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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Dermacol, a.s. za 

období 2014-2018. První část vysvětluje, čím se finanční analýza zabývá a popisuje 

jednotlivé metody. Druhá část obsahuje základní informace o společnosti, aplikuje 

ukazatele z teoretické části a na závěr zhodnocuje výsledky finanční analýzy. Na 

základě těchto výsledků jsou sestaveny návrhy na zlepšení finanční situace ve třetí části 

práce.  

 

Abstract 

Bachelor thesis is about the evaluation of financial situation of the Dermacol, a. s. 

company for the period of 2014-2018. In the first part there is explained what is pursued 

by the financial analysis and also the individual methods are described. The second part 

contains the basic information about the company, applies the indicators from the 

theoretical part of the thesis and eventually evaluates the results of the financial 

analysis. On the basis of these results the proposals for the improvement of the financial 

situation are formulated in the third part of the thesis. 
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ÚVOD 

Téma bakalářské práce „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční 

analýzy“ jsem si zvolila, protože bych se ráda zabývala finanční analýzou firem 

i v budoucnosti, tudíž považuji zpracování tohoto tématu za výbornou zkušenost. 

Abychom zhodnotili finanční zdraví podniku nebo jeho výsledky, je finanční analýza 

určitě zapotřebí. Také mi přijde zajímavé, sledovat ekonomický vývoj podniku 

v časovém horizontu a díky tomu hledat příčiny výkyvů. 

Finanční a strategická analýza je také důležitá pro rozhodování o chodu podniku. Díky 

finanční analýze můžeme zjistit, v jaké finanční situaci se podnik nachází. Ve 

strategické analýze se zabýváme vlivy vnějšího a vnitřního prostředí.  

Bakalářskou práci zpracuji na společnost Dermacol, a. s., která se převážně zabývá 

výrobou a prodejem kosmetických produktů.  Na trhu je přes 50 let a je známá jak 

v České republice, tak i v jiných částech země, mezi které patří například Brazílie, 

Kanada, Čína, Řecko, Itálie, Norsko a mnoho dalších zemí. Celkově kosmetika 

Dermacol působí ve více než 70 zemích světa (Dermacol ve světě, 2019). Tuto 

společnost jsem si vybrala, jelikož kosmetiku této značky ráda nakupuji a také, protože 

jsem měla příležitost si vyzkoušet práci ve výrobě kosmetiky v Brně.  

V rámci finanční analýzy budu společnost zkoumat v období 2014–2018. 

V jednotlivých letech budu ke zjištění finanční situace potřebovat dokumenty, jako jsou 

například rozvahy, výkaz zisku a ztráty a přílohy účetní uzávěrky, které budu čerpat 

z veřejně dostupných zdrojů. Na základě zjištěných výsledků jsem formulovala návrhy 

na zlepšení finanční situace. 
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CÍLE PRÁCE, POSTUPY A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je komplexně zhodnotit finanční situaci a finanční 

zdraví společnosti Dermacol, a.s. za období 2014–2018. Mezi dílčí cíle patří posoudit 

finanční situaci v rámci absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů. Také bude 

společnost zhodnocena pomocí strategické analýzy, kde bude použit model „7S“ 

(zastupuje vnitřní prostředí) a Porterův model pěti sil (zastupuje vnější prostředí). Na 

závěr bude aplikována SWOT analýza. 

První část bakalářské práce se bude zabývat teorií strategické a finanční analýzy. 

Napřed budou popsány metody strategické analýzy, a to konkrétně model „7S“ a 

Porterův model pěti sil. Poté bude vysvětlen pojem finanční analýza a k čemu slouží. 

Dále budou rozebrány výkazy, které jsou ke zjištění finanční situace zapotřebí. Také 

budou popsány jednotlivé metody finanční analýzy. Jedná se o popsání absolutních 

ukazatelů, kde bude rozebrána horizontální a vertikální analýza, dále rozdílových 

ukazatelů, mezi které patří čistý pracovní kapitál a čisté pohotové prostředky a jako 

poslední poměrových ukazatelů, kde budou popsány ukazatele zadluženosti, ukazatele 

likvidity, ukazatele rentability a ukazatele aktivity. Na závěr bude popsaná SWOT 

analýza. 

Ve druhé části bude popsána společnost Dermacol, a.s. Poté budou aplikovány 

teoretické dovednosti do praxe. Nejprve budou provedeny metody strategické analýzy. 

Poté následuje finanční analýza, která bude zpracována pomocí konkrétních výkazů 

společnosti Dermacol, a.s. Po provedení finanční analýzy bude následovat její celkové 

zhodnocení. Na závěr bude rozebrána SWOT analýza. 

Třetí část bude zaměřena na návrhy na zlepšení finanční situace a popřípadě na 

odstranění problémů.  

Metody zpracování 

V bakalářské práci budou využity následující metody. Ve fázi analytické jsou získávány 

a zpracovány poznatky a fakta, a ve fázi syntetické se práce hodnotí a shrnuje. Mezi 

jednotlivé metody se řadí pozorování, srovnávání, analýza a syntéza, abstrakce, indukce 

a dedukce (Synek, Mikan, Vávrová, 2011, s. 21). 

Pozorování znamená cílevědomé, plánovité a systematické sledování skutečností 

(Synek, Mikan, Vávrová, 2011, s. 21). 
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U srovnávání porovnáváme dva nebo více různých jevů či úkazů (Synek, Mikan, 

Vávrová, 2011, s. 21). 

Analýza a syntéza se vzájemně doplňují a prolínají. Analýza je postup získávání, 

hodnocení a třídění informací. Cílem je poznat jednotlivé prvky a jejich vzájemné 

vazby. Syntéza je sjednocení částí v celek. Sledují se zde podstatné souvislosti mezi 

jednotlivými složkami jevu (Synek, Mikan, Vávrová, 2011, s. 21). 

Abstrakce je myšlenkový proces, který odděluje nepodstatné vlastnosti jevu od 

podstatných (Synek, Mikan, Vávrová, 2011, s. 21). 

Indukce a dedukce se opět prolíná. Vyvozování obecného závěru na základě mnoha 

poznatků se nazývá indukce. Způsob myšlení, při kterém z obecného závěru přecházíme 

k méně obecným, se nazývá dedukce (Synek, Mikan, Vávrová, 2011, s. 21). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část se zabývá teorií strategické a finanční analýzy. Jsou zde popsány jednotlivé 

postupy a vzorce, které jsou následně aplikovány do praktické části bakalářské práce.  

1.1 Metody strategické analýzy 

Strategická analýza má za cíl identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny významné 

faktory, které budou ovlivňovat konečný výběr cílů podnikové strategie (Sedláčková, 

Buchta, 2006, s. 23). 

Strategická analýza umožňuje podniku zjistit, zda bude mít úspěšnou budoucnost, 

potřebné informace týkající se zákazníka, na co by se měl management soustředit a kam 

by měl podnik v budoucnu směřovat. Strategická analýza také slouží k realizaci 

strategického plánování (Tóth, Petrů, 2017, s. 55). 

Metody strategické analýzy lze rozdělit na základě analýzy vnitřního a vnějšího 

prostředí.  

Do vnitřní finanční analýzy se řadí například model „7S“ a SPACE analýza. Vnější 

strategická analýza se dá rozdělit na analýzu mikrookolí a makrookolí. Mezi analýzu 

mikrookolí se řadí Porterův model, analýza zájmových skupin a Analýza 4-7 C. Mezi 

analýzu makrookolí se řadí například PESTLE (Tóth, Petrů, 2017, s. 55-59). 

1.1.1 Analýza vnitřního prostředí 

Interní analýza zhodnocuje faktory vnitřního prostředí. Jako zástupce je zvolen model 

„7S“. Tento model je odvozen od poradenské firmy McKinsey, jejíž metody strategické 

analýzy vnitřních faktorů patří k nejvyužívanějším metodám. Model se skládá ze 

7 aspektů, které se navzájem podmiňují a ovlivňují. Model je nazýván „7S“, protože se 

do něj řadí tyto faktory, které začínají na písmeno S: strategie, struktura, systémy řízení, 

styl vedení, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty (Hanzelková, 2013, s. 115-

116). 

1.1.2 Analýza vnějšího prostředí 

Pro rozbor vnějšího prostředí je zvolen Porterův model pěti sil, který představuje 

metodu zaměřenou na základní faktory, které působí na firmu a ovlivňují ziskovost 
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odvětví (Tóth, Petrů, 2017, s. 74). Je zde spojeno pět faktorů, které mají na podnik 

značný vliv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Porterův model pěti sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Tyll, 2014, s. 20) 

Rivalita na trhu neboli současná konkurence ovlivňuje různé taktiky na nalákání 

zákazníků. Jde například o reklamní kampaně, cenové nabídky, uvádění nových 

výrobků nebo služeb na trh. Většina firem reaguje na chování své konkurence a snaží se 

být ještě lepší. Konkurenční tlak je vyšší v případě vysokých fixních nákladů, snadného 

ovlivnění zákazníků nebo pod jsou konkurenti stejnoměrně vyvážení (Kovář, 2008, s. 

109). Hrozba nových konkurentů je dána především nízkou konkurencí, nedostatečně 

uspokojenou poptávkou nebo nízkými bariérami pro vstup do odvětví. Analyzuje se 

riziko plynoucí z nových konkurentů a pravděpodobnost jejich vstupu na trh. Hrozba 

substitutů vyjadřuje riziko náhrady daného produktu nebo služby. Pro tuto analýzu je 

potřeba zamyslet se, zda může být daný výrobek lehce nahraditelný, jak bude zákazník 

reagovat na změnu cen, proč by zákazník mohl přejít ke konkurenci. Vyjednávací síla 

dodavatelů ovlivňuje cenu a množství potřebných materiálů, polotovarů, služeb 

a dalších produktů, které jsou zapotřebí pro chod podniku. Dodavatelé si mohou 

diktovat podmínky, pokud je na jejich straně monopol, pokud má podnik vysoké 

náklady na přechod k jinému dodavateli nebo pokud se jedná o specifický a špatně 

nahraditelný produkt. Vyjednávací síla kupujících představuje jak konečné spotřebitele, 

tak i prostředníky nebo prodejce. Kupující mohou vyjednávat stejně jako dodavatelé, 

záleží na daných podmínkách. Cílem podniku je, vyjednávací síly dodavatelů 

i kupujících získat ve svůj prospěch (Tyll, 2014, s. 20-25). 
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1.2 Finanční analýza 

Finanční analýza je důležitou součástí finančního řízení. Díky finanční analýze má 

podnik zpětnou vazbu, ve které lze zjistit, ve kterých letech splnil stanovené cíle, 

naopak kdy nesplnil nebo kde nastaly výkyvy. Výsledky finanční analýzy by měly 

sloužit k plánování a rozhodování v budoucnosti. Plánování může být jak krátkodobé, 

které zajišťuje běžný chod podniku, tak strategické, které ovlivňuje dlouhodobý vývoj 

podniku (Růčková, 2011, s. 9-10). 

1.3 Podstata finanční analýzy 

Finanční analýza má za úkol komplexně zhodnotit finanční situaci podniku. Pomocí 

finanční analýzy manažeři zjistí, zda je podnik dostatečně ziskový, zda může včas 

splácet své závazky, jak je zadlužený, zda využívá efektivně aktiva a plno dalších 

cenných informací. Finanční analýza tedy poskytuje podklady pro rozhodování 

o průběhu podniku. Díky ní manažeři vědí, jaké výsledky měl podnik v minulosti 

a podle toho mohou jednat v budoucnu (Knápková et al., 2017, s. 17). 

Finanční analýza má i další dílčí cíle jako je například zhodnocení vlivu vnitřního 

i vnějšího prostředí podniku, analýza vývoje podniku nebo poskytnutí informací pro 

budoucí rozhodování (Sedláček 2009, s. 3-4). 

Důležitou roli ve finanční analýze hraje účetnictví. Obsahuje informace o hospodaření 

podniku, mezi které patří údaje o majetku podniku, vlastním i vytvořeném kapitálu, 

výnosech a nákladech podniku, závazcích, peněžních tocích a výsledku hospodaření 

(Sedláček 2009, s. 4-5). 

1.4 Finanční zdraví podniku 

Díky finanční analýze může podnik zhodnotit jeho finanční zdraví nebo bonitu. 

O finanční zdraví se zajímají zejména investoři, kteří chtějí do podniku investovat svoje 

peněžení prostředky. Naopak o bonitu podniku se zajímají banky, které mohou podniku 

poskytnout úvěr (Grünwald, Holečková, 2007, s. 23). 

Úrovní finančního zdraví lze zjistit, jak je podnik odolný vůči provozním rizikům. 

Jedná se o to, jaké rizika může podstoupit, aniž by došlo k ohrožení platební schopnosti. 

Finanční zdraví ovlivňuje několik aspektů: krátkodobá likvidita, finanční stabilita 

a rentabilita vlastního kapitálu (Grünwald, Holečková, 2007, s. 23). 
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Podle finanční pozice podniku a jeho výkonnosti může podnik určit jeho finanční 

zdraví. Nelze ho však přesně vypočítat, pouze se testuje, jestli je podnik více či méně 

zdravý (Grünwald, Holečková, 2007, s. 23). 

1.5 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční situace podniku je předmětem zájmu mnoha uživatelů. Finanční analýza může 

zajímat každého uživatele z jiného úhlu pohledu, protože každý má svůj specifický 

zájem. Uživatele lze rozdělit na interní a externí. 

1.5.1 Interní uživatelé 

Mezi interní uživatele patří manažeři, zaměstnanci a další uživatelé. Manažery může 

finanční analýza zajímat ze dvou hledisek. Z pohledu krátkodobého časového horizontu 

manažeři sledují platební schopnost podniku, strukturu majetku, finanční nezávislost, 

ale také ziskovost podniku. Také potřebují znát finanční situaci podniku kvůli získávání 

nových finančních zdrojů, alokaci peněžních prostředků apod. Z pohledu dlouhodobého 

časového horizontu mohou manažeři, díky zpětné vazbě finanční analýzy, zvolit pro 

příští období správný podnikatelský záměr (Růčková, 2011, s. 12; Grünwald, 

Holečková, 2007, s. 27-28). 

Zaměstnance zajímá finanční situace podniku kvůli udržení pracovního místa 

a z hlediska mzdových podmínek. Pokud se podniku daří, je přirozené, že lidé budou 

mít zájem v podniku pracovat. Zajímá je mzdová perspektiva, jistota zaměstnání 

i benefity, pomocí kterých se podniky snaží zaměstnance zaujmout (Grünwald, 

Holečková, 2007, s. 30). 

1.5.2 Externí uživatelé 

Mezi externí uživatele se řadí investoři, banky a jiní věřitelé, obchodní partneři, 

konkurenti, stát a jeho orgány (Grünwald, Holečková, 2007, s. 29). 

Mezi hlavní zájemce, kteří se zajímají o finanční výsledky podniku, patří akcionáři nebo 

vlastníci, kteří do podniku vložili kapitál. Potenciální investoři si ověřují, zda má smysl 

vkládat své peněžní prostředky do podniku. Investoři využívají finanční informace 

z hlediska investičního a kontrolního. Akcionáře zajímá míra rizika a míra výnosnosti, 

protože se chtějí ujistit, že jsou jejich peněžní prostředky vhodně uloženy (Grünwald, 

Holečková, 2007, s. 29). 
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Pro banky je finanční situace podniku důležitá kvůli rozhodnutí, zda poskytnou úvěr, 

v jaké výši a za jakých podmínek. Pro banku je zde riziko, že dlužník nebude splácet 

včas a řádně nebo dokonce svůj závazek neuhradí vůbec. Proto je pro banku důležitá 

bonita dlužníka. V případě podniku banka analyzuje strukturu majetku a finanční 

zdroje, kterými je majetek financován. Dále sleduje stávající a budoucí výsledky 

hospodaření. Také se banka zajímá, z jakého důvodu podnik úvěr potřebuje. Pro banku 

je analýza nezbytná, jelikož zjistí, zda bude podnik schopen splácet své závazky. 

Analýza likvidity je důležitá u krátkodobého úvěru, protože se porovnává oběžný 

majetek a krátkodobé závazky. Střednědobé a dlouhodobé úvěry banka poskytuje po 

zhodnocení investičního projektu, na který je úvěr požadován (Jak banka rozhodne, 

jestli vám dá, nebo nedá půjčku? 2019; Grünwald, Holečková, 2007, s. 29). 

Obchodní partnery můžeme rozdělit na dodavatele a odběratele. Dodavatele, stejně jako 

banku, zajímá, zda je schopen podnik splatit své závazky. Dlouhodobí dodavatelé se 

zaměřují i na vývoj podniku a obchodní kontakty, aby zajistili odbyt u perspektivního 

zákazníka. Odběratele zajímá finanční situace podniku především při dlouhodobém 

vztahu. Potřebují se ujistit, že v případě finančních potíží podniku (nebo bankrotu), 

nebudou mít potíže s vlastním zajištěním výroby. Také potřebují vědět, zda je podnik 

schopný splácet své závazky (Grünwald, Holečková, 2007, s. 30). 

Konkurenti se o analýzu firmy zajímají, aby mohli srovnat své výsledky s ostatními. 

Jedná se hlavně o srovnání výsledku hospodaření, o ziskovou marži, o hodnotu majetku 

a zásob (Grünwald, Holečková, 2007, s. 30). 

Stát se zajímá především o finančně-účetní data. Data může potřebovat např. pro 

statistiku, pro kontrolu povinností nebo rozdělení peněžních prostředků (např. dotace). 

Nejvíce státní instituce zajímá vytvořený zisk a odvádění daní do státního rozpočtu 

(Knápková et al., 2017, s. 17; Grünwald, Holečková, 2007, s. 31). 

1.6 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro zpracování finanční analýzy je zapotřebí mít kvalitní a komplexní informace. Je 

důležité podchytit všechna data, aby nedošlo ke zkreslení výsledků hodnocení finanční 

situace. Nejvíce informací lze nalézt v účetních výkazech. Účetnictví je možno chápat 

jako proces zjištění, měření a evidence ekonomických informací. Účetnictví je také 
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informační systém, který zachycuje informace o účetní jednotce. Podnikové účetnictví 

se dělí na finanční a manažerské (Knápková et al., 2017, s. 18). 

Manažerské účetnictví zahrnuje informace, které potřebuje vedení podniku (např. 

manažeři). Patří sem zejména interní informace, kalkulace nákladů výkonů, soustava 

rozpočtů a finančních plánů, vnitřní kontrola atd. Finanční účetnictví je evidováno pro 

externí uživatele, aby jim usnadnilo budoucí rozhodování. Poskytuje informace 

o majetku, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech výnosech atd. Finanční účetnictví je 

pak shrnuto v účetní závěrce, kterou tvoří účetní výkazy a příloha (Knápková et al., 

2017, s. 18). 

Mezi účetní výkazy se řadí rozvaha. výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, 

přehled o změnách vlastního kapitálu a účetní příloha závěrky. 

