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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku Ecoclean 

Technologies s. r. o. v letech 2014 aţ 2018. Za pomocí metod finanční analýzy je 

vyhodnocena minulá a současná situace vybrané společnosti. V závěru práce jsou 

navrţeny moţné postupy na zlepšení situace podniku. 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of the company 

Ecoclean Technologies Ltd. in the years 2014 to 2018. Using the methods of financial 

analysis is evaluated the past and present situation of the selected company. At the end 

of the thesis are suggested possible procedures to improve the situation of the company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Účetní výkazy, PESTE analýza, SWOT analýza, finanční analýza, absolutní ukazatele, 

rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely. 

Key words 

Financial statements, PESTE analysis, SWOT analysis, financial analysis, absolute 

indicators, interesting indicators, comparable indicators, creditworthy and bankruptcy 

models. 

  



 

 

Bibliografická citace 

Citace tištěné práce: 

HANÁKOVÁ, Kamila. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení. Brno, 2020. Dostupné také z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-

prace/detail/127767. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

podnikatelská, Ústav financí. Vedoucí práce Lucie Folprechtová. 

 

Citace elektronického zdroje: 

HANÁKOVÁ, Kamila. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-05-28]. Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/127767. Bakalářská práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí. Vedoucí práce Lucie 

Folprechtová.

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/127767
https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/127767
https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/127767


 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná, ţe jsem ve své práci neporušila 

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

souvisejících s právem autorským). 

 

V Brně dne 31. května 2020 

……………………………… 

Kamila Hanáková 

  



 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala paní Ing. Lucii Folprechtové za ochotu, rady i připomínky, které 

mi pomohly ke zpracování bakalářské práce. Dále bych ráda poděkovala firmě Ecoclean 

Technologies s. r. o., konkrétně Ing. Daně Malinkové za poskytnutí veškerých 

informací a podkladů pro vypracování bakalářské práce. 

  



 

 

 

 

 OBSAH 

ÚVOD…………………………………………………………………………………...7  

1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE ....................................................... 8 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ............................................................ 9 

2.1 ZÁKLADNÍ ZDROJE INFORMACÍ ....................................................................................................... 9 

2.1.1 Rozvaha ................................................................................................................................ 9 

2.1.2 Výkaz zisku a ztrát .............................................................................................................. 10 

2.1.3 Výkaz cash flow .................................................................................................................. 11 

2.2 UŢIVATELÉ FINANČNÍ ANALÝZY ................................................................................................... 11 

2.3 ANALÝZA OKOLÍ PODNIKU ........................................................................................................... 12 

2.3.1 Analýza vnějšího okolí ....................................................................................................... 12 

2.3.2 Analýza vnitřního prostředí ............................................................................................... 14 

2.4 SWOT ANALÝZA ......................................................................................................................... 15 

2.5 METODY FINANČNÍ ANALÝZY ...................................................................................................... 16 

2.5.1 Analýza absolutních ukazatelů ........................................................................................... 16 

2.5.2 Analýza rozdílových ukazatelů ........................................................................................... 17 

2.5.3 Analýza poměrových ukazatelů .......................................................................................... 18 

2.5.4 Analýza soustavy ukazatelů ................................................................................................ 24 

3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE ....................................... 27 

3.1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ......................................................................................................... 27 

3.2 ANALÝZA SPOLEČNOSTI ............................................................................................................... 28 

3.2.1 Analýza prostředí společnosti ............................................................................................ 28 

3.2.2 Analýza absolutních ukazatelů ........................................................................................... 31 

3.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů ........................................................................................... 38 

3.2.4 Analýza poměrových ukazatelů .......................................................................................... 38 

3.2.5 Analýza soustav ukazatelů ................................................................................................. 47 

3.3 SWOT ANALÝZA ......................................................................................................................... 49 

3.4 SOUHRNNÉ HODNOCENÍ ............................................................................................................... 50 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ ......................... 51 

4.1 VYBUDOVÁNÍ SHOW-ROOM ......................................................................................................... 51 

4.1.1 Financování úvěrem ........................................................................................................... 53 

4.1.2 Financování půjčkou od mateřské společnosti ................................................................... 54 

4.1.3 Financování vlastními prostředky ...................................................................................... 54 

4.1.4 Návratnost investice ........................................................................................................... 54 

4.1.5 Porovnání navrhovaných variant ....................................................................................... 55 



 

 

 

 

4.2 ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK .................................................................................................................... 58 

4.2.1 Upomínky ........................................................................................................................... 58 

4.2.2 Skonto................................................................................................................................. 59 

4.2.3 Úroky z prodlení ................................................................................................................ 61 

5 ZÁVĚR .................................................................................................................. 62 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY……………………………………………….63 

SEZNAM OBRÁZKŮ………………………………………………………………...65 

SEZNAM TABULEK…………………………………………………………………66 

SEZNAM GRAFŮ…………………………………………………………………….68 

SEZNAM PŘÍLOH…………………………………………………………………...69

  



 

7 

 

Úvod 

Tématem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretickou a praktickou. Pro práci byla 

vybrána společnost Ecoclean Technologies s. r. o., která sídlí v Padochově. 

První část je zaměřena na teoretická východiska, ve které budou popsány vybrané 

metody, které budou v další části pouţité pro finanční analýzu. Nejprve se práce 

zaměřuje na popisu vnitřního a vnějšího prostředí, které budou shrnuty do SWOT 

analýzy. Poté jsou uvedeny postupy a vzorce pro výpočty jednotlivých ukazatelů 

finanční analýzy. 

V druhé části se teoretické poznatky aplikují na konkrétní společnost. Zde bude popsána 

vybraná firma, provedeny výpočty, které budou srovnány s doporučenými hodnotami a 

oborovými průměry. V závěrečné části budou popsány návrhy na zlepšení stávající 

situace podniku. 

  



 

8 

 

1 Vymezení problému a cíle práce 

Zdrojem finanční analýzy jsou především účetní výkazy, které musí kaţdý podnik 

vykazovat a zveřejňovat za kaţdé účetní období. Jsou jimi hlavně rozvaha, výkaz zisku 

a ztrát a většinou i výkaz cash flow. Finanční analýza slouţí k zhodnocení minulosti a 

případnému zlepšení budoucnosti podnikatelského subjektu. 

Cílem práce je provést finanční analýzu, poté zhodnotit finanční zdraví podniku a na 

základě výsledků navrhnout metody pro zlepšení situace daného podniku. Výsledky 

analýzy budou porovnány především s doporučenými hodnotami a také s oborovými 

průměry CZ-NACE 28. 

Za finančně zdravý podnik je moţné povaţovat podnik, který je schopný dostávat svým 

závazkům včas a zároveň dosahovat zisku. 
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2 Teoretická východiska práce 

V této části budou vysvětleny pojmy, které je zapotřebí znát k provedení finanční 

analýzy. 

 

2.1 Základní zdroje informací 

Pro provedení finanční analýzy je potřeba znát výkazy podniku, které jsou součástí 

účetní závěrky. Účetní závěrka můţe být řádná, mimořádná nebo mezitímní. Řádná se 

sestavuje k rozvahovému dni. Mimořádná účetní závěrka se sestavuje například, kdyţ 

společnost zkrachuje. Mezitímní účetní závěrka je sestavována k jinému dni, neţ je 

rozvahový. Těmito výkazy jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, a výkaz cash flow. Dále 

je zapotřebí brát v úvahu výroční zprávu, kterou jsou povinny vydávat společnosti, 

kterým dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vzniká povinnost ověřit účetní závěrku 

auditorem. (5, 3) 

 

2.1.1 Rozvaha 

Rozvaha informuje o tom, jaký majetek podnikatelský subjekt vlastní a jakým zdrojem 

je tento majetek financován. Rozvaha se dělí na aktiva a pasiva. Sestavuje se k určitému 

rozvahovému dni. Protoţe se rozvaha mění po kaţdé aktivitě společnosti, můţe mít den 

ode dne den jinou strukturu. Například, kdyţ společnost zaplatí svůj závazek oproti jiné 

firmě, tak na straně pasiv klesnou závazky a naopak na straně aktiv se sníţí peněţní 

prostředky. Aktiva udávají stav majetku podniku, sledují v jaké hodnotě je majetek 

oceněný a nakolik opotřebený. Pasiva pak udávají, jakým zdrojem byl majetek 

financován. Platí zde bilanční pravidlo, které říká, ţe aktiva se rovnají pasivům. 

Struktura aktiv a pasiv je uvedena na obrázku 1. (5, 3) 
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2.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Nazývá se téţ výsledovka. Udává přehled o výsledku hospodaření za určité období. 

Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a náklady. Výnosy jsou částky, které 

podnik získal ze své činnosti za účetní období, bez ohledu na to, jestli byly uhrazeny. 

Náklady jsou prostředky, které podnik vynaloţil k získání výnosů. Výnosy i náklady 

můţeme z hlediska účetního rozdělit na provozní (spjaté s činností podniku) a finanční 

(získané z prodeje/nákupu cenných papírů a investic). (7) 

Vývoj hospodářského výsledku: 

 EAT (Earning after Taxes) je čistý zisk neboli zisk po zdanění. Je určen 

k rozdělení mezi akcionáře. 

 EBT (Earning before Taxes) je zisk před zdaněním. 

 EBIT (Earning before Interest and Taxes) je zisk před úhradou nákladových 

úroků a daně z příjmu. 

 EBITDA (Earning efore Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) je zisk 

před zdaněním, úhradou nákladových úroků, úhradou daně z příjmu a před 

odpisy. (7) 

Obrázek 1: Struktura rozvahy 

Zdroj: https://image.dashofer.cz/images/iso2/76/15.3.1/CZ_ISO2_015_003_001_0003_01.jpg 
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2.1.3 Výkaz cash flow 

Zachycuje pohyb peněţních prostředků, tedy pohyb příjmů a výdajů. Cash flow, 

podobně jako výkaz zisku a ztráty, má následující členění: 

 CF z provozní činnosti, 

 CF z investiční činnosti, 

 CF z finanční činnosti. (5) 

Pro sestavení výkazu cash flow existují dvě metody, a to přímá a nepřímá. 

Přímá metoda 

𝑃𝑆 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘ů +  𝑝ří𝑗𝑚𝑦 –  𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒 =  𝐾𝑆 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘ů 

Nepřímá metoda 

 

Obrázek 2: Nepřímá metoda tvorby CF  

Zdroj: http://www.financevpraxi.cz/img/podnikove-finance/cashflow-provozni-penezni-tok.png 

Výsledek hospodaření je upraven o změny poloţek v rozvaze. 

 

2.2  Uţivatelé finanční analýzy 

Finanční analýzu vyuţívá nejen podnik pro zhodnocení své situace a prognózu 

budoucího vývoje, ale také konkurenční podniky, aby mohly svou činnost porovnávat 

s podniky ve stejném oboru. Dělí se na interní a externí uţivatele. (3) 
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Externí uţivatelé: 

 investoři, 

 banky, 

 obchodní partneři, 

 konkurenční firmy, 

 stát a jeho orgány. 

Interní uţivatelé: 

 manaţeři, 

 odboráři, 

 zaměstnanci. (3) 

 

2.3  Analýza okolí podniku 

Pro podnik je velice významné jeho okolí, v němţ se nacházejí nejen jeho konkurenti, 

ale také dodavatelé, zaměstnanci, jak současní, tak ti budoucí a hlavně zákazníci. 

Znalost tohoto okolí je podstatné zejména pro: 

 pochopení vztahů s okolím, 

 schopnost přizpůsobení s okolí, 

 vyuţití moţností pro ovlivňování okolí. (12) 

Okolí podniku lze rozdělit na vnitřní a vnější.   

 

2.3.1 Analýza vnějšího okolí 

Dělí se na makrookolí a mikrookolí. Makrookolí představuje faktory, které na podnik 

sice působí, ale nemůţe je ovlivnit nebo předvídat. Mikrookolí zahrnuje faktory, které 

můţe podnik ovlivnit. (12) 

PESTE analýza 

Hodnotí minulý a budoucí vývoj v rámci pěti okruhů. Název je odvozen ze začínajících 

písmen jednotlivých faktorů. P – politické, E – ekonomické, S sociální, T – 

technologické, E – ekologické. 
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 Politické – zásah státu do ekonomiky přes stanovení zákonů a kontroly jejich 

dodrţování. 

 Ekonomické – mohou se buď v čase měnit (fáze ekonomického cyklu, vývoj 

cen nebo hospodářská politika vlády) nebo být relativně stabilní (úroveň a 

charakter ekonomiky atd.) 

 Sociální – ţivotní styl a úroveň, pohlaví, věk, náboţenství, struktura populace 

aj. 

 Technologické – vyuţívá vědy a techniky. 

 Ekologické – vztah společnosti k ţivotnímu prostředí. (11,12)  

Porterova analýza konkurenčního prostředí 

 Vyjednávací síla zákazníků – zákazník má silnější pozici, protoţe má moţnost 

volby přechodu ke konkurenci, změnu ceny vnímá velice citlivě, kvalita pro něj 

není příliš podstatná a ovlivňuje další zákazníky. 

 Vyjednávací síla dodavatelů – silnou pozici dodavatele představuje závislost 

odběratele, specifická nabídka zboţí, neznalost trhu odběratelem. 

 Hrozba vstupu nových konkurentů – hrozbu sniţují vysoké fixní náklady 

vstupu do odvětví, know-how, nesnadné spojení s distribučními kanály. 

 Hrozba substitutů – substitut je nahrazení výrobku podobným výrobkem. 

Podnik by měl sledovat ceny substitutů u konkurenčních podniků, aby mohl 

hrozbě částečně předejít. 

 Rivalitou firem působících na daném trhu – rivalita je vysoká, pokud se 

v odvětví nachází příliš mnoho konkurentů. (10) 

 Výsledkem Porterovy analýzy je zjištění potencionálních hrozeb a příleţitostí. 

(10) 

 Výsledkem Porterovy analýzy je zjištění potencionálních hrozeb a příleţitostí. 

(10) 

 

 



 

14 

 

Výsledkem Porterovy analýzy je zjištění potencionálních hrozeb a příleţitostí. (10) 

 

2.3.2 Analýza vnitřního prostředí 

Zjišťuje silné a slabé stránky podniku. 

Model 7S 

 Strategie – vystihuje, jak podnik dosahuje své vize a svého cíle, hodnotí reakce 

na příleţitosti a hrozby. 

 Struktura – vyjadřuje organizační strukturu podniku. 

 Systémy řízení – prostředky, postupy a systémy, které slouţí k řízení. 

 Styl manaţerské práce – zkoumá efektivnost vedení a způsob řešení problémů.  

 Spolupracovníci – hodnotí vztahy lidí na pracovišti, jejich kvalifikaci, chování, 

motivaci a odměňování. 

