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Abstrakt 

bakalářská práce se věnuje tématu Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení. Práce je zaměřena na zkoumání a hodnocení finanční situace vybraného 

podnikatelského subjektu v letech 2014 - 2018. V teoretické části této práce jsou 

popsány jednotlivé ukazatele finanční analýzy. Následné praktické využití ukazatelů 

v analýze současného stavu  
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Abstract 

the topic of this bachelor thesis focused on "Evaluation of the financial situation of the 

entrepreneurial subject" This thesis is focused on the examination and evaluation of the 

financial situation of the selected business entity in 2014 - 2018. In the theoretical part 

of this thesis are described individual indicators of financial analysis. Subsequent use of 

indicators in current status analysis  
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ÚVOD 

Zvolené téma bakalářské práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení“ je tématem často omílaným ve všech oblastech podnikání. Finanční situace 

se stále mění, pohybuje, potažmo vyvíjí, z tohoto důvodu je třeba věnovat velkou 

pozornost finanční situaci samotné. Rád bych se věnoval této oblasti, protože jí často 

není připisována dostatečná důležitost, především u malých a středních podniků. 

Zhodnocení finanční situace bude provedeno s pomocí nástrojů finanční analýzy. 

Ze získaných výsledků lze vyvodit určité pozitivní, či negativní závěry. Takto získaný 

přehled může být klíčový pro další vývoj podniku. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral společnost, která se zaměřuje výhradně 

na chemický průmysl, konkrétně v oblasti výroby anorganických pigmentů. Společnost 

existuje jíž více, než sto let, ovšem pozornost bude věnována letem 2014 – 2018. 

Poptávka po výrobcích chemického průmyslu se zvyšuje dle průzkumu z července roku 

2018. Tržby odvětví ovšem poklesly z důvodu neustále rostoucích nákladů na ekologii 

a výzkum a vývoj. 

Bakalářská práce je rozdělena na tři části. První část bude věnována teorii, kde definuji 

metody finanční analýzy. Ve druhé části se budeme zabývat praktickou finanční 

analýzou, analýzou současného stavu, kde bude kladen důraz na výpočty a jejich 

interpretaci. Poslední část bude orientována na návrh řešení a opatření, při kterých bude 

využito výsledků získaných v předešlé části. 
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CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cíl práce 

Hlavním cílem předložené bakalářské práce je zhodnocení a posouzení finanční situace 

daného podnikatelského subjektu pomocí metod finanční analýzy. Hodnoceným 

podnikem je PRECHEZA a.s. 

Dílčí cíle bakalářské práce: 

 představení a vysvětlení teoretické části finanční analýzy,  

 teoretické zpracování analýzy okolí podniku, 

 stručný popis historie a oborového zaměření podnikatelského subjektu, 

 metody finanční analýzy, 

 výpočet ukazatelů popsaných v první části práce, 

 porovnání výsledků s oborovými průměry, 

 analýza okolí podniku, 

 vyhodnocení a interpretace získaných výsledků pomocí metod finanční analýzy, 

 vyhledání příčin možného nepříznivého stavu,  

 návrh opatření, které pomohou zlepšit finanční situaci podniku. 

Metody a postupy zpracování 

Bakalářská práce je postavena na poměrových, stavových, rozdílových, cash flow 

a tokových ukazatelích finanční analýzy.  Dále k doplnění obrazu bylo užito i bonitních, 

bankrotních ukazatelů a pozornost byla věnována i okolí podniku. Ke zpracování práce 

jsou užity účetní výkazy podniku za období v letech 2014 – 2018. Účetní výkazy jsou 

přiloženy v příloze práce. 

Teoretická část se skládá ze známých teorií finančních ukazatelů, analýzy okolí včetně 

PORTER, SWOT, SLEPT a 7S analýzy. V praktické části budou na základě získaných 

výsledků vyhodnoceny závěry. Následné vyvození doporučení, která by mohla podle 

mého názoru vést ke zlepšení finanční situace. Výsledku bude dosaženo pomocí 

srovnávání, pozorování, dedukce a indukce, syntéze a analýze podnikatelského 

subjektu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V první části práce bude teoreticky zpracováno a popsáno okolí podniku a ukazatele 

finanční analýzy, aby bylo možné lépe porozumět této problematice. Nejdříve bude 

věnována pozornost finanční analýze z obecného hlediska, následně budou vysvětleny 

cíle finanční analýzy (dále jen FA), informační zdroje, její uživatelé, následované 

krátkým úvodem do účetních výkazů. V neposlední řadě bude věnována pozornost okolí 

podniku, tedy především PORTER, SLEPT, 7S, SWOT analýze a samotným 

ukazatelům finanční analýzy. 

1.1  Finanční analýza 

Z hlediska konkurenčního boje mezi společnostmi je v dnešní době finanční analýza 

zcela nezbytným nástrojem pro udržení zdravé konkurenceschopnosti a udržitelnosti 

na trhu. Její funkce je zajistit komplexní pohled na výkonnost a hospodaření vybraného 

podniku. Poskytuje informace, které zásadně ovlivňují následný vývoj společnosti. 

Je velmi úzce spjata s účetnictvím, které poskytuje nezbytná vstupní data (7, s. 7). 

Nejčastěji využívanými metodami pro zpracování analýzy jsou ukazatele založené 

na tržbách (5, s. 4 - 14). 

Finanční analýzu lze chápat jako nástroj, který pomocí dostupných informací vytvoří 

informaci další, která není jinak běžné nedostupná (8, s. 57). 

1.1.1 Cíle finanční analýzy  

a) posouzení finančního zdraví podniku podle následujícího vzorce, 

 

Rovnice 1 finanční zdraví 

(Zdroj: 8, s. 57) 

b) zhodnocení finanční situace podniku, 

c) zjištění silných a slabých stránek podniku, 

d) identifikace problému a jeho řešení, 

e) zvýšení výkonnosti podniku (8, s. 57). 
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1.1.2 Uživatele finanční analýzy 

Získané informace mohou sloužit prakticky kterékoli osobě, podniku, organizaci, která 

je schopna výsledky pochopit a vyvodit případná opatření (8, s. 58). 

Ovšem nejčastějšími uživateli jsou manažeři, odboráři, stát, obchodní partneři, 

investoři, banky a zaměstnanci (9, s. 22). 

Rozdělení uživatelů FA podle Františka Kaloudy následujícím způsobem 

a) vlastní podnik – uživatel zdánlivě samozřejmý, nicméně často se nejedná 

o pravidlo, 

b) konkurenti podniku – neojediněle podnik ví o konkurenci více, než o vlastním 

podniku (8, s. 58). 

Podle další autorky, Petry Růčkové, je možné uživatele analýzy dělit na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Uživatelé finanční analýzy 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 2, s. 12) 

Vlastníci 

Těmto uživatelům slouží FA především pro ověření, zda vložené prostředky (investice) 

jsou adekvátně využity a zhodnocovány. Soustředí se na rentabilitu, kapitálové výnosy 

a tržní ukazatele (2, s. 12). 

Věřitelé 

Zkoumanými kritérii jsou pro věřitele především ziskovost investice a její riziko 

z dlouhodobého hlediska. U krátkodobých závazků se jedná především o prověřování 

dalších skutečností jako reálnost naplnění smluv pomocí rozboru cash flow, platební 

schopnosti a struktury oběžného majetku (2, s. 12). 
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Management 

Sleduje podobně jako vlastníci a věřitelé ukazatele rentability, tedy ziskovost (2, s. 12). 

Manažeři na rozdíl od věřitelů mají přístup k informacím, které nejsou veřejně 

dostupné. Dokáží velmi dobře zhodnotit situaci podniku (9, s. 23). 

1.1.3 Informační zdroje pro zpracování finanční analýzy 

Pro zpracování kvalitní analýzy je potřeba přistupovat k podniku jako k jedinečnému 

celku. Vstupní data čerpat nejen z účetních výkazů ale také z ostatních dostupných 

zdrojů (1, s. 18-19). 

Zpracování účetních dokladů se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Novela, 

v platnosti od 1. 1. 2016, zavedla některé změny při sestavování účetních výkazů. 

Podnik se také musí řídit Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. 

1) Základní účetní výkazy 

- rozvaha, 

- výkaz zisku a ztrát (výsledovka), 

- výkaz cash flow (2, s. 21). 

2) Ostatní zdroje informací 

- zprávy vedoucích pracovníků,  

- firemní statistiky, 

- zprávy auditorů, 

- nezávislá hodnocení, 

- odborný tisk, 

- prognózy (1, s. 18). 

1.2  Účetní výkazy 

Jednotlivé účetní výkazy budou důkladněji popsány níže. 

1.2.1 Rozvaha 

Tento výkaz patří mezi nejzákladnější výkazy podniku. Poskytuje informace o majetku 

(aktivech) a zdrojích krytí majetku (pasivech). Sestavení výkazu probíhá k určitému dni 
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a řídí se vyhláškou č. 500/2002 Sb. Suma aktiv se musí rovnat sumě pasiv podle 

principu bilanční rovnosti (1, s. 23). 

Tabulka 1 Rozvaha 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 1, s. 91) 

ROZVAHA 

AKTIVA PASIVA 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. DNM A.II. Kapitálové fondy 

B.II. DHM A.III. Rezervní fondy 

B.III. DFM A.IV. VH minulých let 

  A.V. VH běžného uč. období 

C. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

C.I: Zásoby B.I. Rezervy 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky 

C.IV: KFM B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 

  B.IV.2. Bankovní úvěry krátkodobé 

  B.IV.3. Krátkodobé fin. výpomoci 

D. Časové rozlišení C. Časové rozlišení 

 

Aktiva 

Aktiva podrobně představují složení majetku podniku. Struktura aktiv je založena 

na řazení podle stupně likvidity, od nejméně likvidních (dlouhodobý majetek) 

po nejvíce likvidní položku (krátkodobý finanční majetek), dále podle doby 

upotřebitelnosti na dlouhodobá a krátkodobá aktiva (2, s. 24). 

Pasiva 

Opačnou stranu aktiv tvoří pasiva, které označují zdroje financování firmy. Na rozdíl 

od aktiv, pasiva nejsou prioritně rozdělena podle časového hlediska, ale podle 

vlastnictví zdrojů financování (2, s. 26).  
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Pasiva jsou členěna na vlastní zdroje, tedy na kapitál, který do podniku vložil 

podnikatel, a na zdroje cizí, které věřitel vložil do firmy (10, s. 20). 

1.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Přehled ve formě výkazu podává informaci o nákladech, výnosech a výsledku 

hospodaření podniku. Stejně jako rozvaha se nejčastěji sestavuje k poslednímu dni 

kalendářního roku. Konečným výsledkem VZZ je zisk (+) nebo ztráta (-). V rámci 

finanční analýzy je zkoumána dynamika jednotlivých položek. Jakým způsobem 

položky ovlivnily výsledek hospodaření. Jako zásadní položku lze považovat výsledek 

hospodaření z provozní činnosti, který poukazuje na schopnost podniku vytvářet zisk 

(2, s. 31 – 33). 

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 1, s. 98) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

I. Tržby za prodej zboží 

A. Náklady na prodané zboží 

+ Obchodní marže 

II. Výkony 

II. 1. Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 

B. Výkonová spotřeba 

+ Přidaná hodnota 

C. Osobní náklady 

E. Odpisy 

* Provozní výsledek hospodaření 

N. Nákladové úroky 

* Finanční výsledek hospodaření 

Q Daň 

*** VH za účetní období 

1.2.3 Výkaz cash flow 

Peněžní tok, výraz, který je synonymem pro označení cash flow. Na rozdíl od výkazu 

zisku a ztráty, kde jsou zkoumány náklady a výnosy, cash flow vysvětluje skutečný 

příjem a výdej peněžních prostředků a jejich ekvivalentů (1, s. 47 – 48).  
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Podává informační přehled v průběhu účetního období. Označením peněžní ekvivalenty 

se rozumí krátkodobý likvidní majetek. Výkaz není povinně sestavován všemi účetními 

jednotkami (2, s. 34 – 37). 

1.2.4 Metody finanční analýzy 

Níže vysvětlené metody vznikaly, aby bylo možné sledovat finanční zdraví podniku 

a vytvářet opatření na základě získaných výsledků z finanční analýzy. (2, s. 40).    

V průběhu historického vývoje došlo ke standardizaci metod FA (1, s. 61)„Obecně 

platí: čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, tím nižší riziko chybného rozhodnutí 

a tím vyšší naděje na úspěch“(2, s. 40).   

Podle přístupu Františka Kaloudy rozdělujeme FA na 

a) Technická finanční analýza 

V zásadě tvořena kvantitativními, algoritmizovanými metodami, které následně 

slouží ke zpracování ekonomických dat (8, s. 61). 

b) Fundamentální finanční analýza 

Mikroekonomické procesy v provázanostmi s ekonomickými souvislostmi 

upraveními podle informací o podniku a jeho okolí. Obecně se jedná o vyvození 

závěrů, aniž by bylo nutné použití algoritmizovaných kvantitativních metod 

technické FA (2, s. 40 – 41). 

Základní metody FA 

 poměrové ukazatele, 

 stavové (absolutní) ukazatele, 

 rozdílové ukazatele, 

 tokové ukazatele, 

 analýza soustav ukazatelů (1, s. 61). 

1.3  Analýza okolí 

Analýza okolí slouží k tomu, aby společnost vnímala prostředí kolem ní. Nutnost 

rozumět vlivům prostředí přináší určité problémy. Snaha podniku neopomenout veškeré 

různorodé prostředí může vést ke ztrátě nadhledu (16, s. 33). Firma musí být schopna 

analýzy prostředí, znát své možnosti a díky tomu adekvátně reagovat na tyto vlivy. 
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Analyzovat okolní prostředí lze s využitím 7S McKinsey, SLEPT, SWOT analýzy 

a také dle analýzy Portera (17, s. 40). 

1.3.1 7S McKinsey 

Strategie – je to myšlenka, směr, podle níž se podnik řídí. Strategii je nutné nejen 

uskutečnit ale následně také zpětně vyhodnotit. Mezi základní cíle konkurenčního boje 

patří dosažení konkurenční výhody v porovnání s ostatními společnostmi (18, s. 43). 

Struktura – řeší rozdělování kompetencí, pravomocí a s tím spojených úkolů mezi 

pracovníky organizace (18, s. 45). 

Systémy – řízení s pomocí informačních systémů. Lze sem zahrnout například 

automatizované způsoby zpracování informaci, nižší a vyšší stupeň informačních 

systémů (18, s. 49). 

Styl řízení – popisuje možné postupy při řešení problémů. Autorem popisované styly 

řízení rozlišuje na přístup autokratický, demokratický a liberální (18, s. 50). 

Spolupracovníci – lidské zdroje, část podniku, která nejvíce ovlivňuje výkonnost 

a produktivitu podniku. Motivace, vztahy mezi pracovníky, preference, podniková 

kultura (18, s. 50 – 51). 

Schopnosti – schopnost organizace dynamicky reagovat na změny v okolí podniku 

s pomocí profesionálních znalostí a dovedností organice (18, s. 52). 

Sdílené hodnoty – úzce souvisí se spolupracovníky. Představuje kulturu firmy, tedy 

soustavu názorů, hodnot, které vytvářejí atmosféru ve firmě (18, s. 53). 

1.3.2 SLEPT analýza 

Podává makroekonomický pohled na okolí podniku. Prostředí, které není možné 

ovlivnit podnikem samotným. Výsledkem analýzy jsou příležitosti nebo hrozby, podle 

kterých lze posuzovat a predikovat možný budoucí vývoj (8, s. 96). 

S – sociologie, 

L – legislativa, 
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E – ekonomika, 

P – politika, 

T – technologie (8, s. 96). 

1.3.3 Porterova analýza 

Porterova analýza pěti sil věnuje pozornost konkurenčnímu prostředí podniku. Slouží 

podnikům a investorům k rozhodování, zda investovat do analyzovaného odvětví, zda 

do odvětví vstoupit, či nikoliv (20, s. 59).  

Hrozby jsou často přítomny například ve formě zákazníků, kteří chtějí kvalitnější 

výrobky, nebo silné konkurence, podle níž je omezena možnost zvyšovat ceny 

produktů. Protipólem jsou příležitosti, kdy podnik nemá konkurenci (21, s. 58). 