1.6.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje informace o majetkové a kapitálové 

struktuře. Jednotlivé položky zachycuje vždy k určitému datu, nejčastěji se sestavuje 

k poslednímu dni roku. Platí zde bilanční pravidlo – aktiva se rovnají pasivům. Rozvaha 

se zaměřuje na majetkovou situaci podniku, zdroje financování a finanční situaci 

podniku. Lze z ní vyčíst strukturu aktiv a pasiv, jejich vývoj, velikost a vzájemné 

propojení (Růčková, 2015, s. 22). 

V rozvaze jsou hodnoty uvedené jak za běžné účetní období, tak za minulé. Běžné 

období je rozděleno na brutto hodnotu, korekci a netto hodnotu. V brutto hodnotě je 

uváděna pořizovací cena, korekce se skládá z oprávek či opravných položek a výsledná 

hodnota netto je jejich rozdíl (Landa, 2008, s. 34). 

Nejzákladnější členění rozvahy představují aktiva a pasiva. Aktiva se dělí do tří 

základních skupin: dlouhodobá aktiva, oběžná aktiva a ostatní aktiva (Landa, 2008, s. 

30). 

Dlouhodobá aktiva jsou definována tím, že doba použitelnosti je obvykle delší než 

jeden rok, nespotřebovávají se najednou a přesahují určitou hodnotu zapsanou v příloze 

účetní závěrky. Dlouhodobá aktiva se dále dělí: 

- dlouhodobý nehmotný majetek – majetek nehmotné povahy (software, licence, 

práva, know-how atd.) 
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- dlouhodobý hmotný majetek – majetek hmotné povahy (budovy, pozemky, 

umělecká díla, samostatné movité věci atd.) 

- dlouhodobý finanční majetek – majetek finanční povahy (cenné papíry, 

dluhopisy, pokladniční poukázky atd.) (Landa, 2008, s. 30) 

Oběžná aktiva jsou definována tím, že se spotřebují do jednoho roku. Také sem patři 

i platební prostředky a pohledávky. Oběžná aktiva dělíme: 

- zásoby – materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, 

zvířata a zboží 

- pohledávky – dlouhodobé a krátkodobé 

- finanční majetek – krátkodobé investice (splatnost do jednoho roku) a peněžní 

prostředky (Landa, 2008, s. 3) 

Do ostatních aktiv se zahrnuje časové rozlišení a dohadné účty aktivní. 

Tabulka č. 1: Schéma aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Růčková, 2015, s. 24) 

Schéma aktiv 

Běžné účetní období Minulé účetní období 

Brutto Korekce Netto Netto 

Aktiva celkem          

A. Pohledávky za upsaný kapitál         

B. Dlouhodobý majetek         

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek         

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek         

B.III. Dlouhodobý finanční majetek         

C. Krátkodobý majetek         

C.I. Zásoby         

C.II. Dlouhodobé pohledávky         

C.III. Krátkodobé pohledávky         

C.IV. Finanční majetek         

D. Ostatní aktiva         

D.I. Časové rozlišení         

D.II. Dohadné účty aktivní         

Pasiva znázorňují zdroje financování, z nichž byl majetek pořízen. Také se z nich 

hodnotí finanční struktura podniku. Pasiva se člení z hlediska zdrojů financování, a to 

na vlastní kapitál, cizí zdroje a ostatní pasiva. 

Vlastní kapitál je souhrn více položek, mezi které patří i základní kapitál. Základní 

kapitál představuje peněžní vyjádření souhrnu peněžních a nepeněžních vkladů 
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společníků do podniku. Výše této základní položky se zapisuje do obchodního rejstříku. 

Další položkou jsou kapitálové fondy, které představují emisní ážio (rozdíl mezi tržní 

a nominální hodnotou akcií), dary, dotace a oceňovací rozdíly (z přecenění majetku 

a z kapitálových účastí). Dále fondy ze zisku, ke kterým patří zákonný rezervní fond 

a ostatní fondy. Poslední položkou je výsledek hospodaření minulých let a výsledek 

hospodaření běžného období (Růčková, 2015, s. 27). 

Cizí zdroje představují závazky podniku, které musí v daném časovém horizontu 

uhradit. Je velmi pravděpodobné, že za zápůjčku bude podnik platit úroky a ostatní 

výdaje spojené se získáním kapitálu (Zákon č. 89/2012 Sb., 2019). Cizí zdroje 

představují rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky a bankovní úvěry 

a výpomoci (Růčková, 2015, s. 27). 

Mezi ostatní pasiva se řadí časové rozlišení a dohadné účty pasivní (Růčková, 2015, s. 

27). 

Pro lepší zorientování je opět přiložená tabulka členění pasiv. 

Tabulka č. 2: Schéma pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Růčková, 2015, s. 26) 

Schéma pasiv 

Stav v běžném 

účetním období 

Stav v minulém 

účetním období 

Pasiva celkem     

A. Vlastní kapitál     

A.I. Základní kapitál     

A.II. Kapitálové fondy     

A.III. Fondy ze zisku     

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let     

A.V. Výsledek hospodaření běžného období     

B. Cizí zdroje     

B.I. Rezervy     

B.II. Dlouhodobé závazky     

B.III. Krátkodobé závazky     

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci     

C. Ostatní pasiva     

C.I. Časové rozlišení     

C.II. Dohadné účty pasivní     

1.6.2 Výkaz zisku a ztráty  

Stěžejními prvky výkazu zisku a ztráty jsou výnosy a náklady. Výnosem je myšleno 

přírůstek peněž, přírůstek nepeněžního aktiva nebo snížení či zánik závazků. Náklad 

představuje úbytek peněz, úbytek nepeněžního aktiva nebo vznik závazku. Platí zde tzv. 

akruální princip, což znamená, že jsou náklady a výnosy zachycovány v období, jehož 
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se časově i věcně týkají – nezáleží, zda došlo v daném období k peněžnímu příjmu nebo 

výdaji. Výkaz může být sestaven ve dvojí formě podle typu sledování výnosů a nákladů, 

a to dle druhového třídění a účelového třídění (Landa, 2008, s. 37-39). 

Výkaz zisku a ztráty slouží ke zhodnocení, zda je podnik ziskový či nikoliv. Díky 

sestavení výkazu podnik zjistí svůj výsledek hospodaření za dané období. Ten může 

nabývat buď kladnou hodnoty (zisk), nebo zápornou (ztráta). Výsledek hospodaření má 

motivační funkci, je základem rozdělování důchodů (podíly na zisku, dividendy) a také 

slouží pro rozhodování o podniku (Landa, 2008, s. 42). 

1.6.3 Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích podává podrobnější informace o přírůstcích a úbytcích 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentech. Mezi peněžní prostředky se řadí 

peníze v hotovosti, ceniny a peněžní prostředky na účtu. Peněžním ekvivalentem se 

rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za 

předem známou částku. U tohoto druhu majetku se nepředpokládají významné změny 

hodnoty v čase (Landa, 2008, s. 43). 

Z hlediska obsahu se zkoumají peněžní toky z provozní činnosti, investiční činnosti 

a finanční činnosti.  

Provozní činností se rozumí základní výdělečné činnosti a ostatní činnosti podniku, 

které nelze zahrnout mezi investiční nebo finanční činnosti. Řadí se zde např. výnosy 

z podílu na zisku, změna stavu pohledávek, zásob, krátkodobých závazků, přijaté 

a vyplacené úroky, přijaté podíly na zisku a další. Investiční činností se rozumí pořízení 

a prodej dlouhodobého majetku, činnost související s poskytováním úvěrů a půjček. 

Finanční činností se rozumí činnost, která ovlivňuje vlastní kapitál a dlouhodobé 

i krátkodobé závazky (Landa, 2008, s. 43). 

1.6.4 Příloha účetní závěrky 

Příloha účetní závěrky poskytuje cenné a podrobnější informace k účetní závěrce. Jejím 

cílem je vysvětlit a doplnit informace obsažené v účetní rozvaze, výkazu zisku a ztráty, 

popř. i v přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Lze zde 

nalézt například informace o: účetní jednotce, fyzických a právnických osobách, které 

mají vliv na účetní jednotku, účetních zásadách a použitých účetních metodách, 
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způsobu oceňování majetku a závazků, odpisech a opravných položkách a plno dalších 

užitečných informací (Knápková et al., 2017, s.63; Landa, 2008, s. 47-48). 

1.6.5 Vzájemná provázanost mezi účetními výkazy 

Mezi účetními výkazy existuje vzájemná provázanost, která je uvedena na obrázku č. 1. 

Základním výkazem je rozvaha, která zobrazuje majetkovou a finanční strukturu. 

Z hlediska majetkové podstaty je důležitý stav peněžních prostředků. Ten se z rozvahy 

promítne do výkazu cash flow, kde se zjišťuje rozdíl mezi finančními prostředky na 

začátku a na konci období. Hospodářský výsledek za účetní období je převzat do 

rozvahy z výkazu zisku a ztráty (Knápková et al., 2017, s. 62). 

 

Obrázek č. 2: Provázanost účetních výkazů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Knápková et al., 2017, s. 62) 

1.7 Metody finanční analýzy 

Existuje celá řada metod hodnocení finančního zdraví podniku, které je možno 

aplikovat. Při volbě metody se musí brát ohled na: 

- účelnost – musí odpovídat předem stanovenému cíli 

- nákladnost – je zapotřebí dostatek času a kvalifikované práce 

- spolehlivost – pro analýzu je nezbytné mít kvalitní a spolehlivá data (Růčková, 

2015, s. 40)  

Každá metoda by měla co nejlépe odpovídat vytyčenému cíli. „Obecně platí: čím lepší 

metody, tím spolehlivější závěry, tím nižší riziko chybného rozhodnutí a tím vyšší naděje 

na úspěch“ (Růčková, 2015, s. 40).  
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Před tvorbou analýzy je také důležité si uvědomit, pro koho se zpracovává. Majitele, 

popř. investory nemusí zajímat průběh analýzy, ale její výsledky. Pro snazší orientaci ve 

výsledcích, je vhodné zpracovávat grafy (Růčková, 2015, s. 40). 

Klasická finanční analýza obsahuje dvě části. Jedná se o fundamentální analýzu 

a technickou analýzu (Sedláček, 2009, s. 7). 

1.7.1 Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza zpracovává velké množství údajů. Zkoumá souvislosti mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy. Obsahuje i zkušenosti odborníků a jejich 

subjektivní odhady. Pro sestavení fundamentální analýzy je zapotřebí identifikovat 

prostředí, ve kterém se podnik nachází. Jedná se o analýzu vlivu vnitřního a vnějšího 

ekonomického prostředí, právě probíhající fázi života podniku a charakteru 

podnikových cílů (Sedláček, 2008 s. 7-8). 

Analýza obsahuje a posuzuje vlivy následujících faktorů: 

- makroekonomické prostředí – zabývá se fiskální a monetární politikou, peněžní 

nabídkou a poptávkou, zaměstnaností, úrokovými mírami a inflací 

- mikroekonomické prostředí – zabývá se postavením podniku na trhu, odvětvím, 

kde podnik působí, politikou na trzích práce atd. 

- fáze života – začíná fází růstu, pokračuje přes fázi stability až k fázi poklesu. 

Pokles nemusí znamenat zánik podniku, díky použití vhodných nástrojů řízení 

lze přejít opět do fáze růstu. 

- finanční cíle – jedná se jak o hlavní finanční cíl (zvyšování bohatství podniku), 

tak i o vedlejší cíle (např. krátkodobé výsledky) (Sedláček, 2008, s. 8) 

Mezi fundamentální analýzu se řadí např. SWOT analýza, metoda kritických faktorů 

úspěšností nebo BCG matice. 

1.7.2 Technická analýza podniku 

Technická analýza se zpracovává pomocí matematických, statických a dalších 

algoritmizovaných metod. Výsledkem je zpracování kvantitativních dat, které se 

následně posuzují. Analýzu lze rozdělit na následující etapy: 
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- charakteristika prostředí a zdrojů dat – vybírají se srovnatelné podniky 

k porovnání, připravují se data a ukazatelé 

- výběr metody a základní zpracování dat – zahrnuje i výpočet ukazatelů 

- pokročilé zpracování dat – zahrnuje i zjištění odchylek  

- návrhy na dosažení cílového stavu – zpracovává se více variant (Sedláček, 2008, 

s. 9-10) 

Finanční analýzu lze řadit do kategorie technické analýzy, jelikož pracuje 

s matematickými postupy. Analýza využívá v zásadě dvě skupiny metod, a to 

elementární a vyšší. Vyšší metody nejsou v praxi často využívány, jelikož vyžadují 

hlubší znalosti a kvalitní softwarové vybavení. Metody elementární analýzy se 

standardně člení na ukazatele absolutní, rozdílové a poměrové. Důležitou roli hraje 

časové hledisko, tudíž je zapotřebí rozlišovat stavové a tokové veličiny. Stavové 

veličiny se vztahují k časovému okamžiku, tokové veličiny se vztahují k časovému 

intervalu (Růčková, 2011, s. 41). 

1.8 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele slouží zejména k analýze vývojových trendů. Absolutní ukazatelé 

obsahují informace, které jsou přímo obsaženy v účetních výkazech. Člení se na 

horizontální analýzu a vertikální analýzu. Horizontální analýza srovnává vývoj 

v časových řadách, zatímco vertikální analýza slouží k procentnímu rozboru 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 66-67). 

1.8.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza porovnává změny položek jednotlivých výkazů v časové 

posloupnosti. V této analýze se sledují položky po řádcích, tedy horizontálně. 

Horizontální analýza se vyjadřuje jak v absolutních číslech, tak v procentuálním 

vyjádření. Vyjádření v absolutních číslech umožňuje objektivnější pohled na jednotlivé 

položky z hlediska jejich absolutních důležitosti. Procentuální vyjádření je vhodné 

použít např. pro oborové srovnání nebo pro snazší orientaci v číslech (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 68; Růčková, 2015, s. 115-117). 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 −  𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

Rovnice č. 1: Horizontální analýza – absolutní změna 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 68) 
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𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
(𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 ∗ 100)

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑧𝑡𝑒𝑙𝑡−1
 

Rovnice č. 2: Horizontální analýza – procentní změna 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 68) 

1.8.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako procentní podíl ke 

zvolené základně (položené jako 100 %). Cílem této analýzy je zjistit, z jaké části se 

jednotlivé položky podílely na zvolené základně. Položky v účetních výkazech se 

zpracovávají postupně shora dolů, tedy vertikálně. Výsledky vertikální analýzy lze 

využít jak v oborovém srovnání, tak obecně s odvětvovými průměry.  

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑝𝑜𝑑í𝑙 = (𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑖/𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑛) ∗ 100 

Rovnice č. 3: Vertikální analýza – procentní podíl 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 68) 

1.9 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze i řízení finanční situace podniku – zejména jeho 

likvidity. Také vyjadřují rozdíl mezi souhrnem položek krátkodobých aktiv 

a krátkodobých pasiv (Sedláček, 2011, s. 35). 

1.9.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (dále ČPK) se vypočítá jako rozdíl mezi oběžnými aktivy 

a krátkodobými závazky. Tento rozdíl má významný vliv na solventnost podniku. 

Pokud má podnik přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými závazky znamená to, 

že má podnik dobrou finanční situaci, že je likvidní. ČPK představuje finanční rezervu. 

Ta slouží pro zajištění hladkého chodu podniku i v případě nepříznivé události, která by 

vyžadovala vysoký výdej peněžních prostředků (Sedláček, 2011, s. 35-36). 

Pro zjištění příčin změny ČPK, je třeba sledovat tento ukazatel z pozice aktiv i z pozice 

pasiv. Z pozice aktiv přírůstek ČPK představuje růst položek krátkodobých aktiv nebo 

úbytek krátkodobých závazků podniku. Zvýšením ČPK dochází ke zlepšení likvidity 

podniku. Z pozice pasiv se rozlišuje, která položka rozvahy byla mezi dvěma obdobími 

zdrojem peněžního toku a která vyvolala jeho spotřebu. Za zdroj se považuje jakýkoliv 

růst dlouhodobého kapitálu a zisku nebo pokles stálých aktiv. Spotřebou se rozumí 
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pokles na účtu dlouhodobého kapitálu, vytvoření ztráty nebo růst stálých aktiv 

(Sedláček, 2011, s. 36-38). 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Rovnice č. 4: Čistý pracovní kapitál 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 35) 

1.9.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky se používají pro sledování okamžité likvidity. Představují 

rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Nejvyšší 

stupeň likvidity představuje fond, který zahrnuje pouze hotovost a peníze na běžných 

účtech. Nižší stupeň likvidity zahrnuje i peněžní ekvivalenty, mezi které patří např. šeky 

nebo směnky (Sedláček, 2011, s. 38). 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Rovnice č. 5: Čisté pohotové prostředky 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 38) 

1.10 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů vychází hlavně z údajů z účetních výkazů. Jedná se 

o nejčastěji používané ukazatele, protože umožňují rychlý přehled o finanční situaci 

podniku. Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika položek 

účetních výkazů k jiné položce nebo skupině (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 

84; Růčková, 2015, s. 53). 

1.10.1 Ukazatele zadluženosti 

Pojem „zadluženost“ znamená, že podnik využívá k financování svých aktiv i cizí 

zdroje. Podstatou této analýzy je najít optimální vztah mezi vlastním i cizím kapitálem. 

Při analýze zadluženosti se používá řada ukazatelů, která je odvozena z údajů v rozvaze. 

Analýza zadluženosti porovnává, v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financována 

cizími zdroji (Růčková, 2015, s. 64). 

Určitá výše zadlužení je pro podnik užitečná, jelikož zde vzniká tzv. daňový efekt. 

Úroky z cizího kapitálu, které podnik musí věřiteli zaplatit, snižují daňové zatížení 

podniku, protože úrok jako součást nákladů snižuje zisk, ze kterého se daně platí 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 85). 
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Důležitou roli zde hraje i časové hledisko. Čím delší je doba splatnosti kapitálu, tím 

vyšší úroky musí podnik zaplatit. Z tohoto důvodu je nejlevnější krátkodobý cizí kapitál 

(běžný bankovní úvěr) a nejdražší je vlastní kapitál. Z hlediska riskantnosti je naopak 

vlastní kapitál nejbezpečnější, jelikož nevyžaduje splacení a úrokové platby (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013 s. 85). 

Celková zadluženost  

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Udává poměr celkových 

závazků k celkovým aktivům. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se nachází mezi 

30-60 %. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím vyšší je riziko věřitelů (Růčková, 

2015, s. 64-65). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice č. 6: Celková zadluženost 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 85) 

Míra zadluženosti 

Míra zadluženosti poměřuje cizí a vlastní kapitál. Tento ukazatel je důležitý např. pro 

banku, když se rozhoduje, zda vyhovět žádosti o úvěr. Důležité je časové hledisko, které 

dává informaci o tom, zda podnik podíl cizích zdrojů snižuje nebo zvyšuje (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 86-87). 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice č. 7: Míra zadluženosti 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 86) 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování vyjadřuje poměr, kde jsou aktiva společnosti financována 

penězi akcionářů. Jedná se o doplňkový ukazatel k celkové zadluženosti. Součet 

celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování by měl nabýt hodnoty 1 (Růčková, 

2015, s. 65). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice č. 8: Koeficient samofinancování 

(Zdroj: Růčková, 2015, s. 65) 
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Úrokové krytí 

Úrokové krytí udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Tento ukazatel je významný 

v případě využívání cizích zdrojů. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je vyšší než 5. 

