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Abstrakt 

 

 Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s finančním rozhodováním 

v podniku. Na základě vybraných metod je provedena finanční analýza společnosti a obsahuje 

návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace 

podniku v budoucích letech. 

 

 

 

Abstract 

           

 This diploma work analyzes problems which are connected with financial decision-

making in the company. On basis choice methods is effected financial analysis and includes 

possible project identification problems which can lead to improvement financial position     

of company in future years. 
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Úvod 

 

Mezi základní finanční cíle každého podnikání lze považovat dlouhodobou 

maximalizaci tržní hodnoty podniku během delšího období a zvětšení bohatství podnikatele. 

Toho lze dosáhnout prostřednictvím produktivního využití kapitálu, ať již vlastního či cizího. 

Zvyšování tržní hodnoty podniku nezávisí pouze na výši celkového kapitálu, ale také            

na způsobu, jak je s ním nakládáno. Za úspěchem podniku je třeba hledat kvalitní 

management, který rozhoduje o struktuře majetku a zajišťuje zdroje jeho krytí. 

 

Finanční cíle podnikání jsou základem formování dalších podnikových cílů, jejichž 

stanovení záleží na oboru podnikání, na situaci na trhu, na umístění podniku, na potřebném 

kapitálu, na zvolené právní formě podnikání a na celé řadě dalších faktorů, i na změnách 

těchto faktorů, které je třeba respektovat. Je účelné stanovit postupné kroky a dílčí cíle, které 

směřují k základnímu cíli podnikové činnosti. Jde tedy o hierarchii cílů a jejich uspořádání. 

Při stanovení cílů je nutné mít neustále na paměti, že podnikání je spojeno s rizikem, a že 

probíhá v čase. 

 

Rozhodujícími dílčími cíli podniku v oblasti finančního hospodaření jsou trvalá 

platební schopnost podniku a perspektiva dlouhodobé likvidity, tedy především dostatek 

peněz s co nejlepší finanční strukturou k činnosti podniku (bez nadměrných peněžních 

prostředků) a trvalý dostatečně vysoký výsledek hospodaření a rentabilita vlastního kapitálu. 

 

Finanční plán vychází ze strategických cílů podnikatele, ale i z dosavadního vývoje a 

z dosažené úrovně podniku hodnocené finanční analýzou, z prognózovaného vývoje prodeje a 

z prognózovaného vývoje ekonomického prostředí. Plnění finančního plánu se měsíčně 

kontroluje pomocí účetních výkazů a finanční analýzy. Finanční analýza je významnou 

součástí komplexní analýzy výkonnosti podniku. Umožňuje nejen analyzovat dosavadní 

finanční vývoj podniku, ale také analyzovat různé varianty finančního plánu a jednotlivé 

podnikatelské záměry, kde je nástrojem hodnocení finančních strategií a zkvalitnění 

rozhodovacích procesů. 
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Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno kompletně posoudit úroveň 

současné finanční situace podniku a její příčiny, posoudit vyhlídky na finanční situaci 

podniku v budoucnosti, připravit podklady a návrhy ke zlepšení finanční situace podniku 

v budoucnosti. Finanční analýza má tedy za úkol pomoci vlastníkům, ale i investorům 

v základní orientaci v účetních výkazech a vykazovaných datech, pomoci v interpretaci 

výsledků a v možnosti nastínění výsledků pro zlepšení. 

 

Dle výsledků finanční analýzy rozhodují o dalším vývoji podniku nejen manažeři. 

Informace o finanční situaci jsou velmi důležité i pro investory a obchodní partnery. 

V současné době, kdy technický rozvoj jde neustále kupředu, je možné zpracovávání finanční 

analýzy prostřednictvím nejmodernější výpočetní techniky, a to jak z hlediska technického 

vybavení, tak i z hlediska programového vybavení. Nejdůležitější je však konečná 

interpretace výsledků finanční analýzy. 
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1 HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY 

 

1.1    Formulace cílů vedoucí k řešení problematiky 

 

V předkládané diplomové práci usiluji o zmapování případných nedostatků finanční 

situace firmy Maplast CZ, s.r.o. a navrhnutí možných opatření k jejich odstranění. 

 

Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti v letech 2004 až 

2006 a navrhnutí opatření ke zlepšení konkurenceschopnosti firmy. Za tímto účelem provedu 

SWOT analýzu a Porterovu analýzu odvětví včetně zhodnocení finančního zdraví společnosti 

prostřednictvím  nástroje finančního řízení – finanční analýzy.  

 

V případě SWOT analýzy provedu zhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a 

hrozeb společnosti. Cílem Porterovy analýzy bude zhodnotit postavení společnosti  v odvětví 

z pěti hledisek a to konkrétně z hlediska vyjednávací síly zákazníků, vyjednávací síly 

dodavatelů, hrozeb vstupů nových konkurentů do odvětví, hrozeb substitutů a rivality 

konkurentů v daném odvětví (působících na daném trhu). 

 

Zhodnocení finančního zdraví firmy provedu prostřednictvím analýzy absolutních, 

rozdílových a poměrových ukazatelů a pomocí soustav ukazatelů. Pro potřeby diplomové 

práce použiji pouze vybrané ukazatele jednotlivých kategorií. Veškeré analýzy budou 

vycházet z údajů účetních výkazů společnosti Maplast CZ, s.r.o. a to konkrétně z rozvah         

a výkazů zisků a ztrát za období 2004 – 2006. 
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1.2    Charakteristika společnosti Maplast CZ, s.r.o. 

 

Pro zpracování diplomové práce jsem si vybrala společnost Maplast CZ, s.r.o., která 

poskytuje zákazníkům komplexní služby již s několikaletou praxí v oblasti plastů. V této 

kapitole shrnu základní údaje o společnosti, historii a profil firmy. 

 

 

1.2.1 Základní údaje o společnosti 

 

Obchodní firma:                                MAPLAST CZ, s.r.o. 

Sídlo:                                                   Blučina č.p.625, PSČ 664 56 

Identifika ční číslo:                             262 92 513 

Právní forma:                                     Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:                           - výroba plastových výrobků a pryžových 

výrobků 

     - kovoobráběčství 

     - nástrojařství 

     - velkoobchod 

             - specializovaný maloobchod 

  Základní kapitál:                                 201 000,- Kč 

Zdroj: (18)  

 

 

 

 

Obrázek č.1: Logo společnosti              Zdroj: (19)  
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1.2.2 Historie a profil společnosti 

 

Společnost Maplast CZ, s.r.o. se sídlem v Blučině, okres Brno – venkov je ke dni      

28. srpna 2002 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu C, 

vložka 42 120.  

 

    

   

    

 

 

 

 

   

           Obrázek č.2: Sídlo společnosti           Zdroj: (19)  

 

Maplast CZ, s.r.o. patří mezi malé rodinné firmy a svým zákazníkům poskytuje 

komplexní služby: 

 

• vstřikování plastů, výroba plastových výrobků 

• výroba forem, kovoobráběčství, nástrojařství 

• prodej plastových výrobků a forem 

• konzultace a poradenství v oblasti vstřikování plastů, výroby forem (třicetiletou praxí) 

Zdroj: (19) 

 

Historie a vývoj firmy 

 

 1993   Založení firmy (zakladateli jsou  Lubomír Mačenka a Pavel Mačenka – 

fyzická osoba). Společnost se soustřeďuje na vlastní výrobu reklamních 

předmětů. 

 

 1994  Došlo k nákupu lisu SK, který znamenal značný posun kupředu.     

Mezi první odběratele  patřila Minerva Boskovice a.s, Zbrojovka Brno, 

a.s., Pasko. 
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 1996  Maplast CZ, s.r.o. začíná pronikat do automobilového průmyslu. Firma 

nakupuje dokonalejší lisy a vybavení. 

 

 2001    Dochází k přesunu firmy do Bílovic nad Svitavou. 

 

 2002  Jelikož s růstem firmy nepostačovaly dosavadní prostory, společnost se 

přesunula do nových prostor - vzniká tak nové sídlo společnosti 

v Blučině. 

 

 2004  Přechod firmy na spol.s r.o. Podílníky jsou Lubomír Mačenka, Pavel 

Mačenka, Petr Mačenka. 

 

 2007 Přístavba a zajištění technologického zázemí pro novou, plně 

soběstačnou, nástrojárnu. 