   
Noví 

konkurenti 
  

      

 
Riziko vstupu potencionálních 

konkurentů 
 

    

Dodavatelé 
Smluvní síla 

dodavatelů 

Konkurující podniky v 

odvětví 

Smluvní 

síla 

kupujících 

Kupující 

  
Rivalita mezi existujícími 

podniky uvnitř mikrookolí 
  

      

  
Hrozba substitučních 

výrobků/služeb 
  

      

  Substituty    

Obrázek 2 Porterův model pěti sil 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 21, s. 57) 

1.3.4 SWOT analýza 

Analýza je tvořena silnými, slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami. Důležitou roli 

při sestavování této analýzy je její relevantnost. Představuje ideální nástroj pro sestavení 

souhrnné analýzy. SWOT je možné rozdělit na dvě části. První část je věnována 

pohledu na podnik zevnitř, druhá část se naopak soustředí na vlivy z okolí (19, str. 126). 
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„Základním výsledkem dílčích strategických modelů je matice SWOT. Při definování 

jejich prvků je podstatné nezapomínat na časový horizont, ke kterému se vztahují“ 

(8, str. 98). 

Tabulka 3 SWOT analýza 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 8, s. 98) 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti Hrozby 

 

1.4  Stavové ukazatele 

Též označované jako absolutní slouží k analyzování vývojových trendů. Výsledkem 

je procentní rozbor jednotlivých položek výkazů. Analýzu stavových ukazatelů lze 

rozdělit na horizontální a vertikální analýzu (1, s. 67). 

1.4.1 Vertikální analýza 

Analýza komponent, která se zabývá vnitřní strukturou stavových ukazatelů, umožnuje 

srovnání účetních výkazu minulého období s výkazy běžného účetního období. Také 

usnadňuje porovnatelnost s oborovými průměry (2, s 41).  

1.4.2 Horizontální analýza 

Porovnává změny v položkách účetních výkazu v časové posloupnosti. Výsledná 

hodnota se udává v procentech (1, s. 68). Velmi důležitou věcí je tvorba dostatečně 

dlouhých časových řad, v opačném případě by mohlo dojít ke zkreslení a k nepřesnosti 

získaných dat. Nesmíme také opomenout obor podnikání (2, s. 43). 

 

Rovnice 2 Horizontální analýza 1 

(Zdroj: 1, s. 68) 

Na rozdíl od prvního vzorce, který popisuje absolutní změnu, druhý vzorec popisuje 

změnu mezi obdobími v procentuálním vyjádření. 
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Rovnice 3 Horizontální analýza 2 

(Zdroj: 1, s. 68) 

1.5  Analýza poměrových ukazatelů 

V současné době patří poměrové ukazatele k nejčastěji využívaným ukazatelům. 

Primárně se sestavují z údajů získaných ze základních účetních výkazů podniku, které 

jsou veřejně dostupné. Konkrétně z rozvahy a výkazu zisku a ztrát, případně cash flow. 

Výsledek získáme, pokud jednu účetní položku nebo skupinu položek podělíme 

položkou jinou. Jedná se tedy vlastně o poměr mezi účetními položkami rozvahy 

a výkazu zisku a ztrát. Vstupní údaje jsou ovlivněny vstupními údaji, které jsou 

do určité míry ovlivněny pohledem konkrétního analytika (2, s. 53). 

Ze zkušenosti vyplývá, že se osvědčilo pouze několik podstatných poměrových 

ukazatelů (1, s. 84). 

 

Obrázek 3 Členění poměrových ukazatelů 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 2, s. 54) 

1.5.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita je často zaměňována s pojmem likvidnost majetku. Vyjadřuje ovšem 

schopnost podniku včas hradit své běžné závazky. Při nedostatku likvidních aktiv často 

nastává platební neschopnost, případně situace může eskalovat až k zániku podniku. 

Naopak při vysoké likviditě dochází k neefektivnímu využití finančních prostředků. 

Takto vázaná aktiva ve výsledku snižují rentabilitu vlastního kapitálu. (2, s. 54 - 55). 



 

22 

 

Řízení likvidity je proto důležitou součástí celkové firemní politiky, obzvláště pro 

podniky, které čelí tržním strachům (4, s. 1777 - 1804).   

Likvidnost vyjadřuje vlastnosti a míru obtížnosti přeměny majetku v peněžní 

prostředky. U likvidity stejně jako u ostatních ukazatelů je třeba zaměřit její úroveň 

podle cílové skupiny. Obecně dělíme ukazatele na likviditu okamžitou, pohotovou 

a běžnou (2, s. 54 - 55). 

1.5.1.1 Okamžitá likvidita 

Likvidita I. stupně, v některých zdrojích je označována také jako likvidita hotovostní. 

Představuje peněžní prostředky v pokladně a na bankovních účtech, šeky a volně 

obchodovatelné cenné papíry. Lze si tedy tento pojem představit jako „peníze“, které 

jsou „okamžitě“ k dispozici (2, s. 55). 

 

Rovnice 4  Okamžitá likvidita 

(Zdroj: 2, s. 55) 

V ideálním případě by měla výsledná hodnota nabývat hodnot v rozmezí 0,2 – 0,5 (1, s. 

92). Dle jiného zdroje je ideální hodnota poněkud odlišná. Autor doporučuje, aby 

okamžitá likvidita nabývala hodnot od 0,6 do 1,1 (2, s. 55).  

1.5.1.2 Pohotová likvidita 

„Vyjadřuje schopnost podniku vyrovnávat závazky bez prodeje zásob, které jsou 

považovány za nejméně likvidní zdroj“ (6, s. 75). Likvidita II. stupně (tzv. Acid test) 

vyjadřuje schopnost splatit své závazky, aniž by byl nutný prodej zásob oběžného 

majetku (2, s. 56). 

 

Rovnice 5 Pohotová likvidita 

(Zdroj: 2, s. 55) 

 
Ideálním řešením mezi čitatelem a jmenovatelem by měl představovat poměr 1 : 1 - 1,5.  

Velké množství pohotových prostředků vede k neefektivitě z investičního pohledu. 

Zmiňované prostředky jsou vázány namísto investice, která by měla potenciál zisků 
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v podobě výnosových úroků. V opačném případě, tedy při nízké hodnotě, hrozí 

nedůvěra ze strany věřitelů (2, s. 56). 

1.5.1.3 Běžná likvidita 

„Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku 

nebo také kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých 

závazků“ (2, s. 56). Likvidita III. stupně dává představu o tom, že za předpokladu 

přeměny veškerých oběžných aktiv v peněžní prostředky je podnik schopen splatit 

veškeré své závazky věřitelům (2, s. 56). 

 

Rovnice 6 Běžná likvidita 

(Zdroj: 1, s. 91) 

Tzv. Current ratio nabývá obvykle hodnot 1,5 – 2,5. Z výpočtu je vhodné vynechat 

neprodejné zásoby, pohledávky po splatnosti a také položku nedobytných pohledávek. 

Zmíněné položky do jisté míry zkreslují skutečnost. Jednonásobek, případně méně než 

jednonásobek poměru čitatele a jmenovatele, představuje velké riziko pro společnost 

obecně (1, s. 91 - 92).  

1.5.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita po překladu do českého jazyka znamená výnosnost. Představuje výnosnost 

investovaného kapitálu (6, s. 72). Komplexně hodnotí efektivnost a efektivitu 

hospodaření podniku. Získáme pomocí těchto ukazatelů informaci, zda je výhodnější 

pracovat s cizími nebo vlastními zdroji. Patří mezi nejčastěji v praxi používané 

ukazatele (12, s. 33). 

1.5.2.1 Rentability tržeb 

Čitatel představuje položku zisku před zdaněním, po zdanění nebo zisk před zdaněním 

a úroky (1, s. 98).  

Měří, kolik připadne korun zisku na jednu korunu tržeb (9, s. 73 – 74). 

 

Rovnice 7 Rentabilita tržeb 

(Zdroj: 1, s. 98) 
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Vyjadřuje ziskovou marži. Výslednou marži je vhodné porovnat s oborovými 

a produktovými průměry. K porovnání je doporučeno použít EBIT, aby bylo možné 

se vyhnout diferenciacím v daňové soustavě a kapitálové struktuře podniků (1, s. 98). 

1.5.2.2 Rentabilita celkového kapitálu 

ROA (return on assets) odráží výnosnost kapitálu. Měří tedy celkovou efektivnost 

podniku (2, s. 59). 

 

Rovnice 8 ROA 

(Zdroj: 2, s. 59) 

Do čitatele je možné umístit EBIT, který zajistí lepší relevantnost a porovnatelnost 

výsledků s ostatními podniky (1, s. 99). 

1.5.2.3 Rentabilita vlastního kapitálu 

Ukazatel měří výnosnost kapitálu, který byl vložen vlastníky podniku (1, s. 100). 

 

Rovnice 9 ROE 

(Zdroj: 1, s. 100) 

 

1.5.2.4 Rentabilita investovaného kapitálu 

Slouží k měření celkové efektivnosti podniku (2. s. 59).  Neexistuje jednotný názor na 

tento ukazatel. Nejčastěji je použit jako ukazatel, který měří výnosnost dlouhodobého 

kapitálu, který je vložen do majetku firmy (1, s. 101). 

 

Rovnice 10 ROI 

(Zdroj: 1, s. 101) 

1.5.2.5 Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

Ukazatel komplexně hodnotí efektivnost podniku. Výsledkem je určitá míra zhodnocení 

veškerých aktiv společnosti financovaná vlastními i dlouhodobými cizími zdroji. 

Do dlouhodobých dluhů jsou řazeny emitované obligace, vlastní kapitál a dlouhodobé 

bankovní úvěry (2, s. 60). 
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Rovnice 11 ROCE 

(Zdroj: 11, s. 77) 

 

1.5.3 Ukazatele zadluženosti 

Následující ukazatele nám říkají, jaká část majetku firmy je financována cizím 

kapitálem (13, s. 63). Obecně platí pravidlo, které říká, že čím vyšší zadluženost podnik 

má, tím vyšší podstupuje riziko. Na druhou stranu je určitá míra zadluženosti žádoucím 

jevem a to z důvodů, že cizí kapitál je levnější než vlastní. Tento jev vysvětluje daňový 

štít nebo také daňový efekt (1, s. 84 – 85). 

1.5.3.1 Celková zadluženost 

Ukazatel zadluženosti, je v povědomí také jako ukazatel věřitelského rizika, poukazuje 

na to, jaké riziko hrozí věřitelům v případě likvidace podniku. Toto riziko je ovlivněno 

podílem vlastního kapitálu na celkových aktivech společnosti (13, s. 63). Věřitelé, 

na rozdíl od vlastníků, upřednostňují nízkou hodnotu ukazatele (2, s. 65).  U celkové 

zadluženosti hraje velkou roli příslušnost k odvětví. Optimální hodnotou se jeví 

zadlužení ve výši 30 – 60 % (1, s. 85). 

 

Rovnice 12 celková zadluženost 

(Zdroj: 14, s. 64) 

1.5.3.2 Koeficient samofinancování 

Znázorňuje, v jaké výši jsou aktiva financována vlastním kapitálem. Cenou za úvěr 

je úrok, který je placen bance. Výše úroků roste s dobou, na kterou podnik úvěr získá. 

Věřitelům roste riziko, že o své prostředky budou přicházet. Z tohoto tvrzení je možné 

odvodit, že za krátkodobé úvěry bude zaplaceno ve výsledku méně, než za střednědobé 

nebo dlouhodobé. Požadovaná hodnota se pohybuje okolo 50% (15). 

 

Rovnice 13 Koeficient samofinancování 
(Zdroj: 15) 
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1.5.3.3 Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí zjišťuje, zda je úrokové zatížení stále pro firmu únosné. 

Poměr mezi ziskem a nákladovými úroky by měl být minimálně podle doporučených 

hodnot v poměru 3:1. Říká tedy, kolikrát je zisk vyšší než úroky (2, s. 65). 

 

 
Rovnice 14 Úrokové krytí 

(Zdroj: 2, s. 65) 

1.5.3.4 Doba splácení dluhů 

Dalším, neméně významným ukazatelem zadluženosti, je doba splácení závazku, který 

vyjadřuje dobu, za jakou je při stejné výkonnosti podnik schopen zaplatit z provozního 

cash flow své závazky. Klesající tendence ukazatele značí optimální situaci (1, s. 87). 

 

Rovnice 15 Doba splacení dluhů 

(Zdroj: 1, s. 87) 

1.5.4 Ukazatele aktivity 

Cílem ukazatelů je zjistit, zda jednotlivé položky aktiv v rozvaze jsou přiměřeně velké 

vzhledem k poměru k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám podniku. 

Ukazatele je možné popsat jako obrat jednotlivých položek aktiv nebo pasiv (1, s. 103). 

Čím je položka oběžných aktiv větší, tím je potřeba více kapitálu (7, s. 150 – 151). 

1.5.4.1 Obrat aktiv 

Doporučená výše obratu aktiv je ovlivněna odvětvím. Obecně by výsledná hodnota 

měla dosahovat alespoň 1. Příliš nízký výsledek naznačuje neúměrnou vybavenost 

majetku (1, s. 104).  

 

Rovnice 16 Obrat aktiv 

(Zdroj: 1, s. 103) 

1.5.4.2 Doba obratu zásob 

Udává hodnotu (ve dnech) představující jeden obrat zásob. Jedná se o průměrný počet 

dnů, než jsou zásoby přeměněny prodejem nebo spotřebou. Ukazatel lze využít pro 

výpočet všech zásob nebo pouze jejich části (10, s. 62). 
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Rovnice 17 Doba obratu zásob 

(Zdroj: 1, s. 104) 

1.5.4.3 Doba obratu pohledávek 

Představuje ve dnech měřený časový úsek, po který je majetek ve formě pohledávek 

vázán v podniku. Tedy průměrný počet dnů, než jsou pohledávky splaceny. Optimální 

volbou se jeví doba přibližně stejná jako doba splatnosti faktur (2, s. 67). 

 

Rovnice 18 Doba obratu pohledávek 

(Zdroj: 1, s. 104) 

1.5.4.4 Doba obratu závazků 

Průměrný počet dní, než podnik zaplatí své dodavatelské faktury. Tedy dobu mezi 

nákupem zásob a jejich úhradou (15). 

 

Rovnice 19 Doba obratu závazků 

(Zdroj: 15) 

 

1.5.5 Ukazatele trží hodnoty 

Ukazatele také nazývané ukazatele kapitálového trhu. Na rozdíl od předešlých 

poměrových ukazatelů, tyto pracují s tržními hodnotami. Velmi dobře se hodí jako 

nástroj pro posouzení situace z investorského hlediska. Investoři, potencionální 

investoři pomocí tohoto nástroje mohou vyhodnotit návratnost svých investic (2, s. 68). 

Kapitálový trh je považován Kaloudou za nefunkční, z tohoto důvodů budou uvedeny 

pouze nejběžnější ukazatele (8, s. 68). 

 

Rovnice 20 P/E 

(Zdroj: 8, s. 68) 

Další ukazatelem tržní hodnoty je rovnice, kde je dosazena tržní cena akcie do čitatele 

a vlastní jmění na akcii do jmenovatele. 
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Rovnice 21 P/B 

(Zdroj: 8, s. 68) 

 
Price = cena 

Earnings = zisk 

Book value = účetní hodnota 

1.5.6  Ukazatele cash flow 

K analýze finančních toků poslouží ukazatele na bázi cash flow (13, s. 72). Pro účely 

vypracování finanční analýzy byly vybrány tyto dva ukazatele na bázi cash flow. 

1.5.6.1 Obratová rentabilita 

Udává, jak efektivně podnik hospodaří. Vyjadřuje, jak velké množství peněz generuje 

každá koruna obratu (2, s. 70). 

 

Rovnice 22 Obratová rentabilita z cash flow 

(Zdroj: 2, 70) 

1.5.6.2 Stupeň oddlužení 

„Ukazatel je indikátorem racionality finanční politiky podniku“ (2, s. 70). Doporučená 

hodnota ukazatele se pohybuje v rozpětí mezí 20 a 30 procenty. Je také často 

předkládán jako obrácená hodnota doby návratnosti úvěru (2, s. 70). 

  

 

Rovnice 23 Stupeň oddlužení z cash flow 

(Zdroj: 2, 70) 

1.6  Rozdílové ukazatele 

Slouží především k analyzování finanční situace firmy. Řízení likvidity probíhá pomocí 

rozdílových ukazatelů čisté pohotové prostředky a čistý pracovní kapitál (1, s. 83). 
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1.6.1 Čisté pohotové prostředky 

„Jedná se o rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými 

závazky“ (1, s. 84). Také málo likvidní oběžný majetek lze zahrnout do výpočtu. 