Nižší hodnota by nemusela být pro podnik dostačují, protože by nemuselo zbýt na 

platby státu (daně) a na čistý zisk pro vlastníky podniku (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013, s. 87; Růčková, 2015, s.65) 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Rovnice č. 9: Úrokové krytí 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 87) 

Dlouhodobá zadluženost 

Dlouhodobá zadluženost se vypočítá jako podíl dlouhodobých cizích zdrojů 

a celkových aktiv, tudíž vyjadřuje, jaká část aktiv je financována dlouhodobými dluhy. 

Slouží k nalezení optimálního poměru mezi dlouhodobými a krátkodobými cizími 

zdroji (Sedláček, 2011, s. 65). 

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice č. 10: Dlouhodobá zadluženost 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 65) 

Krátkodobá zadluženost 

Krátkodobá zadluženost se vypočítá jako podíl krátkodobých cizích zdrojů a celkových 

aktiv. Mezi krátkodobé cizí zdroje patří např. krátkodobé závazky z obchodních vztahů, 

krátkodobé závazky ostatní, krátkodobé finanční výpomoci (Sedláček, 2011, s. 65). 

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice č. 11: Krátkodobá zadluženost 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 65) 

 

1.10.2 Ukazatele likvidity 

Pojem „likvidita“ představuje schopnost podniku rychle a bez velké ztráty přeměnit svá 

aktiva na peněžní prostředky. Likvidita podniku znamená, jak je podnik schopen včas 

hradit své závazky. Je důležité hledat vyváženou likviditu, protože příliš vysoká 

likvidita znamená, že podnik má finanční prostředky vázány v aktivech a dostatečně je 
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nevyužívá. Naopak při nedostatku likvidity podnik není schopen hradit běžné závazky, 

což může vést k platební neschopnosti nebo dokonce k bankrotu (Růčková, 2015, s. 54-

55). 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita zahrnuje nejlikvidnější položky z rozvahy a bývá označována jako 

likvidita 1. stupně. Vypočítá se jako podíl pohotových platebních prostředků 

a krátkodobých závazků. Mezi platební prostředky je možné zařadit peníze na běžných 

účtech, peníze v pokladně nebo obchodovatelné cenné papíry či šeky. Doporučená 

hodnota tohoto ukazatele se pohybuje mezi 0,2 – 0,5. U druhu této likvidity nemusí 

nedodržení hodnot za každou cenu znamenat finanční problémy, protože podnik může 

využívat např. kontokorent, který nemusí být z použitých údajů patrný (Růčková, 2015, 

s. 54-55; Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 92-93). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice č. 12: Okamžitá likvidita 

(Zdroj: Růčková, 2015, s. 55) 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita bývá označována jako likvidita 2. stupně. Teorie pohotové likvidity 

říká, že by měl být podnik schopný vyrovnat se se svými krátkodobými závazky, aniž 

by musel prodat své zásoby. Doporučení hodnota se pohybuje mezi 1 – 1,5. Vyšší 

hodnota není pro podnik příznivá, jelikož značí nevyužití svých prostředků (přebytek 

aktiv), tudíž přináší jen malý nebo žádný úrok (Růčková, 2015, s. 54-56). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice č. 13: Pohotová likvidita 

(Zdroj: Růčková, 2015, s. 55) 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita představuje likviditu 3. stupně. Běžná likvidita se vypočítá jako poměr 

mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Díky běžné likviditě podnik zjistí, jak 

je schopen uspokojit věřitele, kdyby přeměnil veškerá oběžná aktiva na hotovost.  

Doporučená hodnota se pohybuje mezi 1,5 – 2,5. Čím vyšší hodnotu nabývá, tím je 

vyšší pravděpodobnost zachování platební schopnosti podniku (Růčková, 2015, s. 54-

56). 
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𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice č. 14: Běžná likvidita 

(Zdroj: Růčková, 2015, s. 55) 

1.10.3 Ukazatele rentability 

Pojem „rentabilita“ je totéž jako výnosnost vloženého kapitálu. Rentabilita měří 

schopnost podniku vytvářet nové zdroje a ziskovost investovaného kapitálu. Údaje pro 

výpočet podnik získá ze dvou základních účetních výkazů, a to z výkazu zisku a ztráty 

a z rozvahy. Ukazatele rentability slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. 

Ukazatele by měly mít obecně rostoucí tendenci (Růčková, 2015, s. 57-58). 

Finanční analýza často používá tři kategorie zisku, které je možné vyčíst z výkazu zisku 

a ztráty. Do první kategorie spadá zisk před odečtením úroků a daní neboli EBIT, který 

je na úrovni výsledku hospodaření před zdaněním. Další kategorií je zisk po zdanění 

(čistý zisk) nazýván EAT, který je částí zisku, kterou lze dělit na zisk k rozdělení a zisk 

nerozdělený. Ve výkazu zisku a ztráty se nachází na úrovni výsledku hospodaření za 

běžné období. Poslední kategorií je zisk před zdaněním čili EBT. Tento provozní zisk je 

snížený/zvýšení o finanční a mimořádný výsledek hospodaření, ale daně ještě odečteny 

nebyly (Růčková, 2015, s. 58). 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu patří k nejdůležitějším ukazatelům, které 

hodnotí podnikatelskou činnost. Ukazatel vyjadřuje výnosnost vloženého kapitálu do 

podniku. Vypočítá se jako poměr výsledku hospodaření před zdaněním a celkového 

kapitálu (Růčková, 2015, s. 58-59; Sedláček, 2011, s. 56). 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice č. 15: Rentabilita vloženého kapitálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Sedláček, 2011, s. 56) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu složí především akcionářům, investorům a vlastníkům. 

Tento ukazatel slouží ke zjištění, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos. Do poměru 

zde přichází čistý zisk a vlastní kapitál. Výsledek ukazatele by měl být vyšší než úroky, 
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které by investor získal při jiné formě investice. Investor totiž nese riziko, že může 

o svůj kapitál přijít (např. při bankrotu podniku) (Sedláček, 2011, s. 57). 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice č. 16: Rentabilita vlastního kapitálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Sedláček, 2011, s, 57) 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb je další běžný ukazatel rentability. Ukazatel slouží k vyjádření ziskové 

marži a v praxi se mu také říká ziskové rozpětí. „Tyto ukazatele vyjadřují schopnost 

podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, tedy kolik dokáže podnik vyprodukovat 

efektu na 1 Kč tržeb“ (Růčková, 2015, s. 62). V poměru je zde zisk a tržby. Tržby tvoří 

provozní výsledek hospodaření, ale je možné zahrnou tržby veškeré. Tržby jsou 

uváděny za určité časové období, které může představovat rok, měsíc, týden apod 

(Sedláček, 2011, s. 59). 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice č. 17: Rentabilita tržeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Sedláček, 2011, s. 59). 

Rentabilita aktiv 

Rentabilita aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy v podniku bez ohledu na to, jakými 

zdroji jsou financovány. Pokud je do čitatele dosazen EBIT, měří hrubou produkční sílu 

aktiv podniku před odečtem daní a nákladových úroků. Toto dosazení je vhodné pro 

porovnání podniků s rozdílnými daňovými podmínkami (Sedláček, 2011, s. 57). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice č. 18: Rentabilita aktiv 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 57) 

1.10.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity se snaží změřit, jak úspěšně podnik využívá svá aktiva. Každé 

odvětví nabývá jiných hodnot ukazatelů, proto je nutné hodnotit jejich stav či vývoj 

vždy ve vztahu k odvětví, ve kterém podnik působí (Kislingerová, 2005, s. 33). 
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Obrat aktiv 

Obrat aktiv udává počet obrátek (kolikrát se aktiva obrátí) za daný časový interval. 

Pokud podnik využívá aktiva méně, než je počet obrátek aktiv, měly by být zvýšeny 

tržby nebo prodána některá aktiva (Sedláček, 2011, s. 61). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice č. 19: Obrat aktiv 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 61) 

Obrat stálých aktiv 

Tento ukazatel je podobný ukazateli obratu aktiv, akorát ve jmenovateli se nachází 

pouze stálá aktiva. Podnik ho využívá při rozhodování o tom, zda pořídit další 

produkční dlouhodobý majetek. Pokud je ukazatel nižší než oborový průměr, měl by 

podnik omezit investice a zvýšit využití výrobní kapacity (Sedláček, 2011, s. 61). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice č. 20: Obrat stálých aktiv 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 61) 

Obrat zásob 

Obrat zásob udává rychlost obratu zásob, tj. kolikrát je v průběhu roku položka prodána 

a znovu uskladněna. Tento ukazatel často nadhodnocuje skutečnou obrátku, jelikož 

tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby se uvádějí v nákladových cenách. Pokud je 

výsledek nižší než oborový průměr, lze usoudit, že má podnik zastaralé zásoby, jejíž 

reálná hodnota je nižší než hodnota uvedená v účetních výkazech. Vyšší výsledek, než 

oborový průměr znamená, že podnik nemá přebytečné zásoby (Sedláček, 2011, s. 61-

62). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Rovnice č. 21: Obrat zásob 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 61-62) 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby na skladě v podniku do 

doby jejich spotřeby nebo prodeje. Ukazatel je rovněž indikátorem likvidity, protože 

udává počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost nebo pohledávku (Sedláček, 

2011, s. 62). 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

Rovnice č. 22: Doba obratu zásob 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 104) 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po které musí 

podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých odběratelů. Delší doba obratu, než 

je oborový průměr znamená větší potřebu úvěrů, a tím i vyšší náklady (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 105). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

Rovnice č. 23: Doba obratu pohledávek 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 105) 

Doba obratu závazků 

„Průměrná doba obratu závazků vyjadřuje dobu od vzniku závazku do doby jeho 

úhrady. Tento ukazatel by měl dosáhnout alespoň hodnoty doby obratu pohledávek“ 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 105). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

Rovnice č. 24: Doba obratu závazků 

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 105) 

1.11 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

K hodnocení finanční situace podniku a její předpovědi se používají také tzv. souhrnné 

indexy nebo souhrnné modely hodnocení finanční úrovně podniku. Smyslem těchto 

modelů je vyjádřit úroveň finanční situace jedním číslem. Tyto modely slouží 

k rozpoznání příčin nestability podniků, které mohou vést k bankrotu podniku 

(Dluhošová, 2008, s. 90). 

Modely se snaží zobrazit úroveň finančního zdraví podniku nejen z hlediska minulého 

a současného vývoje, ale také z budoucího. Vycházejí z předpokladu, že podnik několik 

let před bankrotem vykazuje určité odlišnosti ve vývoji (Mrkvička, Kolář, 2013, s. 143). 

Souhrnné modely lze podle techniky jejich vytváření rozdělit do dvou skupin. Soustavy 

hierarchicky uspořádaných ukazatelů, u nichž je matematická provázanost. Patří sem 

pyramidové soustavy, jejichž podstatou je stále podrobnější rozklad ukazatele, 
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představujícího vrchol pyramidy. Účelově vybrané skupiny mají za úkol předpovědět 

další vývoj podniku (Růčková, 2015, s. 75). 

Účelově vybrané skupiny ukazatelů lze dále rozdělit do dvou základních skupin, které 

se pak rozdělují na jednotlivé modely: 

bankrotní modely – zjišťují, zda podnik do nějaké doby zkrachuje 

bonitní modely – zjišťují možnost zhoršení finanční úrovně (Mrkvička, Kolář, 2013, s. 

143) 

 

Obrázek č. 3: Přehled souhrnných modelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Dluhošová, 2008, s. 90) 

1.11.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

V této metodě jsou jednotlivé ukazatele provázány. Pokud se změní jeden, je ovlivněna 

celá soustava. Pyramidový rozklad pomáhá zjistit, v jakém rozsahu ovlivnily jednotlivé 

faktory hodnotu vrcholového měřítka výkonnosti. Všechna měřítka obsažená 

v pyramidovém rozkladu jsou vyjádřena ve stejném typu měrných veličin jako 

vrcholové měřítko. Existuje řada modelů, jak je možné vytvořit pyramidový rozklad. 

Základ rozkladu obvykle tvoří Du Pont rozklad (Wagner, 2009, s. 225). 

Du Pont rozklad se zaměřuje na rozklad rentability vlastního kapitálu a na jednotlivé 

položky vstupující do tohoto ukazatele. Z pravé strany rozkladu je zřejmé, že čím více 

bude využíván cizí kapitál, tím je větší šance, za určitých okolností, dosáhnout vyšších 

hodnot rentability vlastního kapitálu (Růčková, 2015, s. 76-77).  
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Obrázek č. 4: Du Pont rozklad 

(Zdroj: MANAGEMENT MANIA, c2011-2016) 

1.11.2 Bankrotní model 

Mezi bankrotní modely se řadí Altmanův model, který vynalezl profesor E. I. Altman. 

Profesor zde zkombinoval odhadnuté koeficienty s jednotlivými poměrovými ukazateli. 

Vycházel z údajů o podnicích, které ve sledovaném období prosperovaly nebo 

zbankrotovaly. Na této bázi vyvinul model, který má za cíl odlišit podniky 

s pravděpodobností úpadku od těch, kterým toho nebezpečí nehrozí. Výsledkem jeho 

analýzy je tzv. rovnice důvěryhodnosti, známá jako Z-skóre (Mrkvička, Kolář, 2013, s. 

143-144): 

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

Rovnice č. 25: Almanův model – Z-skóre 

(Zdroj: Mrkvička, Kolář, 2013, s. 144) 

Kde X značí:  

𝑥1 = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem  

𝑥2 = nerozdělený zisk / aktiva celkem 

𝑥3 = zisk před úroky a zdaněním (EBIT) / aktiva celkem 

𝑥4 = vlastní kapitál / dluhy celkem 

𝑥5 = tržby celkem / aktiva celkem (Vlastní zpracování dle Dluhošová, 2008, s. 92; 

Mrkvička, Kolář, 2013, s. 144) 
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Hodnocení výsledku je prosté: čím vyšší index Z, tím je podnik finančně zdravější. 

Pokud je výsledek vyšší než 2,90, je nejméně pravděpodobné, že podnik zbankrotuje. 

Nachází-li se výsledek v rozmezí 1,20 – 2,90, znamená to, že je podnik v tzv. „šedé 

zóně“, tudíž nelze jednoznačně určit finanční zdraví. Výsledek nižší hodnoty než 1,20 

znamená, že je velká pravděpodobnost zkrachování podniku (Dluhošová, 2008, s. 92; 

Mrkvička, Kolář, 2013, s. 144). 

1.11.3 Bonitní model 

Kralickův Quick-test byl sestaven profesorem P. Kralickem, za účelem rychlé analýzy 

podniku. Rychlý test se skládá ze čtyř rovnic, z jejichž výsledků se hodnotí situace 

podniku. První a druhá rovnice hodnotí finanční stabilitu podniku, zatímco třetí a čtvrtá 

hodnotí výnosovou situaci. Rovnice R1 představuje koeficient samofinancování, který 

udává, do jaké míry je podnik schopný pokrýt své potřeby vlastními zdroji. R2 

představuje dobu splácení dluhu, tudíž za jaké časové období je podnik schopný uhradit 

své závazky z CF. R3 prezentuje cash flow v % tržeb a R4 rentabilitu aktiv, takže oba 

ukazatele zkoumají výnosovou situaci podniku (Růčková, 2015, s. 86; Sedláček, 2011, 

s. 105). 

R1 = vlastní kapitál / aktiva celkem 

R2 = (cizí kapitál – krátkodobý finanční majetek) / cash flow 

R3 = cash flow / tržby 

R4 = EBIT / aktiva celkem (Vlastní zpracování dle Sedláček, 2011, s. 105-106).  

Výsledkům se přiřadí hodnocení dle tabulky. 

Tabulka č. 3: Hodnocení výsledků Kralickova Quick-testu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Růčková, 2015 s. 86) 

  
Výborný Velmi dobrý Dobrý Špatný Ohrožení 

1 2 3 4 5 

R1 > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

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

R3 > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

R4 > 15 % >12 % > 8 % > 0 % negativní 

Hodnocení výsledků je jednoduché. Jednotlivým rovnicím se přidělí klasifikace, které 

podle tabulky získali. Výsledná známka se stanoví jako prostý aritmetický průměr bodů 

za jednotlivé ukazatele (Sedláček, 2011, s. 106). 
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1.12 SWOT analýza 

SWOT analýza se zaměřuje na sumarizaci závěrů analýzy. SWOT analýza je jinými 

slovy identifikace silných a slabých stránek, které působí uvnitř podniku, a příležitostí 

a ohrožení, které působí zvenku podniku. Jejím cílem je se zaměřit na silné stránky 

podniku a využívat případné příležitosti. Naopak slabé stránky je potřeba odstranit 

a ohrožení minimalizovat. Také umožňuje komplexně vyhodnotit fungování podniku 

(Hanzelková, 2013, s. 125-127). 

SWOT je anglická zkratka: 

S = Strenghts (silné stránky) 

W = Weaknesses (slabé stránky) 

O = Opportunities (příležitosti) 

T = Threats (hrozby) (Tyll, 2014, s. 39) 

 

Obrázek č. 5: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Tyll, 2014, s. 40) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Druhá část bakalářské práce se zabývá analýzou současného stavu. Nejprve je 

společnost představena a poté je analyzován současný stav společnosti. Výpočty 

ukazatelů vychází z teoretické části práce.  

2.1 Společnost Dermacol, a.s. 

Dermacol, a.s. (dále jen „Dermacol“ nebo „společnost“) je původní česká značka 

kosmetických výrobků. Zabývá se prodejem kosmetiky jak pro ženy, tak i pro muže. 

Mezi její sortiment patří hlavně dekorativní, pleťová a tělová kosmetika. Svoje výrobky 

Dermacol distribuuje hlavně díky drogistickým řetězcům, mezi které patří dm drogerie 

markt, ROSSMANN a Teta drogerie. Aktuálně má Dermacol v provozu 12 značkových 

prodejen, které se nacházejí v České i Slovenské republice. Dermacol má také své 

kosmetické tváře, které představují např. Kristýna Peláková (zpěvačka), Karolína 

Mališová (česká miss earth) nebo Iva Kubelková (moderátorka a modelka). Pánskou 

tvář představuje herec a zpěvák David Gránský (Dermacol, a.s., 2019; Výpis 

z obchodního rejstříku, c2012-2015). 

 

Obrázek č. 6: Logo Dermacolu 

(Zdroj: Dermacol, 2019) 

2.1.1 Historie společnosti 

Historie společnosti začíná v roce 1966 v barrandovských filmových ateliérech, kdy své 

síly spojili dermatologové a odborníci na filmový make-up. Cílem bylo vyvinout krycí 

make-up na běžné použití. To se společnosti podařilo a v roce 1969 byla prodána 

licence dokonce i do Hollywoodu. V roce 1972 začala společnost vyrábět i sypké oční 

stíny, které se také staly velice populární. Roku 1991 se společnost osamostatnila od 

Filmových studií Barrandov, ale její výroba zůstala v tamějších ateliérech. V roce 1992 

byla založena zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu jediným zakladatelem 

FNM ČR. Poté se vlastníkem stala společnost MZ holding, a.s. a v návaznosti na 

navýšení základního kapitálu v roce 2004 se vlastníkem stala společnost Alphaduct, a.s., 
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která je dnes jediným akcionářem společnosti Dermacol, a.s. V roce 2005 se výroba 

přesunula do samostatné továrny v Brně (Dermacol ve světě, 2019; Znalecký posudek, 

2005). 