 Schopnosti – schopnosti a znalosti pracovníků, kolektiv je brán jako celek. 

 Sdílené hodnoty – principy, které pracovníci respektují. (10, 11) 

Obrázek 3: Porterova analýza konkurenčního prostředí, 

Zdroj:https://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html 
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Obrázek 4: model 7S,  

Zdroj: https://managementmania.com/cs/mckinsey-7s 

Model je pojmenován 7S, protoţe se skládá ze sedmi faktorů začínajících písmenem S. 

 

2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je souhrnné zhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí podniku. Za 

vnější jsou povaţovány příleţitosti a hrozby, které podnik většinou nemůţe ovlivnit. Za 

ty vnitřní pak silné a slabé stránky společnosti. Faktory jsou rozepsány do čtyř 

kvadrantů tabulky. Název SWOT se skládá ze čtyř anglických slov:  

 Strenghts – silné stránky společnosti, přednosti 

 Weaknesses – slabé stránky společnosti, nedostatky 

 Opportunities - příleţitosti 

 Threats – hrozby (11, 13) 

„Anylýza SWOT předpokládá, že organizace dosáhne strategického úspěchu 

maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb.“ 

(10, str. 66) 
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„Typy strategických situací: 

 Kvadrant I – přístup SO: vnější příležitosti jsou využity silnými 

stránkami organizace. 

 Kvadrant II – přístup WO: jedná se o možnost eliminovat slabé 

stránky za pomoci vnějších příležitostí. 

 Kvadrant III – přístup WT: zachycuje situaci, kdy hrozba je schopna 

ohrozit existenci organizace tím, že využije jejích slabých stránek. 

 Kvadrant IV – přístup ST: charakterizuje situaci, kdy hrozba může 

poškodit silnou stránku organizace a zároveň možnost využít silných 

stránek pro eliminaci hrozeb.“ (10, str. 66) 

 

2.5  Metody finanční analýzy 

Podle Martina Landy (5) rozlišujeme tyto metody finanční analýza: 

a) elementární metody – zabývá se údaji z účetních výkazu, nebo 

hodnotami z jimi odvozených 

b) vyšší metody – zahrnují matematicko-statické metody (bodové odhady) 

Tato práce se zabývá rozborem elementární metody, tedy zejména: 

 Absolutních ukazatelů, 

 rozdílových ukazatelů, 

 poměrových ukazatelů, 

 soustav ukazatelů. (5) 

 

2.5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele jsou základem pro finanční analýzu. Vyuţívá údaje přímo 

z účetních výkazů. Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje především horizontální a 

vertikální analýzu. Jsou zde obsaţeny dva typy veličin a to stavové a tokové. Stavové 

jsou ty, které vyjadřují stav k určitému dni, proto je nemá význam sčítat (rozvaha). 

Naopak tokové veličiny vyjadřují hodnotu za dané období (výkaz zisku a ztráty). (7,3) 
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Horizontální analýza 

Téţ se nazývá analýza trendů. Porovnává změny poloţek v časové řadě. Provádí se 

pomocí absolutních a relativních změn poloţek. (7) 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 
𝑥 100 

Vertikální analýza 

Popisuje strukturu aktiv a pasiv podniku. Je vyjadřována relativně, tedy v procentním 

vyjádření a udává podíl jednotlivých poloţek na celkovém majetku.  Předpokladem této 

analýzy je, ţe se bude časem měnit. Srovnává hodnoty v jednotlivých letech, tedy od 

shora dolů, odtud získala název vertikální analýza. (8,3) 

 

2.5.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele, jak uţ název napovídá, udávají rozdíl dvou veličin. Jsou to právě 

krátkodobé veličiny, splatné zpravidla do jednoho roku. 

Čistý pracovní kapitál 

Je nejpouţívanějším rozdílovým ukazatel. Udává, zdali podnik pokrývá krátkodobé 

dluhy svými likvidními aktivy. (4) 

 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

 

Čisté pohotové prostředky 

Tento ukazatel vyjadřuje okamţitou likviditu okamţitě splatných krátkodobých 

závazků.  

 

ČPP = pohotové finanční prostředky − okamžitě splatné závazky  
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Pohotově finanční prostředky se mohou brát v úvahu dvěma způsoby a to: 

 Peníze v hotovosti + peníze na bankovních účtech 

 Peníze v hotovosti + peníze na bankovních účtech + šeky + směnky + 

krátkodobé cenné papíry + krátkodobé vklady rychle likvidní + zůstatky 

neúčelových úvěrů. (7) 

Pro účely práce budou brány pouze peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 

Čistý peněţně-pohledávkový finanční fond 

 Z oběţných aktiv se při výpočtu vyřazují ještě navíc zásoby a nelikvidní pohledávky. 

(4) 

Č𝑃𝑀 =  𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

 

2.5.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy. Hlavním podkladem 

pro úspěšnou analýzu poměrových ukazatelů je rozvaha a výkaz zisku a ztráty, ze 

kterých získaná data dáváme do poměru. Tyto ukazatele dávají stručná obraz o finanční 

situaci podniku a umoţňují srovnání s odvětvovými průměry. (4) 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Poměrové ukazatele,  

Zdroj: (5), s. 47) 
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V praxi se nejčastěji pouţívají tyto poměrové ukazatele: 

U k a z a t e l e  l i k v i d i t y  

Likvidita znamená schopnost přeměny majetku na peněţní prostředky. Solventnost 

vyjadřuje, zda je společnost schopna platit včas všechny své splatné závazky. Ukazatele 

udávají poměr toho, čím je moţno platit v čitateli a co je nutno platit ve jmenovateli. (4) 

 

Okamţitá likvidita 

Okamţitá likvidita se také označuje jako likvidita 1. stupně. Jsou zde jen ty 

nejlikvidnější prostředky, jako jsou peníze v hotovosti, peníze na bankovních účtech, 

krátkodobé cenné papíry a krátkodobý finanční majetek. Hodnota by se měla pohybovat 

v rozmezí 0,2 - 0,5. (7,8) 

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Pohotová likvidita 

Bývá označována jako likvidita 2. stupně. Od oběţných aktiv se zde odečítají zásoby, 

jako nejméně likvidní část majetku. Pokud by se je podnik rozhodl rychle prodat, 

následky by nesl v podobě ztráty. Doporučená standardní hodnota se povaţuje mezi      

1 – 1,5. (5) 

𝑃𝑜𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Běţná likvidita 

Tato likvidita se téţ označuje jako likvidita 3. stupně. Běţná likvidita bere v úvahu jen 

okamţité splatné závazky. Tento ukazatel informuje o tom, kolikrát pokrývají oběţná 

aktiva krátkodobé závazky podniku. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí        

1,5 – 2,5. (7) 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
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U k a z a t e l e  z a d l u ţ e n o s t i  

Zadluţenost udává, z jak velké části je podnik financován cizími zdroji. Zadluţenost 

nemusí znamenat vţdy negativní situaci. V určité míře můţe zadluţenost přispět ke 

zdravému chodu podniku a rentabilitě. (4) 

Celková zadluţenost 

Bývá často označován jako „ukazatel věřitelského rizika“. Vystihuje, z jaké části jsou 

celková aktiva financovány cizími zdroji. Za poskytnutí těchto zdrojů platí společnost 

úrok. Čím větších hodnot nabývá tento ukazatel, tím větší je riziko pro věřitele. 

Doporučená hodnota, by měla nabývat 30 aţ 60 %. (5, 7) 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Koeficient samofinancování 

Udává, z jaké části je majetek podniku financován penězi akcionářů. Společně 

s ukazatelem celkové zadluţenosti se rovnají 100 %. (5) 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
  

Doba splácení dluhu 

Vyjadřuje, za kolik let by byl podnik schopen uhradit své závazky, při stávající 

výkonnosti. Hodnota ukazatele by měla klesat. (7) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢𝑢 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Úrokové krytí 

Vyjadřuje, zda podnik ustojí dluhové zatíţení. Udává tedy, kolikrát je zisk větší neţ 

úroky. Pokud je hodnota toho ukazatele rovna jedné, znamená to, ţe podnik sice 

vykázal zisk, ale pouze takový aby pokryl náklady, nikoli zisk určený na rozdělení mezi 

akcionáře. Doporučenou hodnotou je 5 a více. (5, 7) 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Dlouhodobá zadluţenost 

Dlouhodobá zadluţenost vyjadřuje, z jakého procenta jsou aktiva financována 

dlouhodobými cizími zdroji. Pomáhá nalézt správný poměr mezi dlouhodobými            
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a krátkodobými cizími zdroji. Do dlouhodobých zdrojů se řadí dlouhodobé obchodní 

závazky, úvěry a rezervy. (4) 

𝐷𝑙𝑜𝑢𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑑𝑙𝑜𝑢𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Běţná zadluţenost 

Udává, z jaké míry jsou aktiva hrazena krátkodobým cizím kapitálem. Krátkodobý cizí 

kapitál představují krátkodobé závazky, běţné bankovní úvěry, přechodné a dohadné 

pasivní poloţky. (4) 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

U k a z a t e l e  a k t i v i t y  

Ukazatele aktivity udávají, s jakou efektivností podnik hospodaří se svými jednotlivými 

druhy aktiv. (4) 

Obrat celkových aktiv 

Vyjadřuje, kolikrát se celková aktiva obrátí za určitý časový interval, zpravidla rok. 

Hodnota tohoto ukazatele by měla být alespoň rovna jedné. Pokud této hodnoty 

nedosahuje, měl by podnik zváţit prodej některých aktiv. Doporučená hodnota by měla 

dosahovat 1,6 – 3. (3, 15) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv měří, v jaké míře jsou stálá aktiva vyuţívána. Hodnota by měla být 

vyšší neţ u obratu celkových aktiv. (7) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Obrat zásob 

Ukazatel udává, počet obrátek zásob, tedy kolikrát, je daná poloţka prodána a opětovně 

naskladněna. V případě nízké hodnoty ukazatele má firma přebytečné zásoby, které by 

měla prodat. (4) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
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Doba obratu zásob 

Vyjadřuje průměrný počet dní, za kterých jsou zásoby (nakoupený materiál a pořízené 

zboţí) znovu přeměněny v peněţní prostředky, neboli jak dlouho podnik tyto zásoby 

skladuje, neţ je spotřebuje, nebo prodá. Hodnota by měla být co nejniţší. (4) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Doba obratu pohledávek 

Vystihuje průměrný počet dní, za kterých odběratelé hradí pohledávky. Pokud je doba 

inkasa pohledávek příliš dlouhá, projeví se to zejména v potřebě úvěru, ze kterého 

vyplývají vyšší náklady v podobě úroků. (5) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑜𝑏𝑐𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑂𝑉 ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků měří průměrnou dobu, za kterou podnik hradí své krátkodobé 

závazky. Hodnota by měla být vyšší, neţ doba obratu pohledávek. Podnik by díky tomu 

dostával bezúročné dodavatelské úvěry. (5) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑂𝑉 ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

U k a z a t e l e  r e n t a b i l i t y  

Bývá také označován jako ukazatel výnosnosti. Vychází především z rozvahy a z 

výkazu zisku a ztráty. Udává, jakou výnosnost má kapitál, který podnikatelé vloţili do 

firmy. Sleduje tedy efektivnost hospodaření podniku. (5) 

Rentabilita vloţeného kapitálu (ROI) 

Porovnává zisk s celkovým kapitálem. Ukazatel nepočítá s úroky ani s daněmi, proto je 

vhodný pro srovnání podniků s různou daňovou povinností a rozdílnou zadluţeností. 

Doporučená hodnota by měla dosahovat nejméně 12 % nejlépe však přesahovat 15 %. 

(3) 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
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Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Udává poměr zisku s celkovými aktivy vloţenými do podnikání, bez ohledu na to, zda 

jsou financovány vlastními nebo cizími zdroji. Určuje efektivnost hospodaření s aktivy. 

(4) 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Vyjadřuje, kolik % čistého zisku vygeneruje jedna koruna vloţeného kapitálu. 

Podnikatelé pomocí tohoto ukazatele zjišťují, zda jsou jejich investice úspěšné. (8) 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita trţeb (ROS) 

Určuje, kolik % čistého zisku přinese jedna koruna trţeb. Jde tedy o ziskovou marţi, 

která je důleţitá při hodnocení úspěšnosti podnikání. (7) 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

P r o v o z n í  u k a z a t e l e  

Zaměřují se do vnitřního prostředí podniku. Pracují s tokovými veličinami zejména 

s náklady. (4) 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Udává, jaká přidaná hodnota připadá na jednoho pracovníka. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é 𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =  
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á 𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

Nákladovost výnosů 

Vyjadřuje zatíţení výnosů celkovými náklady. Tento ukazatel by měl v čase klesat. (4) 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =  
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐)
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Materiálová náročnost výnosů 

Udává zatíţení výnosů, mimo mimořádných, spotřebovaným materiálem a energiemi. 

(4) 

𝑀𝑎𝑡. 𝑛á𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =  
𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐)
 

 

2.5.4 Analýza soustavy ukazatelů 

Soustavy ukazatelů se pouţívají pro rozšířenější pohled na situaci společnosti. 

Nezkoumají pouze jednu oblast podniku, jako tomu bylo u předchozích ukazatelů, ale 

udávají pohled na celkovou finančně-ekonomickou situaci podniku. (4) 

Soustavy ukazatelů jsou rozděleny následně: 

a) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, ke kterým 

patří pyramidové soustavy. 

b) Účelové výběry ukazatelů, které se dále dělí na bonitní a 

bankrotní modely. (4) 

Bonitní modely 

Vycházejí z teoretických poznatků. Vypovídají o tom, jak je podnik schopen splácet své 

závazky.  