Způsob oceňování kapitálu hraje ve výpočtu svoji roli, neboť dokáže ovlivnit výslednou 

hodnotu (13, s. 38). 

 

Rovnice 24 Čisté pohotové prostředky 

(Zdroj: 15) 

1.6.2 Čistý pracovní kapitál 

Představuje oběžná aktiva ponížená o krátkodobé cizí zdroje. Výrazně ovlivňuje 

platební schopnost společnosti. Čistý pracovní kapitál představuje financování 

oběžných aktiv pomocí části aktiv dlouhodobých (1, s. 83). 

 

Rovnice 25 ČPK 

(Zdroj: 15) 

 

 

Obrázek 4 Čistý pracovní kapitál 

(Zdroj: vlastní pracování dle 1, s. 83) 
 

1.7  Analýza soustav ukazatelů 

Bankrotní a bonitní modely lze také označit jako modely včasné výstrahy či jako 

modely predikční. Poskytují schopnost předvídat možnou budoucnost a budoucí vývoj 
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podniku na základě vícefaktorové analýzy, kterou je nutno sestavit s ohledem 

na závislostí mezi vstupními a výstupními hodnotami.  

1.7.1 Bankrotní modely 

Souhrnně se bankrotní modely snaží informovat, zda nehrozí firmě bankrot. Blížící 

bankrot podniku může naznačovat hned několik faktorů. Mezi nejčastější faktory 

ohrožující existenci společnosti patří problém s likviditou třetího stupně, s hodnotami 

rentability celkového vloženého kapitálu a čistého pracovního kapitálu (2, s. 77). 

1.7.1.1 Altmanův model (Z – funkce) 

Model původně vznikl pro podmínky americké ekonomiky. Ekonomické podmínky 

v ČR nenaznačují, že by se měly nějak zásadně lišit od poměrů v americké ekonomice. 

Přesto již existuje model, který je upraven pro podmínky českých podniků (8 s. 71). 

a) Altmanova formule bankrotu pro a.s. 

Využitelné pro akciové společnosti veřejně obchodovatelné na burze. 

 

Rovnice 26 Altmanova formule pro a.s. 

(Zdroj: 8, s. 72) 

 – (oběžná aktiva – krátkodobé zdroje) / suma aktiv, 

 – nerozdělený zisk / suma aktiv, 

 – EBIT / suma aktiv, 

 – tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkového dluhu, 

 – tržby / suma aktiv,  

EBIT - zisk před zdaněním a úroky (8, s. 74). 

b) Model upravený pro podmínky českých podniků 

 
Rovnice 27 Altmanův model pro podmínky českých podniků 

(Zdroj: 8, s. 74 – 75) 

 – (oběžná aktiva – krátkodobé zdroje) / suma aktiv, 

 – nerozdělený zisk / suma aktiv, 

 – EBIT / suma aktiv, 

 – tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkového dluhu, 

 – tržby / suma aktiv, 

 – závazky po lhůtě splatnosti / výnosy (8, s. 74 – 75). 
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Výsledky v rozmezí do 1,2 jsou označovány jako pásmo bankrotu.  Hodnoty v rozmezí 

od 1,2 do 2,9 neznačí úspěch, ani podnik s problémy. Toto rozmezí je nazýváno šedou 

zónou. Pásmo prosperity představují hodnoty vyšší než 2,9 (2, s. 78). 

 

1.7.1.2 Index IN  

Indexy důvěryhodnosti, které si kladou za cíl obdobně jako Altmanův model vyhodnotit 

finanční zdraví firmy. IN Indexy vytvořené na základě analýzy jednoho tisíce českých 

podniků (2, s. 79). Index IN se postupně v letech vyvíjel. Modely známe pod označením 

IN95, IN99, IN01 a IN05 (8, s. 77 - 78). 

Index IN05 

IN05 je aktualizací indexu IN01, 

 

Rovnice 28 Index IN05 

(Zdroj: 8, s. 77) 
A – celkový kapitál / cizí kapitál, 

B – EBIT / nákladové úroky, 

C – EBIT / celkový kapitál, 

D – výnosy celkem (tržby) / celkový kapitál, 

E – oběžná aktiva / krátkodobé závazky (8, s. 77). 

Vyhodnocení modelu: 

IN > 1,6 značí dobré výsledky finančního zdraví, 

0,9 > IN ≤ 1,6 vyrovnané šance na bankrot, 

IN ≤ 0,9 vážně finanční problémy (8, s. 78). 

1.7.2 Bonitní modely 

Stejně jako bankrotní modely sledují finanční zdraví společnosti. Umožnují porovnání 

podniků ve stejném oboru podnikání. Modely jsou ve vysoké míře závislé na kvalitě 

zpracování poměrových ukazatelů (2, s. 76 – 82). 

 



 

32 

 

1.7.2.1 Kralickův Q – test 

Kralickovým rychlý testem je vyhodnocována finanční a výnosová situace podniku 

pomocí bodového nebo známkového ohodnocení (2, s. 137). 

Tabulka 4 Kralickův Q – test  

(Zdroj: vlastní zpracování dle 8, s. 81) 

Hodnota a hodnocení ukazatele 

Ukazatel velmi 

dobrý 
dobrý střední špatný 

ohrožen 

insolvencí 

Známka 1 2 3 4 5 

VK/ A kvóta vlastního 

kapitálu 
> 30 % > 20 % > 10 % < 10 % negativní 

(CF/T)*100 CF % 

podnikového výkonu 
> 10 % > 8 % > 5 % < 5 % negativní 

ROA (s úroky) 

rentabilita celkového 

kapitálu 

> 15 % > 12 % > 8 % < 8 % negativní 

Doba splácení dluhu v 

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

 

VK – vlastní kapitál 

A – suma aktiv 

T – tržby 

CK – cizí kapitál 

CF – cash flow 

ROA (s úroky) – (čistý zisk po zdanění + úroky z CK) / suma aktiv 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Část práce s názvem analýza současného stavu se bude týkat nejprve obecných 

informací, krátké historie o společnosti PRECHEZA a.s., následně bude provedena 

analýza okolí podniku a samotné konkrétní výpočty finanční analýzy. 

2.1  Údaje o společnosti 

Oblastí působnosti společnosti PRECHEZA a.s. je zejména chemický průmysl 

se zaměřením na výrobu a distribuci anorganických pigmentů. Největším výrobním 

artiklem podniku je titanová běloba označována jako Pretiox, která představuje 86 % 

celkového obratu společnosti. Mezi další produkty patří výroba kyseliny sírové, síranu 

železnatého a sádrovce. Pigmenty vyráběné společností mají velmi širokou paletu 

využití v mnoha oborech, mezi něž patří například průmysl potravinářský, 

farmaceutický, kosmetický. Dále se výroky podniku používají ve stavebnictví a jsou 

součástí veškerých plastů, barev a nátěrových hmot. Vlaková a lodní logistika 

je klíčovou formou dopravy, která probíhá na velké vzdálenosti. Pouze necelá desetina 

veškeré chemické výroby je určena pro tuzemský trh. PRECHEZA Neustále prohlubuje 

spolupráci se středními a vysokými školami chemického zaměření. V současné době 

podnik zaměstnává více než 600 zaměstnanců. Podle Nařízení č. 800/2008 pro rozdělení 

podniků do kategorii se společnost řadí mezi velké podniky. 

2.1.1  Historie podniku 

Společnost vznikla v poslední dekádě devatenáctého století. Původně továrna vyráběla 

zemědělská hnojiva, kyselinu sírovou a superfosfát. Výroba anorganických pigmentu 

byla zahájena až v roce 1968. Od roku 2005 je podnik v majoritním vlastnictví 

HOLDINGU AGROFERT. 

 
Obrázek 5 Logo PRECHEZA a.s.  

(www.precheza.cz, 2020) 
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2.1.2  Základní údaje 

V tabulce níže jsou popsány základní údaje o podnikatelském subjektu společnosti 

PRECHEZA a.s. 

Tabulka 5 Základní údaje o podniku 

(Zdroj: 3) 

Základní údaje o podniku 

Název: PRECHEZA a.s. 

Sídlo: nábř. Dr. E. Beneše 1170/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

Právní forma: Akciová společnost 

Datum zápisu: 31. prosince 2005 

Základní kapitál: 1 000 000 000,- Kč 

Akcie: 1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve 

jmenovité hodnotě 1 000 000 000,- Kč 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných 

chemických směsí a prodej chemických látek a chemických 

směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 

Dozorčí rada: Zbyněk Průša 

Ing. Ivo Hanáček 

Ing. Oldřich Konečný, MBA 

Představenstvo: JUDr. Libor Široký 

Ing. Pavel Valášek 

Ing. Rostislav Pechál 
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2.2  Analýza okolí  

V této části bude užito znalostí z teoretické části práce. Nabyté dovednosti budou 

aplikovány na podnik PRECHEZA a. s.  

2.2.1 7S McKinsey 

Analýza bude zaměřena na posouzení jednotlivých bodů 7S. 

Strategie 

Strategii podniku je především udržení stabilního ekonomického růstu. Predikce na trhu 

s titanovou bělobou očekává v blízké době vyrovnání nabídky a poptávky. Z tohoto 

důvodu bude do budoucna důležitým faktorem cena. Podnik proto razí strategii 

snižování výrobních nákladů, ovšem toto opatření se netýká investic do výzkumu 

a vývoje. Společnost si je vědoma důležitosti těchto investic a to z důvodu, aby byla 

nadále konkurenceschopná. V současné době je situace na trhu práce vyhrocená 

z pohledu zaměstnavatele. Nízká nezaměstnanost a to i v regionu, kde je v porovnání 

s jinými regiony vysoká nezaměstnanost, vede společnost ke zvyšování mezd a zvýšené 

péči o zaměstnance. Nedostatek zaměstnanců by vedl ke snižování výnosů. 

Struktura 

Počtem zaměstnanců se podnik se svými více než 620 pracovníky řadí mezi velké 

podniky. PRECHEZA je akciovou společností, která je tvořena pouze jednou akcií 

vlastněnou ze 100 % koncernem Agrofert. V čele podniku stojí generální ředitel. 

Pod něhož patří finanční, výrobní, výkonný, personální ředitel. Jedná se o funkcionální 

organizační strukturu. 

Systémy 

Akciová společnost používá dualistický systém členění, který se skládá z valné 

hromady, představenstva a dozorčí rady, která je zároveň kontrolním orgánem. 

Důležitou roli v podniku hraje sytém řízení kvality, který má zajistit efektivní a kvalitní 

výrobu. Společnost využívá systém odměn založený na dobrém hospodářském výsledku 

ve formě finančního přilepšení zaměstnancům. Pracovníci mohou využívat příspěvků 

na vstupy do vybraných sportovních areálu, včetně městského plaveckého bazénu. 
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Vedoucí pracovníci mohou používat firemní automobily i k soukromým účelům. 

V areálu je zařízeno stravování pro zaměstnance za zvýhodněné ceny. 

Styl řízení 

Akciová společnost používá členění, které se skládá z valné hromady, představenstva 

a dozorčí rady. Valná hromada úkoluje ředitele, kteří déle rozdávají úkoly na své 

podřízené pracovníky. Takto úkolují další nadřízení své podřízené až do kompletního 

rozdělení. Společnost je součástí Agrofert Holdingu, z toho již vyplývá, že je jedná 

o autokrativní způsob řízen společnosti. Uvnitř podniku naopak převládá demokratický 

pohled na řízení. Vedoucí mají přirozený respekt před zaměstnanci, ovšem dokáží jim 

i naslouchat. 

Spolupracovníci  

V podniku je vykonáváno velké množství pracovních pozic. Patří sem například 

výrobní dělníci, opraváři, řidiči, elektrikáři, energetici, ekonomičtí a administrativní 

pracovníci. Od konce roku 2018 patří mezi zaměstnance i pracovníci gastronomických 

služeb. Často probíhají školení pro zaměstnance ohledně bezpečnosti práce 

v nebezpečném prostředí. Podnik dále zařizuje vzdělávací aktivity ve formě výuky 

cizích jazyků během pracovní doby. 

Schopnosti 

Společnost s již 120 letou tradici značí stabilní postavení na trhu s barvitými pigmenty. 

Hlavním cílem se udržet dosavadní úspěchy společnosti a také neustále navyšovat 

kvalitu a efektivitu výroby. Kvalifikace na příslušnou pracovní pozici je požadována. 

U výrobních dělníků je potřeba zajistit proškolení ohledně výroby a bezpečnosti práce. 

Výroba probíhá ve třísměnném nepřetržitém provozu. Pracovníci jsou motivováni 

finančním ohodnocením v případě dobrého hospodářského výsledku. 

Sdílené hodnoty  

Sdílené hodnoty úzce souvisejí s ostatními faktory. Hlavním cílem se udržet kvalitu 

a dosavadní úspěchy společnosti. Získat potencionální a udržet si dosavadní odběratele. 

V regionu je podnik chápan ve většině případů v kladném pojetí, ovšem často je možné 

se setkat s postoji, že komíny a výrobní haly kazí dojem a panoráma města. Lidé, včetně 

zaměstnanců přistupují ke společnosti jako ke stabilnímu zaměstnavateli. Výroba 
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je pod přísnou bezpečnostní kontrolou, aby se neopakovaly incidenty z minulých let. 

Zaměstnanci respektují své nadřízené a vědí, že za kvalitně odvedenou prací je čeká 

finanční odměna. 

2.2.2 SLEPT analýza 

Analýza okolí, která bude zaměřena především na okolí města Přerov a na celkový 

pohled na situaci v České republice. 

Sociologický faktor 

V Olomouckém kraji žije 632 015 obyvatel, z toho 42 558 přímo v Přerově. Hodnoty 

jsou platné k roku 2019. Obyvatele mezi 15 a 64 rokem tvoří 65,2 % z celkového počtu 

obyvatel. Počet obyvatel z dlouhodobého hlediska klesá rychlosti 2 – 4 ‰ 

na 1000 obyvatel. Tento faktor může do budoucna tvořit problém s nedostatkem 

pracovní síly. 

Legislativní faktory 

Podnik se musí řídit Obchodním zákoníkem a právním řádem České republiky. Dále 

Zákoníkem práce, z něhož bych chtěl poukázat především na Část V. o bezpečnosti 

práce. Výrobní pracovníci v podniku přicházejí do styku s nebezpečnými chemickými 

látkami. Patří sem například kategorie 68 - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU 

6840 - Čisté chemikálie a činidla, všeobecně. 

Ekonomické faktory 

Ke konci roku 2019 byla v Olomouckém kraji nezaměstnanost 2,5 %. Nezaměstnanost 

opět meziročně klesla, konkrétně o 9 p. b. Počet uchazečů o jedno volné pracovní místo 

byl 0,9 uchazeče. Okresní město Přerov patří mezi místa s nejnižší zaměstnaností 

v kraji, konkrétně 97 % (podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15 – 64 let). HDP v roce 

2019 vzrostlo oproti minulému roku o 2,4 %, nicméně v brzké době se očekává 

snižování rychlosti ekonomického růstu. Situace není do budoucna pro podnik přívětivá 

vzhledem k faktu, že podnik zaměstnává okolo 650 zaměstnanců. 

Politické faktory 

V České republice panuje zastupitelský demokratický systém založený na vládě více 

politických stran volených občany. Neustálé zpřísňování ekologických norem 
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a nařízení, které mají zapříčinit snížení množství oxidu uhličitého v ovzduší. Takovéto 

normy podniku značně ztěžují situaci již nyní.  

Technologické faktory 

Tyto faktory úzce souvisejí s politickými a ekologickými faktory. Podnik investuje 

poměrně velké částky do výzkumu a vývoje v oblasti efektivní ekologické výroby. 

Zvyšující se ceny Ilmenitu, klíčové suroviny k výrobě titanové běloby vedou výrobce 

k investicím do vývoje z důvodu zachování konkurenceschopnosti a zvyšování 

efektivity výroby. 

2.2.3 PORTER analýza 

Model sloužící ke zjištění možných rizik skládající se z pěti pohledů na oblast 

konkurence. 