Nyní společnost působí ve více než 70 zemích světa, mezi které se řadí Brazílie, 

Kanada, Čína, Nový Zéland,  Omán a mnoho dalších (Dermacol ve světe, 2019). 

2.1.2 Produkty společnosti 

Dermacol nabízí širokou škálu produktů. Zakoupit je lze ve značkových prodejnách, 

dále díky drogistickým řetězcům a také pomocí internetu. Společnost prodává 

kosmetické produkty především pro ženy. Produkty lze rozdělit na dekorativní, tělovou 

a pleťovou kosmetiku, produkty na vlasy, sluneční kosmetiku, parfémy, dárkové balíčky 

a kosmetiku pro muže.  

Dekorativní kosmetika zahrnuje přípravky na tvář, oči, rty a nehty. Produkty se 

pohybují v cenové relaci od 39,00 Kč do 499 Kč. Laky na nehty, tužky na oči a lesky na 

rty se pohybují v nižší cenové hranici, naopak make-upy, paletky očních stínů a pudry 

se pohybují v horní.  

Mezi pleťovou kosmetiku se řadí denní a noční krémy, oční krémy a gely, čistící mléka 

a oleje, odličovače očí, pleťové masky a peelingy. Cenové rozpětí těchto produktů je od 

39,00 Kč do 399,00 Kč.  

Tělová kosmetika zahrnuje opět široké spektrum produktů. Řadí se sem pěny do 

koupele, mýdla na ruce, tělové krémy, tělové oleje, sprchové gely, krémy na ruce 

a další. Cenové rozpětí je opět podobné, zákazník může nakoupit produkty od 29,00 Kč 

až do 269,00 Kč.  

Dermacol prodává také vlasové produkty. Mezi ně se řadí ochranné spreje na vlasy, 

které stojí okolo 149,00 Kč a barevné pudry na vlasy za cenu 99,00 Kč.  

Nabízeny jsou také dámské a unisex parfémy. Cena parfému se pohybuje v rozpětí 

553,00 Kč – 790,00 Kč. Pokud si není zákazník vůni jistý, může si za 25,00 Kč zakoupit 

tester jakéhokoli nabízeného parfému a poté se pro koupi rozhodnout.  

Sluneční kosmetika a dárkové baličky jsou záležitostí spíše dané sezóny. Sluneční 

kosmetika je kupována hlavně v letních měsících a pohybuje se v rozmezí 69,00 Kč – 

299,00 Kč. Dárkové balíčky zahrnují více produktů a jsou kupovány spíše kolem 

vánočních svátků. Cena za tyto balíčky se pohybuje od 159,00 Kč – 699,00 Kč.  
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Dermacol nabízí také kosmetiku pro muže. Zákazník si může vybrat péči o pleť, 

sprchové gely, deodoranty a antiperspiranty. Péče o pleť zahrnuje hydratační krém, 

omlazující gel-krém a vodu po holení. Cena se zde pohybuje okolo 250 Kč. Sprchové 

gely společnost nabízí také ve více provedeních za cenu 59,00 Kč. Deodoranty 

a antiperspiranty jsou dostupné za cenu průměrně 79,00 Kč (Dermacol, 2019). 

 

Obrázek č. 7: Vybrané produkty Dermacol, a.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Dermacol, 2019) 

2.1.3 Filozofie společnosti 

Zákazníci si své výrobky (konkrétně kosmetické) vybírají také podle toho, jak na ně 

značka působí – např. jak dlouho na trhu působí, jak je oblíbená mezi lidmi, zajímají se 

o kvalitu výrobků a v neposlední řadě i jestli hrozí alergické reakce na výrobky. 

Společnost si stanovila určitá pravidla, která jsou důležitá pro budování značky. Mezi 

jejich zásady patří: 

- kladení přísných nároků na kvalitu výrobků spojené s nejnovějšími poznatky 

výzkumu v kosmetologii 

- testování výrobků na hypoalergenitu, díky čemu je sníženo riziko alergických 

reakcí a nežádoucích účinků 

- probíhání klinických testů pod přísnou kontrolou Státního zdravotního ústavu 

v Praze v souladu s legislativními standardy Evropské unie  

- používání inovativních účinných složek a extraktů přírodního původu 

- výrobky Dermacol jsou vyráběny v souladu s požadavky Good manufacturing 

practise a normou ISO 9001:2000 pro správnou výrobu kosmetiky 

a kosmetických produktů  

- v souladu s legislativou Evropské unie netestování výrobků na zvířatech 

(Dermacol, 2019) 
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2.1.4 Právní forma společnosti 

Následuje tabulka č. 4, která popisuje základní údaje o společnosti Dermacol.  

Tabulka č. 4: Základní údaje o společnosti Dermacol, a.s. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výpis z obchodního rejstříku, c2012-2015) 

Datum vzniku a zápisu 18. listopadu 2010 

Spisová značka B 16659 vedená u Městského soudu v Praze 

Sídlo Praha 6, Výtvarná 1023/4, PSČ 16100 

Identifikační číslo 24766208 

Právní forma Akciová společnost 

Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona 

Kosmetické služby 

Pedikúra, manikúra 

Pronájem nemovitostí, bytů, nebytových prostor 

Statutární orgán Mgr. Vladimír Komár 

Prokura Ing. Miroslav Havel 

Dozorčí rada Ing. Jaroslav Slivoně 

Mgr. Erika Hořínková 

Mgr. Věra Komárková 

Jediný akcionář Alphaduct, a.s. 

Akcie 70 ks akcie na jméno v listinné podobě ve 

jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč 

Základní kapitál 70 000 000,- Kč 

Splaceno: 100 % 
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2.2 Strategická analýza 

Tato kapitola se zabývá strategickou analýzou, která zkoumá vnitřní a vnější prostředí 

společnosti Dermacol, a.s. Napřed je zanalyzováno vnitřní prostředí společnosti pomocí 

modelu „7S“ a následně vnější prostředí díky Porterova modelu pěti sil. 

2.2.1 Model „7S“ 

McKinseyho model „7S“ patří mezi modely, které zkoumají vnitřní prostředí podniku. 

Strategie 

Společnost Dermacol každý rok uvádí ve výročních zprávách strategické změny. 

Z výroční zprávy v roce 2018 plyne, že se společnost zaměřila na zlepší vystavení 

a distribuci výrobků do sítí hypermarketů a supermarketů. Také se zaměřila na posílení 

dekorativní, pleťové a tělové péče a i péče pro muže. 

Dále společnost otevřela jednání o 5 nových prodejnách v Praze, Brně, Pardubicích a ve 

Zlíně (Sbírka listin, c2012-2015). 

Struktura 

Společnost je vlastněna jediným akcionářem – společnosti Alphaduct, a.s. Mezi 

statutární orgán patří představenstvo, jehož členem je pan Mgr. Vladimír Komár. Dále 

je zde prokurista, pan Ing. Miroslav Havel, který je zmocněn k právním jednáním, ke 

kterým dochází při provozu obchodního závodu, a to i k těm, pro která se jinak 

vyžaduje zvláštní plná moc. Dozorčí rada se skládá z předsedy dozorčí rady a z členů, 

mezi které patří i žena pana Komárka - Mgr. Věra Komárková. 

Provozní záležitosti má na starosti výkonné vedení. Mezi výkonné vedení se řadí 

generální ředitel, členi představenstva, obchodní ředitel, marketingový ředitel, ředitel 

vývoje, ředitel logistiky a nákupu a nakonec ředitel exportu (Sbírka listin, c2012-2015; 

Výpis z obchodního rejstříku, c2012-2015). 

Systém řízení 

Aby společnost snížila chybovost při vychystávání objednávek, zavedla systém 

řízeného skladu Warehouse Management System. Na skladování kosmetiky jsou 

kladeny vysoké nároky a také specifické podmínky. Jedním z nejdůležitějších specifik 

je hlídání expirace výrobků. Sklad se řídí metodou FIFO, což je převzato z anglického 

„first in, first out“ (Warehouse Management System HighJump Edge, 2019). 
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Styl vedení 

Společnost je řízena především členem představenstva a odbornými řediteli, kteří mají 

na starost důležitá a strategická rozhodnutí.  

Spolupracovníci 

Společnost je rodinná firma, která zaměstnává více než 150 zaměstnanců. Uchazeč 

o zaměstnání se může přihlásit například na vypsanou pozici přes webové stránky 

Dermacolu. 

Schopnosti 

Jak bylo zmíněno v kapitole 2.1.1. Historie společnosti, Dermacol působí na trhu více 

než 50 let. Díky tomu má dlouholeté zkušenosti s výrobou a prodejem kosmetických 

výrobků.  

Sdílené hodnoty 

Mezi sdílené hodnoty lze zařadit filosofii společnosti. Společnost klade přísné nároky 

na kvalitu výrobků, aby byli zákazníci co nejvíce spokojeni. Výrobky testované na 

hypoalergenitu snižují riziko alergických reakcí a nežádoucích účinků. V neposlední 

řade společnost neprovádí žádné testy na zvířatech, ale účinnost kosmetiky testuje na 

lidech (Dermacol, 2019). 

2.2.2 Porterův model pěti sil 

Tento model se zaměřuje na základní faktory, které působí na firmu. Mezi faktory se 

řadí současní konkurenti, hrozba nových konkurentů, hrozba substitutů, vyjednávací síla 

dodavatelů a vyjednávací síla kupujících. 

Současní konkurenti 

Společnost má nyní několik konkurentů na českém i zahraničním trhu. Mezi hlavní 

konkurenty patří značky Nivea, Dove, Oriflame i Avon. Tyto kosmetické značky 

prodávají podobné produkty jako Dermacol. Jedná se hlavně o produkty na tělo, na pleť 

nebo na líčení. V konkurenčním prostředí začaly být i drogistické řetězce, které mají 

produkty s vlastní značkou. Tyto řetězce mají výhodu v cenové konkurenci, jelikož 

většinou prodávají své výrobky levněji než značky, které na trhu působí delší dobu. 

Mezi konkurenty jsou také menší podniky, které nemají tak obsáhlé portfolio s výrobky, 

ale přesto mají své stálé zákazníky. Zařadila bych zde menší „domácí podniky“.  
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Mezi konkurenty se také mohou řadit semináře nebo návody na výrobu domácí 

kosmetiky. Populární jsou domácí masky na obličej, krémy na ruce nebo masky na 

vlasy. Jelikož si potenciální zákazníci budou umět produkty vyrobit, sníží se po nich 

poptávka. Dle mého názoru ale tato konkurence společnost Dermacol neohrožuje, 

protože lidé dávají přednost pohodlí a rychlosti dodání před samotnou výrobou.   

Hrozba nových konkurentů 

Pokud se snaží nový podnik proniknout na trh, musí překonat několik bariér. Mezi ně se 

řadí například: požadavky na kapitál, sehnání pozemků/pronájem, získání obchodních 

partnerů, pořízení technologie nebo získání schopných zaměstnanců. Na trhu 

s kosmetickými výrobky už existuje celá řada značek a produktů. Proto si myslím, že 

nové značky by mohli mít problém se získáním nových zákazníků a „vybudováním si 

jména“. Produkty s eko obaly nebo s čistě přírodním složením by mohly značku 

Dermacol ohrozit v případě, kdy by byly prodávány za podobné ceny jako produkty bez 

těchto výhod. Zatím jsou ale tyto produkty prodávány za vyšší cenu, tudíž značku 

Dermacol neohrožují.   

Hrozba substitutů 

Jak již bylo sděleno, společnost má na trhu velkou konkurenci, tudíž hrozba substitutů 

je vysoká. Dermacol má ovšem tu výhodu, že si pozici na trhu drží dlouhodobě, nabízí 

kvalitní výrobky a jedná se o původní českou značku. V dnešní době se klade velký 

důraz na ekologii, tudíž by hrozba mohla být u firem, které používají pro svoje výrobky 

ekologické obaly. Další hrozba je u výrobků vyráběných čistě z přírodních surovin. Po 

těchto produktech také začíná být vyšší poptávka. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Firmy, které mají pouze jednoho dodavatele, mají nevýhodu v tom, že roste vyjednávací 

síla dodavatele, který si tak může lépe diktovat podmínky spolupráce (Kovář, 2008, s. 

111). Společnost Dermacol spolupracuje s více dodavateli: Cosmonde (dříve McBride 

Czech), Weckerle Cosmetics Eislingen, dopravci Geis Parcel CZ a Geis CZ 

a dodavatelé služeb MEDIA CLUB, Alphaduct, LOG INN a řada dalších, menších 

dodavatelů (Sbírka listin, c2012-2015). Dle mého názoru se společnost nemusí 

vyjednávací síly dodavatelů obávat, protože není závislá na jednom dodavateli.  
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Vyjednávací síla kupujících 

Mezi zákazníky Dermacolu se řadí jak drogistické řetězce, tak i zákazníci jednotlivě. 

Jak bylo psáno v podkapitole č. 2.1. Společnost Dermacol, a.s., Dermacol spolupracuje 

s více obchodními partnery jako jsou např: dm drogerie markt, ROSSMANN, Kaufland 

ČR a Teta drogerie, přes které kosmetiku distribuuje (Sbírka listin, c2012-2015).  

Konečný spotřebitel tudíž může produkty zakoupit buď v drogistických řetězcích nebo 

si je objednat online na webových stránkách Dermacolu. Udržet si své zákazníky je 

obtížné z několika důvodů: koneční spotřebitelé mají téměř nulové náklady na přechod 

k jinému produktu, produkt od značky Dermacol se dá nahradit jiným substitutem nebo 

z důvodu vysoké rivality na trhu. Společnost proto musí vkládat své prostředky do 

marketingu z důvodu získání nových zákazníků a udržení těch stálých.   

2.3 Finanční analýza 

Tato kapitola se zaměřuje na výpočty finanční analýzy. Jsou zde aplikovány vzorce 

z teoretické části práce. Jako zdroj pro zpracování jednotlivých výpočtů jsou použity 

účetní výkazy z výročních zpráv společnosti Dermacol, a.s. v letech 2014-2018.  

2.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Do této analýzy se řadí horizontální a vertikální analýza. V časové posloupnosti se 

analyzují účetní výkazy, jako je rozvaha a výkaz zisku a ztráty za roky 2014-2018.  

Horizontální analýza 

Horizontální analýza sleduje změnu jednotlivých položek v aktivech, pasivech a výkazu 

zisku a ztráty v časovém období 2014-2018. Změna hodnot je vyjádřena jak absolutně 

(v tis. Kč), tak relativně (v %).  

Tabulka č. 5: Horizontální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

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

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

Aktiva 

celkem 
25 685 7,00 117 564 29,92 142 579 27,93 47 395 7,26 

Dlouho. 

majetek 
-21 807 -13,77 -18 919 -13,86 34 106 29,01 73 440 48,41 

DNM -2 356 -29,42 -3 949 -69,88 -980 -57,58 1 844 255,40 

DHM -19 451 -12,94 -14 970 -11,44 35 085 30,28 -14 489 -9,60 

DFM 
0  0,00  0  0,00  1 -  86 085 

8 608 

500,00 

Oběžná 

aktiva 
45 793 22,65 137 992 55,66 107 832 27,94 -30 594 -6,20 
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Zásoby 11 146 14,40 15 143 17,10 24 606 23,73 61 903 48,25 

Pohled. 26 776 21,65 22 234 14,78 -7 170 -4,15 85 163 51,45 

Peněžní 

prostředky 
7 871 757,56 100 615 1 129,24 90 396 82,53 -177 660 -88,87 

Časové 

rozlišení 
1 699 25,22 -1 509 -17,89 641 9,25 4 549 60,11 

Celková aktiva v jednotlivých letech mají rostoucí trend. Ve sledovaném období nejvíce 

vzrostla mezi roky 2016 a 2017, kdy byl nárust aktiv o 142 579 000 Kč.  

Dlouhodobý nehmotný majetek se skládá z ocenitelných práv – především ze softwaru, 

know how a poskytnutých záloh na DNM. Největší podíl na klesnutí DNM mělo know 

how, které klesalo mezi roky 2014–2018. Naopak mezi roky 2017 a 2018 vzrostla 

položka softwaru o 255,40 %, což výrazně ovlivnilo celou položku DNM.  

Mezi hlavní položky dlouhodobého hmotného majetku patří pozemky a stavby, hmotné 

movité věci a oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Největší položkou je oceňovací 

rozdíl, který se ve všech uvedených letech pohybuje kolem 125 000 000 Kč a týká se 

nákupu části podniku od společnosti Alphaduct, a.s. Oceňovací rozdíl vznikl na základě 

rozdílu mezi kupní cenou části podniku a účetního hodnotou nakoupených majetkových 

složek (Sbírka listin, c2012-2015). Z horizontální analýzy lze pozorovat výkyv, který 

nastal mezi roky 2016-2017, kdy DHM vzrostl. V ostatních letech vždy klesal.  

Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje podíly, zápůjčky a úvěry a dlouhodobé cenné 

papíry. V letech 2014-2016 nabývala tato položka hodnoty 0, avšak v roce 2017 a 2018 

nabyla kladných hodnot. Tj. z důvodu výrazného zvýšení položky zápůjček a úvěrů – 

ovládaná nebo ovládající osoba. 

Zásoby mají jako jediná položka z aktiv rostoucí trend ve všech obdobích. Tvořeny jsou 

především zbožím, ale také zahrnují materiál. Největší změna byla mezi roky 2017 

a 2018, kdy byl nárůst o 48,25 %. Naopak nejmenší změnu lze vidět mezi roky 2014 

a 2015, kdy položka vzrostla o 14,40 %.  

Pohledávky zahrnují pohledávky krátkodobé a dlouhodobé. Společnost v letech 

2014-2015 dlouhodobé pohledávky neměla, zato krátkodobé měla v každém 

sledovaném roce. Z analýzy je patrné, že jsou zde opět výkyvy. V prvních třech 

sledovaných letech byl zaznamenán růst pohledávek. Mezi roky 2016-2017 následuje 

pokles o 7 170 000 Kč (4,15 %). Největší změna byla mezi roky 2017-2018, kdy byl 

nárůst pohledávek o 85 163 000 Kč, tedy o 51,45 %. 
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Peněžní prostředky má společnost jak v pokladně, tak na účtech. Ze začátku 

sledovaného období (2014-2017) je viděn vzestup prostředků. Největší vzestup byl mezi 

roky 2016-2017 a to o 90 396 000 Kč (82,53 %). Naopak největší změna nastala mezi 

roky 2017 a 2018, kdy prostředky klesly o 177 660 000 Kč (88, 87 %). Pokles byl 

způsoben především uhrazením části krátkodobých závazků a poskytnutím půjčky 

spřízněným osobám.  