Index bonity 

Je pouţíván především v německy mluvících zemích. Hodnotí situaci od extrémně 

špatné aţ po extrémně dobrou. (4) 

𝐼𝐵 = 1,5 ∗ 𝑋1 + 0,08 ∗ 𝑋2 + 10 ∗ 𝑋3 + 5 ∗ 𝑋4 + 0,3 ∗ 𝑋5 + 0,1 ∗ 𝑋6 

Kde: 

X1 = cash flow / cizí zdroje 

X2 = celková aktiva / cizí zdroje 

X3 = zisk před zdaněním / celková aktiva 

X4 = zisk před zdaněním / celkové výkony 

X5 = zásoby / celkové výkony 

X6 = celkové výkony / celková aktiva 
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Bankrotní modely 

Zkoumají, zda podnik do určité doby zbankrotuje. Vycházejí ze skutečných údajů. (5) 

Altmanovo Z-score 

Bývá také označován jako Altmanův index finančního zdraví. Dosahuje-li hodnota 2,99 

je situace podniku brána za uspokojivou. Pokud však hodnota klesne pod 1,81, podnik 

se nachází ve špatné finanční situaci a majitelé by se měli zamyslet nad bankrotem 

firmy. (4, 5) 

𝑍 = 1,2 ∗ 𝑋1 + 1,4 ∗ 𝑋2 + 3,3 ∗ 𝑋3 + 0,6 ∗ 𝑋4 + 1 ∗ 𝑋5 

Kde: 

X1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva 

X2 = EAT / aktiva celkem 

X3 = EBIT / aktiva celkem 

X4 = hodnota základního kapitálu / cizí zdroje 

X5 = trţby / aktiva celkem 

Index IN05 

Hodnotí důvěryhodnost podniku. Je aktualizována verze indexu IN01. Zahrnuje nejen 

pohled věřitele, ale také vlastníka. Hodnota by měla být větší neţ 2, kdy můţeme 

předpokládat uspokojivou finanční situaci. Pokud by však hodnota klesla pod 1, byla by 

firma ohroţena váţnými finančními problémy. Mezi těmito hodnotami je situace 

vyhodnocena jako „šedá zóna“. (4) 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∗ 𝑋1 + 0,04 ∗ 𝑋2 + 3,97 ∗ 𝑋3 + 0,21 ∗ 𝑋4 + 0,09 ∗ 𝑋5  

 

 

Obrázek 6: Hodnotící stupnice indexu bonity,  

Zdroj: https://www.posterus.sk/?p=16178 
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Kde: 

X1 = aktiva / cizí zdroje 

X2 = EBIT / nákladové úroky 

X3 = EBIT / aktiva celkem 

X4 = celkové výnosy / celková aktiva 

X5 = oběţná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry 
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3 Analýza problému a současné situace 

V této části práce bude představena vybraná společnost, provedena finanční analýza, 

která bude vyhodnocena. 

 

3.1  Představení společnosti 

Vybranou společností pro provedení finanční analýzy je společnost Ecoclean 

Technologies s. r. o. sídlící v Padochově. 

Společnost byla zaloţena v roce 1993 pod názvem Agullo Chekia s. r. o., kdy jejím 

vlastníkem byla firma Ingenieria Agullo S. A. se sídlem v Barceloně. Hlavní předmět 

podnikání byl vývoj a výroba speciálních mycích a sušících strojů pro automobilový 

průmysl. Z počátku výroba probíhala v pronajatých prostorách v Ledči nad Sázavou. 

V roce 1995 společnost postavila nový výrobní závod v Oslavanech – Padochově. 

V roce 2002 byla zahájena spolupráce s německou firmou Durr Ecoclean GmbH, která 

se k 16. 5. 2006 stala jejím jediným vlastníkem se sídlem v Německu. Díky spolupráci, 

se firma začala zabývat pouze menší čistících strojů vyráběných sériovou výrobou. 

V roce 2017 se společnost přejmenovala na Ecoclean Technologies spol. s  r. o., která 

má pobočky v 9 zemích světa, a to v Německu, Švýcarsku, Francii, Velké Británii, 

České republice, USA, Mexiku, Indii a Číně. Díky bohatému zastoupení v zemích po 

celém světě je společnost předním světovým výrobcem disponujícím silnou obchodní 

značkou. 

Hlavním předmětem podnikání je výroba plně automatizovaných strojů pro průmyslové 

čištění a odmašťování strojních dílů a součástí, včetně jejich uvedení do provozu a 

instalace u zákazníků. Firma nese odpovědnost za obchodní zastoupení, servis a 

zajištění náhradních dílů pro stroje Ecoclean, které jsou nainstalované v České republice 

a na Slovensku. (17) 
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Organizační struktura firmy 

Organizační struktura firmy je popsána na obrázku. 

Zdroj: Výroční zpráva Ecoclean Technologies s. r. o. z roku 2018 

Struktura společnost není příliš rozsáhlá. Podnik vykazoval k 31. 12. 2019 celkem 59 

zaměstnanců, kteří se jakkoliv podílejí na chodu podniku. Kaţdý zaměstnanec ve 

společnosti ví, jakou funkci plní a kdo je jeho nadřízený. Tím se předchází, aby 

případné problémy byly řešeny bez zpoţdění. 

3.2 Analýza společnosti 

Tato část se zabývá analýzou vnitřního a vnějšího prostředí podniku. 

 

3.2.1 Analýza prostředí společnosti 

PESTE analýza a Porterova analýza konkurenčních sil slouţí k analýze vnějšího 

prostředí společnosti. Naopak model 7S zkoumá vnitřní prostředí podniku. 

 

Obrázek 7: Struktura společnosti,  

Zdroj: Výroční zpráva Ecoclean Technologies s. r. o. z roku 2018 
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PESTE analýza 

 Politické – společnost odpovídá za včasnou úpravu výrobků při změnách 

zákona. Vzhledem k tomu, ţe má společnost, jak zastoupení, tak některé 

odběratele a dodavatele v dalších zemích světa, je závislá na politické situaci ve 

světě. Kvůli uzavření hranic a nemoţnosti vycestovat z důvodu vyhlášení 

nouzového stavu v České republice společnost přichází o trţby za úkony, jako je 

servis a montáţ strojů, které by za normálních podmínek mohla provést. 

 Ekonomické – jelikoţ společnost vyváţí svá zařízení do celého světa, kde 

pracovníci firmy provádějí montáţ těchto strojů, je společnost závislá na kurzu 

cizích měn, především eura. Kurz eura společnost přepočítává podle fixního 

měsíčního kurzu, který určí mateřská společnost vţdy k 1. dni měsíce. Tento 

kurz se řídí kurzem Deutsch bank v poslední pracovní den předcházejícího 

měsíce. 

 Sociální – podnik je umístěn v malém městečku, které spadá pod město 

Oslavany v Jihomoravském kraji. Výhodou tohoto umístění je, ţe v okolí 30 km 

má firma spousty odběratelů jako Metaldyne s. r. o., Siemens s. r. o. nebo také 

Startech s. r. o. atd. Další výhodou je umístění autobusové zastávky přímo před 

firmou, díky které je jednoduší doprava do společnosti. Všichni zaměstnanci 

musí být odborně způsobilí a vyučení v oboru. Zkouškou je umění číst ve 

výkresech. Svářeči musí mít sloţenou státní zkoušku ve sváření a elektrikáři 

platnou vyhlášku 50. Výhodou můţe být znalost cizích jazyků, konkrétně 

němčiny, kterou pracovníci potřebují ovládat v případě pracovních cest do 

zahraničí. Tuto kvalifikaci většina zaměstnanců postrádá. 

 Technologické – při zavádění nových technologií se společnost soustředí také 

na zlepšení ţivotního prostředí. Kvůli sídlu mateřské společnosti v Německu, 

pouţívá podnik účetní software SAP s německými účty. Společnost je 

vlastníkem certifikátu kvality ISO 9001:2015. 

 Ekologická – podnik klade důraz na ţivotní prostředí a snaţí se redukovat 

spotřebu čisté vody, omezit mnoţství produkovaných odpadů a minimalizovat 

spotřebu energie a prvotních materiálů. Své výrobky společnost upravuje podle 

aktuálních zákonných podmínek. Za tyto úkony si získala certifikát ţivotního 

prostředí ISO 14001:2015. 
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Porterova analýza konkurenčního prostředí 

 Vyjednávací síla zákazníků – jelikoţ má firma pouze dva konkurenty 

zastupující podniky se stejný druhem výroby, nemají zákazníci moc velkou 

moţnost výběru dodavatele. 

 Vyjednávací síla dodavatelů – společnost má 366 dodavatelů, jak z České 

republiky, tak ze zahraničí. Ačkoliv je výroba velmi specifická, není společnost 

vázána na jednoho konkrétního dodavatele. 

 Hrozba vstupu nových konkurentů – výroba průmyslových čistících zařízení 

je specifická výroba a vstup do odvětví není skrze vysoké počáteční náklady 

jednoduchá. Společnost je navíc povaţována za špičku v oboru průmyslového 

čištění, a proto se nemusí obávat náhlého vstupu nových konkurentů do odvětví. 

 Hrozba substitutů – z důvodu specifické oboru podnikání není firma ohroţena 

substituty.  

 Rivalitou firem působících na daném trhu – v České republice jsou s 

podobným předmětem podnikání pouze dvě firmy, které jsou zastoupením 

zahraničních konkurentů. 

Model 7S 

 Strategie – potřeby zákazníky má společnost na první pozici. Prioritou podniku 

je působení na celosvětovém trhu. Investice do inovací pro spokojenost 

zákazníků. 

 Struktura – struktura firmy je rozdělena na servis, nákup / logistika, výroba, 

pod kterou spadá technická skupina, plánovaní výroby a samotná výroba a 

finance, které zastupuje účetní a contoller. Podnik vykazuje plochou strukturu, 

která je výhodná v rychlosti toku informací od zaměstnanců k vedení 

společnosti. 

 Systémy řízení – podnik dbá na kvalitu a spolehlivost při zpracování projektů. 

Veškeré výrobky, postupy a procesy podniku se zkoumájí a jsou zlepšovány.  

 Styl manaţerské práce – firma zastává demokratický styl řízení, kdy nadřízený 

nechává prostor pro vyjádření názoru ostatních zaměstnanců. 

 Spolupracovníci – zaměstnanci jsou nejdůleţitějším článkem celé firmy a je 

zapotřebí, aby byli spokojeni. Je tak na kaţdém vedení jak si pracovníků váţí, 
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proto jim společnost nabízí společenské aktivity, příspěvky z fondu FKSP, 

příspěvky na stravování či dopravu, 5 týdnů dovolené a také 13. plat. 

 Schopnosti – sluţba Energy Optimization Service společnosti Ecoclean přináší 

úspory v podobě: 

- 30 % niţší spotřebě vody,  

- 30 % méně pracího prostředku,  

- 30% méně elektrické energie, 

- 30 % méně CO2. 

 Sdílené hodnoty – hlavním faktorem je pro podnik důvěryhodnost a 

udrţitelnost. 

3.2.2 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele jsou zásadním bodem při rozboru účetních výkazů. 

H o r i z o n t á l n í  a n a l ý z a  a k t i v  a  p a s i v  

V následující tabulce je znázorněna horizontální analýza, která sleduje změnu 

jednolitých poloţek rozvahy v čase. 

Tabulka 1: Horizontální analýza aktiv 

Horizontální 

analýza aktiv 

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

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

AKTIVA 

CELKEM 
9 637 -13 178 21 520 -5 675 6,8 -8,6 15,4 -3,5 

Dlouhodobý 

majetek 
-471 -4 740 2 381 -6 314 -1,5 -15,0 8,9 -21,6 

Dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
-471 -4 740 2 381 -6 314 -1,5 -15,0 8,9 -21,6 

Dlouhodobý finanční 

majetek 
0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oběţná aktiva 9 978 -8 358 19 184 547 9,0 -6,9 17,1 0,4 

Zásoby 12 386 -18 687 6 958 -10 541 20,8 -25,9 13,0 -17,5 

Dlouhodobé 

pohledávky 
0 0 4 118 -1 387 0,0 0,0 0,0 -33,7 

Krátkodobé 

pohledávky 
16 785 10 591 -6 556 32 479 85,3 29,0 -13,9 80,2 

Finanční majetek -19 193 -262 14 664 -20 004 -61,2 -2,2 123,1 -75,3 

Časové rozlišení 130 -80 -45 92 406,3 -49,4 -54,9 248,6 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Celková suma aktiv je ve sledovaných letech kolísavá, kdy největší pokles byl 

zaznamenán mezi lety 2015 a 2016 a to o 8,6 %, coţ bylo zapříčiněno zejména 

z důvodu výrazného poklesu oběţných aktiv v podobě zásob, které se sníţili o 25,9 % a 

časového rozlišení, které pokleslo o 49,4 %. Naopak největší růst celkových aktiv nastal 

v roce 2017, kdy oproti roku 2016 aktiva vzrostla o 15,4 %. Tento nárůst byl způsoben 

zvýšením krátkodobého finančního majetku, který se zvýšil o 123 %, a to především 

z důvodu shromáţdění velkého mnoţství peněţních prostředků na bankovním účtu. 

V roce 2018 byly tyto přebytečné prostředky propůjčeny mateřské společnosti.  

Dlouhodobý majetek zahrnuje pouze hmotný dlouhodobý majetek, který se skládá 

především ze staveb, pozemků a samostatných movitých věcí a jejich souborů. 

Vzhledem k odpisům, klesá v průběhu let poloţka stavby.  

Díky zakázkové výrobě má společnost vysoké zásoby nedokončené výroby. V letech 

2017 a 2018 vznikly dlouhodobé pohledávky, a to v podobě odloţené daňové 

pohledávky. 

Tabulka 2: Horizontální analýza pasiv 

Zdroj: vlastní zpracování 

Horizontální 

analýza pasiv 

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

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

PASIVA CELKEM 9 637 -13 178 21 520 -5 675 6,8 -8,6 15,5 -3,5 

Vlastní kapitál 27 481 11 525 22 047 30 921 69,4 17,2 28,0 30,7 

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

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

Rezervní fondy a 

ostatní fondy ze 

zisku 

0 0 0 2 748 0,0 0,0 0,0 555,2 

Hospodářský 

výsledek minulých 

let 

18 972 27 481 11 525 19 146 193,4 300,0 31,5 39,8 

Výsledek 

hospodaření běţného 

účetního období (+/-) 

8 509 -15 956 10 522 9 027 44,9 -58,1 -0,9 -60,8 

Cizí zdroje -17 844 -24 703 -527 -36 596 -17,3 -28,9 -60,8 -0,9 

Rezervy 107 367 102 -2 856 2,1 7,0 1,8 -50,2 

Dlouhodobé závazky -12 920 -8 656 -34 130 0 -23,2 -20,2 -100,0 0,0 

Krátkodobé závazky -5 031 -16 414 33 501 -33 740 -11,9 -43,9 159,7 -61,9 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 
0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Během sledovaného období je suma celkových aktiv pravidelně kolísavá. Největší 

vzrůst byl zaznamenán mezi lety 2016 a 2017, a to o 15,5 %. Důvodem toho zvýšení je 

nárůst hospodářského výsledku minulých let. 

Vlastní kapitál ve všech sledovaných letech přibývá, díky rostoucímu výsledku 

hospodaření minulých let. V posledním roce se na tomto růstu podílely také rezervní 

fondy a ostatní fondy ze zisku. 

Cizí zdroje jsou v celém sledovaném období klesající. Největší zásluhu na tomto 

klesajícím trendu má postupné vymizení dlouhodobých závazků. Krátkodobé závazky 

také klesají, avšak v roce 2017 vzrostly téměř o 160 %. Rezervy vykazují narůst, 

s výjimkou posledního roku, kdy poklesly o 50,2 %. Tento pokles je zapříčiněn 

sníţením poloţky ostatní rezervy, konkrétně z titulu rezervy na záruční opravy. 