Konkurenční podnikatelské subjekty 

Možnou hrozbou může být ztráta podílu na trhu s titanovou bělobou. Ve svém oboru 

patří podnik spíše ke středně velkým podnikům. V České republice společnost nemá 

konkurenci, proto je nutné se zaměřit na konkurenci v Evropě, případně v celosvětovém 

měřítku. Největší evropskou konkurencí je společnost Venator se svoji továrnou 

v Německu a Cinkarna s výrobou ve Slovinsku. Největším hráčem na trhu je společnost 

Cristal s výrobou zejména v Americe, Africe a Asii. Část výroby také probíhá 

v Rakousku a Beneluxu. Přestože není konkurence malá, PRECHEZA má již 

vybudované stabilní postavení na trhu. 

Nová konkurence 

Vstup na tento trh je poněkud obtížný. Na trhu se vyskytuje pouze několik desítek 

konkurenčních podniku, ovšem ve valné většině a jedná o podnik s dlouhou historií 

a stabilním postavením na trhu. Pro zajištění výroby je potřeba velkého množství 

počátečního kapitálu, oprávnění ve formě ekologických nařízení, dále zajištění logistiky 

a vhodného dodavatele. Dostat se na trh s titanovou bělobou je z těchto důvodů velmi 

dlouhá a finančně náročná cesta. Ze strany konkurence tedy nelze očekávat zásadnější 

riziko. 
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Dodavatelé 

Dodavatelé Ilmenitu jsou úzce spojena s ložisky. S dodavatelskými společnostmi 

je potřeba udržovat vřelé vztahy a to z důvodu, že světové zásoby klíčové suroviny 

se začínají tenčit. Výběr dodavatelů je z těchto důvodů značně ztížen, často zde hraje 

roli také politika dodavatelských zemí. Mezi dodavatele patří EO Paint, Čína, dále 

dodavatelé z Ruska a Ukrajiny.  

Odběratelé 

Společnost nemusí mít strach z odběratelských rizik. Příčinou je výroba s téměř 

neomezenou škálou použití. Výrobky jsou základní složkou téměř všech věcí, které 

obsahují barevné pigmenty. V případě dodržení kvality výroby nemusí mít podnik 

starost o dodavatele. Mezi velké odběratelské trhy patří například Mexiko, 51 % odbytu 

tvoří západní Evropa. 

Substituty 

Budoucí riziko spojené se snižováním světových zásob a hledaní nové technologie 

výroby barviv, zejména pigmentů bílé barvy. V současné době mohou odběratelé 

substituovat pouze změnou dodavatele, a volit tak požadovanou kvalitu a určení 

výrobků. 

2.3  Finanční analýza 

V praktické části této práce se budeme věnovat konkrétním výpočetním metodám 

popsaných v teoretické části práce. Analýza zhodnocuje výsledky dosažené firmou 

v letech 2014 – 2018. Užity budou účetní výkazy, konkrétně výkazy rozvahy, zisků 

a ztrát a cash flow.  

2.3.1 Stavové ukazatele 

Stavové ukazatele slouží k analyzování vývojových trendů. Výsledkem je procentní 

rozbor jednotlivých položek výkazů (1, s. 67). 

2.3.1.1 Horizontální analýza 

K dalšímu posouzení bude využito horizontální analýzy aktiv, pasiv a výkazu zisků 

a ztrát. 
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Tabulka 6 Horizontální analýza aktiv 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

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

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

celkem 
572365 19,96 136269 3,96 796836 22,28 -40558 -0,93 

Pohl. za 

upsaný ZK 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý 

majetek 
289617 18,76 94472 5,15 123809 6,42 -382193 -15,71 

DNM 4954 29,23 -4262 -24,16 1378 7,81 17452 47,86 

DHM 325825 22,19 98734 5,5 122431 6,47 364831 15,33 

DFM -41166 -71,02 0 0 0 0 0 0 

Oběžná 

aktiva 
279524 21,4 41238 2,57 673932 41,02 -429394 -22,75 

Zásoby 17107 2,46 -92481 -12,98 75871 12,23 177937 20,36 

Pohledávky 288979 54,79 -193247 -23,67 471399 75,65 -319181 -41,17 

Dlouhodobé 

pohledávky 
-72 -23,23 -60 -25,21 7343 4225,28 27479 465,36 

Krátkodobé 

pohledávky 
289111 54,86 -193187 -23,67 471577 75,7 -346660 -31,89 

Peněžní 

prostředky 
-26622 -26,77 326966 448,87 126274 31,58 -288148 -57,67 

Peníze 144 233,33 88 34,92 -170 -50 59 74,24 

Bankovní 

účty 
-26766 -26,94 326878 450,31 126444 31,65 -288207 -45,20 

Čas. rozl. 

aktiv 
3224 122,82 559 9,56 -517 -8,07 6553 211,24 

Největší skok zaznamenal dlouhodobý nehmotný majetek v roce 2018, kdy došlo 

k nákupu velkého množství nového firemního softwaru. Dlouhodobý kolísavý DFM 

byl ovlivněn půjčkou v roce 2011. V průběhu let docházelo jejich splátkám, nejvyšší 

splátku podnik zaznamenal v roce 2014, procentuálně potom nevyšší změna položky 

nastala o rok později. Úvěr byl poskytnut firmě Precheza Titanium Dioxide v cizí 

dolarové měně. K úspěšnému umoření došlo o čtyři roky později od jejího poskytnutí. 

Z analyzovaného období je zřejmé, že aktiva mají rostoucí tendenci s výjimkou 

přechodu let 2017 - 2018, kdy došlo k lehkému poklesu z důvodu poklesu oběžného 

majetku o 22,75 %. Tuto nuanci způsobilo především poskytnutí půjčky koncem roku 

2017 spřízněné osobě, kdy došlo ke skokovému nárůstu krátkodobých pohledávek. 

Dlouhodobý majetek, v průběhu celého období rostl průměrným tempem 3,65 % za rok. 

Největší změnu zaznamenala oběžná aktiva v letech 2016 - 2017, konkrétně zvýšení 

o 41,02 %. Změna mezi lety 2017 a 2018 byla z hlediska krátkodobých pohledávek 
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nižší o 31,89 %. Přesto tato informace je zavádějící. Po podrobnějším zkoumání bylo 

zjištěno, že hlavní položka, pohledávky z obchodních vztahů, zaznamenala pozitivní 

nárůst o 8,26 %. Tomuto výsledku přispěla i vysoká poptávka po titanové bělobě, která 

je hlavním produktem společnosti. K nejvyššímu propadu pohledávek došlo mezi lety 

2017 a 2018, a to o 41,17 %. Nestabilita dlouhodobých pohledávek poukazuje 

na nevyrovnanou platební schopnost zákazníků.  S nárůstem peněžních prostředků 

v roce 2016 souvisí také vyzvednutí finančních prostředků získaných v dražbě akcií 

v roce 2012. Z pohledu aktiv pozitivně působí zvyšování dlouhodobých aktiv, kde 

se projevovala investiční aktivita od období 2014 – 2015 do konce roku 2018.  

 

Graf 1 Vývoj aktiv v čase 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Graf výše popisuje neustále rostoucí položky stálých a oběžných aktiv. Zanedbatelnou 

změnu tvoří ostatní aktiva. Předposlední analyzované období je zajímavé tím, že oběžná 

aktiva jsou vyšší než stálá aktiva. Toto bylo způsobeno velkým výkyvem položky 

krátkodobých pohledávek. 
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Tabulka 7 Horizontální analýza pasiv 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

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

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

Pasiva celkem 572365 19,96 136269 3,96 796836 22,28 -40558 -0,93 

Vlastní kapitál 574973 27,8 307746 11,64 462852 15,69 196976 -5,46 

Základní 

kapitál 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ážio a kap. 

fondy 
4872 -115,18 -316 -49,22 32239 9889,26 -34146 -104,9 

Fondy ze zisku 144 0,07 -216306 -97,82 -252 -5,24 413 9,06 

VH min. let 319379 66,87 592909 74,39 50855 3,66 130112 0,09 

VH běž. úč. 

období 
250578 67,05 -68541 -10,98 380010 68,38 100597 8,28 

Cizí zdroje -11388 -1,42 -171027 -21,68 334434 54,13 -240289 -25,23 

Rezervy 21108 33,14 -26125 -30,81 42841 73,01 29968 29,52 

Dlouh. závazky 34531 164,43 16546 29,8 25141 34,88 14930 15,35 

Krát. závazky 291856 81,84 -161448 -24,9 266452 54,71 -285187 -37,84 

Bank. úvěry  -95969 -26,74 -134719 -51,24 280445 218,76 -408640 -100,00 

Časové 

rozlišení 
8780 0 -450 -5,13 -450 -5,4 2755 0,35 

 

Z pohledu pasiv bylo období  2017 - 2018 slabším obdobím. Došlo zde ke snížení 

položek vlastní kapitál a cizí zdroje. Rekordním výsledkem z pohledu vlastního kapitálu 

se stala změna z roku 2014 na rok 2015, kdy došlo k nárůstu o 27,80 %, z důvodu velmi 

příznivého výsledku hospodaření s nárůstem o více než 66 %.  S nárůstem pohledávek 

v roce 2014 - 2015 došlo také ke značnému zvýšení krátkodobých závazků o 81,84 %. 

Vysoká poptávka po výrobcích vedla společnost také k větším nákupům materiálu 

a služeb. Změna z roku 2016 na rok 2017 z pohledu cizích zdrojů byla 54,13 %, a to 

z důvodu zvýšení krátkodobých závazků o 54,71 %, dále z důvodu nárůstu zadlužení 

vůči úvěrovým institucím o 218,76 %. Závazky vůči úvěrovým institucím společnost 

ve většině období snižuje a raději využívá vlastní zdroje. V posledním sledovaném roce 

společnost nevykazuje žádné závazky k úvěrovým institucím, což ovšem může vést 

k finanční neefektivitě. Dosavadní nárůst poptávky po výrobcích společnosti byl 

zasažen změnou v roce 2018. Závazky z obchodních vztahů se snížily o 43,86 %. 

Rok 2016 zaznamenal investice do vědy a výzkumu o celkovém objemu 241 mil. Kč. 
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Dlouhodobé závazky nečiní v absolutní hodnotě významnou položku, přesto byl 

odložený daňový závazek ve výši 21 000 tis. Kč.  

 

Graf 2 Vývoj pasiv v průběhu let 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Pasiva podniku lze ohodnotit celkově pozitivním vývojem. Graf uvedený výše sleduje 

vývoj hlavních položek pasiv. Zřejmý je pomalu zvyšující se podíl vlastních zdrojů vůči 

cizím zdrojům. Takovýto stav může vést k neefektivitě. Za určitých podmínek je lépe 

využívat více cizí kapitál. 
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Tabulka 8 Horizontální analýza VZZ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

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

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

Tržby z prodeje 

zboží 
1630 21,06 -900 -9,6 41141 485,67 -38375 -77,35 

Tržby z projede 

výrobků a 

služeb 

-66841 -2,23 90186 3,07 423274 13,99 204167 5,91 

Výkonová 

spotřeba 
353342 16,89 -570516 -23,33 13970 0,75 107568 5,82 

Osobní náklady 11207 4,11 14767 5,2 46251 15,49 45985 13,33 

Ostatní provozní 

výnosy 
692753 1413,7 -662967 -89,38 -31372 -39,82 717 1,77 

Ostatní provozní 

náklady 
73118 144,14 3674 2,97 -43266 -33,93 11875 16,16 

Provozní VH 261208 52,06 -194627 -25,51 541215 95,22 65577 5,91 

Výnosy z dlouh. 

fin. majetku 
1599 3,96 1441 3,43 2521 5,80 -3841 -8,35 

Nákladové 

úroky 
624 31,69 -920 -35,48 1058 63,24 -1731 -63,38 

Výnosové úroky 1135 32,81 723 15,74 -1342 -25,24 -701 -17,63 

Ostatní finanční 

výnosy 
-1355 -3,13 48107 114,53 -42767 -47,46 -3243 -6,85 

Ostatní finanční 

náklady 
5184 137,98 94561 1057,61 -4563 -4,41 -93336 -94,33 

Finanční VH  37035 -147,9 81300 677,67 -97669 -104,7 87281 1996,36 

Daň z příjmu 47665 46,26 -44786 -29,72 63536 59,99 52261 30,84 

VH před 

zdaněním  
298243 62,56 -113327 -14,62 443546 67,04 152858 13,83 

VH za účetní 

období  
250578 67,05 -68541 -10,98 380010 68,38 100597 10,75 

 

Provozní výsledek hospodaření vykazuje skokový růst téměř po celé analyzované 

období. Největší růst zaznamenalo období 2016/2017 s 95 %. Výjimku tvořilo pouze 

období 2015/2016 s propadem o 25,51 %. Výsledek hospodaření za účetní období stejně 

jako provozní výsledek hospodaření neustále narůstal. Pouze v období 2015 – 2016 

došlo k propadu o 10,98 %. Přelom na rok 2018 vykazoval nárůst položky „pouze“ 

o přibližně 11 %. Velký skok v položce tržby z prodeje služeb zaznamenal rok 2017, 

kdy došlo k nárůstu téměř o 500 %. Tento jev ovšem způsobil velkou změnu jen 

zdánlivě. Poměrově k celkovým tržbám společnosti se nejedná o zásadní změnu. 
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Graf 3 Vývoj výsledků hospodaření 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z vývoje grafu je parné, že provozní a účetní výsledek hospodaření zaznamenávají růst. 

Výjimku tvoří pouze finanční VH, který se po pohyboval v letech 2014 a 2017 

v záporných hodnotách. Takovýto výsledek je zcela běžný u nefinančních společností. 

Rapidní nárůst provozního a účetního výsledků hospodaření byl způsoben velkým 

rozdílem mezi výkony a výkonovou spotřebou. Pozitivní trend snižování nákladů 

a zvyšování výnosů v posledních dvou letech období ve formě výkonů lze pozorovat 

na grafu níže. Tento vývoj se projevil na přírůstu přidané hodnoty. Poměr výsledku 

hospodaření za účetní období, stejně jako provozní výsledek hospodaření neustále 

narůstal. Pro podnik poměrně velký skok zaznamenala analýza let 2016/2017, kdy rostla 

poptávka po titanové bělobě. 
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Graf 4 Vývoj výkonů a výkonové spotřeby 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové tržby rostly s velkou stabilitou. Mírný pokles o 2,17 % nastal pouze v období  

2014 - 2015. Pro podnik poměrně velký skok zaznamenala analýza let 2016/2017, kdy 

pozvolna rostla poptávka po titanové bělobě. Naopak náklady neustále klesaly 

s výjimkou v roce 2015. 

2.3.1.2 Vertikální analýza 

Druhým stavovým ukazatelem je vertikální analýza, která opět poslouží k dalšímu 

posouzení finanční situace v podniku. 

Tabulka 9 Vertikální analýza aktiv 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Aktiva 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Dlouhodobý majetek 53,81% 53,28% 53,89% 46,90% 56,16% 

DNM 0,59% 0,64% 0,49% 0,43% 0,84% 

DHM 51,20% 52,15% 52,92% 46,08% 54,93% 

DFM 2,02% 0,49% 0,47% 0,38% 0,39% 

Oběžná aktiva 46,10% 46,55% 45,93% 52,96% 43,55% 

Zásoby 24,25% 20,71% 17,33% 15,91% 20,17% 

Pohledávky 18,39% 23,73% 17,42% 25,03% 17,89% 

Dlouh. pohledávky 0,01% 0,01% 0,00% 0,17% 0,81% 

Krát. pohledávky 18,37% 23,72% 17,42% 25,03% 17,09% 

Peněžní prostředky 3,47% 2,12% 11,18% 12,03% 5,49% 
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Peníze 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Bankovní účty 3,46% 2,11% 11,17% 12,02% 5,48% 

Čas. rozl. aktiv 0,09% 0,17% 0,18% 0,13% 0,29% 

 

Ačkoliv je společnost PRECHEZA výrobním podnikem, tak oběžná aktiva po většinu 

období netvoří největší část z celkových aktiv. Pouze rok 2017 disponuje poměrem 

52,96 % k celkovým aktivům. Nejvíce je v podniku zastoupen dlouhodobý majetek, 

který je tvořen především stroji a budovami pro zajištění výroby. DM stabilně tvoří více 

než polovinu aktiv v letech 2014 – 2016 a 2018. Výjimku tvoří již zmiňovaný rok 2017, 

kdy byl dlouhodobý majetek v podobných hodnotách jako rok 2016, nicméně 

v posledním sledovaném období došlo k poměrně prudkému nárůstu oběžného majetku 

v důsledku zvýšení poptávky po výrobcích podniku. K tomuto faktu přispěla 

i skutečnost, že došlo k zastavení výroby u jedné konkurenční firmy ve Finsku. 