Pod časové rozlišení spadají náklady příštích období a příjmy příštích období. V prvních 

dvou letech byl zaznamenán růst o 1 699 000 Kč (25,212 %). Poté následoval pokles 

o 1 509 000 Kč (17,89 %). Mezi roky 2016-2018 je opět viděn růst časového rozlišení. 

Tabulka č. 6: Horizontální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

Pasiva 

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

v tis. Kč v % 
v tis. 

Kč 
v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Pasiva celkem 25 685 7,00 117 564 29,92 142 579 27,93 47 395 7,26 

Vlastní kapitál -538 -0,47 52 915 46,02 142 587 84,93 48 584 15,65 

Základní 

kapitál 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ážio 

a kapitálové 

fondy  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 0,04 

HV minulých 

let 
-20 274 15,11 -536 0,35 52 913 -34,13 142 588 -139,64 

HV běžného 

účetního 

období 

19 736 -97,35 53 451 -9 953,63 89 674 169,47 -94 079 -65,98 

Cizí zdroje 26 222 10,42 64 651 23,27 -193 -0,06 -1 003 -0,29 

Dlouhodobé 

závazky 
-11 808 -13,84 46 477 63,21 -104 500 -87,08 159 031 1 026,01 

Krátkodobé 

závazky 
38 030 22,86 18 174 8,89 104 307 46,87 -160 034 -48,96 

Časové 

rozlišení 
1 9,09 -2 -16,67 185 1 850,00 -186 -95,38 

Celková pasiva mají stejně jako celková aktiva rostoucí trend.  

Vlastní kapitál společnosti má kolísavý vývoj. V roce 2015 nepatrně klesl o 0,47 % 

a v následujících letech rostl, nejvíce v roce 2017, kdy vzrostl o 84,93 % oproti 

minulému roku. Základní kapitál zůstává po celé sledované období beze změny a jeho 

hodnota je 70 000 000 Kč. Podobné je to u ážia a kapitálových fondů, kde společnost 

získala 200 000 000 Kč od mateřské společnosti na základě Dohody o příplatku mimo 

základní kapitál (Výpis z obchodního rejstříku, c2012-2015). Ovšem tato položka se 

v roce 2018 zvedla o 0,04 % z důvodu zvýšení kapitálového fondu. Společnost byla 

v roce 2014 a 2015 ve finanční ztrátě a od roku 2016 začala vytvářet zisk. Z rozvahy lze 
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vypozorovat, že HV běžného účetního období slouží k pokrytí neuhrazených ztrát 

minulých let.  

Dlouhodobé závazky mají střídavé výkyvy. V roce 2014-2015 závazky klesly 

o 11 808 000 Kč (13,84 %) a v dalším roce naopak vzrostly o 46 477 000 Kč (63,21 %). 

Nejvýrazněji klesly v roce 2017 a to o 104 500 000 Kč (87,08 %). V letech 2017-2018 

opět vzrostly (o 1 026,01 %), jelikož společnost eviduje přijatou dlouhodobou půjčku na 

156 792 000 Kč od jiné společnosti. 

Krátkodobé závazky v letech 2014-2017 rostly. Největší vzrůst byl mezi roky 2016-

2017 (46,87 %), protože si společnost vzala krátkodobou půjčku. Jediný pokles byl 

mezi roky 2017-2018 a to o 160 034 000 Kč (48,96 %), jelikož se snížila položka 

krátkodobé finanční výpomoci. 

Do časového rozlišení patří výdaje příštích období a výnosy příštích období. Zde byl 

největší skok v letech 2016-2017, jelikož byl nárůst výnosů příštích období o 186 000 

Kč (v minulých letech byla tato položka nulová). V dalším roce časové rozlišení opět 

kleslo a to o 95,38 %.  

Tabulka č. 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

Výkaz zisku 

a ztráty 

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

v tis. 

Kč 
v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

v tis. 

Kč 
v % 

Tržby z prodeje 

vlastních výrobků 

a služeb 

1 493 23,75 3 456 44,43 -4 081 -36,32 560 7,83 

Tržby za prodej 

zboží 
83 822 26,79 60 106 15,15 131 003 28,68 57 130 9,72 

Výkonová 

spotřeba 
58 206 21,23 12 898 3,88 54 119 15,67 97 005 24,29 

Aktivace -245 1 884,62 -153 59,30 -41 9,98 -228 50,44 

Osobní náklady 4 642 12,54 74 0,18 14 774 35,39 12 565 22,23 

Úpravy hodnot v 

provozní oblasti 
1 827 8,36 340 1,44 -53 191 

-

221,34 
49 415 

-

169,46 

Ostatní provozní 

výnosy 
-136 -0,59 -11 047 -48,39 9 356 79,42 7 772 36,77 

Ostatní provozní  

náklady 
913 3,75 -11 731 -46,50 10 594 78,49 8 214 34,09 

Změna stavu 

rezerv 

a opravných 

položek v provozní 

oblasti 

a komplexních 

nákladů příštích 

období (+/-) 

-381 -107,63 27 -100,00 0 0,00 0 0,00 
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Provozní výsledek 

hospodaření (+/-) 
20 217 -129,60 51 060 1 105,67 110 023 197,61 

-101 

509 
-61,26 

Výnosové úroky 

a podobné výnosy 
372 36,12 775 55,28 -563 -25,86 1 721 106,63 

Nákladové úroky 

a podobné náklady 
-85 -1,98 -340 -8,08 845 21,85 1 489 31,60 

Ostatní finanční 

výnosy 
334 51,62 -403 -41,08 3 668 634,60 -256 -6,03 

Ostatní finanční 

náklady 
1 272 61,78 -1 679 -50,41 8 286 501,57 -5 994 -60,31 

Finanční výsledek 

hospodaření (+/-) 
-481 10,29 2 391 -46,38 -6 026 218,02 5 970 -67,92 

VH před zdaněním 

(+/-) 
19 736 -97,35 53 451 -9 953,63 103 997 196,54 

-95 

539 
-60,89 

Daň z příjmů 0 0,00 0 0,00 14 323 0,00 -1 460 -10,19 

VH po zdanění 

(+/-) 
19 736 -97,35 53 451 -9 953,63 89 674 169,47 

-94 

079 
-65,98 

VH za účetní 

období (+/-) 
19 736 -97,35 53 451 -9 953,63 89 674 169,47 

-94 

079 
-65,98 

Čistý obrat za 

účetní období = 

I.+II+III+IV.+V.+ 

VI+VII. 

85 885 24,98 52 887 12,31 139 383 28,88 66 927 10,76 

Společnost Dermacol a.s. má tržby převážně za prodej zboží. Jak je z tabulky zřejmé, 

tyto tržby se v každém roce navyšovaly. Největší vzestup nastal mezi roky 2016-2017, 

kdy se tržby zvýšily o 131 003 000 Kč (28,68 %).  Naopak nejméně tržby stouply mezi 

roky 2017-2018 a to o 57 130 000 Kč (9,72 %). Dále má společnost tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb. Tyto tržby nejvíce stouply mezi roky 2015-2016, kdy byl 

nárůst o 44,43 %. Naopak v letech 2016-2017 se výsledek dostal do záporných hodnot, 

jelikož nastal pokles tržeb o 4 081 000 Kč (36,32 %).  

Osobní náklady ve všech letech měly růstový trend, jelikož se zvyšoval počet 

pracovníků. Nejvíce se výsledek změnil mezi roky 2016-2017, kdy byl nárůst 

o 14 774 000 Kč (35,39 %).  

Ostatní provozní výnosy zahrnují tržby z prodaného dlouhodobého majetku, prodaného 

materiálu a jiné provozní výnosy. Mezi roky 2014-2016 mají záporné výsledky, jelikož 

se v jednotlivých letech tyto výnosy snižovaly. Největší pokles nastal mezi roky 2015-

2016, kdy se výnosy snížily o 11 047 000 Kč (48,39 %). Naopak nejvíce se zvýšily 

v letech 2016-2017, a to o 9 356 000 Kč (79,42 %). 

Ostatní provozní náklady zahrnují zůstatkovou cenu prodaného materiálu, daně 

a poplatky v provozní oblasti a jiné provozní náklady. V roce 2015 nastal vzestup 

nákladů o 3,75 % oproti předchozímu roku. V následujícím roce nastal pokles o 
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46,50 %. Mezi roky 2016-2017 byl opět vzestup nákladů, a to o 78,49 %. V posledním 

roce byl také růst (o 34,09 %), ale už nebyl tak vysoký, jak v roce předešlém. 

Provozní výsledek hospodaření měl v roce 2014 zápornou hodnotu, avšak v ostatních 

letech nabýval hodnotu kladnou. Nejlepšího výsledku společnost dosáhla v roce 2017, 

kdy se zvýšil o 110 023 000 Kč (197,61 %). 

Finanční výsledek hospodaření se vypočítá jako rozdíl finančních výnosů a finančních 

nákladů. Finanční výsledek hospodaření nabýval ve všech letech záporných hodnot. 

Největší změna nastala mezi roky 2016-2017, protože finanční výsledek hospodaření 

poklesl o 6 026 000 Kč, tedy o 218,02 %. 

Výsledek hospodaření před zdaněním nabýval v prvních dvou letech záporného 

výsledku. Do kladné hodnoty se dostal v roce 2016, kdy se výsledek zlepšil 

o 53 451 000 Kč. Jediný pokles byl mezi roky 2017-2018 a to o 95 539 000 Kč. 

Výsledek hospodaření po zdanění je totožný jako výsledek hospodaření za účetní 

období. Nejlepšího výsledku společnost dosáhla v roce 2017, kdy se oproti roku 2016 

výsledek zvedl o 89 674 000 Kč (169,47 %).  

Vertikální analýza  

Vertikální analýza je zpracovaná na účetní výkaz – rozvahu. Analýza je provedena 

zvlášť pro aktiva a pasiva za období 2014-2018. Analýza vyjadřuje jednotlivé položky 

rozvahy jako procentní podíl ke zvolené základně. V aktivech je zvolena jako základna 

položka celková aktiva a v pasivech celková pasiva.  

Tabulka č. 8: Vertikální analýza aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

Aktiva 
v % 

2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva celkem 

 v tis. Kč 
367 189 392 874 510 438 653 017 700 412 

Aktiva v % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 43,12 34,74 23,04 23,23 32,14 

DNM 2,18 1,44 0,33 0,11 0,37 

DHM 40,94 33,31 22,70 23,12 19,49 

DFM 0,00 0,00 0,00 0,00 12,29 

Oběžná aktiva 55,05 63,11 75,60 75,61 66,13 

Zásoby 21,08 22,54 20,31 19,65 27,16 

Pohledávky 33,69 38,30 33,83 25,35 35,79 

Peněžní prostředky 0,28 2,27 21,46 30,61 3,18 

Časové rozlišení 1,83 2,15 1,36 1,16 1,73 
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Vertikální analýza aktiv je užitečná pro rychlé zjištění, do čeho společnost investovala 

kapitál. Ve sledovaném období měla největší podíl na celkových aktivech položka 

oběžná aktiva.  

Dlouhodobý majetek měl největší podíl (43,12 %) na celkových aktivech v roce 2014. 

V dalších dvou letech podíl majetku klesal a zvyšoval se podíl oběžných aktiv. Podobné 

podíly měl DM v letech 2016 a 2017, kdy lehce vzrostl o 0,19 %. V roce 2018 se 

položka výrazně zvýšila o 8,91 %, jelikož se výrazně zvýšila položka dlouhodobého 

finančního majetku. DFM se v letech 2014-2017 procentně nepodílel vůbec, avšak 

v roce 2018 tvoří už podstatnou část DM a to 12,29 %. Největší vliv na DM má položka 

dlouhodobý hmotný majetek. DHM měl v jednotlivých letech klesají trend, kromě roku 

2017, kdy se podíl nepatrně zvedl o 0,42 %. Dlouhodobý nehmotný majetek ve 

sledovaném období tvoří nízký podíl, který v letech 2014-2017 klesl z původní hodnoty 

2,18 % na 0,11 %. V roce 2018 se nepatrně zvýšil na 0,37 %. 

Oběžná aktiva se ve sledovaném období zvyšovala, kromě roku 2018, kdy byl pokles 

z 75,61 % na 66,13 %. Nejvíce se zvýšila mezi roky 2015 a 2016, kdy podíl na 

celkových aktivech stoupl o 12,49 %. Na oběžných aktivech se nejvíce podílí 

pohledávky. Ve sledovaném období mají průměrně 33,40% podíl na celkových 

aktivech. Výrazný pokles byl v roce 2017, kdy podíl klesl o 8,48 % oproti roku 2016. 

V roce 2018 se podíl zvýšil na 35,79 %. Méně výrazné, ale přesto podstatné jsou 

zásoby. Opět jsou zde vidět výkyvy. V prvních dvou letech podíl vzrostl o 1,46 %. 

V následujících dvou letech podíl mírně klesl, naopak v roce 2018 výrazně stoupl a to 

z 19,65 % (rok 2017) na 27,16 %. Peněžní prostředky jsou ze začátku méně podstatné, 

protože tvoří malou část podílu na celkových aktivech. V roce 2016 výrazně podíl 

stoupl, a to z původních 2,27 % na 21,46 %. V letech 2015-2017 má položka růstový 

trend, ačkoli v roce 2018 výrazně klesla na nízkou hodnotu.  

Časové rozlišení tvoří ve všech letech velmi nízký podíl, který se průměrně pohybuje 

kolem 1,65 %. 
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Tabulka č. 9: Vertikální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

Pasiva 
v % 

2014 2015 2016 2017 2018 

Pasiva celkem v tis. Kč 367 189 392 874 510 438 653 017 700 412 

Pasiva v % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 31,46 29,27 32,89 47,54 51,27 

Základní kapitál 19,06 17,82 13,71 10,72 9,99 

Ážio a kapitálové fondy  54,47 50,91 39,18 30,63 28,57 

HV minulých let -36,55 -39,32 -30,37 -15,64 5,78 

HV běžného účetního 

období 
-5,52 -0,14 10,37 21,84 6,93 

Cizí zdroje 68,54 70,73 67,11 52,43 48,73 

Dlouhodobé závazky 23,24 18,71 23,51 2,37 24,92 

Krátkodobé závazky 45,30 52,02 43,60 50,05 23,82 

Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 

Vertikální analýza pasiv podává informace o tom, z jakých zdrojů společnost svá aktiva 

pořídila. V prvních čtyřech letech byla pasiva tvořena z větší části cizími zdroji. 

V posledním roce naopak větší část tvořil vlastní kapitál. Z toho plyne, že společnost ze 

začátku využívala spíše cizí zdroje k financování aktiv. 

Vlastní kapitál měl ve sledovaném období rostoucí tendenci, kromě roku 2015, kde 

kapitál poklesl o 2,19 %. Základní kapitál má klesající tendenci. Mezi jednotlivými 

roky není výrazný pokles, ačkoli největší byl mezi roky 2015-2016 a to o 4,11 %. Ážio 

a kapitálové fondy mají také klesající charakter. Nejvíce položka poklesla mezi roky 

2015-2016 a to z původních 50,91 % na 39,18 %. Největší změnou prošla položka HV 

minulých let, jelikož ve sledovaném období přešla z výrazně záporné hodnoty do 

kladné. Tato položka byla v záporných hodnotách z důvodu ztráty, kterou měla 

společnost ze sledovaného období v letech 2014 a 2015. HV běžného účetního období 

měl tudíž také zápornou hodnotu. Od roku 2016 nabývá kladné hodnoty. Nejlepší podíl 

na celkových pasivech měl v roce 2017, kdy tvořil 21,84 %.  

Cizí zdroje vzrostly pouze v roce 2015 a to o 2,19 %. V ostatních letech postupně 

klesaly. Větší část cizích zdrojů zahrnují krátkodobé závazky, kde má podíl střídavý 

charakter. Mezi roky 2014-2015 a 2016-2017 podíl vzrostl, zatímco v letech 2015-2016 

a 2017-2018 klesal. Výrazně klesl v roce 2018 a to z původních 50,05 % na 23,82 %. 

Druhou část cizích zdrojů tvoří dlouhodobé závazky, které mají také střídavý charakter. 

Rapidně klesly mezi roky 2016-2017, kdy se podíl snížil o 21,14 %. V dalším roce opět 

podíl vzrostl a to na 24,92 %. 
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Časové rozlišení opět nemá podstatný podíl na celkových pasivech. Jediný procentní 

podíl je zaznamenaný v roce 2017 a to 0,03 %. 

2.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů zahrnuje ukazatel čistého pracovního kapitálu 

z manažerského pojetí a ukazatel čistých pohotových prostředků. Rozdílové ukazatele 

se zabývají zejména řízením likvidity podniku. 

Tabulka č. 10: Rozdílové ukazatele 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

ČPK 35 806 43 569 163 387 166 912 296 352 

ČPP -165 296 -195 455 -113 014 -126 925 -144 551 

Čistý pracovní kapitál  

Čistý pracovní kapitál je vypočítaný manažerským přístupem, proto jsou odečtené 

krátkodobé závazky od oběžných aktiv. Ve všech letech vyšel tento ukazatel kladně, 

což znamená, že má podnik přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými závazky. 

Tudíž je podnik likvidní a má vytvořený tzv. finanční polštář, který může pomoci 

v nepříznivých situacích. V jednotlivých letech má ukazatel rostoucí tendenci 

a dosahuje poměrně vysokých hodnot.  

Čisté pohotové prostředky 

Ukazatel nebere v úvahu celá oběžná aktiva, ale pouze peněžní prostředky, které má 

společnost jak v pokladně, tak na bankovních účtech. Od těchto prostředků jsou 

odečteny krátkodobé závazky. V jednotlivých letech jsou všechny hodnoty záporné, což 

znamená, že společnost nebyla schopna hradit krátkodobé závazky pomocí peněžních 

prostředků.  
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Graf č. 1: Grafické znázornění rozdílových ukazatelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů zahrnuje ukazatele zadluženosti, likvidity, rentability 

a aktivity. Opět jsou použité vzorce z teoretické části. Jednotlivé ukazatele kromě 

zadluženosti jsou srovnány s oborovými průměry, vzaté z analytických materiálů za 

roky 2014-2018. Podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) spadá 

společnost Dermacol pod více kódů, nicméně pro srovnání je použit kód  

461 – Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení (Registr 

ekonomických subjektů, 2013). 

Analýza zadluženosti 

Analýza zadluženosti zkoumá, jak jsou aktiva financována cizími zdroji (měří jejich 

rozsah). Jako ukazatele zadluženosti společnosti Dermacol jsou zvoleny tyto ukazatele: 

celková zadluženost, míra zadluženosti, koeficient samofinancování, úrokové krytí, 

doba splácení dluhů.  