H o r i z o n t á l n í  a n a l ý z a  v ý k a z u  z i s k u  a  z t r á t y  

Tabulka 3 zobrazuje horizontální analýzu vývoje poloţek výkazu zisku a ztráty. 

Tabulka 3: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Zdroj: vlastní zpracování 

Horizontální 

analýza výkazu 

zisku a ztráty 

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

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Trţby za prodej 

zboţí 
0 0 11 715 -11 715 0,0 0,0 100,0 -100,0 

Výkony 69 480 -8 873 -13 548 -30 024 31,6 -3,1 -4,8 -11,3 

Trţby za prodej 

vlastních výrobků a 

sluţeb 

74 418 23 560 -50 741 60 37,0 8,6 -17,0 0,0 

Výkonová spotřeba 49 909 -3 649 -12 035 -31 796 30,2 -1,7 -5,7 -15,9 

Přidaná hodnota 19 571 -5 224 -280 539 35,9 -7,1 -0,4 0,8 

Provozní výsledek 

hospodaření 
8 747 -14 394 5 445 13 720 35,9 -43,5 29,1 56,8 

Finanční výsledek 

hospodaření 
-187 -269 919 -82 74,8 61,6 -130,2 38,5 

Výsledek 

hospodaření za 

běţnou činnost 

8 509 -15 956 10 522 9 027 44,9 -58,1 91,3 40,9 

Výsledek 

hospodaření za 

účetní období  

8 509 -15 956 10 522 9 027 44,9 -58,1 91,3 40,9 

Výsledek 

hospodaření před 

zdaněním  

8 560 -14 663 6 364 13 638 35,5 -44,9 35,4 56,0 



 

34 

 

V roce 2016 klesl hospodářský výsledek za účetní období o 58,1 %, coţ bylo způsobeno 

nízkým provozním výsledkem hospodaření a také záporným finančním výsledkem 

hospodaření. V ostatních sledovaných letech podnik vykázal rostoucí hospodářský 

výsledek za účetní období. V roce 2017 byl zaznamenán největší růst tohoto výsledku, a 

to 91,3 %. V tomto roce, jako jediném, společnost vykázala také trţby za prodej zboţí 

z důvodu prodeje stroje, který společnost nevyrobila, ale koupila od své mateřské 

společnosti. 

V e r t i k á l n í  a n a l ý z a  a k t i v  a  p a s i v  

Vertikální analýza vytváří přehled o struktuře jednotlivých sloţek rozvahy. 

Tabulka 4: Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 22,5 20,7 19,3 18,2 14,8 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dlouhodobý hmotný majetek 22,5 20,7 19,3 18,2 14,8 

Dlouhodobý finanční majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oběţná aktiva 77,5 79,3 80,7 81,8 85,1 

Zásoby 41,8 47,3 38,3 37,5 32,1 

Dlouhodobé pohledávky 0,0 0,0 0,0 2,6 1,8 

Krátkodobé pohledávky 13,8 23,9 33,8 25,2 47,0 

Finanční majetek 22,0 8,0 8,5 16,5 4,2 

Časové rozlišení 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Větší část celkových aktiv tvoří oběţný majetek, který má rostoucí tendenci. 

Dlouhodobý majetek ve sledovaném období klesá. Nevyšší podíl na aktivech měl 

dlouhodobý majetek v roce 2014, a to 22,5 %. Největší část dlouhodobého hmotného 

majetku tvoří stavby. Jelikoţ společnost nevlastní ţádný dlouhodobý nehmotný ani 

finanční majetek, jsou důvodem poklesu právě odpisy staveb. V letech 2015 a 2018 se 

do aktiv promítá také nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. V roce 2015 probíhalo 

technické zhodnocení budovy ve formě rozšíření průmyslových vrat a zároveň úprava 

rozvodů plynu, vody a vzduchu. V roce 2018 společnost začala zvaţovat výstavbu 
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Show-roomu, kdy se náklady na tyto studie promítly v nedokončeném hmotném 

majetku. 

Oběţná aktiv jsou tvořeny zejména zásobami a krátkodobými pohledávky, Značnou část 

v roce 2014 tvořil také finanční majetek, který z počátku sledovaného období 

představoval 22 %, ale ke konci poklesl aţ k 4,2 %. Oběţná aktiva v podobě zásob 

v průběhu let klesají, avšak na růstu celkových oběţných aktiv se podílely zejména 

krátkodobé pohledávky, které v roce 2018 tvoří 47 % oběţných aktiv. 

 

Graf 1: Struktura aktiv  

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 1 znázorňuje, z jaké části se na celkových aktivech podílí dlouhodobý majetek a 

z jaké části oběţná aktiva. Z grafu je zřejmé, ţe oběţná aktiva výrazně převyšují nad 

dlouhodobým majetkem. Časové rozlišení je zanedbatelné. 
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Tabulka 5: Vertikální analýza pasiv  

Vertikální analýza pasiv (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

   PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 27,7 44,0 56,4 62,6 84,8 

Základní kapitál 21,0 19,6 21,5 18,6 19,3 

Kapitálové fondy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0,3 0,3 0,4 0,3 2,1 

Hospodářský výsledek minulých let -6,9 6,0 26,3 29,9 43,4 

Výsledek hospodaření běţného účetního období 

(+/-) 
13,3 18,0 8,3 13,7 20,0 

Cizí zdroje 72,3 56,0 43,6 37,4 15,2 

Rezervy 3,6 3,4 4,0 3,5 1,8 

Dlouhodobé závazky 39,0 28,1 24,5 0,0 0,0 

Krátkodobé závazky 29,7 24,5 15,1 33,9 13,4 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Časové rozlišení 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

V průběhu sledovaného období má čím dále větší podíl na celkových pasivech vlastní 

kapitál. Je to způsobeno především růstem hospodářského výsledku minulých let, která 

v roce 2018 tvořil 43,4 % celkových pasiv. 

Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech v čase klesá. Společnost se rozhodla úplně 

odstranit dlouhodobé závazky, které v roce 2014 tvořily 39 % celkových pasiv. V roce 

2017 tyto závazky zcela vymizely z důvodu uhrazení veškerých závazků vůči mateřské 

společnosti. 

 

Graf 2: Struktura pasiv  

Zdroj: vlastní zpracování 
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V grafu 2 je viditelný postupný růst podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech. 

Na růstu vlastního kapitálu se podílí zejména růst hospodářského výsledku minulých 

let, který si majitelé podniku nerozdělují, ale nechávají jej ve firmě pro další úspěšný 

rozvoj společnosti. 

V e r t i k á l n í  a n a l ý z a  v ý k a z u  z i s k u  a  z t r á t y  

Následující tabulka udává, jaký podíl tvoří jednotlivé poloţky na celkových výnosech a 

nákladech. 

Tabulka 6: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza VZZ (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkové výnosy 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tržby z prodeje vlastních výrobků 99,30 99,15 97,20 94,98 96,60 

Tržby z prodeje zboží 0,00 0,00 0,00 4,48 0,00 

Ostatní provozní výnosy 0,08 0,30 2,65 0,43 3,35 

Ostatní finanční výnosy 0,59 0,54 0,15 0,11 0,05 

Výnosové úroky 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 

Celkové náklady 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Výkonová spotřeba 88,25 87,55 73,07 88,64 76,61 

Změna stavu zásob vlastní výroby -8,29 -5,67 6,39 -7,89 5,20 

Aktivace 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

Osobní náklady 15,87 14,54 12,09 14,10 17,01 

Úprava hodnot v provozní oblasti 1,83 1,55 4,93 3,10 1,23 

Ostatní provozní náklady -0,25 1,23 3,11 2,01 -0,05 

Nákladové úroky a podobné náklady 0,58 0,28 0,13 0,03 0,00 

Ostatní finanční náklady 0,22 0,52 0,28 0,01 0,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

Největší podíl na výnosech měly za celé sledované období trţby z prodeje vlastních 

výrobků. Trţby za prodej zboţí firma vykázala pouze v roce 2017, které se na celkovém 

výsledku hospodaření v tomto roce podílely 4,48 %. Nejvýznamnější poloţku na 

nákladech zobrazuje ve všech sledovaných letech výkonová spotřeba.   

Tabulka 7: Výkonová spotřeba 

Výkonová spotřeba (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

Spotřeba materiálu a energie 89,47 90,67 88,86 88,75 88,87 

Sluţby 10,53 9,33 11,14 11,25 11,13 

Celkový výkonová spotřeba 100 100 100 100 100 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Výkonovou spotřebu tvoří z větší části spotřeba materiálu a energie, menší podíl na ní 

mají sluţby. Srovnání podílů těchto poloţek na výkonové spotřebě je uvedeno v tabulce 

7. 

3.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele zobrazují, zda je podnik schopen krýt svoje krátkodobé závazky. 

Tabulka 8: Rozdílové ukazatele  

Rozdílové ukazatele (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

ČPK 68 334 83 343 92 399 77 082 111 369 

ČPP -11 055 -25 217 -9 065 -27 902 -14 166 

ČPM 8 632 11 255 38 998 16 723 61 551 

Zdroj: vlastní zpracování 

Čistý pracovní kapitál dosahuje ve všech sledovaných letech kladných hodnot, kdy 

oběţná aktiva přesahují cizí krátkodobý kapitál. Společnost je v případě nutnosti 

schopna krýt své závazky oběţnými aktivy. Ve sledovaném období se hodnota tohoto 

ukazatele lepší, z důvodu růstu oběţných aktiv v podobě krátkodobých a dlouhodobých 

pohledávek. Výjimkou je rok 2017, kdy výrazně vzrostly krátkodobé závazky z titulu 

přijatých záloh, které mohly vzniknout kvůli uhrazení některých závazů aţ začátkem 

následujícího účetního období. 

Čisté pohotové prostředky ve všech sledovaných letech dosahuje záporných výsledků, 

čili společnost není schopna splatit všechny své splatné závazky pouze z pohotových 

finančních prostředků ve formě peněz v hotovosti a na bankovním účtu.  

Čistý peněţně-pohledávkový finanční fond, kdy se od oběţných aktiv odečítají ještě 

zásoby, společnost dosáhla kladných výsledků, coţ svědčí o tom, ţe by podnik 

v případě nedostatku peněţních prostředků pokryl své splatné krátkodobé závazky 

oběţnými aktivy, aniţ by musel rozprodat své zásoby. Ukazatel má rostoucí tendenci. 

Zřetelný nárůst v roce 2016 a 2018 zapříčinil pokles krátkodobých závazků v podobě 

závazků z obchodních vztahů a přijatých záloh. 

3.2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele se tvoří poměrem dvou poloţek absolutních ukazatelů. 
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U k a z a t e l e  l i k v i d i t y  

Následující tabulka zobrazuje srovnání jednolitých ukazatelů likvidity s oborovými 

průměry. 

Tabulka 9: Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2014 2015 2016 2017 2018 

Okamţitá likvidita 0,74 0,33 0,57 0,49 0,32 

Oborový průměr 0,36 0,38 0,28 0,28 0,24 

Pohotová likvidita 1,20 1,30 2,81 1,31 3,97 

Oborový průměr 1,26 1,29 1,09 1,07 0,87 

Běţná likvidita 2,61 3,23 5,36 2,41 6,37 

Oborový průměr 1,85 1,96 1,65 1,67 1,46 

Zdroj: vlastní zpracování 

Doporučená hodnota okamţité likvidity by měla nabývat hodnot v rozmezí 0,2 aţ 0,5. 

V tomto rozpětí se podniku pohybuje v letech 2015, 2017 a 2018. V ostatních letech se 

pohybuje nad doporučenou hranicí, coţ svědčí o tom, ţe firma drţí velkou zásobu 

likvidních prostředků, které by mohla investovat a dosahovat tak výnosů. Jak je patrné z 

následujícího grafu, dosahují výsledky společnosti téměř ve všech sledovaných letech 

vyšších hodnot neţ oborové průměry.

 

Graf 3: Srovnání hodnot okamţité likvidity společnosti s oborovým průměrem  

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro ukazatel pohotové likvidity jsou doporučené hodnoty 1 - 1,5, kterých podnik 

nepochybně dosahuje. Výjimkou jsou roky 2016 a 2018, kdy pohotová likvidita 

dosahuje výrazně vyšších hodnot. Růst v těchto letech způsobil pokles krátkodobých 
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závazků. Vyšší hodnota vypovídá o tom, ţe podnik je schopen pokrýt své závazky bez 

toho, aby musel rozprodat své zásoby. Převyšující hodnota můţe být také výhodou, 

pokud by si firma chtěla vzít úvěr od banky. 

 

Graf 4: Srovnání hodnot pohotové likvidity společnosti s oborovým průměrem  

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnoty běţné likvidity by měly nabývat 1,5 – 2,5. Téměř ve všech sledovaných letech 

podnik tuto hodnotu převyšuje, s výjimkou roku 2017, kdy hodnota dosáhla 2,41. 

Výrazné navýšení této hodnoty proběhlo v letech 2016 a 2018, coţ bylo zapříčiněno 

zejména poklesem krátkodobých závazků. Ve všech sledovaných letech se hodnota 

podniku pohybuje nad oborovými průměry. V roce 2018 nabývá ukazatel hodnoty 6, 

coţ znamená, ţe společnost je schopna splatit všechny své krátkodobé závazky aţ 6krát.

 

Graf 5: Srovnání hodnot běţné likvidity společnosti s oborovým průměrem  

Zdroj: vlastní zpracování 
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U k a z a t e l e  z a d l u ţ e n o s t i  

Ukazatele zadluţenosti dávají přehled o tom, z jaké části je podnik financován cizími 

zdroji. Rozlišuje se krátkodobá neboli běţná zadluţenost, která zahrnuje závazky 

splatné zpravidla do jednoho roku a dlouhodobá zadluţenost. 

Tabulka 10: Ukazatel celkové zadluţenosti a koeficientu samofinancování 

Ukazatele zadluţenosti (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluţenost 72,27 56,00 43,57 37,41 15,19 

Koeficient samofinancování 27,73 44,00 56,43 62,59 84,81 

Součet 100 100 100 100 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výrazně vysokou celkovou zadluţenost měl podnik na začátku sledovaného období, a 

to 72,27 %, která se pohybuje nad doporučenou hranicí. Postupem času podnik tuto 

zadluţenost sniţoval jednak postupným vyloučením dlouhodobých závazků. Nejniţší 

zadluţenost byla v roce 2018, kdy se podnik rozhodl pro financování převáţně 

vlastními zdroji. Toto rozhodnutí není vţdy zcela prosperující, protoţe cizí zdroje jsou 

mnohdy levnější neţ ty vlastní.  