Tabulka 10 Vertikální analýza pasiv 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Pasiva 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Vlastní kapitál 72,10% 76,82% 82,50% 78,05% 83,29% 

Základní kapitál 34,86% 29,06% 27,96% 22,86% 23,07% 

Ážio a kapitálové 

fondy 
-0,15% 0,02% 0,01% 0,74% -0,04% 

Fondy ze zisku 7,70% 6,43% 0,13% 0,10% 0,11% 

VH min. let 16,65% 23,16% 38,86% 32,94% 36,24% 

VH běž. úč. období 13,03% 18,14% 15,54% 21,39% 23,91% 

Cizí zdroje 27,90% 22,93% 17,27% 21,77% 16,42% 

Rezervy 2,22% 2,46% 1,64% 2,32% 3,03% 

Dlouhodobé závazky 0,73% 1,61% 2,02% 2,22% 2,59% 

Krátkodobé závazky 12,43% 18,85% 13,62% 17,23% 10,80% 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 
12,51% 7,64% 3,58% 9,34% 0,00% 

Časové rozlišení 0,00% 0,26% 0,23% 0,18% 0,25% 

 

Vlastní kapitál společnosti tvoří největší podíl pasiv. Největší podíl měl v roce 2018, 

kdy tvořil 83,29 % celkových zdrojů krytí majetku. Základní kapitál představoval 

po všechna období průměrně asi jednu čtvrtinu pasiv. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období měl rostoucí tendenci. Největšího podílu 23,91 % bylo dosaženo v roce 

2018. Nízký podíl cizích zdrojů krytí posílený o stále se snižující tendenci poměru vede 
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k neefektivnímu poměru vlastních a cizích zdrojů. Rok 2017 zaznamenal z pohledu 

cizího kapitálu lehký narůst na 21,77 %, z důvodu zvýšení poměru bankovních úvěrů 

a krátkodobých závazků na celkových pasivech. Naproti tomu poslední sledovaný rok 

nebylo užito žádného bankovního úvěru. Společně s poklesem poměru krátkodobých 

závazku podnik zaznamenal pokles poměru cizích zdrojů k celkovým pasivům. 

Tabulka 11 Vertikální analýza VZZ, výnosy 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výnosy 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Výkony 94,78% 76,92% 93,21% 94,56% 95,96% 

Tržby za prodej zboží 0,25% 0,25% 0,25% 1,39% 0,27% 

Ostatní provozní výnosy 1,56% 19,36% 2,19% 1,13% 1,11% 

Výnosy z dlouh. FM 1,28% 1,11% 1,30% 1,29% 1,14% 

Výnosové úroky 0,11% 0,12% 0,16% 0,11% 0,09% 

Ostatní finanční výnosy 1,38% 2,03% 2,70% 1,32% 1,19% 

 
Největší výnosovou položku představují výkony a to z charakteru, že firma 

PRECHEZA je výrobním podnikem. Druhou největší položku tvoří ostatní provozní 

výnosy, přestože dosahuje nízkých hodnot. Rok 2015 zaznamenal vybočení z klesající 

tendence s hodnotou podílu na výkonech pouze ve výši 76,92 %. Tento jev je způsoben 

přijatým pojistným plněním, kdy nárazově došlo ke změně poměru, přestože výkony 

v absolutní hodnotě nezaznamenaly výraznou změnu. S tímto jevem souvisí velký 

nárůst ostatních provozních výnosů v roce 2015. Všechny sledované položky vykazují 

velmi stabilní výsledky v průběhu celého sledovaného období. 
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Graf 5 Výnosy v roce 2018 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu je jasné, že výkony představují více než 90 % celkových výnosů podniku. 

Z čehož vyplývá, že prodej vlastních výrobků tvoří zcela podstatnou roli ve fungování 

podniku. 

 
Tabulka 12 Vertikální analýza VZZ, náklady 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Náklady vynaložené na 

prodané zboží 
0,29% 0,26% 0,30% 1,74% 0,35% 

Výkonová spotřeba 79,28% 85,36% 70,58% 78,06% 68,35% 

Osobní náklady 10,33% 9,91% 11,25% 14,26% 13,67% 

Daně a poplatky 0,39% 0,37% 0,42% 0,47% 0,40% 

Ostatní provozní 

náklady 
1,92% 4,32% 4,80% 3,48% 2,98% 

Nákladové úroky 0,07% 0,09% 0,06% 0,11% 0,03% 

Ostatní finanční 

náklady 
0,14% 0,31% 3,90% 4,09% 0,20% 

Daň z příjmu 3,91% 5,26% 3,99% 7,00% 7,76% 
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Podnik je výrobní společnost. Z tohoto důvodu největší podíl na celkových nákladech 

v letech 2014 - 2018 jednoznačně tvořila položka výkonová spotřeba. Největší podíl 

zaznamenal druhý sledovaný rok, kdy podíl položky na nákladech představoval 

85,36 %. Jako pozitivní jev lze označit snahu o postupný pokles zmíněné položky.  

Druhou největší nákladovou položku tvoří osobní náklady, kam patří například mzdy 

pracovníků, zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem. Zvyšující 

se náklady na daň z příjmu úměrně souvisejí se zvyšujícím se ziskem společnosti. 

 

Graf 6 Přehled nákladů v roce 2018 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf přehledu nákladů pomocí vertikální analýzy vizuálně ukazuje poměr jednotlivých 

nákladů na celkových nákladech v roce 2018. Vysoký podíl výkonové spotřeby, která 

je tvořena především spotřebou materiálu a energii ukazuje na výrobní podnik.  
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Graf 7 Vývoj nákladů a výnosů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Poslední graf vertikální analýzy ukazuje vývoj celkových nákladů a výnosů společnosti. 

Náklady zaznamenaly klesající trend, výnosy naopak spíše rostoucí trend. 

2.3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Velmi důležitou a také často využívanou metodou je analýza pomocí poměrových 

ukazatelů. Je vhodným nástrojem pro porovnání výsledků s oborovými průměry. 

2.3.2.1 Ukazatele likvidity 

V rámci práce byly zvoleny ukazatele okamžité, běžné a pohotové likvidity. Zmíněné 

ukazatele zkoumají, jak rychle je firma schopna hradit své krátkodobé závazky.  

Likvidita 1. stupně 

Okamžitá likvidita v roce 2014 – 2015 dosahovala v poměru nižších hodnot. Ve druhém 

sledovaném roce nebylo doraženo doporučené hodnoty v rozmezí 0,2 – 0,5. Nicméně 

tendence k růstu s výjimkou roku 2015 je zde očividná. Velký skok nastává v roce 

2016, kdy ukazatel dosahuje hodnoty 0,84. V roce 2016 došlo téměř po roce k obnovení 

výroby kyseliny sírové. Po havárii bylo vyplaceno pojistné plnění od pojišťovny. 

Poslední dva sledované roky jsou po skoku naopak na vyšší úrovni, něž je doporučeno. 

Dochází tedy k nedostatečnému využití volných prostředků. 
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Tabulka 13  Okamžitá likvidita, výpočet 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Okamžitá likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnota likvidity 0,28 0,11 0,84 0,70 0,51 

Oborový průměr 0,14 0,26 0,27 0,34 0,21 

Odchylka od průměru 0,14 -0,15 0,57 0,36 0,30 
 

Likvidita 2. stupně 

Pohotová likvidita vyjadřuje schopnost splatit své závazky, aniž bychom se zbavovali 

oběžných aktiv. Doporučeným výsledkem se zdají být hodnoty v rozpětí od 1 do 1,5. 

Sledovaný podnik dosahuje všechny sledované roky hodnot vyšších než 1,5. Poměrně 

vysoké hodnoty jsou dobrým znamením pro věřitele. V některých letech je dosaženo 

dokonce dvakrát vyšších výsledků v porovnání s oborovými hodnotami. To znamená, 

že podnik by měl přebytečné prostředky investovat a zajistit tak výnos v podobě úroků. 

Tabulka 14 Pohotová likvidita, výpočet 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Pohotová likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnota likvidity 1,76 1,37 2,14 2,14 2,09 

Oborový průměr 0,85 1 0,97 1,07 0,91 

Odchylka od průměru 0,91 0,37 1,17 1,07 1,18 
 

Likvidita 3. stupně 

Běžná likvidita neboli likvidita třetího stupně má doporučené hodnoty stanovené 

v rozpětí 1,5 – 2,5. Vypočítané hodnoty opět dosahují vysokých. To znamená, 

že podnik je schopen bez problémů hradit své závazky včas. S výjimkou v roce 2015 

má ukazatel sestupnou tendenci, ovšem stále nabývá více než dvojnásobných hodnot 

v porovnání s oborovými průměry. Výsledky naznačují, že firma se snaží udržovat 

zásoby na vysoké úrovni. 

Tabulka 15 Běžná likvidita, výpočet 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Běžná likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnota likvidity 3,71 2,47 3,44 3,07 4,03 

Oborový průměr 1,26 1,50 1,44 1,60 1,55 

Odchylka od průměru 2,45 0,97 2,00 1,47 2,48 
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Následující graf popisuje vývoj jednotlivých likvidit v závislosti na čase. 

 

Graf 8 Vývoj likvidity 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Níže uvedený graf, znázorňuje úroveň jednotlivých ukazatelů likvidity v porovnání 

s oborovými průměry. 

 

Graf 9 Porovnání ukazatelů likvidity s oborovými průměry 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.3.2.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability srovnávají výnosnost investovaného kapitálu a hodnotí efektivnost 

hospodaření podniku. V tabulce níže jsou uvedeny vypočítané hodnoty ROS (rentability 

tržeb), ROA (rentabilita celkového kapitálu), ROE (rentability vlastního kapitálu) 

a ROI (rentability investovaného kapitálu). 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Do čitatele byl dosazen EBIT, který se považuje pro výpočet za doporučenou formu 

zisku. Díky neustálému nárůstu EBIT (s výjimkou v roce 2016) ukazatel neustále 

narůstá v celém sledovaném období. Výsledky jsou ve všech sledovaných letech 

podstatně vyšší než oborové průměry. Takovýto vývoj nelze jednoznačně určit, zda 

je kladný, či záporný. Vysoké hodnoty ROS nemusejí nutně znamenat negativní vývoj. 

Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2018, kdy dosáhla 34,35 %. 

Tabulka 16 Ukazatel ROS, výpočet 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

ROS 2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnota rentability 15,90% 26,40% 21,86% 31,66% 34,35% 

Oborový průměr 6,66% 11,59% 12,35% 15,84% 15,30% 

Odchylka od průměru 9,24% 14,81% 9,51% 15,82% 19,06% 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROA) 

ROA měří, jak efektivně podnik dokáže hospodařit se svým majetkem. Pro výpočet byl 

užit výsledek hospodaření před zdaněním, který byl navýšen o nákladové úroky, tedy 

EBIT. Až do roku 2015 neobvykle skokově rostoucí ukazatel. U firem s velkým 

množstvím aktiv často ukazatel nabývá nižších hodnot. Výkon podniku dosahuje velmi 

nadprůměrných hodnot a dochází neustále k narůstající tendenci ukazatele. Velký nárůst 

byl zaznamenán v roce 2016/2017, kdy tuto situaci způsobil především nárůst EBIT. 

Tabulka 17  Ukazatel ROA, výpočet 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

ROA 2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnota rentability 16,69% 22,60% 18,54% 25,33% 29,06% 

Oborový průměr 4,11% 9,40% 14,67% 14,82% 17,33% 

Odchylka od průměru 7,29% 7,93% 3,72% 8,00% 5,04% 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

ROE hodnotí výnosnost kapitálu, který byl vložen vlastníky podniku. Pro potřeby 

výpočtu byl do čitatele vzorce dosazen EAT, tedy výsledek hospodaření po zdanění. 

Hodnoty po celé sledované období dosahovaly lehce nadprůměrných hodnot. Výjimku 

tvoří rok 2016, kdy došlo k poklesu hodnoty, což je způsobeno nižším hodnotou EAT.  

Tabulka 18 Ukazatel ROE, výpočet 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

ROE 2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnota rentability 18,07% 23,62% 18,83% 27,41% 28,70% 

Oborový průměr 15,51% 22,02% 21,67% 21,29% 21,19% 

Odchylka od průměru 2,56% 1,60% -2,84% 6,12% 7,51% 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

ROI ukazatel rentability sloužící k měření celkové efektivnosti podniku. Doporučené 

hodnoty se pohybují od 12% výše. Obecně platí, že čím vyšší procento, tím lépe. 

Od roku 2014 podnik dosahoval velmi uspokojivých hodnot s rostoucí tendencí 

ukazatele, který je závislý na vývoji zisku. Pouze v roce 2016 došlo k poklesu hodnoty, 

ovšem přesto dosáhla nadprůměrného oborového výsledku. 

Tabulka 19 Ukazatel ROI, výpočet 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

ROI 2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnota rentability 22,24% 30,76% 22,33% 34,50% 32,58% 

Oborový průměr 10,99% 22,11% 18,25% 22,76% 19,96% 

Odchylka od průměru 11,25% 8,65% 4,08% 11,74% 12,62% 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

ROCE komplexně hodnotí efektivnost podniku. S výsledků je zřejmé, že společnost 

hospodaří s velkou efektivitou. Pro účely výpočtu byl užit EBIT. Podobně jako předešlé 

ukazatele jsou výsledky v letech 2014 – 2018 oborově nadprůměrné. Opět sledovaný 

rok 2016 dosáhl o něco horších výsledků z důvodu nižšího výsledku hospodaření. 

Společnost má v celém sledovaném období velmi nízké dlouhodobé dluhy, 

což způsobilo procentuální podobnost s ukazatelem ROI. 
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 Tabulka 20  Ukazatel ROCE, výpočet 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

ROCE 2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnota rentability 22,91% 28,81% 21,94% 31,56% 33,82% 

Oborový průměr 16,13% 24,72% 18,69% 26,49% 20,41% 

Odchylka od průměru 6,78% 4,09% 3,25% 5,07% 13,41% 

 

Následující graf popisuje vývoj všech vypočítaných ukazatelů rentability v závislosti 

na čase. 

 

Graf 10 Vývoj rentability 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

2.3.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Následující ukazatele představují míru financování cizím a vlastním kapitálem. Velkou 

vypovídací hodnotu mají především pro investory. 

Celková zadluženost 

Je důležitým ukazatelem jak pro dlužníky, tak i pro věřitele. Představuje podíl cizích 

zdrojů na celkových aktivech (13, s. 63). Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 

30 % - 60 % (1, s. 85). Podnik PRECHEZA dosahuje v celém období poměrně nízké 

úrovně zadlužení. Nejvyšší úrovně zadluženo bylo dosaženo v roce 2014, konkrétně 

27,90 %. Naopak nejnižší zadlužení dosáhla v účetním období 2018, kdy hodnota 

tohoto ukazatele byla pouze 16,43 %. Takto nízká úroveň zadlužení značí velkou 

stabilitu z věřitelského hlediska. V porovnání s oborem sledovaný podnik dosahuje 
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polovičních hodnot zadlužení v období 2014 – 2018.  V roce 2015 bylo zadlužení oproti 

oborovému průměru nižší o 29,81 %. 

Tabulka 21 Vývoj ukazatele zadluženosti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Celková zadluženost 2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnota 27,90% 22,93% 17,27% 21,77% 16,43% 

Oborový průměr 54,65% 52,74% 45,34% 38,74% 41,06% 

Odchylka od průměru -26,75% -29,81% -28,07% -16,97% -24,63% 

Koeficient samofinancování 

Již z výsledku celkové zadluženosti vyplývá, že ukazatel koeficientu samofinancování 

se bude pohybovat v nižších, než doporučených hodnotách. I zde platí, že hodnoty 

okolo 50 % se jeví jako dobré řešení. Podnik se v letech 2014 – 2018 pohyboval 

v rozmezí 72,10 % – 83,32 %, přičemž oborový průměr se pohyboval ve stejném 

období mezi hodnotami v rozmezí 42,32 % až 60,99 %. Společnost hradí své závazky 

zhruba ze ¾ pomocí vlastních zdrojů. Takto vysoká míra financování pomocí vlastních 

zdrojů může vést k neefektivitě. Cizí zdroje jsou často méně nákladnou cestou. 