 

 

V současné době má společnost desítky odběratelů. Zaměřuje se především na malé    

a střední zakázky.  

Společnost má výrobní plochu o rozloze 850 m2 a skladovou plochu o rozloze 1 850 

m2. K dnešnímu dni společnost zaměstnává 20 zaměstnanců. 

Stávající výroba je zaměřena především na výrobu reklamních, technických                 

a spotřebních výrobků. 
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Graf č.1: Obrat společnosti Maplast CZ, s.r.o. za období 2000 - 2006 
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1.3    Analýza současného stavu firmy 

 

 V rámci analýzy současného stavu firmy se zaměřím na provedení strategických 

analýz firmy a provedu SWOT analýzu a Porterovu analýzu odvětví. V závěru této 

podkapitoly zanalyzuji oblasti trhů, na které společnost Maplast CZ, s.r.o. dodává                 

své výrobky a další činnosti, ze kterých získává tržby. 

 

 

1.3.1 SWOT analýza 

 

 SWOT analýza je technika, která umožňuje identifikovat klíčové faktory, které         

pro podnik představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby okolí, jenž jsou 

charakterizovány ve čtyřech kvadrantech. Tato technika umožňuje velmi přehledně 

charakterizovat všechny klíčové faktory, jež ovlivňují strategickou pozici firmy. U silných a 

slabých stránek analyzujeme vnitřní prostředí podniku, u příležitostí a hrozeb analyzujeme 

vnější okolí firmy.  

 

 

 APLIKACE SWOT ANALÝZY DO FIRMY MAPLAST CZ, s.r.o. 

 

� Silné stránky 

- dobré jméno 

- dlouhodobá praxe v oblasti plastů 

- dobré technické vybavení 

- individuální péče o zákazníka 

- vlastnictví certifikátu systému řízení jakosti  dle ČSN ISO 9001:2001 

- pružnost 

- poskytování konzultací a poradenských služeb v oblasti plastů 
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� Slabé stránky 

- nekvalifikovaný personál (konkrétně se jedná o seřizovače lisů)  

- lokace firmy 

- nevyužívání možností, které dávají soudobé informační technologie 

(sledování výrobního procesu, skladování, finančních toků a analýz) 

- neexistence ucelené strategie vývoje 

- webové stránky společnosti nejsou pravidelně aktualizovány 

 

� Příležitosti 

- orientace na větší počet menších zákazníků, nikoliv na malý počet větších 

zákazníků (vyváženost větších a menších zákazníků) 

- rozšíření sortimentu služeb 

- snižování nákladů na výrobu 

- soustavné vzdělávání zaměstnanců 

 

� Hrozby 

- vstup dalších konkurentů do odvětví 

- rostoucí nezaměstnanost  

- neochota lidí chodit do zaměstnání 

- inflace 

- nepokoje na dálném východě 

 

1.3.2 Porterova analýza 

 

Porterova analýza je zaměřena na oborové okolí firmy, jenž je ovlivněno především 

jeho konkurenty, dodavateli a zákazníky. Firmy uspokojující zákazníky určitými výrobky a 

službami si až na výjimky vzájemně konkurují a jsou více či méně závislé na určité skupině 

dodavatelů. 

Porterův model konkurenčního prostředí vychází z předpokladu, že strategická pozice 

firmy působící v určitém odvětví na určitém trhu je především určována pěti základními 

faktory. Těmi jsou vyjednávací sílá zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů, hrozba vstupu 

nových konkurentů, hrozba substitutů a rivalita firem působících na daném trhu. 

Zdroj: (4) 
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Pro firmu Maplast CZ, s.r.o., je nutné rozdělit oblasti výroby a to následovně: 

1) Reklamní výrobky 

2) Spotřební výrobky 

3) Technické výrobky 

 

 

 

Obrázek č.3: Porterův pětifaktorový model 

Zdroj: (9) 

 

Vyjednávací síla zákazníků vůči svému dodavateli 

 

Vyjednávací sílá zákazníků vůči analyzované firmě je do značné míry závislá            

na oblasti výroby, tzn. zda se jedná o výrobu reklamních předmětu, spotřebních výrobků nebo 

technických výrobků. Další sílá spočívá ve velikosti zákazníka. Platí, že čím větší a 

významnější zákazník z hlediska firmy, tím má větší vyjednávací sílu. 

 

 

 

Hrozba vstupů nových firem 
potřebný kapitál 
neexistují patenty 
neexistuje regulace 

Interní Rivalita 
Počet firem 
Nadbytečná 
kapacita 
Bariery exitu 
Cenová konkurence 

Síla dodavatelů 
Velké firmy 
Nakupují v malém 
Hrozba integrovat 
dopředně 

Síla kupujících 
Nakupují ve 
velkém 
Malý počet 
odběratelů 
Hrozba integrovat 
zpětně 

Substituty a komplementy 
Podobné substituty 
Neexistují komplimenty 
Cenová elasticita 
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a) Vyjednávací síla zákazníků u výroby reklamní předmětů:  

 Co se týká výroby vlastních reklamních předmětů, kterou se ovšem v různých 

variantách zabývá mnoho dalších lisoven, je vyjednávací síla zákazníka dána právě velkou 

konkurencí v této oblasti. Pro analyzovanou firmu je však oblast výroby reklamních předmětu 

pouze okrajová (zaujímá pouze 5 - 10 % výroby). 

 

b) Vyjednávací síla zákazníků u výroby spotřebních  výrobků: 

 U spotřebních výrobků, které nejsou technicky náročné a nevyžadují technické plasty 

(tj. vstupní suroviny), je vyjednávací síla zákazníka značně vysoká. Vyplývá to také              

ze skutečnosti, že pro zákazníka je jednodušší přechod ke konkurenci z důvodů nenáročnosti 

výroby, tzn. technická nenáročnost, nemusí existovat nutnost různých certifikátů a zvládne ji 

prakticky většina lisoven plastů.  

 

c) Vyjednávací síla zákazníků u výroby technických  výrobků: 

 Výroba technických výlisků je technicky náročná a to jak požadavkem na vybavení    

(tj. výrobní, obslužné, měřící vybavení), tak požadavkem na kvalifikovanou pracovní sílu a 

nutnost využití technických plastů. Samozřejmostí pro tuto výrobu je nutnost různých 

certifikací obzvlášť pro automotive apod. Přechod k jinému dodavateli bývá právě z těchto 

důvodů složitější a může být dostatečně nákladný hlavně při zahajování výroby, jelikož 

vyžaduje právě určité technické vybavení, zkušenosti a odbornost. Dále může dojít 

k výpadkům dodávek výrobků, než-li se rozjede výroba u nového dodavatele dostatečně 

kvalitní. Z toho vyplývá, že u této výroby je vyjednávací síla zákazníků nejnižší a                 

pro společnost Maplast CZ, s.r.o. nejvýhodnější.  

 

 

Vyjednávací síla dodavatelů k analyzované firmě 

 

Dodavatelé společnosti Maplast CZ, s.r.o. můžeme rozdělit do tří základních skupin: 

 

a) Dodavatelé materiálů a barviv 

 

a. Dodavatelé průmyslových plastů 

 Tyto materiály jsou vhodné  pro výrobu reklamních a spotřebních 

výlisků. Materiály mají mnoho různých ekvivalentů u různých dodavatelských 
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firem, které mohou být vzájemně zaměněny, z čehož vyplývá, že vyjednávací 

sílá dodavatelů průmyslových plastů je značně nízká. 

  

b. Dodavatelé technických plastů 

 Technické plasty jsou určené pro technické výlisky. Materiály musí 

splňovat vysoké nároky na mechanickou, chemickou a vizuální kvalitu a je      

u nich vyžadována různá certifikace a to i pro konkrétní trhy či využití. Často 

jsou tyto materiály vyvíjeny pro konkrétní aplikace a nemusí existovat 

vzájemně zaměnitelný ekvivalent, proto je zde relativně velká vyjednávací síla. 

 

b) dodavatelé technologií a forem (Arburg s.r.o., Battenfeld) 

 

c) ostatní dodavatelé 

 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

 

 Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví výroby plastových a pryžových výrobků 

je snižována zejména vysokými náklady na pořízení výrobních zařízení a dále nemalými 

náklady přestupu ke konkurenci u některé výroby. Vliv konkurence je dán také náročností 

výroby, objemem produkce a tím, jak je firma k existujícímu obchodnímu partnerovi vázána. 