Financování vlastními zdroji se podnik snaţí zvyšovat. Růst je zapříčiněn zvyšováním 

výsledku hospodaření minulých let. 

 

Graf 6: Srovnání celkové zadluţenosti a koeficientu samofinancování  

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 6 uvádí porovnání celkové zadluţenosti a koeficientu samofinancování. Zatímco 

zadluţenost v průběhu sledovaných let klesá, koeficient samofinancování rapidně roste. 
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Z toho vyplývá, ţe podnik se snaţí financovat převáţně z vlastních zdrojů, které jsou 

ale mnohdy draţší neţ, ty cizí. 

Tabulka 11: Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatele zadluţenosti (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

Dlouhodobá zadluţenost 42,58 31,48 28,51 3,54 1,83 

Oborový průměr 7,25 12,36 9,69 9,49 11,20 

Běţná zadluţenost 29,69 24,52 15,06 33,87 13,36 

Oborový průměr 21,00 27,08 31,73 32,66 36,90 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dlouhodobou zadluţenost se podnik snaţí stahovat. Proto dlouhodobá zadluţenost 

klesá a v roce 2018 téměř vymizela. Vzhledem k oborovému průměru, který zjištěná 

hodnota podniku v roce 2014 výrazně převyšovala, má v dalších letech klesající trend, 

v roce 2017 dokonce sestoupila pod oborový průměr. 

 

Graf 7: Srovnání dlouhodobé zadluţenosti  

Zdroj: vlastní zpracování 

Běţná neboli krátkodobá zadluţenost, také v jednotlivých letech klesá. Výkyv v roce 
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Graf 8: Srovnání běţné zadluţenosti  

Zdroj: vlastní zpracování 

Oborový průměr tohoto ukazatele je zřetelně kolísavý. V roce 2014 a 2017 má podnik 

větší zadluţenost neţ je oborový průměr. V ostatních letech je však tato zadluţenost, 

podle grafu 8, viditelně menší. 

Tabulka 12: Ukazatel doby splácení dluhu a úrokového krytí 

Ukazatele zadluţenosti 2014 2015 2016 2017 2018 

Doba splácení dluhu (v letech) 4,80 -25,84 7,66 1,11 0,94 

Úrokové krytí 23,26 48,66 50,55 387,51 0,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

Doba splácení dluhu udává dobu splácení závazků. Hodnota v čase klesá, coţ je pro 

podnik příznivé. V roce 2015 dosahuje záporné hodnoty, kvůli zápornému provoznímu 

cash flow. V roce 2018 ukazatel dosáhl hodnoty 0,94, kdy by byl podnik schopen splatit 

všechny své závazky do jednoho roku. 

Doporučená hodnota pro ukazatel úrokového krytí je 5. Tuhle hodnotu podnik výrazně 

převyšuje vzhledem ke klesajícím nákladovým úrokům. V roce 2018 zřejmě společnost 

splatila úvěr, který měla, proto uţ úroky neplatí. 
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U k a z a t e l e  a k t i v i t y  

Ukazatele aktivity zkoumají, zda podnik se svými aktivy hospodaří efektivně. 

Tabulka 13: Ukazatele aktivity aktiv 

Ukazatele aktivity 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat celkových aktiv 1,41 1,81 2,15 1,62 1,60 

Oborový průměr 0,93 0,95 0,93 1,06 1,16 

Obrat stálých aktiv 6,26 8,71 11,13 8,89 10,82 

Oborový průměr 2,10 2,07 2,00 2,39 2,58 

Zdroj: vlastní zpracování 

U obratu celkových aktiv podnik se v roce 2014 pohybuje pod doporučenou hranicí. 

V ostatních letech je na tom lepé, avšak ve většině let se hodnota pohybuje na dolní 

hranici, proto by měl podnik zváţit efektivní sníţení celkových aktiv. Ve srovnání 

s oborovým průměrem společnost dosahuje vyšších hodnot. 

Ukazatel obratu stálých aktiv má stoupající tendenci, aţ na rok 2016, kdy se hodnota 

podstatně vychýlila. V tomto roce dosáhla nejvyšší hodnoty a společnost tak obrátila 

svá stálá aktiva 11 krát. Oproti oborovým průměrům nabývá podnik výrazně větších 

hodnot. 

Tabulka 14: Ukazatele aktivity zásob, pohledávek a závazků 

Ukazatele aktivity 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat zásob 3,36 3,82 5,60 4,30 4,98 

Oborový průměr 5,34 5,28 5,20 5,37 5,32 

Doba obratu zásob (ve dnech) 106,99 94,27 64,33 83,63 72,26 

Oborový průměr 67,41 68,17 69,21 67,04 67,66 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 31,90 43,83 44,10 50,69 31,18 

Oborový průměr 102,99 93,32 98,57 86,97 72,57 

Doba obratu závazků (ve dnech) 12,85 19,05 8,61 23,81 6,57 

Oborový průměr 81,00 102,26 122,32 110,71 114,63 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel obratu zásob má rostoucí trend, s výjimkou roku 2016. Příčinou byl velký 

objem trţeb, kdy byla kaţdá poloţka prodána a znovu naskladněna téměř 6 krát za rok. 

V tomto roce, jako v jediném, dosahuje oborového průměru, kdy dokonce tuto hodnotu 

převyšuje.  

Doba obratu zásob je klesající, coţ je pro podnik příznivé. Výrazný pokles byl v roce 

2016, kdy byl průměrný obrat za 64 dnů. Mimo tento výrazný pokles se firma dodrţuje 
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meziroční pokles obratu zásob průměrně o 10 dnů. Oproti oborovému průměru dosahuje 

společnost niţší hodnoty pouze v roce 2016, kdy vzrostl objem trţeb, a tak firma měla 

podstatně víc zakázek neţ jiné roky. V ostatních sledovaných letech je hodnota tohoto 

ukazatele vyšší neţ mají podniky ve stejném oboru, coţ znamená, ţe společnost drţí 

zásoby delší dobu neţ konkurence.  

Doba obratu pohledávek ve sledovaném období roste. V roce 2018 však výrazně 

poklesla, dokonce pod hodnotu, která byla na začátku sledovaného období. V porovnání 

s dobou splatnosti pohledávek, kterou má společnost nastavenou na 30 dnů, jsou tyto 

hodnoty pořád vyšší. Tento ukazatel aktivity vykazuje vyšší dobu obratu pohledávek 

neţ u závazků, coţ je pro firmu naprosto nepříznivé. 

 U doby obratu závazků jsou hodnoty ve sledovaných letech kolísavé. Nejvyšší hodnot 

ukazatel nabývá v roce 2017, kdy měl průměrný obrat závazků téměř 24 dní. Naopak 

nejmenší hodnoty dosahuje v roce 2018, a to 6,57. Můţe tomu tak být z důvodu 

vyuţívání skonta, nabízeného zahraničními dodavateli, kterých firma vyuţívá. Tento 

ukazatel by měl nabývat vyšších hodnot neţ doba obratu pohledávek. V daném případě 

tomu tak však není a firma by měla prodlouţit dobu úhrady svých závazků, dosáhla by 

tak bezúročného získání cizích zdrojů, které by mohla investovat a získat tak výnos. 

Oborový průměr se téměř ve všech sledovaných letech pohybuje nad hranicí 100 dnů, a 

to z důvodu jinak nastavené splatnosti pohledávek u kaţdé společnosti.  

 

Graf 9: Porovnání doby obratu pohledávek a závazků ve dnech  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu 9 je patrné, ţe společnost má větší doby úhrady pohledávek, neţ závazků, coţ je 

pro podnik nevýhodné. Tato situace by mohla společnost přivodit problémy 

v nedostatku peněţních prostředků, pro úhradu svých závazků, které platí téměř 

okamţitě. Podnik by měl dbát na častější urgenci úhrady pohledávek od odběratelů. 

U k a z a t e l e  r e n t a b i l i t y  

Ukazatele rentability udávají přehled o ziskovosti podniku.  

Tabulka 15: Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

ROI 17,62 21,86 13,17 15,18 24,48 

Oborový průměr 8,42 7,10 6,71 6,28 4,62 

ROA 13,28 18,02 8,27 13,71 20,03 

Oborový průměr 5,75 4,85 4,03 4,00 2,52 

ROE 47,89 40,96 14,66 21,90 23,61 

Oborový průměr 9,82 8,14 6,97 7,01 4,95 

ROS 9,44 9,98 3,86 8,49 12,52 

Oborový průměr 6,16 5,09 4,31 3,76 2,17 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita vloţeného kapitálu se v roce 2016 pohybuje v rozmezí doporučené 

hodnoty, která je 12 aţ 15 %. V ostatních letech tuto hodnotu značně převyšuje. 

Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2018, a to téměř 24,5 %, kdy se EBIT oproti 

předcházejícímu roku zvýšil o 13 638 tis. Kč. Oborový průměr ve všech sledovaných 

letech převyšuje minimálně 2 krát. Nejvyšší hodnota rentability vloţeného kapitálu je 

zaznamenána v roce 2018, kdy za 1 Kč vloţeného kapitálu společnost vyprodukovala 

zisk 0,2448 Kč. 

Rentabilita celkových aktiv ve sledovaném období je kolísavá a dosahuje poměrně 

vysokých hodnot. Svědčí to o tom, ţe jsou aktiva vhodně vyuţívána. Výrazný pokles 

v roce 2016 zapříčinil především nízký zisk, který byl nejniţší ze všech sledovaných 

období. Oproti tomu, však stála v roce 2016 také vysoká aktiva. Oborové průměry 

tohoto ukazatele mají klesající tendenci. Oproti těmto průměrům dosahuje podnik velice 

příznivých hodnot. 

Rentabilita vlastního kapitálu udává, kolik čistého zisku vygeneruje 1 Kč vloţeného 

vlastního kapitálu. Vývoj tohoto ukazatele do roku 2016 vykazuje značně klesající 

trend, avšak v roce 2017 a 2018 lehce stoupá. Úpadek tohoto ukazatele způsobil růst 
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nerozděleného hospodářského výsledku minulých let, který byl v roce 2014 dokonce 

ztrátový. Avšak po celé sledované období dosahuje rentabilita vlastního kapitálu 

podstatně vyšších procent neţ oborové průměry. 

Rentabilita trţeb je ve sledovaných letech kolísavá. Značný propad je viditelný v roce 

2016, kdy 1 Kč trţeb přinesla pouze 0,0386 Kč čistého zisku. Naopak nelepšího 

výsledku rentability trţeb podnik dosáhl v roce 2018, a to 12,5 %. S výjimkou roku 

2016, ve všech letech společnost přesahuje oborové průměry. 

P r o v o z n í  u k a z a t e l e  

Provozní ukazatele jsou zaměřeny na vnitřní prostředí společnosti. 

Tabulka 16: Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele 2014 2015 2016 2017 2018 

Produktivita práce z přidané hodnoty   

(v tis. Kč) 
1 068,22 1 255,08 1 349,53 1 161,80 1 191,12 

Oborový průměr 954,17 925,25 937,15 849,33 842,25 

Nákladovost výnosů 0,96 0,91 0,83 0,95 0,80 

Materiálová náročnost výnosů 0,72 0,69 0,61 0,69 0,58 

Zdroj: vlastní zpracování 

Produktivita práce z přidané hodnoty od roku 2014 do roku 2016 měla rostoucí 

tendenci. V roce 2017 se propadla na 1 161 800 Kč na jednoho pracovníka, zatímco 

v roce 2018 zase vzrostla o 29 320 Kč. Důvodem toho poklesu je zvýšení počtu 

pracovníku v roce 2017 z 51 na 59 a opětovné sníţení v roce 2018 na 51 pracovníků. 

V porovnání s oborovým průměrem docílila firma po celé sledované období podstatně 

vyšší produktivity práce.  

Nákladovost výnosů v čase má klesající trend. Výjimkou je rok 2017, kdy hodnota 

dosáhla téměř stejné hodnoty jako na začátku sledovaného období. 

Materiálová náročnost výnosů ve sledovaném období zpravidla klesá, coţ je pro firmu 

příznivé, protoţe se sniţuje zatíţení výnosů spotřebovanými energiemi a materiálem. 

 

3.2.5 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů slouţí k posouzení celkové finanční situace podniku. 
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I n d e x  b o n i t y  

Pomocí indexu bonity se posuzuje, zda spolupráce s vybranou společností riziková. 

Tabulka 17: Index bonity 

Index bonity 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 0,30 0,14 0,20 0,44 0,28 

X2 1,38 1,79 2,30 2,67 6,58 

X3 0,17 0,21 0,13 1,15 0,24 

X4 0,11 0,11 0,06 0,09 0,16 

X5 0,27 0,25 0,19 0,23 0,21 

X6 1,54 1,9 2,01 1,66 1,53 

Index bonity 3,05 3,27 2,34 4,30 4,36 

Zdroj: vlastní zpracování 

Index bonity hodnotí situaci podniku z pohledu kvality. Ve sledovaných letech je 

vyhodnocena jako velmi aţ extrémně dobrá. Postupem let tento ukazatel roste, avšak 

v roce 2016 je zaznamenán pokles z extrémně dobré situace pouze na velmi dobrou. 

A l t m a n o v o  Z - s c o r e  

Zda se podnik v dohledném období dostane do bankrotu, hodnotí Altmanovo Z-score. 

Tabulka 18: Altmanovo Z-score 

Altmanovo Z-score 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 0,48 0,55 0,66 0,48 0,72 

X2 0,13 0,18 0,08 0,14 0,20 

X3 0,18 0,22 0,13 0,15 0,24 

X4 0,29 0,35 0,49 0,50 1,27 

X5 1,41 1,81 2,15 1,62 1,60 

Altmanovo Z-score 2,94 3,66 3,78 3,19 4,30 

Zdroj: vlastní zpracování 

Altmanovo Z-score ve všech sledovaných letech jsou hodnoty nad doporučenou 

hodnotou 2,9, coţ svědčí o uspokojivém finančním stavu podniku. Nejlepšího výsledku 

firma dosáhla v roce 2018 a to hodnoty 4,30. Podle dosaţených výsledků se podnik 

nemusí obávat, ţe by mu v nejbliţší době hrozil bankrot. 

I n d e x  I N 0 5  

Index IN05 hodnotí finanční zdraví společnosti. 
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Tabulka 19: Index IN05 

Index IN05 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 1,38 1,79 2,30 2,67 6,58 

X2 23,26 48,66 50,55 387,51 0,00 

X3 0,18 0,22 0,13 0,15 0,24 

X4 1,43 1,83 2,21 1,62 1,66 

X5 2,61 3,23 5,36 2,41 6,37 

Index IN05 2,36 3,73 3,78 17,00 2,73 

Zdroj: vlastní zpracování 

Index IN05 se ve sledovaných letech pohyboval nad doporučenou hodnotou. Výrazně 

se odchýlil v roce 2017 a to na hodnotu 17,00, kdy na tento výsledek měly vliv 

především nízké nákladové úroky. Z hodnot tohoto ukazatele vyplývá, ţe se jedná o 

finančně zdravý podnik. 