Tabulka č. 11: Ukazatele zadluženosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

Ukazatele zadluženosti 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost 68,54 % 70,73 % 67,11 % 52,43 % 48,73 % 

Míra zadluženosti  217,87 % 241,70 % 204,03 % 110,26 % 95,07 % 

Koeficient samofinancování  31,46 % 29,26 % 32,89 % 47,54 % 51,26 % 

Úrokové krytí  -3,72 0,87 14,68 34,30 10,90 

Dlouhodobá zadluženost  23,24 % 18,71 % 23,51 % 2,37 % 24,92 % 

Krátkodobá zadluženost  45,30 % 52,02 % 43,60 % 50,05 % 23,82 % 
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Celková zadluženost se vypočte jako podíl cizího kapitálu (cizích zdrojů) k celkovým 

aktivům. Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje mezi 30-60 % (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 85). Největší hodnoty ukazatel dosahuje v roce 2015, kdy 

celková zadluženost byla 70,73 %, avšak v následujících letech ukazatel klesá. Mezi 

roky 2015-2018 klesl o 22 %. Společnost v roce 2014-2016 využívala převážně cizí 

kapitál, což neslo riziko pro věřitele, že závazek nebude splacen. V roce 2017 a 2018 se 

ukazatel pohybuje kolem 50 % což znamená, že podnik využívá vlastní i cizí zdroje ve 

stejném poměru.  

Míra zadluženosti poměřuje cizí a vlastní kapitál. Ukazatel nabyl nejvyšší hodnoty 

v roce 2015 a v následujících letech má klesající tendenci. I přes to je ukazatel 

v jednotlivých letech dost vysoký, tudíž by podnik mohl mít problém s dostáním úvěru. 

Koeficient samofinancování zjišťuje, jak je společnost schopna pokrýt svá aktiva 

vlastními zdroji. Bývá doplňkem k celkové zadluženosti. Jejich součet by měl nabývat 

hodnoty 1 (Sedláček, 2011, s. 64). Ukazatel dosahoval nejvyšší hodnoty v roce 2018 

a nejnižší v roce 2015. Od roku 2015 má rostoucí tendenci. Ve všech letech součet 

koeficientu a celkové zadluženosti směřuje k dané hodnotě 1. 

Úrokové krytí udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. V roce 2014 je tento ukazatel 

záporný, jelikož výsledek hospodaření běžného účetního období (i po přičtení úroků) je 

také záporný. Od roku 2015 má ukazatel rostoucí tendenci. Literatura uvádí jako 

dostačující výsledek, jsou-li úroky pokryty 3x až 6x (Sedláček, 2011, s. 64). Dle 

výpočtu je ukazatel od roku 2016 více než postačující. 

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

Tento ukazatel je nejvíce kolísavý. V roce 2014 nabyl hodnotu 23,24 %, což se řadí 

mezi optimální hodnoty. V následujících dvou letech se pohyboval kolem 20 %, avšak 

v roce 2017 klesl na 2,37 %. Příčina poklesu byla zbavení dlouhodobých závazků – 

ostatních, kde byl pokles o 104 500 000 Kč. Další rok dlouhodobé závazky – ostatní 

opět vzrostly, tudíž vzrostl i ukazatel. 

Krátkodobá zadluženost vyjadřuje, jaká část aktiv je financována krátkodobými 

závazky. Z tabulky je patrné, že v jednotlivých letech se lehce střídal pokles a růst. 

V období 2014-2017 nebyly výkyvy veliké a hodnoty se pohybují kolem 48 %. V roce 

2018 hodnota klesla na 23,82 %, jelikož v rozvaze výrazně klesly krátkodobé finanční 

výpomoci. 
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Analýza likvidity 

Analýza likvidity dává informace o tom, jak je podnik schopný přeměnit svá aktiva na 

peněžní prostředky. Jsou zde v poměru oběžná aktiva a krátkodobé závazky. Mezi 

ukazatele patří běžná, pohotová a okamžitá likvidita. Výsledky jsou porovnány 

s oborovým průměrem. 

Tabulka č. 12: Ukazatele likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018; Analytické 

materiály za roky 2014-2018) 

Ukazatele likvidity  2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita 1,22 1,21 1,73 1,51 2,78 

Oborový průměr 1,45 1,52 1,57 1,61 1,51 

Pohotová likvidita 0,75 0,78 1,06 1,05 1,46 

Oborový průměr 1,04 1,05 1,11 1,15 1,05 

Okamžitá likvidita 0,01 0,04 0,49 0,61 0,13 

Oborový průměr 0,19 0,24 0,24 0,21 0,18 

Běžná likvidita neboli likvidita 3. stupně udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé cizí zdroje. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se pohybuje mezi 1,5-

2,5 (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 93). Společnost splňuje tuto doporučenou 

hodnotu v letech 2016 a 2017. Naopak v letech 2014 a 2015 je běžná likvidita pod 

doporučenou hranicí, což je způsobeno menším objemem oběžných aktiv než 

v následujících letech. Nejvyšší hodnoty ukazatel dosáhl v roce 2018, tudíž v tomto roce 

neměla společnost problém pokrýt krátkodobé závazky. V letech 2014, 2015 a 2017 

jsou výsledky menší, než je oborový průměr. Vyšší byl v letech 2016 a 2018, kde byl 

zároveň největší rozdíl.  

Pohotová likvidita neboli likvidita 2. stupně pracuje s oběžnými aktivy, od kterých jsou 

odečteny zásoby v čitateli a krátkodobými cizími zdroji ve jmenovateli. Doporučená 

hodnota ukazatele se pohybuje mezi 1-1,5 (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 92). 

Jak je z tabulky patrné, že společnost doporučených hodnot dosahovala v letech 2016-

2018, což znamená, že zásoby neměly rozsáhlý vliv v rozvaze. V letech 2014 a 2015 na 

doporučenou hodnotu nedosáhla, jelikož společnost vlastnila méně peněžních 

prostředků než v dalších letech, tudíž zásoby tvořili značnou část oběžných aktiv. 

V porovnání s oborovým průměrem se výsledky nejvíce podobají v letech 2016 a 2017.  

Okamžitá likvidita neboli likvidita 1. stupně měří schopnost podniku hradit okamžitě 

splatné závazky. Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 0,2-0,5 (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 92). V prvních dvou letech sledovaného období společnost 
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rozmezí nesplňuje, jelikož neměla dostatek peněžních prostředků. V následujících 

letech už doporučenou hodnotu splňuje, dokonce v roce 2017 ji lehce převyšuje. Pokud 

by měla společnost vyšší hodnoty, znamenalo by to, že neefektivně nakládá se svými 

peněžními prostředky. V letech 2014, 2015 a 2018 jsou hodnoty menší než oborový 

průměr, na opak v letech 2016 a 2017 oborový průměr převyšují. 

 

Graf č. 2: Grafické znázornění ukazatelů likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Analýza rentability 

Ukazatele rentability měří schopnost dosahovat zisku díky investovanému kapitálu 

a schopnost podniku vytvářet nové zdroje. Ukazatele zahrnují rentabilitu vloženého 

kapitálu (ROI), rentabilitu vlastního kapitálu (ROE), rentabilitu tržeb (ROS) 

a rentabilitu aktiv (ROA). Opět jsou srovnány s oborovým průměrem. 

Tabulka č. 13: Ukazatele rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018; Analytické 

materiály za roky 2014-2018) 

Ukazatele rentability 

(v %) 
2014 2015 2016 2017 2018 

ROI -4,35 0,93 11,12 24,75 9,65 

Oborový průměr 4,02 7,26 7,92 6,90 6,94 

ROE -17,55 -0,47 31,52 45,93 13,51 

Oborový průměr 12,13 11,09 12,31 10,45 11,18 

ROS -5,01 0,91 12,13 27,17 10,35 

Oborový průměr 1,83 3,14 3,60 3,21 2,97 

ROA -4,35 0,93 11,12 24,75 9,65 

Oborový průměr 4,02 7,26 7,92 6,90 6,94 

Rentabilita vloženého kapitálu měří výnosnost vloženého kapitálu. Tento ukazatel má 

v jednotlivých letech výkyvy, nejnižšího výsledku dosáhl v roce 2014, nejvyššího 
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v roce 2017. V roce 2014 je výsledek záporný, což je způsobeno záporným výsledkem 

hospodaření před zdaněním. Největší skok byl mezi roky 2017 a 2018, jelikož v roce 

2018 byl provozní výsledek hospodaření o více než polovinu menší než v roce 2017. 

Nejbližší výsledek k oborovému průměru má v roce 2016, kdy se lišil o 3,2 %. Tento 

ukazatel má stejné výsledky jako rentabilita aktiv, která poměřuje zisk s celkovými 

aktivy. V ukazateli ROI se ve jmenovateli používá celkový kapitál a v ukazateli ROA 

celková aktiva. Skrz bilanční pravidlo (aktiva=pasiva) vychází tento ukazatel stejně.  

Rentabilita vlastního kapitálu zjišťuje míru ziskovosti z vlastního kapitálu. Ztrátové 

období měla společnost v letech 2014 a 2015, kdy ukazatel vyšel v záporných 

hodnotách. Poměrně vysokých hodnot společnost dosáhla v letech 2016 a 2017, kdy 

jsou výsledky výrazně vyšší než oborový průměr. I přes to že má vlastní kapitál rostoucí 

tendenci, v roce 2018 ukazatel výrazně klesl. Je to z důvodu snížení výsledku 

hospodaření po zdanění a zvýšení vlastního kapitálu. Ve stejném roce se ukazatel 

společnosti také nejvíce přibližuje oborovému průměru. 

Rentabilita tržeb slouží k vyjádření ziskové marži. V roce 2014 má ukazatel opět 

zápornou hodnotu jako u předchozích ukazatelů. V roce 2015 má výsledek kladný, 

avšak se stále nepřibližuje oborovému průměru. Ten společnost výrazně přesáhla v roce 

2017 z důvodu vysokého ukazatele EBIT. Ve stejném roce také dosáhla nejlepšího 

výsledku, kdy nabyl hodnotu 27,17 %.  Nejblíže k oborovému průměru se přibližuje 

v roce 2015. 

 

Graf č. 3: Grafické znázornění ukazatelů rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Analýza aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak podnik využívá efektivně svoje aktiva. Vypočítány jsou zde 

tyto ukazatele, které jsou srovnány s oborovým průměrem: obrat aktiv, obrat stálých 

aktiv, obrat zásob, doba obratu zásob, doba obratu pohledávek a na závěr doba obratu 

závazků.  

Tabulka č. 14: Ukazatele aktivity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018; Analytické 

materiály za roky 2014-2018) 

Ukazatele aktivity 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat aktiv 0,87 1,03 0,92 0,91 0,93 

Oborový průměr 2,20 2,31 2,20 2,15 2,34 

Obrat stálých aktiv 2,02 2,96 3,98 3,92 2,90 

Oborový průměr 6,58 7,07 6,33 6,35 6,80 

Obrat zásob 4,12 4,57 4,51 4,64 3,43 

Oborový průměr 11,95 11,33 11,68 11,38 11,67 

Obrat aktiv udává počet obrátek za daný časový interval. Ukazatel by měl nabývat 

hodnoty větší než 1 (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 104). Z tabulky je patrné, že 

se ukazatel nejvíce přiblížil doporučené hodnotě v roce 2015, kdy nabýval hodnotu 

1,03. V ostatních letech byly hodnoty menší než 1, což znamená neefektivní využití 

aktiv. Nejhorší výsledek nastal v roce 2014, kdy výsledek ukazatele byl 0,87. Oproti 

oborovému průměru má společnost ve všech letech hodnoty nižší.  

Obrat stálých aktiv slouží k rozhodnutí, zda pořídit další majetek. Hodnoty jsou ve 

všech letech menší, než je oborový průměr. Z toho plyne, že by společnost neměla 

investovat do dalšího dlouhodobého majetku. Nejmenší hodnoty (2,02) dosáhla v roce 

2014, největší (3,98) pak v roce 2016.  

Obrat zásob udává, kolikrát je každá položka zásob prodána a znova naskladněna. Ve 

všech uvedených letech jsou hodnoty výrazně nižší, než je oborový průměr. Z toho 

vyplývá, že společnost vlastní zastaralé zásoby, jejichž hodnota je nižší než cena 

uvedená v účetních výkazech. V letech 2014-2017 se hodnoty průměrně pohybovaly 

kolem 4,46. Nejhorší výsledek ukazatele byl v roce 2018, kdy hodnota klesla o 1,21 

oproti minulému roku. 
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Tabulka č. 15: Doby obratu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018; Analytické 

materiály za roky 2014-2018) 

Ukazatele aktivity  

(ve dnech) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu zásob 88 79 80 78 105 

Oborový průměr 31 32 31 32 31 

Doba obratu pohledávek 140 134 98 87 122 

Oborový průměr 64 56 60 65 58 

Doba obratu závazků 188 182 172 198 93 

Oborový průměr 58 53 68 69 67 

 Z další tabulky plynou doby obratu zásob, pohledávek a závazků. Doba obratu zásob 

udává počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich spotřeby nebo 

prodeje. Všechny hodnoty jsou dost vyšší než oborový průměr. Výsledky oborového 

průměru i společnosti mají střídavý charakter. Největší rozdíl nastal mezi roky 2017 

a 2018, kdy doba obratu vzrostla o 27 dní. Z rozvahy je zřejmé, že je to kvůli vysokému 

zvýšení zásob, avšak tržby tolik nevzrostly. 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje počet dnů mezi prodejem a obdržení platby. Opět 

má společnost vyšší výsledky než oborový průměr. Nejdelší dobu obratu pohledávek 

měla v roce 2014, kdy období trvalo průměrně 140 dní, naopak nejkratší byla v roce 

2017, kdy období trvalo průměrně 87 dní. Z výsledků plyne, že by společnost měla 

uvažovat o opatřeních na urychlení inkasa svých pohledávek. Například by mohla 

použít úroky z prodlení nebo naopak motivační prostředek skonto za včasnější úhradu 

pohledávky. 

Doba obratu závazků udává průměrnou dobu odkladu plateb. Výsledky jsou podstatně 

vyšší než oborový průměr, nejblíže mu byla hodnota v roce 2018. V porovnání s dobou 

obratu pohledávek je tento ukazatel v jednotlivých letech vyšší, což je pro společnost 

dobré znamení, jelikož má dostatek peněžních prostředků k hrazení svých závazků. 

Největší skok byl mezi roky 2017 a 2018, kdy hodnota klesla o 105. Z rozvahy je 

zřejmé, že se zmenšily krátkodobé závazky, konkrétně nejvýrazněji krátkodobé finanční 

výpomoci a jiné závazky.  
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Graf č. 4: Grafické znázornění doby obratu pohledávek a závazků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů slouží ke zhodnocení finanční situace podniku pomocí 

jednoho čísla. Zahrnuje bankrotní a bonitní modely. Z bankrotních modelů je vypočítán 

Almanův model, jehož výsledkem je rovnice důvěryhodnosti známá jako 

Z-skóre.  Z bonitních modelů je vypočítán Kralickův Quick-test, který se skládá ze 

soustavy čtyř rovnic. 

Altmanův model 

Pomocí Altmanova modelu se počítá Z-skóre, které vyjadřuje finanční situaci podniku. 

Také zjišťuje, jestli podniku hrozí bankrot. U hodnot vyšších než 2,9 nastává příznivá 

finanční situace a podniku nehrozí bankrot.  

Tabulka č. 16: Altmanův model 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

Altmanův model 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 0,070 0,080 0,230 0,183 0,303 

X2 -0,356 -0,334 -0,169 0,052 0,108 

X3 -0,135 0,029 0,346 0,769 0,300 

X4 0,193 0,174 0,206 0,381 0,442 

X5 0,867 1,027 0,915 0,909 0,930 

Z-skóre 0,64 0,98 1,53 2,29 2,08 

Hodnota Z-skóre má v letech 2014-2017 rostoucí trend, v roce 2018 se hodnota snížila. 

Nejhoršího výsledku dosahovala v roce 2014 a nejlepšího v roce 2017. V roce 2018 je 

hodnota nižší, jelikož klesl ukazatel X3, který zahrnuje položku EBIT.  

V období 2014-2015 jsou hodnoty nižší než hraniční hodnota 1,2, tudíž podniku hrozil 

bankrot. Naštěstí tahle situace nenastala a podnik od roku 2016 vykazuje zisk. V letech 
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2016-2018 se podnik nachází v tzv. „šedé zóně“, což znamená, že je finanční situace 

nejasná. 

 

Graf č. 5: Altmanův model – Z-skóre 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kralickův Quick test 

Kralickův Quick test také hodnotí situaci podniku pomocí jednoho čísla.  

Ke zjištění výsledků je potřeba vypočítat cash flow. To je vypočítané jako výsledek 

hospodaření za účetní období + odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

+ změna stavu rezerv (Kislingerová, 2005, s. 77). 

Tabulka č. 17: Cash flow  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018)  

v tis Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Cash flow 1 591 23 154 76 295 113 442 70 218 

Tabulka č. 18 představuje výpočet Kralickova Quick testu. Písmeno H. představuje 

hodnotu výsledku a písmeno K. klasifikaci hodnoty. 

Tabulka č. 18: Kralickův Quick test 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

Kralickův 

Quick test 

2014 2015 2016 2017 2018 

H. K.  H. K. H. K. H. K. H. K. 

R1 31 % 1 29 % 2 33 % 1 48 % 1 51 % 1 

R2 158 5 12 4 4 2 3 2 5 3 

R3 1 % 4 6 % 3 16 % 1 19 % 1 11 % 1 

R4 -4 % 5 1 % 4 11 % 3 25 % 1 10 % 3 

Průměr 3,75 3,25 1,75 1,25 2,00 

Nejlepšího výsledku podnik dosáhl v roce 2017, kdy ze všech ukazatelů dosáhl 

hodnocení 1 – Výborný. Naopak nejhůře si vedla společnost v roce 2014, kdy dosáhl 

výsledku 4 – Špatný. Ve stejném roce dopadly nejhůře ukazatele doby splácení dluhů 
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z CF (R2) a rentabilita aktiv (R4). U aktivity je to podobně vysvětleno jako 

u poměrových ukazatelů, a to záporným výsledkem hospodaření. U doby splácení dluhů 

je to dáno nejnižší hodnotou cash flow, tím pádem je i výsledek nejhorší. Jelikož 

společnost nemá žádný krátkodobý finanční majetek, je rovnice vypočtena jako cizí 

kapitál/cash flow. V roce 2015 se tyto dva ukazatele zlepšily společně s ukazatelem 

cash flow v tržbách (R3), ale naopak koeficient samofinancování (R1) se o stupeň 

zhoršil z důvodu lehkého poklesu vlastního kapitálu a růstu celkových aktiv. V roce 

2016 se podnik nejvíce zlepšil, a to u všech ukazatelů. Jak již bylo psáno, nejlepšího 

výsledku dosáhl v roce 2017. V následujícím roce se podnik zhoršil v ukazatelích R2 

a R4, jelikož se snížilo cash flow a EBIT oproti minulému roku.  

Z horizontálního hlediska měl nejmenší výkyvy ukazatel R1, který má díky zvyšování 

vlastního kapitálu a zvyšování aktiv, kromě roku 2015, rostoucí tendenci. Ukazatel R2 

měl nehroší výsledek v roce 2014 a nejlepší v roce 2017. Ukazatel R3 měl v letech 

2014-2017 rostoucí trend. Tržby se ve všech letech zvyšovaly, kdežto cash flow se 

zvyšovalo v letech 2014-2017. Z tohoto důvodu byl v roce 2018 zaznamenám pokles 

tohoto ukazatele. Ukazatel R4 se v letech 2014-2017 zvyšoval (tudíž zlepšoval), avšak 

v roce 2018 výsledek klesl z důvodu snížení ukazatele EBIT.  