Tabulka 22 Vývoj ukazatele samofinancování 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Koeficient 

samofinancovámí 
2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnota 72,10% 76,82% 82,50% 78,05% 83,32% 

Oborový průměr 42,32% 54,02% 56,16% 60,99% 58,52% 

Odchylka od průměru 29,78% 22,80% 26,34% 17,06% 24,81% 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel nám říká, kolikrát je zisk vyšší než nákladové úroky. Doporučená 

hodnota ukazatele je tři a více. Do čitatele byl využit zisk typu EBIT. Nízká zadluženost 

podniku vyhnala úrokové krytí do násobků, které jsou zcela mimo doporučenou hranici. 

Nejvyššího násobku bylo dosaženo v roce 2018, konkrétně 1259. Ovšem tento výsledek 

není negativním jevem, svědčí pouze o tom, že podnik financuje převážně pomocí 

vlastních zdrojů. 
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Tabulka 23 Vývoj ukazatele úrokové krytí 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Úrokové krytí 2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnota (krát) 243,1 299,9 396,5 405,7 1259,1 

 

Doba splácení dluhů 

Ukazatel představuje dobu v letech, za jakou se podnik schopen zaplatit své závazky 

z provozního cash flow. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2018, kdy byl podnik 

schopen podnik zaplatit dluhy z provozního cash flow za 0,56 roku. 

Tabulka 24 Vývoj ukazatele doba splácení dluhů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Doba splácení dluhů 2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnota (v letech) 1,16 1,60 0,57 0,85 0,56 

Následující graf poukazuje na poměr mezi ukazatelem celkové zadluženosti 

a koeficientem samofinancování, tedy poměr financování pomocí cizího a vlastního 

kapitálu podniku. 

 

Graf 11 Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.3.2.4 Ukazatele aktivity 

Měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Následující tabulka ukazuje 

vývoj ukazatelů aktivity v průběhu let. Nedostatečně množství vede k tomu, že podnik 

přichází o potencionální zakázky, které musí odmítat. Naopak přebytečně množství 

aktiv je nehospodárné, z důvodu vznikajících dodatečných nákladů.  

Obrat aktiv 

Udává hodnotu, kolikrát jsou tržby větší než celková aktiva. Společnost podle 

vypočtených hodnot nedosahuje minimální doporučené hodnoty 1,00. Minimální 

doporučenou hranici přesahuje pouze v roce 2014 s hodnotou 1,05. Ukazatel pod 

hranicí 1,00 značí neefektivní nakládání s majetkem, které vede k nadbytečným 

nákladům a poklesu zisku. Zhodnocení přebytečné výše majetku by bylo dobrým 

krokem. V porovnání s oborovými průměry je PRECHEZA pod úrovni průměru. 

Největší odchylky bylo dosaženo v roce 2015, kdy se podnik od průměru vybočil 

o 0,41 násobku. 

Tabulka 25 Ukazatel obratu aktiv, výpočet 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Obrat aktiv 
2014 2015 2016 2017 2018 

(krát obrátek za rok) 

Hodnota aktivity 1,05 0,86 0,85 0,80 0,85 

Oborový průměr 1,31 1,27 1,19 1,09 0,92 

Odchylka od průměru -0,26 -0,41 -0,34 -0,29 -0,07 

Doba obratu zásob 

Jedná se o průměrný počet dnů, než jsou zásoby přeměněny prodejem nebo spotřebou 

Udává hodnotu (ve dnech) představující jeden obrat zásob. Platí, že čím kratší doba 

obratu zásob, tím lepší je v podniku situace.  

Největší hodnoty za celé sledované období podnik dosáhl v roce 2015, kdy byl počet 

dní 87,09. Naopak nejlepšího výsledku bylo dosaženo s posledním sledovaném roce, 

kdy hodnota poklesla až na 71,60 dní. Klesající tendence značí dobrý vývoj ukazatele, 

ovšem v posledním období došlo k poměrně velkému nárůstu. Tomuto vývoji 

nenahrává ani fakt, že valná většina dodavatelů je od podniku vzdálena mnoho tisíc 

kilometrů.  
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Tabulka 26 Doba obratu zásob, výpočet 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Doba obratu zásob 
2014 2015 2016 2017 2018 

(dny) 

Hodnota aktivity 83,16 87,09 73,56 71,60 85,84 

Oborový průměr 48,98 49,86 52,12 56,91 74,18 

Odchylka od průměru 34,18 37,23 21,44 14,69 11,66 

Doba obratu pohledávek 

Optimální volbou se jeví doba přibližně stejná jako doba splatnosti faktur. Společnost 

vystavuje faktury převážně se splatností 60 dnů. Pokud dobu obratu pohledávek 

porovnáme s dobou obratu závazku tak zjistíme, že ve všech sledovaných obdobích 

je počet dní doby obratu pohledávek násobně vyšší než doba obratu závazků. V roce 

2014 je dosaženo nejlepšího výsledku 63,06 dní, naopak nejhoršího v roce 2017, 

konkrétně 112,61 dní. Roky 2014,2016 a 2018 se nacházejí pod oborovým průměrem, 

naproti tomu roky 2015 a 2017 dosahují hodnot oborově nadprůměrných. Z výsledných 

hodnot je zřejmé, že odběratelé ve velké míře nedodržují splatnost faktur. 

Tabulka 27 Ukazatel doba obratu pohledávek, výpočet 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Doba obratu pohledávek  

(dny) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnota aktivity 63,06 99,78 73,92 112,61 76,16 

Oborový průměr 83,96 72,23 76,21 78,47 80,72 

Odchylka od průměru -20,90 27,55 -2,29 34,14 -4,55 

Doba obratu závazků 

Doba obratu pohledávek by měla být nižší než doba obratu závazků. Vhodným stavem 

je navození finanční rovnováhy mezi dobou obratu závazků a pohledávek. U tohoto 

ukazatele si společnost vede velmi dobře. V období 2014 – 2018 PRECHEZA nijak 

významně nepřekračuje dobu splatnosti dodavatelských faktur a v porovnání 

s oborovými průměry si vede více než dobře. 35,27 dní je nejlepší hodnotou za celé 

analyzované období, získanou v roce 2014.  
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Tabulka 28 Ukazatel doba obratu závazků, výpočet 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Doba obratu závazků 

(dny) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnota aktivity 35,27 71,46 50,03 70,67 37,87 

Oborový průměr 63,04 97,78 109,53 107,93 115,99 

Odchylka od průměru -27,77 -26,32 -59,50 -37,26 -78,11 

 

Pokud se podíváme na dobu obratu závazků a pohledávek, zjistíme, že hodnota 

pohledávek je vyšší než hodnota závazků. Pokud tento jev přetrvá delší dobu, tak může 

vyvolat druhotnou platební neschopnost. U analyzované společnosti toto riziko není 

přílišnou hrozbou. Graf níže porovnává výsledné hodnoty aktivity v průběhu let. Přijaté 

faktury jsou ve většině případů se splatností 60 dnů. 

 

Graf 12 Vývoj ukazatelů aktivity v letech 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.3.2.5 Ukazatele na bázi cash flow 

Pro účely finanční analýzy budou vypočítány ukazatele obratové rentability a stupně 

oddlužení. 

Obratová rentabilita 

Hodnoty ukazatele v čase dosahují dobrých hodnot s výjimkou v roce 2015, kdy došlo 

k mírnému poklesu ukazatele. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo opět v roce 2016, kdy 
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došlo ke značnému nárůstu provozního cash flow o 542 364 tis. Kč. Kladné výsledky 

ukazují na skutečnost, že podnik je schopen vytvářet finanční přebytky. 

Tabulka 29 Obratová rentabilita 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

Obratová rentabilita 21,17% 14,91% 32,35% 28,68% 28,23% 

  

Stupeň oddlužení 

Podnik ve všech sledovaných letech násobně přesáhl doporučené hodnoty mezi 

20 a 30 %. Nejvyšší hodnoty téměř 160 % bylo zjištěno v období 2016, to bylo 

způsobeno nízkými cizími zdroji, především značným poklesem dlouhodobých 

bankovních úvěru a výpomocí. Schopnost podniku hradit závazky pomocí vlastních 

zdrojů je zde očividná. Platební neschopnost podniku je vyloučena. Hodnoty přímo 

souvisí s výši cizího kapitálu. 

Tabulka 30 Stupeň oddlužení 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

Stupeň oddlužení 79,64% 55,68% 158,89% 105,40% 145,33% 

 

2.3.3 Rozdílové ukazatele 

Dalšími poměrovými ukazateli jsou čistý pracovní kapitál a čisté pohotové prostředky. 

Čistý pracovní kapitál 

U tohoto ukazatele platí obecné pravidlo, že čím vyšší je jeho hodnota, tím má podnik 

větší schopnost hradit své finanční závazky. Mezi roky 2014 – 2015 došlo k poklesu 

čistého pracovního kapitálu, přesto hodnoty dosahují velmi dobrých výsledků.  

Tabulka 31 ČPK 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Čistý pracovní 

kapitál 

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

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

Hodnoty -12332 -1,28 202686 21,26 407092 35,22 -144207 -9,22 

Oborový 

průměr 
-11 507 -38,47 1 642 -8,91 9 906 59,11 3 805 -14,27     
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K přerušení růstu ukazatele došlo při porovnání změny mezi lety 2017/2018. Velký 

nárůst krátkodobých pohledávek a závazků v období 2016/2017 způsobil zvýšení 

ukazatele o 35,22 %. 

Tabulka 32 ČPK 2 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Čistý pracovní kapitál 2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnoty 965 610 953 278 1164964 1 563 056 1 418 849 

Oborový průměr 29 906 18 399 16 758 26 664 22 858 

Čisté pohotové prostředky 

Hodnoty ČPP v průběhu sledovaného období v letech 2014 až 2018 dosahovaly 

záporných hodnot. Jedná se o jev, který nepřispívá finančnímu zdraví podniku. 

Z výsledků vyplývá, že krátkodobé závazky jsou několikanásobně vyšší než okamžité 

finanční prostředky podniku.  

Tabulka 33 ČPP 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Čisté pohotové 

prostředky 

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

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

Hodnoty -318 478 -123,9% 497 414 -86,42% -149 178 -1,9072 -2 961 1,30% 

Oborový 

průměr 
-10 447 -65,54 -8 844 -33,52 3 162 8,97 -5 637 -17,58 

 
Nejhorší obdobím pro podnik byl rok 2015, kdy ukazatel ČPP dosáhl hodnoty mínus 

575632 tis. Kč s poklesem o 123,90 % v porovnání s rokem 2014. 

Tabulka 34 ČPP 2 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Čisté pohotové prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 

Hodnoty -257 154 -575 632 -78 218 -227 396 -230 357 

Oborový průměr -15 939 -26 386 -35 230 -32 068 -37 705 

2.3.4 Bankrotní modely 

Modely, s jejíchž pomocí můžeme narazit na signály, které mohou predikovat krizi 

podniku. Slouží tedy jako varovný systém. 

2.3.4.1 Altmanův model (Z – funkce) 

Následující tabulka rozebírá jednotlivé ukazatele a jejich výsledné hodnoty. 



 

64 

 

Tabulka 35 Altmanův model 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 0,34 0,28 0,33 0,36 0,33 

X2 0,17 0,23 0,39 0,33 0,36 

X3 0,17 0,23 0,19 0,25 0,29 

X4 2,58 3,35 4,78 3,58 5,07 

X5 1,05 0,86 0,85 0,80 0,85 

Z  3,79 4,27 5,26 4,68 5,75 

 

Altmanův model slouží pro získání informace, v jaké situaci z pohledu finančního 

zdraví se podnik nachází. Má varovat před blížícím se bankrotem. Akciová společnost 

PRECHEZA dosahuje každoročně velmi uspokojivých hodnot. Společnost zcela jistě 

není ohrožena bankrotem, jelikož dosahuje v celém sledovaném období 2014 – 2018 

hodnot vyšších než 2,9, pohybuje se tedy v pásmu prosperity. 

 

Graf 13 Altmanův model 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.3.4.2 Index IN 05 

Následující tabulka rozebírá jednotlivé ukazatele a jejich výsledné hodnoty. 
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Tabulka 36 Index IN05 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

A 3,58 4,36 5,79 4,59 6,09 

B 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

C 0,17 0,23 0,19 0,25 0,29 

D 1,05 0,86 0,85 0,80 0,85 

E 3,71 2,47 3,44 3,07 4,03 

IN05 2,04 2,23 2,34 2,41 2,85 

Výsledky modelu IN05 potvrzují dobré finanční zdraví podniku. V teorii zmiňované 

hodnoty přesahující 1,6 představují situaci, kdy je bankrot téměř vyloučen.  

Ukazatel B se vychyluje z důvodu velmi nízkých nákladových úroků v průběhu všech 

pěti sledovaných období. Z tohoto důvodu byla zvolena v ukazateli B maximální 

hodnota 9, která je doporučenou hodnotou v případech, kdy ukazatel násobně vymyká 

normálu a tím zkresluje celý výpočet. Pokud se zaměříme na ukazatel A, který značí 

podíl cizích zdrojů na celkových aktivech, dojdeme k závěru, že podnik má velmi nízký 

podíl cizího kapitálu. Nejvyšší hodnoty IN05 společnost dosáhla v období 2018, kdy 

se dostala k výsledku 2,85. 

2.3.5 Bonitní modely 

Modely bonity mají obdobnou funkci jako bankrotní modely. Slouží ke sledování 

finančního zdraví podniku. 

2.3.5.1 Kralickův Q – test 

Následující tabulka rozebírá jednotlivé ukazatele a jejich výsledné hodnoty. 

Tabulka 37 Kralickův Q – test 1 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Hodnoty testu 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

VK/ A kvóta vlastního kapitálu 72,10% 76,82% 82,50% 78,05% 83,32% 

(CF/T)*100 CF % podnikového 

výkonu 
21,17% 14,91% 32,35% 28,68% 28,23% 

ROA (s úroky) rentabilita celkového 

kapitálu 
13,10% 18,22% 15,58% 21,46% 23,94% 

Doba splácení dluhu v letech 1,16 1,60 0,57 0,85 0,56 

V následující tabulce bude proveden přepočet výsledků z tabulky výše. 
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Tabulka 38 Kralickův Q - test 2 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Vyhodnocení testu 

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

VK/ A kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 1 1 

(CF/T)*100 CF % podnikového výkonu 1 1 1 1 1 

ROA (s úroky) rentabilita celkového kapitálu 2 1 1 1 1 

Doba splácení dluhu v letech 1 1 1 1 1 

Celkem 1,25 1 1 1 1 

Výpočet byl proveden podle stupnice Kaloudy. Výsledky jsou interpretovány jako 

známky ve škole. Známkou „výborný“ byly ohodnoceny všechny sledované roky 

analýzy. Podnik je tedy bonitní ve všech sledovaných letech. 

2.3.6 SWOT analýza 

Pomocí interní a externí SWOT analýzy budou níže popsány jednotlivé podsložky. 

Silné stránky 

- Velmi nízká zadluženost 

- Zavedený podnik 

- Technologicky efektivní výroba 

- Produkty se širokou paletou využití 

- Spolupráce se středními a vysokými školami 

- Stabilní hospodářský výsledek 

- Člen skupiny Agrofert Holding 

Slabé stránky 

- Komplikovaná logistika, vlaková a lodní doprava 

- Materiál na výrobu pochází z velmi vzdálených destinací i mimo evropský 

kontinent 

Příležitosti 

- Rozšiřování výroby 

- Získat technologický náskok nad konkurencí díky vývojovému centru 

- Investice do výzkumu a vývoje 

- Export více než 90 % výroby 
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- Využití jinak nevyužité energie vznikající při výrobě 

Hrozby 

- Snižování celosvětových zásob Ilmenitu, klíčové suroviny pro výrobu hlavního 

produktu podniku a s tím spojený růst ceny suroviny 

- Dodržování stále přísnějších ekologických norem 

- Export více než 90 % výroby 

- Převážnou část výroby tvoří pouze jeden výrobek 

2.4   Zhodnocení ukazatelů finanční analýzy 

Tato část práce bude věnována souhrnnému zhodnocení finanční situace podniku 

na základě vypočtených hodnot ukazatelů za účetní období 2014 – 2018. Analýza byla 

věnována pigmentovému gigantu PRECHEZA a.s. 