 

3.3 SWOT analýza 

Souhrnným zhodnocením prostředí společnosti je SWOT analýza, která dává přehled o 

silných a slabých stránkách, příleţitostech a hrozbách.  

Tabulka 20: SWOT analýza 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Zastoupení v 9 zemích světa Dlouhá doba splatnosti pohledávek 

Vysoká likvidita Nízká úroveň znalosti cizích jazyků  

Nízká zadluţenost  pro práci zaměstnanců v zahraničí 

Dlouholeté působení v oboru   

Dodrţování zákonů o ţivotním prostředí 

a ekologických předpisů 

  

  

Malá konkurence v ČR   

    

Příleţitosti Hrozby 

Pobočky v dalších zemích Nepříznivý vývoj eura 

Získání dalších odběratelů Politická situace mezi státy 

Investice do Show-room   

    

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4 Souhrnné hodnocení 

Z pohledu likvidity se podnik nepotýká s problémy hradit své krátkodobé závazky. 

Hodnoty se pohybují v rámci doporučených hodnot, které dokonce v některých letech 

převyšují. 

Celkovou zadluţenost se společnosti, které byla na počátku sledovaného období 72,27% 

se firmě podařilo stáhnout na 15,19 %, a to následkem vyřazení dlouhodobých závazků, 

které firma v roce 2017 zcela splatila. 

Podle ukazatelů rentability společnost dosahuje doporučených hodnot, ba je dokonce 

v některých letech převyšuje. Zároveň také dosahuje větších hodnot neţ oborové 

průměry.  

Problém s úhradou pohledávek, které odběratelé neplatí včas, by firma mohla vyřešit 

častější urgencí těchto odběratelů, které urguje e-mailem. Ve všech letech sledovaného 

období tato doba přesáhla splatnost 30 dnů, kterou podnik poţaduje. V roce 2017 

dokonce překročila dobu splatnosti 50 dnů. Firma by také mohla zvýšit dobu splatnosti 

svých závazků a vyrovnat ji tak s dobou splatnosti pohledávek. Průměrnou dobu 

splatnosti závazků měla firma ve sledovaném období 14,18 dní, která by se tak dala 

prodlouţit na 30 dnů, za kterých většina dodavatelů poţaduje zaplacení faktur. 

V oblasti souhrnných ukazatelů dosáhl podnik příznivých hodnot. Podle indexu bonity 

dosahuje převáţně ve většině let extrémně dobré hodnoty. V nejbliţší době se podle 

Altmanova Z-score nemusí obávat bankrotu. Index IN05 hodnotí podnik jako finančně 

zdravý. 

Z hlediska souhrnného hodnocení vykazuje podnik příznivé hodnoty, ze kterých 

vyplývá dobrá finanční situace společnosti.  
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

Z provedené analýzy vyplývá, ţe je podnik finančně zdravý. Při analýze vnitřního a 

vnějšího okolí podniku, jsem narazila na konkurenční nevýhodu, a to, ţe předvádí své 

výrobky přímo v prostorách výrobní haly, coţ můţe na zákazníka působit negativním 

dojmem. Tímto nevhodným umístěním předváděcích výrobků znemoţňuje maximální 

vyuţití kapacity halových prostor. Dále by společnost mohla lépe řídit své pohledávky. 

4.1 Vybudování Show-room 

Jelikoţ firma předvádí svá zařízení přímo v prostorách dílny, zvaţuje moţnost 

investovat do vybudování nové, samostatné budovy, kde by své stroje předváděla 

potencionálním zákazníkům, kde by jim byl celý proces vysvětlen a ukázán. 

Odhadovaná cena této investice by byla 5 923 953 Kč. Jednotlivé poloţky jsou uvedeny 

v následující tabulce. Výměra této budovy 345 m
2
. V takovém případě je cena za 1 m

2
 

vyčíslena na 17 171 Kč. 

Tabulka 21: Počáteční náklady Show-room 

Investiční náklady Show-room Částka v Kč 

Základní rozpočtové náklady 1 716 042 

Náklady na hlavní stavební výrobu 3 439 009 

Přidruţená stavební výroba 768 902 

Náklady celkem 5 923 953 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z pohledu zákona daně z příjmu, by tato budova spadala do 5. odpisové skupiny, která 

má minimální dobu odepisování 30 let. Společnost odepisuje rovnoměrně. Budova by 

byla pořízena a zařazena do uţívání k 1. 1. 2021. 

Následující tabulky zobrazují daňové a účetní odpisy. 

Tabulka 22: Odpisy daňové 

Rok Odpis 
Zůstatková 

cena 

2021 82 936 5 841 017 

2022 201 415 5 639 602 

2023 201 415 5 438 187 

2024 201 415 5 236 772 
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2025 201 415 5 035 357 

2026 201 415 4 833 942 

2027 201 415 4 632 527 

2028 201 415 4 431 112 

2029 201 415 4 229 697 

2030 201 415 4 028 282 

2031 201 415 3 826 867 

2032 201 415 3 625 452 

2033 201 415 3 424 037 

2034 201 415 3 222 622 

2035 201 415 3 021 207 

2036 201 415 2 819 792 

2037 201 415 2 618 377 

2038 201 415 2 416 962 

2039 201 415 2 215 547 

2040 201 415 2 014 132 

2041 201 415 1 812 717 

2042 201 415 1 611 302 

2043 201 415 1 409 887 

2044 201 415 1 208 472 

2045 201 415 1 007 057 

2046 201 415 805 642 

2047 201 415 604 227 

2048 201 415 402 812 

2049 201 415 201 397 

2050 201 397 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Budova se nachází v 5. odpisové skupině. V prvním roce pouţívání je tedy pouţita 

sazba 1,40 %. V dalších letech pak pouţívá sazba 3,40 %. Odpisy jsou zaokrouhleny na 

celé koruny nahoru. (18) 

Tabulka 23: Odpisy účetní 

Rok Odpis 
Zůstatková 

cena 

2021 197 472 5 726 481 

2022 197 472 5 529 009 

2023 197 472 5 331 537 

2024 197 472 5 134 065 

2025 197 472 4 936 593 

2026 197 472 4 739 121 

2027 197 472 4 541 649 

2028 197 472 4 344 177 

2029 197 472 4 146 705 

2030 197 472 3 949 233 

2031 197 472 3 751 761 

2032 197 472 3 554 289 
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2033 197 472 3 356 817 

2034 197 472 3 159 345 

2035 197 472 2 961 873 

2036 197 472 2 764 401 

2037 197 472 2 566 929 

2038 197 472 2 369 457 

2039 197 472 2 171 985 

2040 197 472 1 974 513 

2041 197 472 1 777 041 

2042 197 472 1 579 569 

2043 197 472 1 382 097 

2044 197 472 1 184 625 

2045 197 472 987 153 

2046 197 472 789 681 

2047 197 472 592 209 

2048 197 472 394 737 

2049 197 472 197 265 

2050 197 265 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Odepisování budovy bude probíhat 360 měsíců. Měsíční odpis se zaokrouhlením 

vychází 16 456 Kč. Roční odpis je pak tedy 197 472 Kč. 

4.1.1 Financování úvěrem 

Úvěr by si podnik mohl vzít u Českomoravské záruční a rozvojové banky. Splatnost 

úvěru je 5 let a bude splácen s konstantními platbami jednou ročně. Úroková sazba by 

byla fixní po celou dobu splácení, a to 2,80 % p. a. 

Tabulka 24: Financování úvěrem  

Rok 
Počáteční 

stav 
Úrok Splátka Platba 

Konečný 

stav 

2021 5 923 953 165 871 1 120 274 1 286 145 4 803 679 

2022 4 803 679 134 503 1 151 642 1 286 145 3 652 037 

2023 3 652 037 102 257 1 183 888 1 286 145 2 468 149 

2024 2 468 149 69 108 1 217 037 1 286 145 1 251 112 

2025 1 251 112 35 031 1 251 112 1 286 143 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na úvěru za úroky celkem podnik přeplatí 506 770 Kč. Celkem by tahle varianta 

financování budovy stála 6 430 723 Kč. Úroky, které společnost na úvěru zaplatí, se 

nezahrnují do základu daně. 
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4.1.2 Financování půjčkou od mateřské společnosti 

Další moţnost financování budovy, kterou by mohl podnik vyuţít je půjčka od mateřské 

společnosti, která je ochotna společnost poskytnou peněţní prostředky za fixní úrok   

0,8 % p. a. 

Tabulka 25: Financování půjčkou od mateřské společnosti 

Rok 
Počáteční 

stav 
Úrok Splátka Platba 

Konečný 

stav 

2021 5 923 953 47 392 1 165 985 1 213 377 4 757 968 

2022 4 757 968 38 064 1 175 313 1 213 377 3 582 655 

2023 3 582 655 28 661 1 184 716 1 213 377 2 397 939 

2024 2 397 939 19 184 1 194 193 1 213 377 1 203 746 

2025 1 203 746 9 630 1 203 746 1 213 376 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Za půjčení od mateřské společnosti by firma na úrocích zaplatila 142 931 Kč. Úroky za 

půjčení od mateřské společnosti si můţe podnik odečíst maximálně čtyřnásobku 

vlastního jmění, coţ firma splňuje a tyto úroky si můţe odečíst. Celkem by tato 

investice firmu touto cestou financování stála 6 066 884 Kč. 

4.1.3 Financování vlastními prostředky 

Aby společnost mohla vyuţít této zdroj financování, musela by mít na svém bankovním 

účtu dostatek peněţních prostředků. Tuto podmínku podnik splňuje, a tak můţe 

uvaţovat i o této formě financování. Neměla by tak náklady v podobě úroků. Zde si 

můţe podnik od základu daně odečíst pouze daňový odpis. Společnost si můţe sníţit 

základ daně o rozdíl účetních a daňových odpisů. 

4.1.4 Návratnost investice 

Doba návratnosti investice vyjadřuje, za kolik let se investice vrátí. 

Doba návratnosti investice = 
Cena investice

Zisk z investice
 

Roční zisk, který by tato investice vynesla je 987 326 Kč, a to v podobě rozšíření 

pracovního místa na dílně. Z důvodů uvolnění této plochy, by zaměstnanci měli více 

pracovního prostoru pro výrobu alespoň jednoho dalšího stroje navíc v porovnání 

nynější kapacitou. Za rok by se na tomto místě vyrobilo minimálně 12 strojů, z kterých 
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plyne průměrný zisk 82 277,17 Kč za jeden prodaný stroj. Doba návratnosti investice 

do Show-room je tedy byla 6 let. 

4.1.5 Porovnání navrhovaných variant 

Tabulka 26 zobrazuje daňovou úsporu v prvních pěti letech, kdy se do úspory daní 

mimo odpisů také zahrnují úroky z placeného úvěru. Celková daňová úspora za prvních 

5 let odepisování majetku v případě způsobu financování budovy úvěrem od banky by 

byla 265 119 Kč. Z pohledu půjčení od mateřské společnosti by daňová úspora činila 

195 990 Kč v prvních pěti letech. 

Tabulka 26: Daňová úspora 

Rok 
Úvěr od banky Půjčka od mateřské společnosti 

Náklady Daňová úspora Náklady Daňová úspora 

2021 248 807 47 273 130 328 24 762 

2022 335 918 63 824 239 479 45 501 

2023 303 672 57 698 230 076 43 714 

2024 270 523 51 399 220 599 41 914 

2025 236 446 44 925 211 045 40 099 

Zdroj: vlastní zpracování 

V případě financování projektu vlastními prostředky by byla daňová úspora pouze 

v podobě odpisů, která by tak činila 168 833 Kč. Úspora v jednotlivých letech je 

uvedena v tabulce 27. V dalších letech by byla daňová úspora stejná u všech způsobů 

financování, a to v podobě daňových odpisů. 

Tabulka 27: Daňová úspora při financování vlastními prostředky  

Financování vlastními 

prostředky 

Rok Daňová úspora 

2021 15 758 

2022 38 269 

2023 38 269 

2024 38 269 

2025 38 269 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejlepší variantou financování projektu je pouţití vlastních prostředků, které je 

z pohledu ceny nejlevnější. Z této varianty by byla celková daňová úspora 168 833 Kč. 

Investice by tak s úlevou na dani z příjmu stála 5 755 120 Kč. 
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Další příznivá moţnost by byla půjčka od mateřské společnosti, která by firmě poskytla 

půjčku s fixním úročením 0,8 %. Tato půjčka by byla poskytnuta, stejně jako úvěr, na 5 

let. Celková daňová úspora v této podobě financování by pak byla 53 059 Kč. Tato 

investice by tou formou financování stála 5 870 894 Kč. 

V případě financování úvěrem, který by byl poskytnut s fixní úrokovou sazbou 2,8 %, 

by společnost investice vyšla na 6 165 604 Kč, tedy by to byl nejdraţší způsob 

financování této investice. 