Vstupům nových konkurentů do odvětví se společnost neubrání, a proto musí usilovat            

o maximální uspokojení svých zákazníků. U tohoto odvětví neexistuje regulace ze strany státu.  

 

 

Hrozba substitutů 

 

 Co se týká výroby technických a spotřebních výrobků, je hrozba substitutů velmi malá, 

neboť zákazník požaduje výrobu určitého výlisku dle přiložené dokumentace. U reklamních 

výrobků je situace opačná. Řada lisoven plastů nabízí podobné, například reklamní předměty,  

a zákazník má možnost volby.  
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Rivalita firem   

  

 Rivalita firem působících na daném trhu existuje a lze ji považovat za vysokou, jelikož 

na našem území působí mnoho firem zabývající se touto výrobou. Společnost Maplast CZ, 

s.r.o. v současné době spolupracuje s několika lisovnami plastů v tzv. kooperaci. Pro tuto 

společnost to vidím jako pozitivum, jelikož má možnost zdokonalení vlastních výrobních 

postupů. 

 

 

1.3.3 Analýza zakázek společnosti Maplast CZ, s.r.o. 

 

Společnost Maplast CZ, s.r.o. se v současné době zabývá výrobou reklamních, 

technických, spotřebních výrobků a výrobou zakázkovou. V roce 2005 se ji podařilo získat 

klientelu v oblasti automobilového průmyslu. V roce 2006 největší podíl na celkovém obratu 

tvořily výlisky do elektrotechnického průmyslu a to celých 36 %. Zakázková výroba 

dosahovala zhruba 34% celkového obratu. Největšími odběrateli v této oblasti jsou firmy 

Antares a.s. a Moravia Propag a.s. Výroba reklamních předmětů přispěla 14 % celkové 

výroby. Mezi další významné zákazníky společnosti Maplast CZ, s.r.o. patří ABB a.s., 

Zbrojovka Brno a.s., Entrelec Česká s.r.o., Hartmann-Rico a.s., ITW Pronovia s.r.o., 

Mann+Hummel (CZ) s.r.o., Reda s.r.o., IMI Partner a.s., SPEED PRESS plus a.s., Medag 

spol. s r.o.   

36%

34%

14%

7%
4% 4% 1%0%

Elektro pr ůmysl

Ostatní zakázky

Reklamní agentury

Automobilový průmysl

Prodej strojů

Prodej materiálů

Plastové hadice, hmoždinky,..

Stojánky na CD

 
Graf č.2: Analýza zakázek společnosti Maplast CZ, s.r.o. dle oblastí v roce 2006 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKO ŘEŠENÍ  

– NOVÉ POZNATKY Z LITERATURY 

 

 Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást soustavy 

podnikového řízení. Údaje čerpá z účetnictví, které užívá pro výpočet ukazatelů, dávající 

obraz o ekonomickém stavu firmy. O tato rozhodnutí se opírají rozhodnutí managementu       

o dalším vývoji podniku. 

 

2.1  Postup a metody finanční analýzy 

 

2.1.1  Fundamentální a technická analýza  

 

Fundamentální analýza 

 Tato analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí           

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků (nejen 

provozovatelů, ale i přímých účastníků ekonomických procesů), na jejich subjektivních 

odhadech a i na citu pro situace a jejich trendy. Zpracovává velké množství kvalitativních 

údajů a pokud využívá kvantitativní informace, odvozuje zpravidla své závěry bez použití 

algoritmizovaných postupů. 

 

Technická analýza 

 Používá matematických, statistických a dalších algoritmizovaných metod                

ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným (kvalitativním) ekonomickým 

posouzením výsledků. Postup finanční technické analýzy je rozložen do následujících etap: 

 a) Výpočet ukazatelů zkoumané firmy. Tato etapa obvykle zahrnuje výběr 

srovnatelných podniků, přípravu dat a ukazatelů, jejich výpočet a ověření 

předpokladů o ukazatelích. 

 b) Srovnání hodnot s odvětvovými průměry. Výběr metody pro hodnocení ukazatelů 

a výpočet relativní pozice firmy. 

 c) Analýza časových trendů 

 d) Analýza vztahů mezi ukazateli pomocí pyramidové soustavy. 

 e) Návrh na opatření ve finančním plánování a řízení    Zdroj: (12) 
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2.1.2  Výběr srovnatelných firem 

 

 Pro srovnatelnost údajů finanční analýzy má prvořadý význam obsah účetních dat 

firmy.  

 Časová srovnatelnost je umožněna obecně uznávanou zásadou účetnictví o stálosti 

metod, podle níž nesmí firmy měnit v průběhu roku postupy účtování ani principy oceňování 

nebo způsoby odepisování. Výjimečně lze takové změny uskutečnit až na přelomu roku, 

jestliže se jimi dosáhne věrnějšího a pravdivějšího zobrazení skutečnosti.  

 Prostorová srovnatelnost účetnictví je mnohem obtížnější, neboť různé firmy mohou 

odlišným způsobem využívat prostor, který jim ponechává právní úprava účetnictví.            

Při mezinárodním srovnání je srovnatelnost firem navíc ztížena vlastní úpravou účetnictví 

každé země, jiným kulturním a sociálním prostředím, odlišnou legislativou a účetními 

tradicemi. 

 Pro hodnocení zdraví nebo nemocí firem relativně, vzhledem k určitému vhodně 

vybranému okruhu firem, je třeba splnit následující kritéria: 

 

Srovnatelnost ekonomických subjektů  

� oborová srovnatelnost, která se opírá o srovnatelnost vstupů, technologií, výstupů a 

srovnatelnost okruhu zákazníků 

� geografické hledisko, které ovlivňuje cenu dopravy (surovin, energií) i cenu pracovní 

síly 

� politické hledisko, které vytváří nesrovnatelné ekonomické prostředí v liberálním 

společenském systému založeném na tržním hospodářství s podmínkami centrálně, 

direktivně řízené ekonomiky 

� historické hledisko, které omezuje srovnatelnost rychle se rozvíjejících technologií 

výroby, informačních a komunikačních procesů, bankovnictví, marketingu, reklamy    

a podmínek obchodování s údaji pocházejícími z dřívějších období 

� ekologické hledisko, kdy srovnávat lze pouze ekonomické výsledky dosažené            

za období úrovně péče o životní prostředí 

� legislativní hledisko ovlivňuje daňové, celní, úvěrové podmínky v zemi ekonomického 

subjektu, a tím i dosažení výsledků 
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Podobnost firem 

 O podobnosti firem se při finanční analýze příliš nehovoří. Je to zamlčený 

předpoklad, abychom se nedostali do problémů. Mlčky předpokládáme při práci s ukazateli 

podobnost typu přímé úměry, i když lze o ní pochybovat. Větší firma potřebuje zřejmě        

pro zajištění vyšších výkonů větší zásoby.  

 Je-li předpoklad podobnosti firem v rozporu se skutečností, je třeba použít místo 

přímé úměry vhodnější metody analýzy. 

 

Nehomogenita firem 

 Ani u skupiny podniků vyhovujících podmínkám srovnatelnosti není zaručena plná 

shoda všech ekonomických parametrů. Podrobnější analýza může ukázat, že srovnatelné 

podmínky se dále člení na podskupiny firem, které mají navzájem blízké hodnoty parametrů. 

Homogenitu mohou narušovat jednotlivé vybočující firmy, často však jde o odlišnost celých 

podskupin. Zkoumání nehomogenních skupin se proto provádí shlukovou analýzou dat, která 

už nevystačí s jednoduchými prostředky, jako jsou průměry a rozptyly dat.         

Zdroj: (12) 

 

 

2.1.3  Problematika účetních dat z pohledu finanční analýzy  

 

 Přestože účetní výkazy představují základní zdroj informací poměrové analýzy, mají 

samy o sobě některé slabé stránky, které jsou dány jejich konstrukcí a užívanými účetními 

praktikami. 

 

Slabé stránky rozvahy 

 

 Rozvaha charakterizuje finanční situaci podniku v určitém okamžiku, podává 

informace o celkových aktivech a pasivech se základním rozdělením na vlastní kapitál a dluhy. 