2.3.5 Zhodnocení výsledků finanční analýzy 

Tato podkapitola se věnuje celkovému zhodnocení výsledků za období 2014-2018 

vycházejících z praktické části práce.  

Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální analýza byla provedena zvlášť pro aktiva, pasiva a výkaz zisku a ztráty. 

Pro celková aktiva (tudíž i celková pasiva) měla rostoucí charakter. V aktivech byla 

největší změna zaznamenaná v letech 2017-2018, kdy se změnila položka 

dlouhodobého finančního majetku. Naopak největší ztrátu měla položka peněžních 

prostředků v letech 2017-2018, jelikož výrazně ubyly peněžní prostředky na účtech. 

V pasivech největší změnou prošla položka HV běžného účetního období, kdy mezi 

roky 2015-2016 nastala změna o 53 451 000 Kč. Naopak základní kapitál neprošel 

žádnou změnou a ve všech letech nabýval hodnotu 70 000 000 Kč.  

Ve výkazu zisku a ztráty patří mezi nejdůležitější položky tržby a HV za účetní období. 

Největší tržby měla společnost z tržeb za prodej zboží. Z analýzy je vidět, že položka 
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v jednotlivých letech rostla. Nejvíce se zvýšila v letech 2016-2017 a to o 131 003 000 

Kč. Hospodářský výsledek měl v prvních dvou letech zápornou hodnotu a kladnou 

nabýval od roku 2016. To značí, že se finanční situace v jednotlivých letech zlepšovala.  

Vertikální analýza byla také provedena zvlášť pro aktiva a pasiva. V aktivech tvořila 

větší část oběžná aktiva. V roce 2014 největší položku tvořil dlouhodobý hmotný 

majetek, v následujících letech pohledávky. Průměrně nejmenší podíl tvořil dlouhodobý 

nehmotný majetek.  

V pasivech měly v letech 2014-2017 převahu cizí zdroje nad vlastním kapitálem. 

V posledním roce analýzy se výsledek obrátil a větší podíl měl vlastní kapitál.  

Analýza rozdílových ukazatelů 

Zde byl prvně vypočítán čistý pracovní kapitál. Jak je z výsledků patrné, ukazatel měl 

rostoucí tendenci a poměrně vysoké hodnoty. To znamená, že měl podnik vytvořený 

tzv. finanční polštář. Naopak čisté pohotové prostředky měly záporné hodnoty, jelikož 

krátkodobé závazky převyšovaly nad peněžními prostředky. Z toho plyne, že společnost 

nebyla schopna hradit krátkodobé závazky těmito prostředky. Nemusí to ale znamenat 

negativní hodnocení, protože vysoké hodnoty peněžních prostředků by mohly znamenat 

nevyužití svých aktiv. 

Analýza poměrových ukazatelů 

Tato analýza zahrnovala čtyři ukazatele: zadluženost, likviditu, rentabilitu a aktivitu. 

Ukazatele zadluženosti udávají, do jaké míry a jakými zdroji je podnik zadlužený. 

Celková zadluženost společnosti se v prvních třech letech pohybovala nad rámec 

doporučených hodnot. V následujících dvou letech postupně klesala, tudíž se snažila 

snížit své závazky a financovat aktiva z vlastních zdrojů. Vysokých hodnot dosahovala 

v ukazateli míry zadluženosti, protože ve všech letech, kromě roku 2018, převyšovaly 

cizí zdroje nad vlastním kapitálem. 

Ukazatele likvidity zahrnují tři druhy a to běžnou, pohotovou a okamžitou. Likvidita 

udává, jak je podnik schopný hradit své krátkodobé závazky všemi svými potenciálními 

prostředky. V prvních dvou letech společnost Dermacol nedosahovala ani nejnižší 

doporučenou hranici u jednotlivých ukazatelů. V následujících letech se situace zlepšila 

a společnost dosahovala doporučených hodnot. Běžná likvidita v posledním roce 
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překročila hranici, z důvodu snížení krátkodobých závazků. Pohotová likvidita zůstala 

v doporučené hodnotě a okamžitá likvidita klesla, protože klesly peněžní prostředky. 

Ukazatele rentability poměřují zisk se zdroji, které byly zapotřebí k jeho získání. 

Rentabilita vloženého kapitálu měla stejné výsledky jako rentabilita aktiv. Nejvíce se 

ukazatel přibližoval oborovému průměru v roce 2016. Největší výnosnost vlastního 

kapitálu měla společnost v roce 2017, avšak tato hodnota v následujícím roce výrazně 

klesla. Rentabilitu tržeb měla společnost výrazně vyšší, než je oborový průměr. Největší 

tržní úspěšnost měla v roce 2017. 

Ukazatele aktivity hodnotí, jak podnik hospodaří se svými aktivy. Z ukazatele obratu 

stálých aktiv bylo zjištěno, že by společnost neměla investovat do dlouhodobého 

majetku, jelikož měla hodnoty nižší, než byl oborový průměr. Obrat zásob má také nižší 

než oborový průměr, tudíž by měla protřídit své zásoby. Mezi důležité ukazatele se řadí 

i doba obratu zásob a pohledávek. Oba ukazatele měly v jednotlivých letech vyšší 

výsledky než oborový průměr. Důležité je, že doba obratu závazků převyšovala nad 

dobou obratu pohledávek, protože díky tomu měla společnost čas získat prostředky na 

úhradu závazků. 

Analýza soustav ukazatelů  

Z bankrotních ukazatelů byl vypočítán Almanův model, který je doplňujícím ukazatelem 

při finanční analýze. Snaží se předpovědět, zda podniku hrozí bankrot. V celém 

sledovaném období měl ukazatel rostoucí trend, kromě roku 2018, kdy Z-skóre kleslo. 

Z analýzy vyplývá, že negativních výsledků společnost dosahovala v letech 2014-2015, 

kdy hrozil bankrot. Ani v následujících letech Z-skóre nepřesahuje doporučenou hranici 

2,9, kdy je zbankrotování nepravděpodobné. Na druhou stranu se k doporučené hranici 

postupně přibližovalo.  

Kralickův Quick test klasifikuje finanční situaci podniku. Nejhorší výsledek nastal 

v roce 2014, kdy nabyl hodnotu 3,75 a nejlepší v roce 2017, kdy nabyl hodnotu 1,25. 

Opět je z analýzy patrné, že špatnou finanční situaci měla společnost v letech 2014 

a 2015. Poté se situace začala zlepšovat a v roce 2018 se lehce zhoršila. Na zhoršení 

měla především vliv doba splácení dluhů z cash flow a rentabilita aktiv.  
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2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza zkoumá silné a slabé stránky společnosti a příležitosti i hrozby, které na 

společnost působí. Tabulka č. 19 je rozdělena na čtyři části. Tabulku lze vnímat ze dvou 

úhlů pohledu. Podle vertikálního členění levá strana představuje pozitivní faktory 

a pravá strana negativní faktory. Podle horizontálního členění se horní část zabývá 

vnitřním prostředím a dolní část vnějším prostředím.  

Tabulka č. 19: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

- Pozice na trhu 

- Kvalita výrobků 

- Široké spektrum produktů 

- Výhody Klubu krásy 

- Běžná likvidita 

- Produkty pro muže 

- Propagace 

- Doba obratu zásob, pohledávek a závazků 

Příležitosti Hrozby 

- Influenceři 

- Pořádání akcí 

- Konkurence na trhu 

- Cenová konkurence  

Jak vyplynulo z analýzy vnitřního prostředí, modelu „7S“, mezi silné stránky je řazena 

pozice na trhu. Značka Dermacol je na trhu více než 50 let, tudíž ji znají jak mladší, tak 

i straší ženy a muži. Další silnou stránkou je kvalita výrobků. Ta patří mezi hlavní 

filozofii společnosti. Jak bylo uvedeno v podkapitole č. 2.1.2. Produkty společnosti, 

Dermacol nabízí široké spektrum produktů, což je další silnou stránkou společnosti. 

Pokud bude zákazník s výrobkem spokojený, je pravděpodobné, že bude u té samé 

značky nakupovat i další produkty. Dermacol si své zákazníky snaží udržet i pomocí 

zákaznického účtu „Klub krásy“. Zákaznický účet nabízí značné výhody, mezi které se 

řadí kredit k registraci v hodnotě 100 Kč, klubové ceny – o 30 % nižší ceny na určité 

výrobky, které jsou aktualizované každý měsíc, bonus za objednávku – při nákupu na 

700 Kč dostane člen připsaný bonus ve výši 100 Kč nebo dárek k narozeninám (Výhody 

klubu krásy, 2019). Poslední bod vyplynul z finanční analýzy. Běžná likvidita patří 

mezi silné stránky společnosti, jelikož se výsledky pohybují v doporučených hodnotách. 

Znamená to, že společnost může krátkodobé závazky uhradit finančními prostředky 

z oběžných aktiv. 
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Mezi slabé stránky se řadí produkty pro muže. Dermacol nabízí pouze základní 

produkty, jako je například sprchový gel nebo deodorant či antiperspirant. Rozšíření 

portfolia pro muže by mohlo přispět k vyšším tržbám společnosti. Další slabou stránkou 

je propagace společnosti. Společnost sice využívá propagaci díky známým tvářím, 

natáčí i reklamy, ale celkově by se společnost mohla více zviditelnit. Toho by mohla 

dosáhnout například oslovením známých influencerů, líčením ve značkových 

prodejnách nebo občasným rozdáváním letáčků s akcemi na produkty. Z finanční 

analýzy vyplynulo, že se zde také řadí doby obratu zásob, pohledávek a závazků. 

Všechny tyto ukazatele jsou vyšší než oborový průměr. Na základě toho zjištění jsou 

v následující kapitole navrhnuta opatření. 

Do položky „příležitosti“ jsou zařazeni influenceři. Díky nim by se společnost mohla 

velmi zviditelnit na sociálních sítích jako je například Instagram. Jako další příležitost 

by pro společnost mohlo být pořádání akcí. Oblíbené je například pořádání narozenin, 

kde firmy slaví svůj vznik. Tuto akci by společnost mohla pořádat ve svých značkových 

prodejnách, kde by se ženy mohly nechat zdarma nalíčit, vyzkoušet si například nový 

krém na ruce a k dispozici by bylo drobné občerstvení s přípitkem. Podobnou akci by 

mohla pořádat na mezinárodní den žen, kde by každá žena k nákupu dostala drobný 

dárek.  

K hrozbám pro společnost se jednoznačně řadí velká konkurence na trhu. Jak vyplynulo 

z Porterova modelu pěti sil, konkrétně ze současných konkurentů, společnost se potýká 

s konkurencí jak s českými značkami – např. Ryor nebo Saloos, tak se zahraničními 

značkami – např. Rimmel, Dove nebo Nivea. Mezi další konkurenci spadají čistě 

přírodní produkty nebo léčebná kosmetika. Také společnost musí čelit cenové 

konkurenci. Na internetovém portálu jsem porovnala pár produktů a společnost 

Dermacol prodává některé produkty dráž než ostatní značky (Srovnavame.cz, c2006-

2020). Například parfémy prodává za vyšší cenu než konkurence. Na druhou stranu 

společnost nabízí pravidelné slevy na produkty, kdy jsou produkty naopak výhodnější 

než u konkurence.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole se se věnuji vlastním návrhům na zlepšení finanční situace společnosti 

Dermacol. Z finanční analýzy v předchozí kapitole je patrné, že se společnosti daří 

a v jednotlivých letech se finanční situace zlepšuje. Přesto je vždy co zlepšovat. Tato 

kapitola obsahuje návrhy v podobě snížení doby obratu pohledávek a závazků, snížení 

zásob a na závěr zlepšení marketingu v oblasti pleťové a tělové kosmetiky.  

3.1 Snížení doby obratu pohledávek a závazků 

V praktické části práce byly vypočítány ukazatele aktivity, které zahrnují dobu obratu 

pohledávek a závazků. Oba tyto ukazatele měly ve sledovaném období vyšší hodnoty 

než oborový průměr. Z tohoto důvodu navrhuji dvě varianty na zlepšení. 

První varianta  

První variantou je vzájemný zápočet pohledávek u stejné společnosti. Tuto 

problematiku upravuje občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Na vzájemné 

vyrovnání pohledávek se sepisuje tzv. dohoda, která musí obsahovat informace 

o smluvních stranách a přesné údaje týkající se pohledávek. Započít se mohou pouze 

pohledávky, které jsou stejného druhu a pokud uplynula doba splatnosti. Společnost 

Dermacol má pohledávky i závazky u společností vyjmenovaných v tabulce č. 20: 

Tabulka č. 20: Možnost vzájemného zápočtu 

(Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

Společnost Výše pohledávek v tis. Kč Druh 

Dermacol, s.r.o. 40 135 z obchodního styku 

Cosmonde, a.s. 10 276 z obchodního styku 

Krondorf a.s. 21 618 poskytnutá půjčka 

Společnost Výše závazků v tis. Kč Splatnost 

Krondorf, a.s. 216 ve splatnosti 

Dermacol, s.r.o. 64 ve splatnosti  

Cosmonde, a.s. 18 635 ve splatnosti 

Ke společnosti Krondorf a.s. a Dermacol, s.r.o., která působí na Slovenské republice, 

má společnost Dermacol, a.s. větší pohledávku než závazek. Naopak je to u společnosti 

Cosmonde, a.s., vůči které má větší závazek. Všechny pohledávky i závazky jsou zatím 

ve splatnosti. Vzájemný zápočet lze provést až po uplynutí této doby. Pokud by 

vzájemný zápočet byl poté možný, společnost by měla pohledávky vůči společnosti 

Dermacol, s.r.o. ve výši 40 070 000 Kč. Vůči společnosti Krondorf a.s. by měla 
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pohledávku na částku 21 402 000 Kč. Naopak závazek by měla vůči společnosti 

Cosmonde, a.s., kde by musela doplatit 8 359 000 Kč. 

Druhá varianta 

Tato varianta se týká získání finančních prostředků z pohledávek po splatnosti 

a následného uhrazení krátkodobých závazků.  

Tabulka č. 21: Pohledávky po splatnosti 

(Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

Počet dnů Výše pohledávek v tis. Kč 

Do 30 24 117 

31–60 8 699 

61–90 3 974 

91–180 12 196 

180 a více 2 158 

Z tabulky plyne, že společnost má obdržet finanční prostředky z pohledávek po 

splatnosti ve výši 51 144 000 Kč. Existuje několik variant, jak motivovat obchodní 

partnery k včasnému placení pohledávek. Společnost by mohla například zavést úroky 

z prodlení, pokud by partner opakovaně neplatil své závazky včas. Další prostředek je 

motivační – skonto. Podstata tohoto prostředku spočívá v tom, že je obchodní partner 

motivován k placení svých závazků před datem splatnosti. Tato doložka je obsažena 

v obchodní smlouvě, kde je dáno, že dlužník získá slevu, pokud zaplatí před 

dohodnutou lhůtou splatnosti (Bonus a skonto – daňové a účetní hledisko, c2012). 

Následuje tabulka č. 22, která představuje změny doby obratu v případě, že by 

společnost inkasovala peníze za pohledávky a následně by je použila na splacení 

krátkodobých závazků. 

Tabulka č. 22: Snížení krátkodobých pohledávek a závazků 

(Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

Doby obratu 

(dny) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pohledávek 140 134 98 87 122 87 

Závazků 188 182 172 198 93 60 

Rok 2019 vychází z předchozího roku. Krátkodobé pohledávky by klesly z původních 

220 914 000 Kč na 169 770 000 Kč. Krátkodobé závazky by klesly z 166 812 000 Kč 

na 115 668 000 Kč. U obou ukazatelů by se zvedly tržby z původních 652 640 000 Kč 

na 703 784 000 Kč.  

V první variantě se ukazatele tolik nezlepší jako ve druhé, kde se výsledky i výrazněji 

přibližují oborovému průměru. 



71 

 

3.2 Snížení zásob 

Z finanční analýzy, konkrétně z rentability aktiv, také vyplývá, že má společnost 

zastaralé zásoby a dlouhou dobu obratu zásob. Z rozvahy je patrné, že zásoby 

představují materiál a zboží. Vetší část zásob tvoří zboží, ze kterého má také společnost 

největší tržby. Zásoby jsou účtovány způsobem A a jejich výdej je oceňován 

průměrnými cenami. Z přílohy účetní závěrky lze zjistit, že zásoby jsou předmětem 

zástavy zajištění dluhu, který byl poskytnut bankou ČSOB (kontokorent) a společností 

Cosmonde, a.s. (Sbírka listin, c2012-2015).  

Po zjištění těchto informací navrhuji zmenšit zásobu zboží. Díky tomu se společnost 

zbaví zastaralých zásob a získá finanční prostředky na úhradu svých závazků.  

V případě, že by společnost prodala 1/3 svých zásob, situace by se změnila následovně:  

Tabulka č. 23: Prodej zásob 

(Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

Ukazatele aktivity 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obrat zásob 4,12 4,57 4,51 4,64 3,43 5,65 

Doba obratu zásob 

(dny) 88 79 80 78 105 64 

Rok 2019 vychází z předchozího roku. Zásoby by se snížily o 1/3, tudíž z 190 206 000 

Kč na 126 804 000 Kč. Úbytek zásob by se projevil ve vyšších tržbách, tudíž by se 

tržby změnily z 652 640 000 Kč na 716 042 000 Kč. Jak je z výpočtu vidět, obrat zásob 

by se zvýšil a jeho doba obratu se snížila. Díky tomuto opatření se oba ukazatele přiblíží 

k oborovému průměru.  

Prodat zásoby by společnost mohla někomu ze svých obchodních partnerů buď v České 

republice, např. dm drogerie markt, ROSSMANN nebo Kaufland ČR, nebo 

i zahraničním partnerům: GANSA, OHYA International Logistics & Trade Gmb nebo 

Ultima International LLC. 

3.3 Marketing na pleťovou a tělovou kosmetiku 

Marketing zahrnuje širokou oblast činností, jehož hlavní náplní je propagace 

společnosti. Marketing lze vést několika způsoby, protože kreativitě se meze nekladou. 

Propagaci lze provádět online, oslovením klientů na ulici s případným rozdáváním 

letáků, reklamou v televizi nebo rádiu, díky influencerům, dárkovými balíčky nebo 

uspořádáním propagační akce.  
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Jak už je zmíněno v kapitole č. 2 Analýza současného stavu, společnost má tržby 

především z prodeje zboží. Tržní prostředí kosmetiky je rozděleno do několika 

kategorií. Podstatný pro společnost Dermacol je trh pleťové, tělové a dekorativní 

kosmetiky. Z výročních zpráv za sledované okolí je vytvořena tabulka č. 25, která 

udává podíl tržeb kosmetiky na trhu. 