Tabulka 28: Celkové zhodnocení 

Výdaje za prvních 5 let 
investice (v Kč) Úvěr Půjčka 

Vlastní 
prostředky 

Pořizovací cena 5 923 953 5 923 953 5 923 953 

Přeplatek 506 770 142 931 0 

Celkové výdaje 6 430 723 6 066 884 5 923 953 

Daňová úspora 265 119 195 990 168 833 

Celkové výdaje po zdanění 6 165 604 5 870 894 5 755 120 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podle zmíněného vyhodnocení způsobu financování, bych zvolila moţnost financování 

vlastními peněţními prostředky, kterou společnost upřednostňuje. Je to nejlevnější 

varianta. Avšak pokud by tyto prostředky firma investovala jinam, mohla by tak 

dosahovat větších výnosů z těchto financí. 
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Tabulka 29: Změna v rozvaze po financování Show-room vlastními peněţními prostředky 

Rozvaha Ecoclean Technologies s.r.o. 2018 2021 

AKTIVA CELKEM 155 161 155 161 

Dlouhodobý majetek 22 927 28 851 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 22 927 28 851 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

Oběţná aktiva 132 105 126 181 

Zásoby 49 818 47 806 

Dlouhodobé pohledávky 2 731 2 731 

Krátkodobé pohledávky 72 986 72 986 

Finanční majetek 6 570 2 658 

Časové rozlišení 129 129 

PASIVA CELKEM 155 161 155 161 

Vlastní kapitál 131 588 131 588 

Základní kapitál 29 958 29 958 

Kapitálové fondy 0 0 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 3 243 3 243 

Hospodářský výsledek minulých let 67 313 98 387 

Výsledek hospodaření běţného účetního období 

(+/-) 
31 074 0 

Cizí zdroje 23 573 23 573 

Rezervy 2 837 2 837 

Dlouhodobé závazky 0 0 

Krátkodobé závazky 20 736 20 736 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 

Časové rozlišení 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 29 se promítá změna při financování projektu Show-room vlastními 

prostředky. Nejprve se promítla změna na účtu dlouhodobého majetku, kde přibyla 

stavba Show-room a zároveň ubyly peněţní prostředky na bankovních účtech. Z důvodu 

výroby dalších strojů klesají zásoby v podobě materiálu a přibývají vlastní výrobky, 

které jsou určeny k prodeji. Prodej těchto výrobků zapříčiní růst krátkodobých 

pohledávek oproti sníţení vlastní výrobků. Tyto pohledávky jsou následně uhrazeny na 

bankovní účet. Zároveň z těchto transakcí rostou trţby za prodej vlastních výrobků a 

také náklady v podobě odpisů. 
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Tabulka 30: Změna vybraných ukazatelů po financování Show-room vlastními peněţními 

prostředky 

Ukazatel 2018 2021 

Obrat stálých aktiv 10,82 8,64 

Obrat celkových aktiv 1,60 1,61 

Běžná likvidita 6,37 6,09 

Rentabilita vloženého kapitálu (v %) 20,03 25,78 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při porovnání ukazatelů po pořízení budovy Show-room vlastními peněţními 

prostředky se obrat stálých aktiv se sníţil o 2,18, avšak pořád je větší něţ obrat 

celkových aktiv, na který měla změna jen nepatrný vliv. Ukazatel běţné likvidity 

nepatrně klesl, avšak pořád se pohybuje vysoce nad doporučenou hodnotou. Rentabilita 

vloţeného kapitálu vzrostla o 5,75 %, a to vzhledem k prodeji více strojů, coţ zapříčilo 

růst trţeb. 

4.2 Řízení pohledávek 

Z předchozí analýzy vyplývají problémy v oblasti splatnosti pohledávek od odběratelů, 

které značně přesahují dobu splatnosti stavenou společností. 

Význam řízení pohledávek spočívá v předcházení zpoţdění úhrady pohledávek od 

odběratelů a sníţení pohledávek, které jsou uhrazovány s útratou značných nákladů. (3) 

Doporučovala bych, pokud je faktura po splatnosti, urgovat e-mailem popřípadě 

telefonním hovorem, čímţ můţeme omezit dobu prodlení. Pokud by nepomohlo ani 

upomínkování odběratelů, měla by firma přistoupit k dalším opatřením, jako jsou 

navrţení skonta popřípadě hrozba započtení úroku z prodlení. 

4.2.1 Upomínky 

 Pohledávky po splatnosti do 3 dnů – výzva k zaplacení pohledávky 

prostřednictvím e-mailu 

 Pohledávky po splatnosti do 7 dnů – urgence prostřednictvím mobilního 

telefonu 

 Pohledávky po splatnosti více neţ 7 dnů - opakované urgence telefonicky s 

hrozbou započtení úroků z prodlení. 
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Společnost by mohla zaměstnat například studenta na dohodu o provedení práce, kde se 

do odměny 10 000 Kč za měsíc neplatí zdravotní ani sociální pojištění. Pracovní doba 

tohoto pracovníka by byla 25 hodin měsíčně. Kontroloval by splatnost pohledávek a 

v případě pohledávky po splatnosti, by dodrţoval jiţ zmíněný postup. Odměna tohoto 

pracovníka by činila 130 Kč na jednu hodinu práce. V tomto případě by mzdové 

náklady byly vyčísleny na 3 250 Kč za měsíc. 

Aby mohla být tato pozice vykonávána, musela by společnost pořídit mobilní telefon a 

tarif s volnými minutami k provolání. Optimální tarif nabízí firma Vodafone START 

130 MINUT se 130 minutami k provolání za 299 Kč měsíčně. 

Počáteční náklady, které by firma musela investovat k pořízení nového mobilního 

telefonu k výkonu práce osoby na této nové pozici, by stály 299 Kč. Jedná se tlačítkový 

mobilní telefon Maxcom MM134 od společnosti Alza. 

Celkové měsíční náklady na tuto novou pozici jsou vyčísleny na 3 549 Kč za kaţdý 

měsíc. V prvním měsíci by se investice navýšila o 299 Kč za mobilní telefon, který je 

k výkonu práce nutný. Bez DPH, které si společnost, jakoţto plátce DPH, můţe odečíst, 

by čistý náklad činil 247 Kč. 

4.2.2 Skonto 

Nejlepší způsob jak odběratele přimět k včasné úhradě pohledávek je nabídnout jim 

slevu za včasné či předčasné uhrazení. Firmě by takto nepatrně klesly výnosy, avšak 

tyto prostředky prostřednictvím, kterých poskytuje svým odběratelům bezúročnou 

půjčku, by mohla investovat jinde a tento výnos získat zpět, nebo dokonce navýšit. Pro 

vyuţití skonta je však potřebné znát alternativní výnosovou míru. 

it=i × 
T

365
 

Kde: 

i = alternativní výnosová míra 

T = počet dnů mezi obvyklou dobou splatnosti a dobou pro 

vyuţití skonta. (20) 
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Poté se maximální přípustná sazba skonta vypočítá následovně: 

iS =
iT

1+iT
 

Kde:  

iS = sazba skonta. (20) 

Pro výpočet alternativní výnosové míry bude pro účely této práce pouţit stavebnicový 

model WACC, který uţívá metodu přiráţek za specifická rizika firmy. 

WACC = rf  + rLA + rPS + rFS 

Kde: 

rf = bezriziková výnosová míra 

rLA = přiráţka za malou velikost firmy 

rPS = přiráţka za moţnou niţší podnikatelskou stabilitu 

rFS = přiráţka za moţnou niţší finanční stabilitu. (15) 

Bezriziková výnosová míra je odhadována na základě výnosnosti dlouhodobých 

státních dluhopisů, která v roce 2018 byla 1,98 %. (19) 

Přiráţka za malou velikost firmy je-li C mezi 100 mil. a 3 mld. Kč, se pouţije 

následující vzorec: 

rLA = 
 3 - C 2

168,2
 

Kde: 

C = celkový zpoplatněný kapitál uváděný mld. Kč (vlastní kapitál 

+ závazky k úvěrovým institucím) 

Společnost Ecoclean Technologies s.r.o. má vlastní kapitál 131 588 tis. Kč a ţádné 

závazky k úvěrovým institucím. Hodnota přiráţky za velikost firmy je 4,89 %. 

Přiráţka za moţnou niţší podnikatelskou stabilitu podléhá velikosti ukazatele 

EBIT/celková aktiva, který je v daném případě 0,24. Je-li tento ukazatel větší neţ         

rd × C/A, pak je rPS 0 %. 

Přiráţka za moţnou niţší finanční stabilitu závisí na ukazateli běţné likvidity. 

Nabývá-li větší hodnoty neţ 1,25 a zároveň je vyšší neţ oborový průměr je rPS 0 %. (15) 
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Po doplnění do vzorce dostaneme hodnotu: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 1,98 % + 4,89 % + 0 % + 0 % = 6,87 % 

Náklady na kapitál v roce 2018 dosahovaly 6,87 %. 

Platební podmínky má společnost nastavené na 30 dnů. Uplatnění skonta při uhrazení 

faktury do 5 dní od jejího vystavení vyplývá z následujícího vzorce: 

iT = 0,0687 × 
25

365
= 0,004705 

Optimální výše skonta je pak: 

iS= 
0,004705

1 + 0,004705
 × 100 = 0,47 %  

Pokud by odběratelé uhradili pohledávku do 5 dnů od vystavení faktury, mohli by si 

uplatnit skonto ve výši 0,47 % z celkové částky faktury. 

4.2.3 Úroky z prodlení 

Pokud je pohledávka po splatnosti, má dodavatel právo poţadovat úroky za kaţdý den 

prodlení. Tento úrok se vypočte podle obchodního zákoníku, není-li dohodnutá jiná 

výše úrokové sazby. „Tato sazba je o 1 procentní bod vyšší než obvyklá sazba z úvěrů 

poskytovaných bankami v místě sídla dlužníka v době vzniku závazku.“ (3, str. 439) 

Kdyby si teda společnost stanovila s odběrateli úrok 0,05 % za kaţdý den prodlení, 

který by zavedla v případě nezaplacené pohledávky 14 dní po splatnosti, v případě 

fakturované částky 50 000 Kč činil by tento úrok 25 Kč za kaţdý den prodlení, tedy 

celkem 350 Kč za 14 dní. V případě neúspěšného vymáhání úroků z prodlení, můţe 

společnost přistoupit k soudnímu vymáhání. 
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5 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Ecoclean 

Technologies s. r. o., která se specializuje na výrobu strojů a zařízení, konkrétně pro 

průmyslové čisticí součásti a při obrábění povrchů pod vodou. 

První část se zabývá charakteristikou vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Dále jsou zde 

popsány vybrané ukazatele, které byly v práci pouţity. Nejrozšířenější skupinou jsou 

poměrové ukazatele, které hodnotí podnik z hlediska likvidity, zadluţenosti, aktivity, 

rentability a také z provozního úhlu. 

V další části byla představena vybraná společnost a dále provedeny výpočty podle 

teoretické části. Analýza byla provedena za období 2014 - 2018. Výsledky jsou 

porovnány s doporučenými hodnotami a v některých případech také s oborovými 

průměry, který je vypočítaný z dostupných materiálů na webových stránkách 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Tyto výsledky jsou v závěru této části zhodnoceny. 

V závěrečné části jsou provedeny návrhy na zlepšení situace podniku, konkrétně na 

vybudování nové předváděcí místnosti mimo prostor dílny, jako tomu je doposud. 

Vybrány jsou tři varianty, a to financování úvěrem, půjčkou od mateřské společnosti 

nebo vlastními peněţními prostředky. Tyto moţnosti jsou porovnány a vyhodnoceny. 

Další návrhy na zlepšení finanční situace podniku spočívají ve zdokonalení postupu v 

řízení pohledávek, které odběratelé hradí se značným zpoţděním. 

Věřím, ţe rozbor finanční situace podniku a návrhy povedou ke zlepšení finanční 

situace podniku.  



 

63 

 

Seznam pouţité literatury 

(1) KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-526-5. 

(2) KISLINGEROVÁ, Eva. Finanční analýza: krok za krokem. Praha: C.H. Beck, 

2005. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-321-3. 

(3) KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. Praha: C.H. Beck, 2004. 

Ekonomie (C.H. Beck). ISBN 80-7179-802-9. 

(4) SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2., aktualiz. vyd. Brno: 

Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3386-6. 

(5) RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., 

aktualiz. vyd. Praha: Grada, c2011. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3916-8. 

(6) LANDA, Martin. Jak číst finanční výkazy: [analýza účetních výkazů, hodnocení 

finanční výkonnosti, měření efektivnosti investic : případové studie, příklady, 

koncepce podnikového účetního systému]. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-

80-251-1994-5. 

(7) KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel 

ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně 

aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Prosperita firmy. ISBN 978-

80-271-0563-2. 

(8) MÁČE, Miroslav. Finanční analýza obchodních a státních organizací: praktické 

příklady a použití. Praha: Grada, 2006. Finanční řízení. ISBN 80-247-1558-9. 

(9) BLAHA, Zdenek Sid a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Jak posoudit finanční zdraví 

firmy: finanční analýza pro investory: bankéře, brokery, manažery, podnikatele i 

drobné akcionáře. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 1995. ISBN 80-85603-

80-2. 

 (10) KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro 

praxi. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-453-8. 

(11) CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka. Strategické řízení: proč je želva rychlejší než zajíc. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-2963-2. 



 

64 

 

(12) DVOŘÁČEK, Jiří a Peter SLUNČÍK. Podnik a jeho okolí: jak přežít v 

konkurenčním prostředí. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova edice ekonomie. ISBN 

978-80-7400-224-3. 

(13) ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009. 

Manaţer. ISBN 978-80-247-2049-4. 

(14) HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2. rozšír. a aktual. vyd. Praha: 

GRADA Publishing, 2003. ISBN 80-247-0447-1. 

(15) SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4004-1. 

(16) Veřejný rejstřík a Sbírka listin: Výpis z obchodního rejstříku. Justice.cz 

[online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, ©2012 [cit. 2019-11-

11]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=716010. 

(17) O společnosti Ecoclean. Ecoclean group [online]. Frankfurt: SBS Ecoclean 

Group, c2017 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://ecoclean-group.cz/podnik/o-

spolecnosti-ecoclean/. 

(18) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (ZDP). 

Praha: Dashöfer, c2005-2012. AZ (Dashöfer). 

(19) METODIKA. Ministerstvo obchodu a průmyslu [online]. [cit. 2020-05-30]. 

Dostupné z: https://www.mpo.cz/panorama/Metodika_CZ.pdf. 

