667 

L.   Daň z příjmů 8 494 1 607 1 783 1 024 220 

L. 1.  Daň z příjmů splatná 2 063 536 1 667 297 369 

 2.  Daň z příjmů odložená 6 431 1 071 116 727 -149 

**   
Výsledek hospodaření po 

zdanění 
9 033 3 803 7 482 4 155 447 

***   
Výsledek hospodaření za 

účetní období 
9 033 3 803 7 482 4 155 447 

*   Čistý obrat za období 122 464 91 275 104 865 77 860 120 649 

 