2.4.1 Horizontální analýza 

Z horizontální analýzy rozvahy bylo zjištěno, že aktiva mají rostoucí tendenci. Velmi 

dobře si vedly pohledávky, které zaznamenaly mezi roky 2016 a 2017 růst o více než 

75 %. Tento stav byl způsoben vysokou poptávkou po titanové bělobě a celkově 

pozitivní ekonomickou situací. Dlouhodobý majetek v průběhu celého období rostl 

průměrným tempem 8,52 % za rok. DFM byl ovlivněn půjčkou v roce 2011. V průběhu 

let docházelo jejich splátkám, nejvyšší splátku podnik zaznamenal v roce 2014, 

procentuálně potom nevyšší změna položky nastala o rok později. Úvěr byl poskytnut 

firmě Precheza Titanium Dioxide v cizí dolarové měně. K nejvyššímu propadu 

pohledávek došlo mezi lety 2015 a 2016, a to o 23,67 %. S nárůstem peněžních 

prostředků v roce 2016 souvisí také vyzvednutí finančních prostředků získaných 

v dražbě akcií v roce 2012. Z pohledu aktiv pozitivně působí zvyšování dlouhodobých 

aktiv, kde se projevovala investiční aktivita od období 2014 – 2015 do konce roku 2017. 

V průběhu sledovaného období jsem zaznamenal neustálý nárůst pasiv. Výjimkou 

tvořilo pouze období 2017 – 2018, kdy došlo k lehkému poklesu. Příčinou bylo snížení 

položek vlastní kapitál a cizí zdroje. Jedním z důvodu byl pokles položky bankovní 

úvěry o 100 %. Podnik se vydal cestou snižování zadlužení a raději využívá vlastních 

zdrojů, což ovšem může vést k finanční neefektivitě. Takovýto jev je možno pozorovat 
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po celé období 2014 – 2018. Lze konstatovat, že pasiva podniku se vyvíjejí správným 

směrem. Ovšem negativní zjištění zaznamenal neustálý nárůst poměru vlastních zdrojů 

vůči cizím zdrojům financování. 

Finanční výsledek hospodaření se po všechny sledované roky pohyboval v záporných 

hodnotách. Takovýto výsledek je běžný u nefinančních společností. Provozní výsledek 

hospodaření neustále narůstal s hodnotami okolo 32 % ročně. Mírný pokles o 25 % 

nastal pouze v období 2015 – 2016. Skokový nárůst provozního výsledku hospodaření 

2014/2015 byl způsoben vyplacením pojistného plnění od pojišťovny po havárii 

výrobny kyseliny sírové. Pro podnik poměrně velký skok zaznamenala analýza let 

2016/2017, kdy rostla poptávka po titanové bělobě. U tržeb za prodej vlastních výrobků 

bylo po analýze zjištěno, že nejdůležitější výnosová položka v průměru rostla tempem 

přibližně 5 % ročně, což lze hodnotit jako kladný stabilní výsledek. Naopak výkonová 

spotřeba vykazovala větší meziroční rozdíly. Podnik je závislý na dodávkách materiálu 

zejména ze třetích zemí, a zároveň je výroba energeticky velmi náročná. Z tohoto 

důvodu hraje v nákladech velkou roli cena na trhu s těmito komoditami a také 

úspěšné/neúspěšné vyjednávání o smluvní ceně. Podnik se snaží minimalizovat náklady. 

2.4.2 Vertikální analýza 

Společnost PRECHEZA je výrobním podnikem. Oběžná aktiva přirozeně tvoří po 

většinu období necelou polovinu z celkových aktiv. Pouze rok 2017 disponuje poměrem 

52,96 % k celkovým aktivům. Nejvíce je v podniku zastoupen dlouhodobý majetek, 

který stabilně tvoří více než polovinu aktiv v letech 2014 – 2018. Výjimku tvoří již 

zmiňovaný rok 2017, kdy byl dlouhodobý majetek v podobných hodnotách jako rok 

2016, nicméně v posledním sledovaném období došlo k poměrně prudkému nárůstu 

oběžného majetku v důsledku zvýšení poptávky po výrobcích podniku. K tomuto faktu 

přispěla i skutečnost, že došlo k zastavení výroby u jedné konkurenční firmy ve Finsku. 

Vzhledem k těmto zjištěním je možné řadit společnost do kapitálově těžkých firem. 

Vlastní kapitál společnosti tvoří největší procento celkových pasiv. Největší podíl měl 

v roce 2016, kdy tvořil 82,50 % celkových zdrojů krytí majetku. Nízký podíl cizích 

zdrojů krytí vede k neefektivnímu poměru vlastních a cizích zdrojů. Rok 2017 

zaznamenal z pohledu cizího kapitálu lehký narůst přibližně na jednu pětinu. Podnik 
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je kapitálově nevyrovnaný. Z výsledku je patrné, že podnik stále ve větší míře využívá 

financování vlastními zdroji. 

Svým charakterem je PRECHEZA výrobním podnikem. Z tohoto důvodu výkony 

představují největší položku ve VZZ. Druhou největší položku tvoří ostatní provozní 

výnosy, přestože dosahují nízkých hodnot. Rok 2015 zaznamenal vybočení z klesající 

tendence s hodnotou podílu na výkonech pouze ve výši 76,92 %. Tento jev je způsoben 

přijatým pojistným plněním, kdy nárazově došlo ke změně poměru, přestože výkony 

v celkové hodnotě nezaznamenaly výraznou změnu.  

Největší podíl na celkových nákladech v letech 2014 – 2018 jednoznačně tvořila 

položka výkonová spotřeba. Největší podíl zaznamenal hned první sledovaný rok, kdy 

podíl položky na nákladech představoval 85,65 %. Jako pozitivní jev lze označit snahu 

o postupný pokles zmíněné položky.   

2.4.3 Ukazatele likvidity 

Společnost se v prvních dvou letech sledovaného období potýkala s problémem 

v ukazateli okamžitá likvidita. Problém byl ale již ve sledovaném období vyřešen 

a hodnota se skokově posunula i nad doporučenou úroveň. Společnost toho docílila tím, 

že zvýšila pohotové prostředky a snížila závazky s okamžitou splatností. Ostatní 

ukazatele likvidity dosahovaly velmi vysokých hodnot nad doporučenou úroveň. Podnik 

tedy nemá problém dostát svým závazkům. 

2.4.4 Ukazatele rentability 

V celém sledovaném období byly ukazatele rentability na vysoké úrovni nad oborovými 

průměry. Jedinou výjimku tvoří rok 2016, kdy u ukazatele došlo k mírnému 

podprůměru u ukazatele ROE. Rostoucí ukazatel rentability tržeb ukazuje na pozitivní 

výkonnostní vývoj obchodní činnosti. Takto dobrým výsledkům, především 

v posledních třech letech, napomohla i pozitivní situace na trhu s Ilmenitem, zásadní 

suroviny pro výrobu klíčového výrobku společnosti. 
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2.4.5 Ukazatele zadluženosti 

Dle vypočítaných hodnot je jedná o ukazatel, u kterého bylo dosaženo největšího 

pozitivního nesouladu ze všech ukazatelů vůbec. Celková zadluženost je v průměru 

okolo 21 %, koeficient samofinancování v průměru 78 %. Pouze pětina majetku 

podniku je financována cizími zdroji. Vysoký zisk společnosti a nízké zadlužení cizím 

kapitálem nevyhnutelně dostávají výsledek úrokového krytí do takto vysokých hodnot. 

U doby splácení dluhů je možné sledovat klesající tendenci, podnik tedy nemá problém 

se vypořádat se svými závazky. 

2.4.6 Ukazatele aktivity 

Z ukazatele obratu aktiv bylo zjištěno, že po většinu let s výjimkou roku 2014 

nedosahuje doporučené hodnoty. Podnik se svými aktivy hospodaří neefektivně 

a vznikají mu tak další nadbytečné náklady. Doba obratu závazků je podstatně nižší než 

doba obratu pohledávek. V průměru je doba obratu závazku 53 dní, zatímco doba obratu 

pohledávek je průměrně 85 dní. Přestože je takto velký nesoulad mezi ukazateli, tak 

situace neznačí hrozbu druhotné platební neschopnosti. Podnik je dostatečně velký 

na to, aby mohl tuto situaci zvládat. Zásoby jsou v podniku vázány oproti oborovým 

hodnotám delší dobu, ovšem je zde tendence snižování zásob tak, aby bylo s náklady 

na dopravu a skladování zacházeno hospodárněji. 

2.4.7 Ukazatele cash flow 

Kladné výsledky obratové rentability ukazují na skutečnost, že podnik je schopen 

vytvářet finanční přebytky. Podnik u ukazatele stupně oddlužení ve všech sledovaných 

letech násobně přesáhl doporučené hodnoty mezi 20 a 30 %. Schopnost podniku hradit 

závazky pomocí vlastních zdrojů je zde očividná. Platební neschopnost podniku 

je vyloučena.  

2.4.8 Rozdílové ukazatele  

Z výsledků ČPP vyplývá, že krátkodobé závazky jsou několikanásobně vyšší než 

okamžité finanční prostředky podniku. Jedná se o jev, který nepřispívá finančnímu 

zdraví podniku. Mezi roky 2017 – 2018 došlo k poklesu čistého pracovního kapitálu, 

přesto hodnoty dosahují velmi dobrých výsledků. 
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2.4.9 Analýza soustav ukazatelů 

Z pohledu Altmanova modelu není společnost ohrožena bankrotem. Podnik se po celé 

sledované období pohyboval v pásmu nad hodnotou 2,9, tedy v pásmu prosperity. 

Výsledky IN 05, stejně jako Altmanova formule ukazují na dobré finanční zdraví 

podniku. Po provedení Kralickova Q - testu bylo zjištěno, že podnik je bonitní ve všech 

sledovaných letech. Společnost vykazuje po většinu období „výborných“ výsledků. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Poslední část bakalářské práce bude věnována takovým návrhům a doporučením, která 

by přispěla ke zlepšení finanční situace podniku na základě získaných dat z předešlé 

části práce. 

Společnost PRECHEZA ve sledovaném období v letech 2014 – 2018 nebyla 

významným způsobem ohrožena po finanční stránce, přesto byly nalezeny možnosti, 

jak finanční situaci vylepšit. 

Po provedení finanční analýzy bylo zjištěno, že jedním z problémů podniku je řízení 

pohledávek. Hodnota ukazatele doba obratu pohledávek dosahuje ve sledovaném 

období průměru 85 dní. Splatnost faktur podniku je 60 dnů pro většinu odběratelů. Malé 

množství tvoří vystavené faktury za služby se splatností 14 dnů. Z tohoto závěru 

vyplývá, že odběratelé za své závazky neplatí včas.  

3.1  Pokuta z prodlení 

Možným návrhem je zavedení pokuty z prodlení. Tento nástroj je efektivním řešením 

v případech, kdy odběratele za své závazky vůči PRECHEZE neplatí včas.  Přestože 

podniku výrazným způsobem nehrozí druhotná platební neschopnost, tak je třeba 

se problému věnovat. Výsledkem takového opatření by mělo být snížení hodnoty 

ukazatele dobra obratu pohledávek. Finanční postih odběratele by měl odradit 

od dosavadního postupu. V tabulce níže je možno vidět konkrétní výši postihnu 

při nedodržení doby splatnosti faktur. 

Tabulka 39 Návrh pokuty z prodlení 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Počet dnů po splatnosti faktury Výše pokuty v případě prodlení 

5 – 8 dní 1,5 % 

9 – 15 dní 4 % 

16 – 25 dní 8 % 

26 – 40 dní 15 % 

40 – 60 dní 25 % 

60 a více dní 35 % 
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Dobra obratu pohledávek je v průměru 85 dní, splatnost faktur 60 dní. Z tohoto závěru 

je jasné, že odběratelé platí za faktury v průměru o 25 dní později. V tomto případě 

z tabulky výše vyplývá hodnota pokuty 8 %. 

V poslední sledovaném roce 2018 činily krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 

celkem 693 493 000 Kč. Pokud započítáme průměrnou dobu a pokutu z prodlení 8 %, 

získáme na pokutách 55 479 440 Kč. Vybraná suma je schopna pohnout s některými 

finančnímu ukazateli, které jsou vypočítány v tabulce níže. 

Tabulka 40 Změny po zavedení pokut 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel FA Hodnota v roce 2018 Po zavedení pokuty 

Běžná likvidita 4,03 4,15 

Pohotová likvidita 2,09 2,21 

Okamžitá likvidita 0,51 0,63 

ČPP -230 357 -174 878 

 

Návrhy, jak upozornit odběratele o prodlení 

- čtvrtý den po uplynutí splatnosti zaslat upozornění ve formě e-mailu s přílohou, 

kde budou zdůrazněny možné finanční postihy 

- v případě, kdy není reakce ze strany odběratele nadále odesílat každých pět dní 

e-mail s dalším upozorněním 

Správa pohledávek vyžaduje i náklady ve formě mzdy zaměstnance na sledujícího 

faktury po splatnosti, na komunikaci s odběrateli. Práce bude součástí zaměstnance, 

který pracuje na pracovnímu smlouvu. Do výpočtu nejsou zahrnuty veškeré slevy 

na dani, pouze sleva na poplatníka. 
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Tabulka 41 Údaje pro výpočet 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Věc jednotka 

Časová náročnost 2 hodiny/ pracovní den 

Počet pracovníků 1 zaměstnanec 

Hrubá hodinová mzda 130 Kč 

Průměrný počet hodin v měsíci 41,83 hodin 

Počet pracovních dní v roce 2019 251 

 
V tabulce níže je uveden výpočet čisté mzdy zaměstnance včetně nákladů pro 

zaměstnavatele. 

Tabulka 42 Měsíční náklady 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výpočet průměrné měsíční mzdy  

Průměrná měsíční hrubá mzda 5 438 Kč 

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9 %) 490 Kč 

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (25 %) 1 360 Kč 

Superhrubá mzda 7 288 Kč 

Zaokrouhlení 7 300 Kč 

Měsíční náklady 7 300 Kč 

 

Tabulka pod tímto textem se soustředí na výpočet roční čisté mzdy zaměstnance 

a na celkové náklady zaměstnavatele s tím spojené. 

Tabulka 43 Roční náklady 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Roční náklady  

Roční hrubá mzda 65 255 Kč 

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9 %) 5873 Kč 

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (25 %) 16 314 Kč 

Superhrubá mzda 87 442 Kč 

Zaokrouhlení 87 500 Kč 

Roční náklady 87 500 Kč 
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3.2  Zálohové faktury 

Zálohové faktury patří mezi preventivní opatření. Společnost již možnost zálohových 

faktur využívá, ovšem ne v dostatečné míře. Jejich efektivní řízení napomáhá zlepšit 

situaci v případech, kdy odběratelé neplatí včas. Navrhoval bych vést evidenci dlužníků, 

kteří již v minulosti nedodrželi splatnost a zaplatili v prodlení. Do zmíněné evidence 

nutno zahrnout i přesný počet dní, kdy byl dlužník v prodlení. Vedení evidence by měl 

na starost pracovník, který spravuje upozornění odběratelů v prodlení. U nových 

zákazníků bude výše zálohy činit 50 % fakturované částky. Odběratelé, u kterých došlo 

k pozdnímu zaplacení ve více než třech případech, navrhuji zavedení 100 % zálohy, 

tedy úhradou celé částky. 

3.3  Skonto pohledávek 

Nástroj, pomocí kterého lze motivovat odběratele zaplatit svůj dluh před jeho splatností. 

Snížení hodnoty pohledávek za předpokladu, že budou předčasně zaplaceny dlužníky. 

Takto by mohl podnik dříve inkasovat své krátkodobé pohledávky a snížit tak dobu 

obratu pohledávek. Skonto může být využito plošně nebo poskytováno pouze vybraným 

odběratelům. Musí zde existovat předpoklad, že skonto je vyšší než získaná marže. 

V tabulce níže je uvedený návrh skonta. 

Výpočet skonta pohledávek 

Výši skonta stanovíme procentním vyjádřením ceny pohledávky. Pro výpočet optimální 

výše skonta je nutné znát náklady na kapitál společnosti. Pro výpočet nákladů bylo užito 

následujícího vzorce. 

 

Rovnice 29 WACC 

(Zdroj: 22, s. 72) 

V následujícím odstavci bude popsáno, jak byly zjištěny jednotlivé hodnoty. Průměrná 

hodnota bezbariérové výnosové míry rf je 1,81 %. Hodnota přirážky rLa se posuzuje 

podle velikosti podniku. Vypočtená hodnota přirážky je 2,49 %. rPs hodnota je závislá 

na velikosti ukazatele rentability aktiv, kde se v tomto případě posuzuje jako minimální 

hodnota v odvětví. Rentabilita aktiv v odvětví je 17,33%. Poslední hodnotou rFs 
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je přirážka za finanční stabilitu, která je odvozena od likvidity podniku. Pokud 

je likvidita vyšší, než doporučená hodnota 2,5, dosadíme do výpočtu nulu.  