(20) REŢŇÁKOVÁ, Mária. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 

2010. ISBN 978-80-247-3441-5.  



 

65 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Struktura rozvahy ......................................................................................... 10 

Obrázek 2: Nepřímá metoda tvorby CF .......................................................................... 11 

Obrázek 3: Porterova analýza konkurenčního prostředí ................................................. 14 

Obrázek 4: model 7S ....................................................................................................... 15 

Obrázek 5: Poměrové ukazatele ..................................................................................... 18 

Obrázek 6: Hodnotící stupnice indexu bonity ................................................................ 25 

Obrázek 7: Struktura společnosti .................................................................................... 28 

 

  

file:///D:/Škola%20VUT/Bakalářka/Hanáková%20-%20Bakalářská%20práce.docx%23_Toc26187342
file:///D:/Škola%20VUT/Bakalářka/Hanáková%20-%20Bakalářská%20práce.docx%23_Toc26187344
file:///D:/Škola%20VUT/Bakalářka/Hanáková%20-%20Bakalářská%20práce.docx%23_Toc26187346
file:///D:/Škola%20VUT/Bakalářka/Hanáková%20-%20Bakalářská%20práce.docx%23_Toc26187347
file:///D:/Škola%20VUT/Bakalářka/Hanáková%20-%20Bakalářská%20práce.docx%23_Toc26187348


 

66 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Horizontální analýza aktiv ............................................................................ 31 

Tabulka 2: Horizontální analýza pasiv ........................................................................... 32 

Tabulka 3: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty .................................................. 33 

Tabulka 4: Vertikální analýza aktiv ................................................................................ 34 

Tabulka 5: Vertikální analýza pasiv ............................................................................... 36 

Tabulka 6: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty ...................................................... 37 

Tabulka 7: Výkonová spotřeba ....................................................................................... 37 

Tabulka 8: Rozdílové ukazatele ...................................................................................... 38 

Tabulka 9: Ukazatele likvidity ........................................................................................ 39 

Tabulka 10: Ukazatel celkové zadluţenosti a koeficientu samofinancování ................. 41 

Tabulka 11: Ukazatele zadluţenosti ............................................................................... 42 

Tabulka 12: Ukazatel doby splácení dluhu a úrokového krytí ....................................... 43 

Tabulka 13: Ukazatele aktivity aktiv .............................................................................. 44 

Tabulka 14: Ukazatele aktivity zásob, pohledávek a závazků ........................................ 44 

Tabulka 15: Ukazatele rentability ................................................................................... 46 

Tabulka 16: Provozní ukazatele ...................................................................................... 47 

Tabulka 17: Index bonity ................................................................................................ 48 

Tabulka 18: Altmanovo Z-score ..................................................................................... 48 

Tabulka 19: Index IN05 .................................................................................................. 49 

Tabulka 20: SWOT analýza ............................................................................................ 49 

Tabulka 21: Počáteční náklady Show-room ................................................................... 51 

Tabulka 22: Odpisy daňové ............................................................................................ 51 

Tabulka 23: Odpisy účetní .............................................................................................. 52 

Tabulka 24: Financování úvěrem ................................................................................... 53 

Tabulka 25: Financování půjčkou od mateřské společnosti ........................................... 54 

Tabulka 26: Daňová úspora ............................................................................................ 55 

Tabulka 27: Daňová úspora při financování vlastními prostředky ................................. 55 



 

67 

 

Tabulka 28: Celkové zhodnocení ................................................................................... 56 

Tabulka 29: Změna v rozvaze po financování Show-room vlastními peněţními 

prostředky ....................................................................................................................... 57 

Tabulka 30: Porovnání vybraných ukazatelů při financování Show-room vlastními 

peněţními prostředky ...................................................................................................... 58 

 

  



 

68 

 

Seznam grafů 

Graf 1: Struktura aktiv .................................................................................................... 35 

Graf 2: Struktura pasiv .................................................................................................... 36 

Graf 3: Srovnání hodnot okamţité likvidity společnosti s oborovým průměrem ........... 39 

Graf 4: Srovnání hodnot pohotové likvidity společnosti s oborovým průměrem ........... 40 

Graf 5: Srovnání hodnot běţné likvidity společnosti s oborovým průměrem ................ 40 

Graf 6: Srovnání celkové zadluţenosti a koeficientu samofinancování ......................... 41 

Graf 7: Srovnání dlouhodobé zadluţenosti ..................................................................... 42 

Graf 8: Srovnání běţné zadluţenosti .............................................................................. 43 

Graf 9: Porovnání doby obratu pohledávek a závazků ve dnech .................................... 45 

 

  



 

69 

 

Seznam příloh 

Příloha 1: Aktiva - dlouhodobý majetek ......................................................................... 70 

Příloha 2: Aktiva – oběţný majetek ................................................................................ 71 

Příloha 3: Pasiva – vlastní kapitál ................................................................................... 72 

Příloha 4: Pasiva – cizí zdroje ......................................................................................... 73 

Příloha 5: Výkaz zisku a ztrát ......................................................................................... 74 

Příloha 6: Přehled o peněţních tocích ............................................................................. 76 

 

  



 

70 

 

Přílohy 

Příloha 1: Aktiva - dlouhodobý majetek 

Ecoclean Technologies s.r.o. 2018 2017 2016 2015 2014 

  AKTIVA CELKEM 155 161 160 836 139 316 152 494 142 857 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL           

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 22 927 29 241 26 860 31 600 32 071 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

1.    Zřizovací výdaje           

2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           

3.    Software           

4.    Ocenitelná práva           

5.    Goodwill           

6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek           

7.    Nedokončený dlouh. nehmotný majetek           

8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek           

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 22 927 29 241 26 860 31 600 32 071 

1.    Pozemky 800 800 800 800 800 

2.    Stavby 19 006 20 967 23 187 24 487 26 214 

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 3 107 7 474 2 873 6 177 5 057 

4.    Pěstitelské celky trvalých porostů           

5.    Základní stádo a tažná zvířata           

6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek           

7.    Nedokončený dlouh.  hmotný majetek 14     136   

8.    Poskytnuté zálohy na DHM           

9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku           

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách           

2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem           

3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly           

4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám           

     a účetním jednotkám pod podstatným vlivem           

5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek           

6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek           
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Příloha 2: Aktiva – oběţný majetek 

Ecoclean Technologies s.r.o. 2018 2017 2016 2015 2014 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 132 105 131 558 112 374 120 732 110 754 

C.I. Zásoby 49 818 60 359 53 401 72 088 59 702 

1.    Materiál 25 541 27 381 26 379 20 526 22 080 

2.    Nedokončená výroba a polotovary 24 277 32 978 14 935 26 568 37 622 

3.    Výrobky     12 087 24 994   

4.    Zvířata           

5.    Zboží           

6.    Poskytnuté zálohy na zásoby           

C.II. Dlouhodobé pohledávky 2 731 4 118 0 0 0 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů           

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami           

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem           

4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení           

5.    Dohadné účty aktivní           

6.    Jiné pohledávky           

7. Odložená daňová pohledávka 2 731 4 118       

C.III. Krátkodobé pohledávky 72 986 40 507 47 063 36 472 19 687 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 21 492 36 586 39 609 33 514 17 799 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 47 863         

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem           

4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení           

5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

6.    Stát - daňové pohledávky 2 100 3 182 7 370 2 711 1 646 

7.    Ostatní poskytnuté zálohy 461 338 82 239 242 

8.    Dohadné účty aktivní 52 401       

9.    Jiné pohledávky 1 018   2 8   

C.IV. Finanční majetek 6 570 26 574 11 910 12 172 31 365 

1.    Peníze 78 99 51 151 368 

2.    Účty v bankách 6 492 26 475 11 859 12 021 30 997 

3.    Krátkodobý finanční majetek           

4.    Pořizovaný krátkodobý majetek           

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 129 37 82 162 32 

D.I. Časové rozlišení 129 37 82 162 32 

1.    Náklady příštích období 129 37 82 162 32 

2.    Komplexní náklady příštích období           

3.    Příjmy příštích období           
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Příloha 3: Pasiva – vlastní kapitál 

Ecoclean Technologies s.r.o. 2018 2017 2016 2015 2014 

     PASIVA CELKEM 155 161 160 836 139 316 152 494 142 857 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 131 588 100 667 78 620 67 095 39 614 

A.I. Základní kapitál 29 958 29 958 29 958 29 958 29 958 

1.    Základní kapitál 29 958 29 958 29 958 29 958 29 958 

2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)           

3.    Změny vlastního kapitálu           

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

1.    Emisní ážio           

2.    Ostatní kapitálové fondy           

3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků           

4.    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách           

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 3 243 495 495 495 495 

1.    Zákonný rezervní fond 2 996 495 495 495 495 

2.    Statutární a ostatní fondy 247         

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 67 313 48 167 36 642 9 161 -9 811 

1.    Nerozdělený zisk minulých let 67 313 48 167 36 642 9 161   

2.    Neuhrazená ztráta minulých let         -9 811 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 31 074 22 047 11 525 27 481 18 972 
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Příloha 4: Pasiva – cizí zdroje 

Ecoclean Technologies s.r.o. 2018 2017 2016 2015 2014 

B. CIZÍ ZDROJE 23 573 60 169 60 696 85 399 103 243 

B.I. Rezervy 2 837 5 693 5 591 5 224 5 117 

1.    Rezervy podle zvláštních právních předpisů           

2.    Rezerva na důchody a podobné závazky           

3.    Rezerva na daň z příjmů 77 523 4 936 5 224 5 117 

4.    Ostatní rezervy 2 760 5 170 655     

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 34 130 42 786 55 706 

1.    Závazky z obchodních vztahů           

2.    Závazky k ovládanými a řízenými osobami     34 130 42 786 55 706 

3.    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem           

4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení           

5.    Přijaté zálohy           

6.    Vydané dluhopisy           

7.    Směnky k úhradě           

8.    Dohadné účty pasivní           

9.    Jiné závazky           

10.    Odložený daňový závazek           

B.III. Krátkodobé závazky 20 736 54 476 20 975 37 389 42 420 

1.     Závazky z obchodních vztahů 4 527 17 184 7 150 14 566 7 173 

2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám           

3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem           

4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení           

5.     Závazky k zaměstnancům 1 402 1 504 1 468 1 434 1 334 

6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 848 861 836 798 769 

7.    Stát - daňové závazky a dotace 221 238 255 203 208 

8.    Přijaté zálohy 10 291 31 723 9 583 14 813 30 566 

9.    Vydané dluhopisy           

10.    Dohadné účty pasivní 3 447 2 966 1 683 5 575 2 370 

11.    Jiné závazky           

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé           

2.    Krátkodobé bankovní úvěry           

3.    Krátkodobé finanční výpomoci           

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0 0 0 0 0 

C.I. Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

1.    Výdaje příštích období           

2.    Výnosy příštích období           
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Příloha 5: Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát 

Položka č.ř. 2018 2017 2016 2015 2014 

I. Tržby za prodej zboží 01 0 11 715 0 0 0 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 02 
 

10 482 0 0 0 

+ OBCHODNÍ MARŽE 03 0 1233 0 0 0 

II.  Výkony 04 236 795 266 819 280 367 289 240 219 760 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 248 178 248 118 298 859 275 299 200 881 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 -11 383 18 701 -18 492 13 941 15 527 

3. Aktivace 07 
    

3 352 

B.  Výkonová spotřeba 08 167 710 199 506 211 541 215 190 165 281 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 150 047 180 890 187 971 190 982 146 878 

2. Služby 10 17 663 18 616 23 570 24 208 18 403 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 69 085 68 546 68 826 74 050 54 479 

C. Osobní náklady 12 37 236 33 411 35 010 35 747 29 726 

1. Mzdové náklady 13 27 660 24 739 24 683 27 197 22 593 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 
     

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 9 576 8 672 10 327 8 311 6 877 

4. Sociální náklady 16 
   

239 256 

D. Daně a poplatky 17 
   

53 52 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 2 690 7 348 14 279 3 810 3 431 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 0 0 0 794 2 376 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 
  

409 170 

2. Tržby z prodeje materiálu 21 
   

385 2 206 

F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 0 0 0 2 897 100 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 
   

2 897 100 

2. Prodaný materiál 24 
     

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 25 
   

-34 -656 

  oblasti a komplexních nákladů příštích období 26 
     

IV. Ostatní provozní výnosy 27 8 596 1 122 8 155 832 180 

H.  Ostatní provozní náklady 28 -102 4 772 9 000 117 43 

V. Převod provozních výnosů 29 
     

I. Převod provoz. nákladů 30 
     

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 37 857 24 137 18 692 33 086 24 339 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 
     

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 
     

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33 0 0 0 0 0 

1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 34 
     

  jednotkách pod podstatným vlivem 35 
     

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 36 
     

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 37 
     

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38 
     

K. Náklady z finančního majetku 39 
     

IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů 40 
     

L. Náklady z přecenění CP derivátů 41 
     

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 42 
     

X. Výnosové úroky 43 
   

12 54 

N. Nákladové úroky 44 0 63 363 685 1 082 
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XI. Ostatní finanční výnosy 45 131 288 458 1 512 1 191 

O. Ostatní finanční náklady 46 
 

12 801 1 276 413 

XII. Převod finančních výnosů 47 
     

P. Převod finančních nákladů 48 
     

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 131 213 -706 -437 -250 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50 6 914 2 303 6 461 5 168 5 117 

1. splatná 51 5 527 6 421 6 461 5 168 5 117 

2. odložená 52 1 387 -4 118 
   

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 53 31 074 22 047 11 525 27 481 18 972 

XIII. Mimořádné výnosy 54 
     

R. Mimořádné náklady 55 
     

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56 
     

1. splatná 57 
     

2. odložená 58 
     

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 0 0 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60 
     

*** Výsledek hospodaření za účetní období  61 31 074 22 047 11 525 27 481 18 972 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  62 37 988 24 350 17 986 32 649 24 089 

 

  



 

76 

 

Příloha 6: Přehled o peněţních tocích 

Přehled o peněžních tocích 

    2018 2017 2016 2015 2014 

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-
) 

37 988 24 350 17 986 32 649 24 089 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace -4 312 11 926 15 009 7 078 8 816 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k 
nabytému majetku 

5 060 6 844 3 539 3 810 3 431 

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -4 779 5 019 11 107 107 4 427 

A.1.3. Změna stavu rezerv 
     

A.1.4. Kurzové rozdíly 
     

A.1.5. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv -4 593 
  

2 488 -70 

A.1.6. Úrokové náklady a výnosy 
 

63 363 673 1 028 

A.1.7. Ostatní nepeněžní operace  
     

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
změnami       

  pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými 
položkami 

33 676 36 276 32 995 39 727 32 905 

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -5 533 17 875 -18 978 -34 332 -6 303 

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 15 743 454 -10 847 -16 915 -8 628 

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -33 740 33 525 -16 414 -5 031 21 658 

A.2.3. Změna stavu zásob 12 464 -16 104 8 283 -12 386 -19 333 

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 
     

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
placenými      

  úroky a mimořádnými položkami 28 143 54 151 14 017 5 395 26 602 

A.3. Placené úroky 
 

-87 -363 -919 -1 082 

A.4. Přijaté úroky 
   

12 54 

A.5. Placené daně -5 974 -4 931 -6 461 -7 591 -5 117 

A.6. Příjmy a výdaje s mimořádnými účetními případy 
     

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 
     

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 22 169 49 133 7 193 -3 103 20 457 

  Peněžní toky z investiční činnosti 
     

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -555 -339 1 201 -3 579 -3 473 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 6 402 
  

409 70 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám -47 863 
    

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -42 016 -339 1 201 -3 170 -3 403 

  Peněžní toky z finanční činnosti 
     

C.1. Změna stavu dlouhodobých příp. krátkodobých závazků 
 

-34 130 -8 656 -12 920 -1 153 

C.2. Dopady změn základního kapitálu na peněžní 
prostředky 

-157 0 0 0 0 

C.2.1. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 
     

C.2.2. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní 
prostředky 

-157 
    

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -157 -34 130 -8 656 -12 920 -1 153 

F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních 
prostředků 

-20 004 14 664 -262 -19 193 15 901 

P. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na počátku 
období 

26 574 11 910 12 172 31 365 15 465 

R. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na konci 
období 

6 570 26 574 11 910 12 172 31 366 

 