V praxi ovšem existují i slabé stránky: 

 

a) Rozvaha nereflektuje přesně současnou hodnotu podniku. Účetní standardy často 

používají jako základ pro ohodnocení aktiv a pasiv historickou hodnotu (přestože je 

pravidelně upravovaná odpisy) nereflektuje zcela přesně současnou hodnotu aktiv       
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a pasiv. Odpisy a metody odepisování jsou jen nepřesnou a umělou aproximací 

skutečného procesu stárnutí aktiva. 

 

b) K určení realistické hodnoty některých rozvahových položek musí být použit odhad. 

Příkladem jsou pohledávky upravené z hlediska návratnosti. Dále zásoby, jejichž 

hodnota by měla být založena na jejich prodejnosti, a stálá aktiva, jejichž reálná 

hodnota by se měla zakládat na době použitelnosti, životnosti. 

 

c) Všeobecnou praxí pro ohodnocování stálých aktiv je postupné snižování jejich 

hodnoty – jejich odepisování. „Zhodnocování“ těchto aktiv se však téměř nikdy 

nebere v úvahu. Tento prvek bývá důležitý zejména v případech firem, které mají 

hodně majetku ve zhodnocujících se aktivech. Skutečná životnost aktiv je však 

málokdy vázána na jeho odepsanost. 

 

d) V účetních výkazech nejsou vůbec zahrnuty mnohé položky, které mají určitou 

„vnit řní“ finanční hodnotu. Důvodem jsou objektivní potíže s jejich oceňováním. 

Nejzjevnější jsou lidské zdroje, zkušenosti a kvalifikace zaměstnanců anebo podpora 

společnosti významnými hospodářskými subjekty.  

 

Slabé stránky výkazu zisků a ztráty 

 

a) Výkaz zisku a ztráty se zaměřuje na vyčíslení účetního zisku. Zisk, výsledná položka 

tohoto účetního výkazu – není roven čisté hotovosti vytvořené firmou za dané účetní 

období a nevyčísluje skutečný hotovostní příjem. 

 

b) Výkaz zisků a ztráty představuje pokus změřit čistý zisk jakožto výsledek hospodaření 

společnosti během určitého období. Tento výkaz je sestaven na kumulativní bázi         

a ne na bázi hotovostní. Nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné 

hotovostní toky (příjmy a výdaje), a proto ani výsledný čistý zisk nereflektuje 

skutečnou dodatečnou hotovost získanou hospodařením firmy v daném období. 

 

c) Výnosy a náklady se objevují v účetních výkazech i přesto, že  v daném období 

nemuselo dojít k žádnému pohybu hotovosti. 
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d) Do tržeb (výnosů běžného účetního období) není zahrnuto inkaso plateb z prodeje, 

který byl realizován na úvěr v předchozím období. 

 

e) Náklady daného období představují všechny výdaje učiněné po celou dobu procesu 

vytváření výnosů daného období. Mzdy, platy, režie a další náklady nemusejí být vždy 

skutečně zaplaceny ve stejném období, kdy se objeví ve výkazu zisku a ztráty. 

 

f) Některé náklady zahrnuté v účtu zisku a ztráty vůbec nejsou hotovostním výdajem. 

Například odpisy nepředstavují odpil hotovosti z firmy, přesto se při výpočtu čistého 

zisku odečítají. Dalším příkladem je amortizace goodwillu, patentových práv anebo 

diskont při prodeji obligací. 

Zdroj: (1) 

 

2.1.4  Metody finanční analýzy 

 

 Metody používané ve finanční analýze můžeme rozdělit na metody, které využívají 

elementární matematiku a metody založené na složitějších matematických postupech              

a myšlenkách. 

 

Metody elementární technické analýzy 

 

a) Analýza absolutních ukazatelů 

b) Analýza rozdílových ukazatelů 

c) Analýza cash flow 

d) Analýza poměrových ukazatelů 

e) Analýza soustav ukazatelů 

Zdroj: (12)  

 

 

 

 

 

 



 28 

Vyšší metody finanční analýzy 

 

a) Matematicko-statistické metody 

- bodové odhady (k určení standardní hodnoty ukazatele pro skupinu firem) 

- statistické testy odlehlých dat (ověřují zda krajní hodnoty ukazatelů ještě patří 

do zkoumaného souboru) 

- empirické distribuční funkce (k orientačnímu odhadu pravděpodobnosti 

výskytu jednotlivých hodnot ukazatelů) 

- korelační koeficienty (k posouzení stupně závislosti ukazatelů a hloubky 

paměti v časové řadě ukazatelů) 

- regresní modelování (k charakterizaci vzájemných vztahů mezi ukazateli         

a k rozčlenění podle jejich vlivu na požadovaný výsledek na významné            

a zanedbatelné) 

- autoregresní modelování (k charakterizaci dynamiky ekonomického systému     

a k prognozování) 

- analýzy rozptylu (k výběru ukazatelů majících rozhodující vliv na žádaný 

výsledek)  

- faktorová analýza (ke zjednodušení závislosti struktury ukazatelů) 

- diskriminační analýza (ke stanovení významných příznaků finanční tísně         

a posouzení stupně nebezpečí finančního kolapsu firmy) 

- robustní matematicko-statistické postupy (k potlačení vlivu apriorních 

předpokladů na výsledky statistických metod) 

Zdroj: (12) 

 

b) Nestatistické metody 

- fuzzy množiny (teorie nabízí bohatší výběr stupně příslušnosti prvků 

k množině, který od zcela určitého  ne přechází postupně k úplnému ano) 

- expertní systémy (počítačové báze znalostí o určité skupině jevů expertních 

soudů o těchto jevech sloužících k automatizovanému vytváření soudů v téže 

skupině jevů charakterizovaných dalšími daty) 

- gnostická teorie neurčitých dat (maximalizuje množství informací čerpané 

z dat a je založena na jednotlivých datech kontaminovaných neurčitostí) 

Zdroj: (12) 

 



 29 

2.2  Zdroje dat pro finanční analýzu 

 

Při hodnocení vlastní finanční situace podniku prostřednictvím finanční analýzy          

a při finančním rozhodování pocházejí data z různých zdrojů. V zásadě je lze rozdělit na tři 

velké skupiny: 

a) účetní data podniku čerpaná z  

- účetních výkazů finančního účetnictví, 

- vnitropodnikového účetnictví, 

- výročních zpráv, 

b) ostatní data o podniku čerpaná z  

- podnikové statistiky, 

- podkladů úseku práce a mezd, 

- vnitropodnikových směrnic 

- předpovědí a zpráv vedoucích pracovníků podniku, 

c) externí data, aj. data z vnějšího ekonomického prostředí podniku,tzn: 

- údaje státní statistiky 

- údaje z odborného tisku  

 

Ve finančních analýzách je datová základna tvořena především údaji z podnikových 

účetních výkazů. V těchto výkazech je uloženo velké množství informací, na jejichž 

úspěšném využití závisí prosperita a tedy zvyšování bohatství firmy. 

Zdroj: (8)  

 

2.3  Uživatelé finanční analýzy  

 

 Manažeři 

 Informace získané z finanční analýzy potřebují především pro krátkodobé a zejména 

dlouhodobé finanční řízení podniku. Znalost finanční situace jejich firmy jim umožňuje 

rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové 

struktury včetně výběru vhodných způsobů jejího financování, při alokaci volných peněžních 

prostředků, při rozdělování disponibilního zisku.  Finanční analýza odhadující slabé a silnější 

stránky finančního hospodaření firmy umožňuje manažerům přijmout pro příští období 

správný podnikatelský záměr, který se mimo jiné rozpracovává do finančního plánu. 
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 Investoři 

 

Akcionáři 

 Chtějí se ujistit, že jejich peníze jsou vhodně uloženy a že podnik je dobře řízen. 

Zajímají se o stabilitu a likviditu podniku, disponibilní zisk a o to, zda podnikatelské záměry 

manažerů zajišťují trvání a rozvoj podniku 

 

Držitelé úvěrových cenných papírů 

 Zajímají se zejména o likviditu podniku a o finanční stabilitu – o to, zda jim bude 

jejich cenný papír splacen včas a v dohodnuté výši. 