Konkrétní výpočet WACC: 

 

Optimální výše skonta 

Vzorec pro výpočet optimální výše skonta: 

 
Rovnice 30 Optimální výše skonta 

(Zdroj: 22, s. 73) 

i – náklady kapitálu za rok (WACC), 

T – počet dní mezi lhůtou pro využití skonta a dobou splatnosti. 

Výpočet, v případě, že T = 5. 

 

Následující tabulka ukazuje vypočítané hodnoty při dosazení jiného počtu dní. 

Tabulka 44 Výpočet skonta 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Počet dnů před splatností faktury Skonto 

5 dnů 0,30 % 

10 dnů 0,59 % 

15 dnů 0,88 % 

20 dnů 1,17 % 

25 dnů 1,46 % 

 

3.4  Faktoring  

Dalším doporučením je odkup krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů před 

datem jejich splatnosti, tedy faktoring.  Většinu tržeb představuje příjem ze zahraničí, 
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z tohoto důvodu je třeba volit exportní faktoring bez postihu. Banka s využitím 

bezregresního faktoringu zaručuje převzetí rizika platební neschopnosti nebo platební 

nevůle dlužníka. Obvykle jsou pohledávky pojištěny s několikaprocentní spoluúčastí. 

Využití odkupu pohledávek také šetří čas a náklady spojené s evidencí a vymáháním 

pohledávek. V tuzemském prostředí existuje hned několik faktoringových společností, 

mezi které patří zejména Raiffeisen BANK, ČSOB Factoring a ERSTE Factoring. 

Návrh financování pomocí faktoringu je uveden níže. 

 Tabulka 45 Návrh faktoringu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Faktoring, výpočet  

Pohledávky ve výši 50 000 000 Kč 

Výše zálohové platby 80 % 

Poplatek 0,5 % 

Úrok za předfinancování 1M PRIBOR + úroveň sazeb 

krátkodobých úvěrů 

(1,89 % + 3,35 % = 5,24 %) 

Doba splatnosti 60 dní 

Poplatek 250 000 Kč 

Úrok za předfinancování 430 685 Kč 

Náklady faktoringu 680 685 Kč 

 

Zálohová sazba je 80 %, což představuje částku 40 miliónu Kč. Tuto částku podnik 

získá během prvního dne v rámci faktoringu. Splatnost faktur je 60 dnů. Poplatek 

za faktoring by tvořil v nejlepším případě 0,5 %. Pokud poplatek převedeme 

do reálných čísel, získáme hodnotu 250 000 Kč. Zbývající částku 10 miliónu Kč 

bankovní instituce zašle jakmile odběratelé zaplatí. Celkové náklady faktoringu 

dosahují téměř hodnoty 700 tis. Kč. Faktoring představuje další nástroj, jak pomoci 

podniku získat peněžní prostředky před splatností.  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce si kladla za cíl zpracovat finanční analýzu podniku PRECHEZA a.s. 

a pomocí zjištěných skutečnosti doporučit další postupy a návrhy na zlepšení finanční 

situace společnosti. Podnik se zabývá chemickým průmyslem, především pak výrobou 

pigmentů. Hodnocení proběhla za období 2014 – 2018. K výpočtům posloužily účetní 

výkazy z jednotlivých let. 

Teoretická část čtenáře provedla a seznámila s finanční analýzou, jejími uživateli, 

informačními zdroji pro sestavení analýzy ve formě účetních výkazů.  Dále následovaly 

samotné metody výpočtu. Hlavním zdrojem pro zpracování první části práce byly užity 

především knižní publikace, dále potom školní přednášky a internet. 

Druhá část práce je zaměřena na výpočet ukazatelů popsaných v teoretické části. 

Výsledky ukazatelů byly popsány a porovnány s oborovými průměry. Pozornost 

je věnována i podniku samotnému, jakožto jeho historii, předmětu podnikání 

a sortimentu výrobků.  K analýze makrookolí podniku bylo využito SLEPT analýzy. 

Mezi další použité metody okolí podniku patří Porterův model pěti sil. Vnitřní analýza 

7S a nakonec proběhlo shrnutí pomocí SWOT analýzy.  

Po zanalyzování okolí podniku byla provedena finanční analýza, kde došlo k výpočtům 

stavových, poměrových, rozdílových, bankrotních a bonitních modelů. Ukazatele 

zadluženosti ukázaly na skutečnost, že společnost financuje většinu majetku pomocí 

vlastních zdrojů. Bankrotní a bonitní modely nezjistily žádné riziko. První tři sledované 

roky měla společnost problém s okamžitou likviditou, nicméně následující roky již 

podnik zvýšil čisté pohotové prostředky a problém vyřešil. Celkově lze hodnotit 

finanční zdraví společnosti jako uspokojivé, nicméně některé ukazatele v porovnání 

s oborovým průměrem vykazovaly hodnot velmi nadprůměrných. Takovéto zjištění 

může působit pozitivně, ovšem je tomu spíše naopak. Největším problémem, mimo jiné 

popsaným v návrhové části, byl problém s ukazateli aktivity. Konkrétně s dobou obratu 

pohledávek. Podnik vystavuje faktury se splatností 60 dnů, přesto ukazatel ve svém 

extrému vykázal hodnoty 112 dnů.  

Poslední část je věnována návrhům na zlepšení situace v podniku. Společnost 

má problém s řízením pohledávek. Z tohoto důvodu bylo doporučeno přikročení 
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k opatřením jako faktoring, skonto pohledávek, zavedení zálohových faktur či pokuty 

z prodlení. Podniku nehrozí žádné větší riziko.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ZK základní kapitál 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

DFM dlouhodobý finanční majetek 

např. například 

úč.  účetní 

fin. finanční 

tzv. takzvaně 

str. strana 

VH výsledek hospodaření 

VK vlastní kapitál 

a.s. akciová společnost 

VZZ výkaz zisku a ztrát 

ROA rentabilita aktiv 

ROS rentabilita tržeb 

ROCE rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROI rentabilita vloženého kapitálu 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

FA finanční analýza 

CK cizí kapitál 

EAT zisk po zdanění 

SWOT analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

SLEPT analýza vnějšího prostředí podniku 

ČPP čistý pohotové prostředky 

ČPK čistý pracovní kapitál 

EBT zisk před zdaněním 

EAT zisk po zdanění 

EBIT zisk před úroky a zdaněním 

EBITDA zisk před úroky, zdaněním a odpisy 
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Příloha 1: Rozvaha společnosti Precheza a.s. za rok 2014 – 2018, aktiva 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 3) 

Aktiva 

  Text 2014 2015 2016 2017 2018 

  AKTIVA CELKEM 2868271 3440636 3576905 4373741 4333183 

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

B Dlouhodobý majetek 1543418 1833035 1927507 2051316 2433509 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 16946 21900 17638 19016 36468 

B.I.1 Zřizovací výdaje 0  0  0 0 0 

B.I.2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0  0  0 0 0 

B.I.3 Software 3152 2916 1552 1203 857 

B.I.4. Ocenitelná práva 1776 1881 1920 1071 3422 

B.I.5 Goodwill 0 0 0 0 0 

B.I.6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 11037 16826 14162 16108 30534 

B.I.7 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 
981 277 0 630 1651 

B.I.8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0 0 4 4 4 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 1468505 1794334 1893068 2015499 2380330 

B.II.1 Pozemky 35829 36033 37332 40470 40456 

B.II.2 Stavby 371386 449393 522634 558275 673592 

B.II.3 
Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
673074 1130479 1233204 1245549 1260274 

B.II.4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

B.II.5 Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 

B.II.6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 50 50 50 50 80 

B.II.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 481201 251591 157590 190297 407344 

B.II.8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 
8673 7699 2372 19175 17104 

B.II.9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -101708 -80911 -60114 -38317 -18520 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 57967 16801 16801 16801 16801 

B.III.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 

B.III.2 
Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 
16801 16801 16801 16801 16801 

B.III.3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

B.III.4 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv 
41166 0 0 0 0 

B.III.5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

B.III.6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

B.III.7 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 
0 0 0 0 0 



 

II 

 

 

C Oběžná aktiva 1322228 1601752 1642990 2316534 1887140 

C.I. Zásoby 695425 712532 620051 695922 873859 

C.I.1 Materiál 289959 334890 325719 336620 428792 

C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary 52150 49402 36605 39346 42173 

C.I.3 Výrobky 352344 326281 255230 311138 393889 

C.I.4 Zvířata 0 0 0 0 0 

C.I.5 Zboží 933 1946 2489 2029 3786 

C.I.6 Poskytnuté zálohy na zásoby 39 13 8 6789 5219 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 310 238 178 7521 35000 

C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů 0  0  0  0  0 

C.II.2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0  0  0  0  0 

C.II.3 Pohledávky - podstatný vliv 0  0  0  0  0 

C.II.4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 

účastníky sdružení 
0  0  0  0  0 

C.II.5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0  0  0  0  0 

C.II.6 Dohadné účty aktivní 0  0  0  0  0 

C.II.7 Jiné pohledávky 310 238 178 7521 35000 

C.II.8 Odložená daňová pohledávka 0  0  0  0  0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 527029 816140 622953 1087009 740349 

C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů 468345 562721 559940 640527 693493 

C.III.2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 872 1533 0 400000 0 

C.III.3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C.III.4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 

účastníky sdružení 
0 0 0 0 0 

C.III.5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 

C.III.6 Stát - daňové pohledávky 50545 63091 47408 24848 32704 

C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 6282 6558 6469 7555 7795 

C.III.8 Dohadné účty aktivní 264 182237 338 5719 959 

C.III.9 Jiné pohledávky 721 0 8798 8360 5396 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 99464 72842 399808 526082 237934 

C.IV.1 Peníze 108 252 340 170 229 

C.IV.2 Účty v bankách 99356 72590 399468 525912 237705 

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

C.IV.4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

D.I. Časové rozlišení 2625 5849 6408 5891 12444 

D.I.1 Náklady příštích období 2625 5849 6406 5891 12444 

D.I.2 Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

D.I.3 Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 
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Příloha 2 Rozvaha společnosti Precheza a.s. za rok 2014 – 2018, pasiva 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 3) 

Pasiva             

  Text 2014 2015 2016 2017 2018 

  PASIVA CELKEM 2868271 3440636 3576905 4373741 4335183 

A. Vlastní kapitál 2068072 2643045 2950791 3413643 3610619 

A.I. Základní kapitál 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 

A.I.1 Základní kapitál 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 

A.I.3 Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy -4230 642 326 32565 -1581 

A.II.1 Emisní ážio 0 0 0 0 0 

A.II.2 Ostatní kapitálové fondy 642 642 642 642 642 

A.II.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku -21358 0 -316 31923 -2223 

A.II.4 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách 
0 0 0 0 0 

  Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
220973 221117 4811 4559 4972 

A.III. 

A.III.1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 216265 216265 0 0 0 

A.III.2 Statutární a ostatní fondy 4708 4852 4811 4559 4972 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 477624 797003 1389912 1440767 1570879 

A.IV.1 Nerozdělěný zisk minulých let 477624 797003 1389912 1440767 1570879 

A.IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
373705 624283 555742 935752 1036349 

B Cizí zdroje 800199 788811 617784 952218 711929 

B.I. Rezervy 63698 84806 58681 101522 131490 

B.I.1 
Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 
0 0 0 0 0 

B.I.2 Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

B.I.3 Rezerva na daň z příjmů 38050 52989 0 48001 84310 

B.I.4 Ostatní rezervy 25648 31817 58681 53521 47180 

B.II. Dlouhodobé závazky 21000 55531 72077 97218 112148 

B.II.1 Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

B.II.2 Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

B.II.3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

B.II.4 
Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 
0 0 0 0   

B.II.5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

B.II.6 Vydané dluhopisy 0 0 0 0   

B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

B.II.8 Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

B.II.9 Jiné závazky 0 0 0 0 5209 

B.II.10 Odložený daňový závazek 21000 55531 72077 97218 106939 

 

 



 

IV 

 

B.III. Krátkodobé závazky 375991 356618 648474 478026 753478 

B.III.1 Závazky z obchodních vztahů 282617 294925 584636 421733 686869 

B.III.2 Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

B.III.3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

B.III.4 Závazky ke společníkům a sdružení 0 0 0 0 0 

B.III.5 Závazky k zaměstnancům 17377 12721 13699 13007 14717 

B.III.6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
7590 8165 7789 8926 9759 

B.III.7 Stát - daňové závazky a dotace 3540 13069 20154 16933 19545 

B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy 1264 717 1296 9014 4336 

B.III.9 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

B.III.10 Dohadné účty pasivní 32951 20164 19092 16738 17668 

B.III.11 Jiné závazky 28648 7432 1432 1812 1417 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 358883 263914 128195 408640 0 

B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 

B.IV.2 Krátkodobé bankovní úvěry 358883 263914 128195 408640 0 

B.IV.3 Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C.I. Časové rozlišení 0 8780 8330 7880 10635 

C.I.1 Výdaje příštích období 0 0 0 0   

C.I.2 Výnosy příštích období 0 8780 8330 7880 10635 
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Příloha 3 Rozvaha společnosti Precheza a.s. za rok 2014 – 2018, výkaz zisků a ztrát 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 3) 

Výkaz 

zisků a 

ztrát 

            

  Text 2014 2015 2016 2017 2018 

I. Tržby za prodej zboží 7741 9371 8471 49612 11237 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 6449 7966 7538 42191 10089 

+ Obchodní marže 1292 1405 933 7421 1148 

II. Výkony 2983732 2916323 3105122 3380958 3558923 

II.1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 
3002882 2936041 3026227 3449504 3653671 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -25689 -25764 84877 -60378 -86535 

II.3. Aktivace 6539 6046 -5982 -8168 -8213 

B. Výkonová spotřeba 2091652 2437028 1866942 1846257 1953825 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 1722192 2056858 1476943 1448300 1464164 

B.2. Služby 369460 380170 389999 397957 489661 

+ Přidaná hodnota 893372 480700 1239133 1542129 1606246 

C. Osobní náklady 272672 283879 298646 344897 390882 

C.1. Mzdové náklady 202572 210915 222121 256334 290551 

C.2. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
67603 70508 74112 85308 97132 

C.3. Sociální náklady 2497 2456 2413 3255 3199 

D. Daně a poplatky 10294 10605 11345 11031 11561 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
85605 103611 165593 187900 180238 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
7363 7644 5777 7017 8159 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1105 6796 1120 593 1110 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 6258 848 4657 6424 7049 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
4681 3767 2715 4621 4523 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 
103 202 367 336 315 

F.2. Prodaný materiál 4578 3565 2348 4285 4208 

G. 
Oblasti a komplexních nákladů příštích 

období 
23984 -46693 26864 -5160 -6342 

IV. Ostatní provozní výnosy 49003 734112 73002 40400 41117 

H. Ostatní provozní náklady 50726 103306 86908 73446 85321 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 501776 762984 568357 1109572 1175149 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 13000 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 13000 0 0 0 0 

 

 



 

VI 

 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 40418 42017 43458 45979 42138 

VII.1. 
Výnosy podílů v ovládaných a řízených 

osobách a v účetních jednotkách 
40418 42017 43458 45979 42138 

VII.2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 
0 0 0 0 0 

VII.3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 238760 0 0 

IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 
0 0 0 0 0 

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 
0 0 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 
106547 65083 -298356 0 0 

X. Výnosové úroky 3459 4594 5317 3975 3274 

N. Nákladové úroky 1969 2593 1673 2731 1000 

XI. Ostatní finanční výnosy 43358 77140 90110 47343 44100 

O. Ostatní finanční náklady 3757 44076 103502 98939 5603 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření -25038 11997 93297 -4372 82909 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 103033 150698 105912 169448 221709 

Q.1. splatná 88448 117310 89417 151744 203979 

Q.2. odložená 14585 33388 18495 17704 17730 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 373705 624283 555742 935752 1036349 

XIII. Mimořádné výnosy 0  0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

S.1. splatná 0 0 0 0 0 

S.2. odložená 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 
0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 373705 624283 555742 935752 1036349 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 476738 774981 661654 1105200 1258058 

 

 

 

 