Tabulka č. 24: Podíl tržeb kosmetiky Dermacol 

(Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

Podíl tržeb v % 2014 2015 2016 2017 2018 

Pleťová kosmetika 4,5 4,6 4,3 3,7 3,7 

Tělová kosmetika 5,9 6,6 5,1 4,7 4,3 

Dekorativní kosmetika 10,65 11 11,7 13,6 13,2 

Z tabulky plyne, že nejlépe si Dermacol vede v prodeji dekorativní kosmetiky. Vysoký 

podíl v roce 2017 dostal společnost na pozici lídra, kterou si v následujícím roce také 

udržela. Jelikož prodej pleťové a tělové kosmetiky je menší, rozhodla jsem se uvést 

další návrh: zlepšení marketingu na pleťovou a tělovou kosmetiku. Cílem této propagace 

by bylo upozornit především na produkty, které do těchto kategorií spadají. U tělové 

kosmetiky by se jednalo hlavně o propagaci sprchových gelů, tělových krémů, a krémů 

na ruce. Z pleťové kosmetiky by se propagovaly hlavně denní a noční krémy na pleť, 

oční krémy a gely a pleťové masky. Celá marketingová akce by mohla trvat 1 měsíc, 

kdy by po celou dobu byly tyto produkty zlevněny např. o 10 % z původní částky. 

Zlevněné produkty by byly ve značkových prodejnách, před kterými by byly reklamní 

stojany, které by na akci také upozorňovaly. 

Společnost Dermacol každý rok plánuje investice do marketingu na následující rok. 

Plánované investice na rok 2019 jsou ve výši 44 800 000 Kč (Sbírka listin, c2012-

2015). Nyní následuje rozebrání jednotlivých způsobů, jak zlepšit propagaci na 

pleťovou a tělovou kosmetiku. Po rozebrání způsobů je vypočtena kalkulace nákladů na 

marketing a poté následuje shrnutí. 

Propagace 

Reklamní stojan 

Reklamní stojany by stály před značkovými prodejnami, za účelem upoutání pozornosti 

kolemjdoucích lidí. Stojany by společnost mohla zakoupit. Do stojanů by se vkládaly 

plakáty, které by mohl vymyslet najatý grafik. 
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E-mailová propagace 

E-mailová propagace by měla za úkol oslovit registrované klienty. Klientům by se 2x 

týdně rozesílal e-mail, který by oznamoval slevovou akci a zároveň upoutával pozornost 

na konkrétní výrobky. Během celého měsíce by se touto formou mohly vystřídat 

nejprodávanější výrobky, které do těchto kategorií spadají. Tuto činnost by společnost 

mohla přiřadit jednomu ze svých zaměstnanců z marketingového oddělení. Ten by měl 

za úkol vymýšlet strukturu e-mailu, upozornit na jednotlivé výrobky a nakonec e-maily 

rozeslat klientům. 

Oslovení potenciálních zákazníků  

Na tuto činnost by společnost mohla jednorázově najmout brigádníky, kteří by se 

o oslovení postarali. Činnost by probíhala blízko značkových prodejen, aby zákazníci 

věděly, kde prodejnu najít. Oslovení by probíhalo 3x týdně v odpoledních hodinách. 

Brigádníci by chodili po dvojicích a oslovovat by měly ženy a muže jakéhokoli věku. 

Při oslovení by rozdávali letáčky, na kterých by byly uvedeny informace o akci. Také 

by na nich byla uvedena nejbližší prodejna a internetová stránka, kde by si mohly 

produkty také zakoupit. 

Na návrhu letáčků by mohl pracovat stejný grafik, který by vymýšlel i velké plakáty do 

stojanů. 

Sociální sítě 

Sociální sítě patří k nejvyužívanějším způsobům propagace. Společnost Dermacol by 

mohla akci propagovat pomocí Facebooku, kde aktivně přidávala příspěvky ohledně 

akcí. Také by přidávala příspěvky na svůj Instagram. Tuto činnost by mohla dělat stejná 

osoba, která by se zabývala emailovou propagací. 

Společnost by se taky mohla domluvit např. se třemi známými influencery, kteří by 

produkty propagovali. Jeden z nich by se měl soustředit na ženy ve věku 15-25 let, 

ostatní na ženy ve věku 25-40 let. Tato činnost by probíhala tak, že by 1x týdně 

přidávali příspěvek s daným produktem a zároveň by 2x týdně přidávali tzv. stories, kde 

by na akci také upozornili. Tím pádem by se rozšířil okruh potenciálních zákazníků.  
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Kalkulace nákladů na marketing 

Kalkulace nákladů na marketing zahrnuje několik položek.  

Tabulka č. 25: Kalkulace nákladů na marketing 

(Vlastní zpracování dle Leták, c2020; Reklamní stojan Áčko na plakáty Voděodolný A2, c2014) 

Náklady na marketing v Kč  Celková částka  

Reklamní stojan 25 264,80 

E-mailová propagace + propagace na sociálních sítích 50 000,00 

Grafik – letáky do stojanů + letáčky  30 000,00 

Oslovení potenciálních zákazníků – brigádníci 158 400,00 

Oslovení potenciálních zákazníků – letáčky 8 634,57 

Influenceři 200 000,00 

Celkové náklady 472 299,37 

První položkou v tabulce č. 26 jsou reklamní stojany. Podle stránky www.eshop.az-

reklama.cz stojí jeden stojan typu: Áčko na plakáty Voděodolný A2 2 105,40 Kč (bez 

DPH 1 740 Kč). Jelikož má společnost 12 prodejen, celková cena činí 25 264,80 Kč. Na 

e-mailovou propagaci a propagaci na sociálních sítích může společnost zaměstnat 

někoho ze svého marketingového oddělení. Uvedená částka je uvedena pouze 

orientačně, jelikož se jedná o neveřejné informace. Další položka zahrnuje náklad na 

grafika. Tato částka je uvedena také pouze orientačně, protože by záleželo na jeho 

zkušenostech, dovednostech a vzájemných požadavcích. Oslovení potencionálních 

zákazníků je rozděleno na mzdu pro brigádníky a na kalkulaci letáků. Společnost by 

zaměstnala 24 brigádníků, kteří by chodili na brigádu 3x týdně na 5 hodin. Brigádníkům 

by náležela odměna za práci ve výši 110 Kč/hodina, tudíž by celkově společnost 

vyplatila 158 400 Kč. Letáky by měly velikost A6, aby byly akorát do ruky a zákazníci 

si je mohli schovat do kabelky. Potisk by byl pouze z přední strany a vyrobený by byl 

z materiálu: povrstvený Matte 90 g. Celkem by se objednalo 90 000 ks letáků, což by 

podle stránky www.bizay.cz vyšlo na 8 634,57 Kč. Posledním uvedeným nákladem je 

náklad na influencery. Částka je uvedená opět pouze odhadem, protože by záleželo, jaké 

influencery společnost osloví. Výdaj na nejmladšího influencera by mohl být nejnižší, 

jelikož ještě nemá tolik zkušeností, popř. sledujících jako ostatní kolegové. Vše by ale 

záleželo na konkrétních lidech. 

Shrnutí 

Zvýraznění marketingové propagace na produkty z řad pleťové a tělové kosmetiky je 

doporučeno z důvodu, že tato kosmetika má nižší podíl tržeb než dekorativní kosmetika. 

Celkové náklady na propagaci těchto produktů vychází na 472 299,37 Kč. V porovnání 

s celkovou plánovanou investicí do marketingu na rok 2019 je tato částka nízká.  

http://www.bizay.cz/
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Předpokládám, že by se společnosti z těchto výrobků zvýšily tržby. Nejde ovšem jen 

o měsíční záležitost. Když budou zákaznice spokojené, budou výrobky kupovat 

i nadále. Díky influencerům a rozdáváním letáčku se o značce a její akci dozví více lidí, 

tudíž by společnost tímto krokem mohla přilákat i nové zákazníky.   
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo komplexně zhodnotit finanční situaci společnosti 

Dermacol, a.s., která se zabývá především prodejem kosmetických výrobků. 

Zhodnocení bylo provedeno zpětně za období 2014-2018. Na základě zjištěných 

výsledků byla navrhnuta opatření, která slouží ke zlepšení finanční situace.  

K výpočtům byly použity výkazy z výročních zpráv za sledované období, a to rozvaha 

a výkaz zisku a ztráty.  Další informace byly čerpány také z příloh účetní závěrky.  

První část byla zaměřena na teorii. Nejdříve jsem popsala strategickou analýzu. Poté 

jsem vysvětlila pojmy finanční analýza a finanční zdraví podniku. Dále jsem vysvětlila, 

kdo finanční analýzu užívá. Následovalo rozebrání zdrojů, které jsou zapotřebí pro 

vypracování finanční analýzy. Na závěr byly popsány jednotlivé metody finanční 

analýzy.  

Druhá část byla zaměřena na praktickou stránku. Nejprve jsem společnost Dermacol, 

a.s. představila a poté následovalo rozebrání vnitřního a vnějšího prostředí společnosti 

pomocí modelu „7S“ a Porterova modelu pěti sil. Dále jsem rozebrala analýzu 

absolutních ukazatelů, která zahrnovala horizontální a vertikální analýzu. Následovala 

analýza rozdílových ukazatelů, kde jsem vypočetla čistý pracovní kapitál a čisté 

pohotové prostředky. Poslední analyzovanou skupinou byly poměrové ukazatele. Z nich 

jsem vypočítala ukazatele zadluženosti, likvidity, rentability a aktivity. Poté jsem 

analyzovala soustavy ukazatelů, kde jsem z bonitních modelů vypočítala Z-skóre 

a z bankrotních modelů Kralickův Quick-test. Na základě zjištěných výsledků jsem 

napsala zhodnocení finanční analýzy. Na závěr byla popsána SWOT analýza. 

Třetí část se zabývala vlastními návrhy na zlepšení finanční situace. Z finanční analýzy 

vyplynulo, že společnost nemá výrazné finanční problémy, naopak se během 

sledovaného období finanční situace zlepšuje. Jako návrh na zlepšení jsem uvedla snížit 

dobu obratu pohledávek a závazků, jelikož tento ukazatel vyšel výrazně vyšší, než je 

oborový průměr. Ze stejného důvodu jsem navrhla i snížit dobu obratu zásob. Z tohoto 

ukazatele navíc vyplynulo, že má společnost zastaralé zásoby. Posledním návrhem je 

zlepšit marketing na pleťovou a tělovou kosmetiku, která se dle výročních zpráv 

prodává méně než dekorativní kosmetika. Díky těmto návrhům může společnost, jak 

zlepšit svoji finanční situaci, tak si udržet nebo dokonce získat nové zákazníky.   
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Příloha č. 1: Rozvaha – Aktiva společnosti Dermacol, a.s.  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

Aktiva v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 367 189 392 874 510 438 653 017 700 412 

B. Dlouhodobý majetek 158 311 136 504 117 585 151 691 225 131 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8 007 5 651 1 702 722 2 566 

2 Ocenitelná práva 7 322 5 651 1 583 607 2 300 

2.1. Software 160 1 830 1 264 431 2 232 

2.2. Ostatní ocenitelná práva 7 162 3 821 320 176 68 

5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek a nedokončený dlouhodobý 

majetek 

685 0 119 115 266 

5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 
685 0 119 115 266 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 150 304 130 853 115 883 150 968 136 479 

B.II.1. Pozemky a stavby 5 772 5 086 6 446 7 555 6 871 

1.2. Stavby 5 772 5 086 6 446 7 555 6 871 

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 5 215 3 661 4 542 5 728 8 824 

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 139 317 122 106 104 895 137 685 120 474 

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 45 

4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 45 

5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 

0 0 0 0 265 

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 
0 0 0 0 0 

5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 265 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 1 86 086 

B.III.1. Podíly-ovládaná osoba 0 0 0 0 2 247 

2. Zápůjčky a úvěry-ovládaná nebo ovládající 

osoba 
0 0 0 0 83 329 

5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 1 1 

6. Zápůjčky a úvěry-ostatní 0 0 0 0 509 

C. Oběžná aktiva 202 141 247 934 385 926 493 758 463 164 

C. I. Zásoby 77 408 88 554 103 697 128 303 190 206 

C.I.1. Materiál 17 562 23 257 23 578 30 110 43 826 

3. Výrobky a zboží 59 846 65 297 80 119 98 193 146 380 

3.2. Zboží 59 846 65 297 80 119 98 193 146 380 

C. II. Pohledávky 123 694 150 470 172 704 165 534 250 697 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 45 716 23 117 29 783 

1.5. Pohledávky-ostatní 0 0 45 716 23 117 29 783 

1.5.4. Jiné pohledávky 0 0 45 716 23 117 29 783 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 123 694 150 470 126 988 142 417 220 914 

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 95 991 115 081 101 319 113 208 150 307 

2.2. Pohledávky-ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 46 131 

2.4. Pohledávky-ostatní 27 703 35 389 25 669 29 209 24 476 

2.4.3. Stát-daňové pohledávky 3 206 3 938 583 5 109 8 335 

2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 3 721 3 541 4 239 4 897 6 378 

2.4.5. Dohadné účty aktivní 0 0 0 371 0 

2.4.6. Jiné pohledávky 20 776 27 910 20 847 18 832 9 763 

C. IV. Peněžní prostředky 1 039 8 910 109 525 199 921 22 261 

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 257 301 407 2 022 9 233 
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2. Peněžní prostředky na účtech 782 8 609 109 118 197 899 21 338 

D. Časové rozlišení aktiv 6 737 8 436 6 927 7 568 12 117 

D.1. Náklady příštích období 6 722 8 418 6 837 7 409 12 058 

3. Příjmy příštích období 15 18 90 159 59 
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Příloha č. 2: Rozvaha – Pasiva společnosti Dermacol, a.s.  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

Pasiva v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 367 189 392 874 510 438 653 017 700 412 

A Vlastní kapitál 115 512 114 974 167 889 310 476 359 060 

A.I. Základní kapitál 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

A.I.1. Základní kapitál 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

A.II. Ážio a kapitálové fondy 200 000 200 000 200 000 200 000 200 075 

2. Kapitálové fondy 200 000 200 000 200 000 200 000 200 075 

2.1. Ostatní kapitálové fondy 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

2.2. 

Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazů (+/-) 
0 0 0 0 75 

A.IV. 

Výsledek hospodaření minulých 

let 
-134 215 -154 489 -155 025 

-102 

112 
40 476 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 0 0 0 0 40 476 

2. 
Neuhrazená ztráta minulých let -134 215 -154 489 -155 025 

-102 

112 
0 

A.V. 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 
-20 273 -537 52 914 142 588 48 509 

B. + C. Cizí zdroje  251 666 277 888 342 539 342 346 341 343 

C. Závazky 251 666 277 888 342 539 342 346 341 343 

C.I. Dlouhodobé závazky 85 331 73 523 120 000 15 500 174 531 

2. Závazky k úvěrovým institucím 15 500 17 823 15 500 15 500 15 500 

9. Závazky-ostatní 69 831 55 700 104 500 0 159 031 

9.1. Závazky ke společníkům 0 0 0 0 2 239 

9.3. Jiné závazky 69 831 55 700 104 500 0 156 792 

C.II. Krátkodobé závazky 166 335 204 365 222 539 326 846 166 812 

2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0 0 0 87 827 

4. Závazky z obchodních vztahů 62 368 70 254 78 873 86 008 52 563 

6. 

Závazky-ovládaná nebo ovládající 

osoba 
41 740 46 415 63 834 4 818 2 555 

8. Závazky ostatní  62 227 87 696 79 832 236 020 23 867 

8.1. Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0 

8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 6 984 23 469 25 403 154 439 7 093 

8.3. Závazky k zaměstnancům 2 022 1 939 2 114 3 061 3 389 

8.4. 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

1 283 1 193 1 277 1 872 2 041 

8.5. Stát-daňové závazky a dotace 382 352 325 14 943 3 933 

8.6. Dohadné účty pasivní 6 806 8 791 7 311 8 618 7 411 

8.7. Jiné závazky 44 750 51 952 43 402 53 087 0 

D. Časové rozlišení pasiv 11 12 10 195 9 

D.1. Výdaje příštích období  11 12 10 9 9 

2. Výnosy příštích období 0 0 0 186 0 
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Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztrát společnosti Dermacol, a.s.  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti Dermacol, a.s. za roky 2014-2018) 

Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

I. 

Tržby z prodeje vlastních výrobků 

a služeb 
6 286 7 779 11 235 7 154 7 714 

II. Tržby za prodej zboží 312 865 396 687 456 793 587 796 644 926 

A. Výkonová spotřeba 274 166 332 372 345 270 399 389 496 394 

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 151 584 179 181 177 647 200 823 246 062 

2. Spotřeba materiálu a energie 17 346 18 263 18 903 21 400 25 347 

3. Služby 105 236 134 928 148 720 177 166 224 985 

C. Aktivace (-) -13 -258 -411 -452 -680 

D. Osobní náklady 37 026 41 668 41 742 56 516 69 081 

D.1. Mzdové náklady 26 990 30 483 30 615 41 535 50 720 

2. 

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní 

pojištění a ostatní náklady 
10 036 11 185 11 127 14 981 18 361 

2.1. 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
9 598 10 643 10 515 14 265 17 298 

2.2. Ostatní náklady 438 542 612 716 1 063 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 21 864 23 691 24 031 -29 160 20 255 

E.1. 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku 
21 864 23 691 23 381 -29 146 21 709 

1.1. 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku-trvalé 
0 23 691 23 381 20 854 21 709 

1.2. 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku-dočasné 
0 0 0 -50 000 0 

3. Úprava hodnot pohledávek 0  0 650 -14 -1 454 

III. Ostatní provozní výnosy 22 963 22 827 11 780 21 136 28 908 

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 25 12 0 0 62 

2. Tržby z prodaného materiálu 20 767 19 818 7 088 14 366 23 155 

3. Jiné provozní výnosy 2 171 2 997 4 692 6 770 5 691 

F. Ostatní provozní náklady 24 316 25 229 13 498 24 092 32 306 

2. Zůstatková cena prodaného materiálu 21 426 20 385 7 570 15 272 25 679 

3. Daně a poplatky v provozní oblasti 81 73 97 154 73 

5. Jiné provozní náklady  2 809 4 771 5 831 8 666 6 554 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období (+/-) 

354 -27 0 0  0  

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) -15 599 4 618 55 678 165 701 64 192 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 1 030 1 402 2 177 1 614 3 335 

VI.1. 

Výnosové úroky a podobné výnosy-ovládaná 

nebo ovládající osoba 
0  0 0 1 427 1 768 

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 1 030 1 402 2 177 187 1 567 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 4 292 4 207 3 867 4 712 6 201 

J.1. 

Nákladové úroky a podobné náklady-

ovládaná nebo ovládající osoba 
0  0 9 259 93 

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 4 292 4 207 3 858 4 453 6 108 

VII. Ostatní finanční výnosy 647 981 578 4 246 3 990 

K. Ostatní finanční náklady  2 059 3 331 1 652 9 938 3 944 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -4 674 -5 155 -2 764 -8 790 -2 820 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-

) 
-20 273 -537 52 914 156 911 61 372 

L. Daň z příjmů 0 0 0 14 323 12 863 
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L.1. Daň z příjmů splatná 0 0 0 14 323 12 863 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -20 273 -537 52 914 142 588 48 509 

*** 

Výsledek hospodaření za účetní období 

(+/-) 
-20 273 -537 52 914 142 588 48 509 

* 

Čistý obrat za účetní období = 

I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. 
343 791 429 676 482 563 621 946 688 873 

 

 