 

Potenciální investoři 

 Zvažují možnost umístit svoje volné peněžní prostředky do daného podniku              

a potřebují si ověřit, zda je takové rozhodnutí správné 

 

 Obchodní partneři 

 

Dodavatelé 

 Na základě znalostí finanční situace potenciálních zákazníků se vybírají                 

své obchodní partnery, u nichž pak sledují zejména schopnost hradit splatné závazky              

a dlouhodobou stabilitu, z níž usuzují na zajištěnost svého odbytu 

 

Odběratelé 

 Obdobně jako dodavatelé si podle výsledků finanční analýzy vybírají své dodavatele. 

Zejména při dlouhodobých kontraktech se potřebují ujistit, že dodavatelský podnik bude 

schopen dostát svým závazkům. 

 

 Banky a jiní věřitelé 

 

 Žádají potencionálního dlužníka o co nejvíce informací o jeho finančním stavu, aby 

se na jejich základě správně rozhodli, zda mu půjčí či ne. Ověřuj rovněž, zda podnik může 

nabídnout odpovídající záruky za půjčky a zda bude schopen hradit splátky za stanovených 

podmínek. Peněžní ústavy váží často své úvěrové podmínky na vybrané finanční ukazatele. 
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 Konkurenti 

 

 Zajímají se o finanční informace srovnatelné s jejich vlastními hospodářskými 

výsledky, zejména o ukazatele rentability, o ziskovou marži, velikost ročních tržeb, 

solventnost, o výši a hodnotu zásob a o jejich obrátky. 

 

 Stát a jeho orgány 

 

 Potřebují finanční informace na příklad pro statistiku, pro kontrolu plnění daňových 

povinností, pro monitorování vládní politiky. 

Zdroj: (8) 

 

 

2.4    Analýza absolutních ukazatelů     

 

 K hodnocení finanční situace firem se při analýze absolutních ukazatelů využívá přímo 

údaje obsažených v účetních výkazech. Vedle sledování změn absolutní hodnoty ukazatelů 

v čase se obvykle zjišťují také jejich relativní změny. Konkrétní uplatnění absolutních 

ukazatelů je v analýze vývojových trendů a v procentní analýze komponent 

 

 Horizontální analýza  

 

 Jinými slovy analýza trendů porovnává změny ukazatelů v časové řadě. Výchozí data 

jsou obsažena v účetních výkazech firem a ve výročních zprávách, které uvádí klíčové 

finanční položky za posledních 5 až 10 let. Při analýze bereme v úvahu jak změny absolutní 

hodnoty tak i procentní změny jednotlivých položek výkazů.  

 

Vertikální analýza 

 

 Při této analýze posuzujeme jednotlivé komponenty majetku kapitálu tzv. strukturu 

aktiv a pasiv firmy. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé jaké složení hospodářských 

prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity firmy a z jakých zdrojů byly pořízeny. 

Jednotlivé komponenty výkazů se vyjadřují jako procentní podíly jedné z těchto komponent. 
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Výhodou vertikální analýzy je, že nezávisí na meziroční inflaci a umožňuje tedy srovnatelnost 

výsledků analýzy z různých let, srovnávání vývojových trendů za více let i srovnávání 

různých firem.                Zdroj: (12)  

 

2.5  Analýza rozdílových ukazatelů 

 

K analýze a řízení finanční situace firmy slouží rozdílové ukazatele označované jako 

fondy finančních prostředků.  

 

 Čistý pracovní kapitál 

 

Je nejčastěji užívaným ukazatelem vypočítaným jako rozdíl mezi celkovými oběžnými 

aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Ty mohou být vymezeny od splatnosti 1 rok            

až po splatnost 3 měsíční, což umožňuje oddělit výstižněji v oběžných aktivech tu část 

finančních prostředků, která je určena na brzkou úhradu krátkodobých dluhů (závazků),        

od té části, která je relativně volná, a kterou chápeme jako určitý finanční fond.                   

Pro finančního manažera představuje tento fond součást oběžného majetku, financovanou 

dlouhodobým kapitálem, čili je částí dlouhodobého kapitálu vázaného v oběžním majetku. Jde 

tedy o relativně volný kapitál, který je využíván k zajištění hladkého průběhu hospodářské 

činnosti. 

   

 Čistý pracovní kapitál ČPK = oběžná aktiva -  celkové krátkodobé závazky 

Zdroj: (12) 

 

Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy má významný vliv na solventnost 

firmy. Přebytek krátkodobých aktiv (vhodně strukturovaných a ve zdravé míře likvidních)   

nad krátkodobými dluhy opravňuje k úsudku, že firma má dobré finanční zázemí, že je 

likvidní. Čistý pracovní kapitál představuje finanční polštář, který firmě umožní pokračovat 

ve svých aktivitách i v případě, že by ji potkala nějaká nepříznivá událost, jež by vyžadovala 

vysoký výdej peněžních prostředků. Velikost tohoto polštáře závisí na obratnosti 

krátkodobých aktiv firmy, ale i na vnějších okolnostech, jako jsou např. konkurence, stabilita 

trhu, daňová legislativa, celní předpisy apod.  

Zdroj: (8, 12) 
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 Čisté pohotové prostředky 

 

Čistý pracovní kapitál můžeme používat jako míru likvidity pouze velmi obezřetně, 

neboť mezi ním a likviditou neexistuje identita. Oběžná aktiva totiž mohou obsahovat             

i položky málo likvidní, nebo dokonce dlouhodobě nelikvidní. 

 

Z tohoto důvodu se používá pro sledování okamžité likvidity čistý peněžní fond, který 

představuje rozdíl mezi pohotovými prostředky a okamžitě splatnými závazky. Nejvyšší 

stupeň likvidity  vyjadřuje fond, který do pohotových peněžních prostředků zahrnuje pouze 

hotovost a peníze na běžných účtech. 

Zdroj: (12)  

 

Čisté pohotové prostředky ČPP = pohotové finanční prostředky - okamžitě splatné závazky 

Zdroj: (12)  

  

 

 Čisté peněžně-pohledávkové finanční fondy 

 

Střední cestou mezi oběma zmíněnými externími rozdílovými ukazateli likvidity jsou 

fondy finančních prostředků konstruované na peněžně-pohledávkové bázi. Tyto ukazatele     

při výpočtu vylučují z oběžných aktiv zásoby, popř. (podle záměru analytika a podle stupně 

likvidity, který chceme posoudit) i nelikvidní (nedobytné, dlouhodobé apod.) pohledávky.    

Od takto vymezené části oběžných aktiv se pak odečtou krátkodobé závazky. 

 

Při analýze změny peněžně-pohledávkových finančních fondů vycházíme opět 

z rozdílu stavu definovaného finančního fondu na počátku a konci časového intervalu, ze nějž 

rozbor likvidity provádíme.  

Zdroj: (8) 

 

Čisté peněžní majetek ČMP = (oběžná aktiva – zásoby) – krátkodobé závazky 

Zdroj: (8) 
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2.6    Analýza poměrových ukazatelů 

 

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Nejčastěji vycházejí z účetních dat (rozvahy         

a výkazu zisků a ztrát).  

 

Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou finanční 

analýzy, neboť umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách firmy. Jsou ovšem jen pomocníkem analýzy a interpretace jevů, jejich 

výpočtem však analýza nekončí, naopak spíše začíná. Můžeme je chápat jako určité síto,     

jež zachytí oblast vyžadující hlubší analýzu.   

 

Lze je sestavovat jako podílové, kdy dávají do poměru část celku a celek (např. podíl 

vlastního kapitálu k celkovému kapitálu), nebo jako vztahové, kdy dávají do poměru 

samostatné veličiny (např. poměr zisku k celkovým aktivům). 

 

Hlavní výhodou poměrových ukazatelů je, že umožňují provádět analýzu časového 

vývoje finanční situace dané firmy (tzv. trendovou analýzu), jsou vhodným nástrojem 

prostorové (průřezové) analýzy, tj. porovnávání více podobných firem navzájem 

(komparativní analýza) a také mohou být používány jako vstupní údaje matematických 

modelů umožňujících popsat závislost mezi jevy, klasifikovat stavy, hodnotit rizika                 

i předvídat budoucí vývoj. Jejich nevýhodou je nízká schopnost vysvětlovat jevy. Podle 

oblastí finanční analýzy se poměrové ukazatele obvykle člení na ukazatele likvidity, 

rentability, aktivity, zadluženosti, tržní hodnoty, ukazatele provozní (výrobní) a ukazatele     

na bázi finančních fondů a cash flow.  

Zdroj: (12)  
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2.6.1  Ukazatelé likvidity 

 

Charakterizují schopnost firmy dostát svým závazkům.  

 

Likvidita   Souhrn všech potencionálně likvidních prostředků, které má společnost   

k dispozici pro úhradu svých splatných závazků 

Solventnost   Připravenost hradit své dluhy, když nastala jejich splatnost a je tedy jednou  

ze základních podmínek existence firmy. 

 

Existuje vzájemná podmínka likvidity a solventnosti. Podmínkou solventnosti je,     

aby firmy měla část majetku vázánu ve formě, jíž může platit – tedy ve formě peněz (nebo 

alespoň ve formě pohotově přeměnitelné v peníze). Jinými slovy – podmínkou solventnosti    

je likvidita.  

 

Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit (čitatel), tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel). Zabývají se nejlikvidnější částí aktiv společnosti a rozdělují se podle likvidnosti 

položek aktiv dosazovaných do čitatele z rozvahy. Nevýhodou ukazatelů je, že hodnotí 

likviditu podle zůstatku finančního (oběžného) majetku, ale ta v daleko větší míře závisí       

na budoucích cash flow.   

Zdroj: (12) 

 

 

 Běžná likvidita  (likvidita 3.stupně) 

 

Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Je citlivá na strukturu 

zásob a jejich správné (reálné) oceňování vzhledem k jejich prodejnosti a na strukturu 

pohledávek vzhledem k jejich neplacení ve lhůtě či nedobytnosti. U zásob může trvat velmi 

dlouho, než se přemění na peníze, neboť nejprve musí být spotřebován, přeměněny               

ve výrobky, prodány (na obchodní úvěr) a pak se čeká často několik týdnů i měsíců na úhradu 

od odběratele. Firma s nevhodnou strukturou oběžných aktiv (nadměrné zásoby, nedobytné 

pohledávky, nepatrný stav peněžních prostředků) se snadno ocitne v obtížné finanční situaci. 

Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti firmy a je postačující pro hodnotu 1 - 1,5. 

Bankovní standardy jsou 2 – 3 (finančně zdravé firmy).  
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Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

Zdroj: (12) 

   

 

 Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

 

Ve snaze odstranit nevýhody předchozího ukazatele vylučuje u oběžných aktiv zásoby 

a ponechává v čitateli jen peněžní prostředky (v hotovosti a na bankovních účtech), 

krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky (očištěné od těžko vymahatelných             

a pochybných, protože by oprávněně zlepšovaly hodnotu ukazatele).  

 

V analýze je užitečné zkoumat poměr mezi ukazatelem běžné a pohotové likvidity. 

Výrazně nižší hodnoty pohotové likvidity ukazuje nadměrnou váhu zásob v rozvaze 

společnosti. Pro zachování likvidity firmy by hodnota ukazatele neměla klesnout pod 1, 

standardní hodnota je 1 až 1,5.  

 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

Zdroj: (12) 

 

 

 Okamžitá likvidita  (likvidita 1. stupně) 

 

Měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Do čitatele se dosazují peníze     

(v hotovosti a na běžných účtech) a jejich ekvivalenty (volně obchodovatelné krátkodobé 

cenné papíry, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky). Likvidita je zajištěna při hodnotě 

ukazatele alespoň 0,2, vyšší hodnota ukazatele jak 0,5 se považuje za špatné hospodaření 

s kapitálem.  

 

Okamžitá likvidita = finanční majetek / krátkodobé závazky 

Zdroj: (12) 
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2.6.2   Ukazatelé zadluženosti 

 

 Ukazatelé zadluženosti (řízení dluhu) vypovídají o tom, kolik majetku podniku           

je financováno cizím kapitálem. Tyto ukazatele zajímají především investory a poskytovatele 

dlouhodobých úvěrů.  

 

 Ukazatel celkové zadluženosti 

 

Celková zadluženost = cizí zdroje / aktiva celkem 

Zdroj: (12) 

 

Ukazatel se často nazývá „Ukazatel věřitelského rizika“, neboť v případě likvidace 

firmy roste riziko věřitelů úměrně růstu její zadluženosti. věřitelé proto preferují nízký 

ukazatel zadluženosti. Vlastníci zase potřebují větší finanční páku, aby znásobili svoje zisky. 

Mezi mírou zadluženosti a platební schopností však neexistuje žádný přímý vztah. Jestliže je 

však ukazatel zadluženosti vyšší jak 50%, věřitelé ve většině případů váhají s poskytnutím 

úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. 

Zdroj: (8) 

 

 

 Koeficient samofinancování 

 

Koeficient samofinancování  = vlastní kapitál / aktiva celkem 

Zdroj: (12) 

 

Dává přehled o finanční struktuře podniku, do jaké míry jsou aktiva financována 

vlastním kapitálem. 

 

 Za příznivých okolností způsobí připojení úvěru k vlastnímu kapitálu zvýšení 

ziskovosti vlastního kapitálu. Zvýšením zadluženosti se ale zvýší úroky a tím finanční 

náklady, takže dojde ke snížení ziskovosti tržeb. Tím se také sníží množství vytvořených 

peněžních prostředků podnikatelskou činností a zvýší se potřeba podniku získat peněžní 

prostředky. Jestliže není možné peněžní prostředky získat úsporou nákladů nebo zvýšením 

tržeb (nebo kombinací obou možností), dojde ke zvýšení zadluženosti podniku. 
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 Zadluženost podniku není možné hodnotit vždy jako nepříznivý jev. U finančně 

stabilního podniku může dočasný růst zadluženosti vést ke zvýšení ziskovosti vložených 

prostředků. 

 

 Vzájemný poměr cizího a vlastního kapitálu závisí na nákladech, které s pořízením 

zdrojů souvisejí. Za cizí zdroje se platí úroky. Úrok je cenou cizího kapitálu. Úroky jsou tím 

vyšší, čím delší je doba, na kterou podnik zdroj získá, a čím větší je riziko, že věřitel o svoje 

prostředky přijde. Obecně tedy platí, že krátkodobé úvěry a výpomoci jsou zatíženy nižším 

úrokem, než střednědobé a zvláště dlouhodobé úvěry. Zároveň také platí, že finančně stabilní 

podnik je zvýhodněn nižším úrokem ve srovnání s podnikem z hlediska finanční stability 

problémovým.  

 

 Za vlastní zdroje platí podnik podle právní formy podnikání podílem na zisku u s.r.o., 

k.s., družstva, tichého společníka nebo dividendou u a.s. Pro podnik jsou vlastní zdroje 

bezpečným zdrojem, za něž platí jen v závislosti na dosažení zisku, a to ještě podle rozhodnutí 

valné hromady nebo podle společenské smlouvy. Vlastník očekává, že jeho vklad bude 

zhodnocen ve vyšší míře, než kdyby uložil své peníze v bance a zároveň postupuje riziko,     

že v případě ztrátového hospodaření podniku nedostane za vklad zaplaceno. Proto za svůj 

vklad požaduje tedy vyšší cenu. Je mnoho hledisek, která ovlivňují optimální strukturu 

kapitálu. Každý podnik musí usilovat o co nejvhodnější skladbu kapitálu. Přitom je vždy třeba 

vycházet z konkrétních podmínek při stanovení vhodné výše cizího a vlastního kapitálu. 

Neexistuje doporučený poměr, ke kterému by se skladba zdrojů krytí majetku měla blížit       

ve všech případech a který by zajišťoval finanční stabilitu podniku. 

 

 Obecně je možné doporučit zvyšovat zadlužení podniku tehdy, bude-li očekávaný 

výnos z celkového kapitálu vyšší než nákladové úroky. Úvěr je ekonomicky výhodný, pokud 

náklady spojené s jeho čerpáním nesnižují ziskovost vlastního kapitálu na bázi zisku           

před zdaněním. 

Zdroj: (8) 
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 Ukazatel úrokového krytí 

 

 Ukazatel krytí nákladových úroků ziskem před nákladovými úroky a zdaněním 

(„úrokového krytí“) je dán poměrem: 

 

Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 

Kde: EBIT = Hospodářský výsledek před zdaněním + nákladové úroky. V účetní metodice odpovídá 

zhruba provoznímu hospodářskému výsledku. 

Zdroj: (8) 

 

 

 Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát je zisk před nákladovými úroky a před zdaněním 

větší než nákladové úroky a tedy o kolik by se mohl snížit, než podnik nebude schopen platit 

své úrokové povinnosti. V zahraniční literatuře se doporučuje velikost tohoto ukazatele 3       

a více. V dobře fungujícím podniku by měl tento ukazatel mít hodnotu 6 až 8. Hodnota 2 až 4 

je nízká s možností rizika. Při hodnotě tohoto ukazatele méně než 2 může být i „míra 

zadluženosti k celkovým aktivům“ 0,3 vysoká. Při vysokém „úrokovém krytí“ a vysokém 

zisku je zdravá i vyšší „míra zadluženosti k celkovým aktivům“. 

Zdroj: (8) 

 

 

2.6.3  Ukazatele aktivity 

 

Měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více, než je účelné, 

vznikají ji zbytečné náklady , a tím i nízký zisk. Má-li jich nedostatek, pak se musí vzdát 

mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy, které           

by mohla získat. Obvykle se uvádějí v podobě ukazatelů vyjadřujících vázanost kapitálu  

vybraných položkách aktiv a pasiv, obratovost aktiv nebo dobu obratu aktiv.  

Zdroj: (12) 
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 Obrat celkových aktiv 

 

Udává počet obrátek, tj. kolikrát se aktiva obrátí, za daný časový interval (za rok). 

Doporučená hodnota je 1,6 až3, pokud je hodnota ukazatele menší jak 1,5, je nutno prověřit 

možnosti efektivního snížení celkových aktiv. 

Zdroj: (12) 

 

Obrat celkových aktiv = roční tržby / aktiva celkem 

Zdroj: (12) 

 

 Obrat zásob 

 

Někdy je nazýván jako ukazatel intenzity využití zásob a udává, kolikrát je v průběhu 

roku každá položka zásob firmy prodána a znovu uskladněna. Slabinou tohoto ukazatele je, že 

tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby se uvádějí v nákladových (pořizovacích) cenách. 

Druhým problémem je, že tržby jsou tokovou veličinou odrážející výsledek celoroční aktivity, 

zatímco zásoby postihují stav v jednom okamžiku. Pro získání reálnějšího obrazu by bylo 

vhodnější použít průměrné roční zásoby, avšak s ohledem na prostorové srovnání se ani tato 

úprava většinou nepoužívá.  

 

Pokud ukazatel vychází ze srovnání s oborovým průměrem příznivý (vyšší), znamená 

to, že firmy nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné financování. 

Přebytečné zásoby sou samozřejmě neproduktivní (vyvolávají vyšší náklady na skladování, 

jsou v nich umrtveny finanční prostředky, které musí být doplněny cizími zdroji) a představují 

investici s nízkým nebo nulovým výnosem. Vysoký obrat zásob rovněž podporuje důvěru 

v ukazatele běžné likvidity.  

Zdroj: (12) 

 

Obrat zásob = roční tržby / zásoby 

Zdroj: (12) 
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 Doba obratu zásob 

 

Udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby nebo do doby jejich prodeje. U zásob výrobků a zboží je ukazatel rovněž 

indikátorem likvidity, protože udává počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost nebo 

pohledávku. Obecně se definuje jako poměr průměrného stavu zásob všeho druhu 

k průměrným denním tržbám. Může však být i počítán pro jednotlivé druhy zásob, kdy 

v čitateli je uveden průměrný stav druhu zásob a ve jmenovateli jeho průměrná denní spotřeba. 

Zdroj: (12) 

 

Doba obratu zásob  = průměrná zásoba / denní spotřeba 

Zdroj: (12) 

 

 

 Doba obratu pohledávek 

 

Počítá se jako poměr průměrného stavu obchodních pohledávek k průměrným denním 

tržbám na obchodní úvěr. Výsledkem je počet dnů, během nichž je inkaso peněz                     

za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. Po tuto průměrnou dobu musí firma čekat      

na inkaso plateb za své již provedené tržby. Dobu obratu pohledávek je užitečné srovnat 

s běžnou platební podmínkou, za které firma fakturuje své zboží. Je-li delší než běžná doba 

splatnosti, znamená to, že obchodní partneři neplatí včas. Udržuje-li se tento trend déle, měla 

by firma uvažovat o opatřeních na urychlení inkasa svých pohledávek  

Zdroj: (12) 

 

Doba obratu pohledávek  = obchodní pohledávky / denní tržby  

Zdroj: (12) 

 

 

 Doba obratu závazků 

 

V souvislosti s dobou inkasa tržeb (splatnosti vystavených faktur) je zajímavé zjistit, 

jaká je platební morálka společnosti vůči jejím dodavatelům. Odpověď poskytuje ukazatel 

doby obratu závazků, který udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým dodavatelů. 
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Vypočítá se jako poměr průměrného stavu závazků z obchodního styku k průměrným denním 

tržbám na obchodní úvěr 

Zdroj: (8) 

 

Doba obratu závazků  = závazky vůči dodavatelům / denní tržby  

Zdroj: (12) 

          

 

2.6.4 Ukazatelé rentability 

 

  Ukazatelé rentability (ziskovosti) zajímají především investory. Tyto ukazatelé 

vyjadřují rentabilitu, výnosnost. Žádoucí je co nejvyšší ziskovost. Rentabilita měří úspěšnost 

při dosahování podnikových cílů srovnáváním zisku s jinými veličinami vyjadřujícími 

prostředky vynaložené na dosažení tohoto výsledku hospodaření. Zahrnují vliv likvidity, 

řízení dluhu (v jakém rozsahu podnik užívá k financování dluh) i řízení aktiv (jak podnik 

hospodaří se svými aktivy) na zisk. 

 

 

 Rentabilita vloženého kapitálu – ROI   

 

ROI  = Hospodářský výsledek před zdaněním a nákladovými úroky / celkový kapitál 

Zdroj: (14) 

 

Jelikož tento ukazatel nebere v úvahu daň, ani úroky, je vhodný pro srovnání různě 

zdaněných a zadlužených podniků. Velikost tohoto ukazatele by měla být vyšší než je 

poskytovaná úroková míra v bance. Jinak je zbytečné podstupovat riziko podnikání. Ukazatel 

ROI vyšší jak 0,15 je považován za velmi dobrý. Za dobré je považována i rentabilita 

vloženého kapitálu 0,12 – 0,15. 

 

 

 Rentabilita celkových aktiv – ROA   

 

ROA  = Hospodářský výsledek po zdanění / celková aktiva 

Zdroj: (14) 
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 Hodnota ROA se hodnotí srovnáním s odvětvovým průměrem. Slouží zejména        

pro hodnocení managementu 

 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

 

ROE = Hospodářský výsledek po zdanění / vlastní kapitál 

Zdroj: (14) 

 

 Pokud je finanční páka kladná, je ROE větší než ROA. Hodnotí výši přínosu             

pro vlastníky. Využití cizího kapitálu tedy zvyšuje ziskovost společnosti. Velikost tohoto 

ukazatele by měla být větší než ziskovost celkových aktiv na bázi zisku před zdaněním. 

Velikost tohoto ukazatele by měla být také větší, než by bylo možné získat investicí bez rizika. 

Podniku usiluje o maximalizaci tohoto ukazatele. 

 

 Finanční páka je poměr ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového kapitálu. 

Ziskovost vlastního kapitálu má být vyšší než ziskovost celkového kapitálu. Je to právě tehdy, 

když je účinek finanční páky větší než 1. Tento ukazatel vypovídá o tom, že mezi ziskovostí 

vlastního kapitálu a ziskovostí celkového kapitálu působí tzv. „vliv páky“. Pojem „páka“ je 

třeba chápat jako možnost zvýšení ziskovosti vlastního kapitálu připojením cizích zdrojů 

k vlastnímu kapitálu. 

 

 Pokud je úroková míra úplatných cizích zdrojů (náklady na cizí kapitál) nižší           

než ziskovost celkového úplatného kapitálu, roste ziskovost vlastního kapitálu při přílivu 

cizích zdrojů financování (jsou levnější). Je tedy patrný pozitivní efekt páky. Je-li         

naopak ziskovost celkového úplatného kapitálu nižší než úroková míra úplatných cizích 

zdrojů financování, klesá s rostoucím zadlužováním ziskovost vlastního kapitálu. Je zde 

negativní efekt páky. 

 

 

 Rentabilita tržeb – ROS 

 

ROS = Hospodářský výsledek po zdanění / tržby 

Zdroj: (14) 
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2.6.5  Provozní (výrobní) ukazatelé 

 

Provozní ukazatelé jsou zaměřeny dovnitř podniku a uplatňují se tedy ve vnitřním 

řízení. Napomáhají managementu sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity firmy. 

Provozní ukazatelé se opírají o tokové veličiny, především o náklady, jejíchž řízení má         

za následek hospodárné vynakládání jednotlivých druhů nákladů a tím i dosažení vyššího 

konečného efektu.  

Zdroj: (8) 

 

 Produktivita práce = Celková přidaná hodnota / počet zaměstnanců 

Zdroj: (14) 

 

 Průměrná mzda = Celkové mzdy / počet zaměstnanců 

 Zdroj: (14) 

 

 

2.7   Analýza soustav ukazatelů 

 

K posouzení celkové finanční situace podniku se vytváří soustavy (výběrové soubory) 

ukazatelů označované také často jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy. 

Rostoucí počet ukazatelů v souboru (modelu) umožňuje detailnější zobrazení finančně-

ekonomické situace podniku, avšak současně velký počet ukazatelů ztěžuje orientaci              

a zejména výsledné hodnocení firmy. Z těchto důvodů existují jak modely založené na větším 

počtu ukazatelů (20 až 200), tak i  modely ústící do jediného čísla (hodnotícího koeficientu, 

syntetického ukazatele). 

Zdroj: (8) 

 

Pro posouzení celkové finanční situace společnosti Maplast CZ, s.r.o. použiji 

z velkého množství soustav ukazatelů Altmanův index finančního zdraví a index IN 01. 
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2.7.1 Altmanův index finančního zdraví  

 

Altmanův index finančního zdraví, nazýván také Z-skóre, vychází z analýzy 

uskutečněné koncem 60. a v 80.letech u několika desítek zbankrotovaných                               

a nezbankrotovaných firem. Profesor Altman stanovil diskriminační funkci vedoucí k výpočtu 

Z-skóre diferencovaně pro firmy s akciemi veřejně obchodovatelnými na burze a zvlášť       

pro předvídání finančního vývoje ostatních firem 

 

Altmanův index finančního zdraví vyjadřuje finanční situaci podniku a je určitým 

doplňujícím faktorem při finanční analýze firmy. Uspokojivou finanční situaci hodnocení 

firmy indikuje hodnota ukazatele větší jak 2,9. Při vypočítané hodnotě od 1,2 do 2,9 hovoříme 

o tzv. nevyhraněné finanční situaci (tzv. šedá zóna), a je-li hodnota Z-skóre menší než 1,2 

signalizuje to velmi silné finanční problémy firmy a tehdy je třeba se zamyslet nad otázkou 

možného bankrotu firmy.   

Zdroj: (12) 

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

Kde: 

 X1 = ČPK / Aktiva celkem, X2 = Nerozdělený hosp.výsl. /Aktiva celkem, X3 = EBIT / Aktiva 

celkem, X4 = Účetní hodnota akcií / Cizí zdroje, X5 = Tržby / Aktiva celkem 

 

 

2.7.2 Index IN 01 

 

V roce 1995 se Inka a Ivan Neumaierovi rozhodli analyzovat vybrané významné 

bonitní a bankrotní indikátory (které převažovaly) a zprostředkovat nejčastěji vytipované 

ukazatele. Z ukazatelů, které považuje za  nejvýznamnější nejvíce modelů a ve výsledných 

indikátorech se objevují nejčastěji, sestavili index, který pracovně nazvali IN index, resp. IN 

95 podle roku svého vzniku. 

 

V roce 1999 zkontrolovali index IN, který akcentoval pohled vlastníků. Pro určení 

důležitosti ukazatelů indexu IN z hlediska tvorby hodnoty byla použita diskriminační analýza. 

Pomocí tohoto postupu byly revidovány váhy ukazatelů indexu IN 95 platné pro ekonomiku 

ČR s ohledem na jejich význam pro dosažení kladné hodnoty ekonomického zisku (EVA). 

Index IN 99 je schopen vystihnout situaci firmy s úspěšností vyšší než 85%. 



 46 

A EBIT EBIT VÝN OA
IN01 = 0,13* 0,04* 3,92* 0,21* 0,09*

CZ Ú A A KZ + KBÚ
+ + + +  

 

Kde je : 

A – aktiva, CZ – cizí zdroje, EBIT – zisk před úroky a zdaněním, Ú – nákladové úroky, VÝN – výnosy, 

OA – oběžná aktiva, KZ – krátkodobé závazky, KBÚ – krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

 

Index IN 01 má z časového hlediska nejmenší omezení a je na velmi dobré úrovni. 

Hodnota indexu IN 01 větší než 1,77 znamená, že podnik tvoří hodnotu a hodnoty indexu 

IN01 menší než 0.75 znamená, že podnik spěje k bankrotu. Mezi hodnotami 0.75 a 1.77 je 

šedá zóna, tj. podniky netvořící hodnotu, ale také nebankrotující. Jinak řečeno bonitní 

podniky netvořící hodnotu. 
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3 ANALÝZY PROBLÉMU A NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ 
 

 
3.1  Finanční analýza společnosti v letech 2004 – 2006 

 

V této části diplomové práce provedu zhodnocení dosavadního vývoje finančního 

hospodaření společnosti Maplast CZ, s.r.o. v období let 2004 až 2006. Informace potřebné 

k finanční analýze jsem čerpala z účetních výkazů společnosti a to z rozvahy (příloha č. 1), 

výkazů zisků a ztrát (příloha č.2) a cash flow společnosti (příloha č.3).  

 

Pro obecné seznámení s finančním stavem společnosti provedu nejprve rozbor 

absolutních ukazatelů v letech 2004 až 2006. Nejdříve je rozpracována analýza stavových 

veličin, tedy horizontální analýza rozvahy (příloha č.4) a vertikální analýza rozvahy (příloha 

č.4). Poté následuje analýza tokových veličin a to horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

(příloha č.5) a vertikální analýza výkazu zisků a ztrát (příloha č.5). 

 

 

3.1.1  Analýza absolutních ukazatelů 

 

Nejprve se budu zabývat analýzou absolutních ukazatelů, a to horizontální analýzou       

a následně vertikální analýzou v letech 2004 – 2006 a popíši vývoj situace u vybraných částí 

rozvahy a výkazu zisku a ztrát společnosti. Úplné zpracovaná horizontálních a vertikálních 

analýz je uvedeno v přílohách č. 4 a č.5. 

 

 

 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 

 

Horizontální analýzu rozvahy provedu nejdříve u aktiv a poté u pasiv společnosti 

Maplast CZ, s.r.o. 
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Graf č.3: Vývoj struktury aktiv společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

Z výše uvedeného grafu č.3 je patrné, že celková aktiva společnosti po celé sledované 

období  neustále rostou, a to z důvodů zvyšování téměř všech položek aktiv. U dlouhodobého 

majetku dochází k 90 % nárůstu v roce 2006. Tento stav neovlivnil dlouhodobý nehmotný 

majetek, neboť ten společnost nevlastní, ale především dlouhodobý hmotný majetek. 

Konkrétně se jedná o položku pozemky, která postupně rostla a to v roce 2005 1krát a v roce 

2006 až 6krát. Tento nárůst byl vyvolán nákupem pozemku v blízkosti sídla společnosti, jenž 

má být využit pro výstavbu soběstačné nástrojárny v roce 2007. Další významnou položkou 

dlouhodobého hmotného majetku jsou samostatné movité věci a soubory movitých věcí, které 

významně vzrostly v roce 2006 o 260 % díky nákupu dvou nových vstřikovacích lisů. 

Společnost se tedy zaměřila na zajištění nových výrobních zařízení potřebných k poskytování 

kvalitnějších výrobků a k rozšíření kapacity výroby. Zajímavou položkou je nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek, který v roce 2006 dosahuje více jak 4 miliony Kč. 
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Graf č.4: Vývoj struktury oběžných aktiv společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 
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 Pozitivním jevem ve vývoji struktury oběžných aktiv je nulová hodnota dlouhodobých 

pohledávek po celé sledované období. Naopak za negativum považuji rostoucí trend 

krátkodobých pohledávek, což znamená, že peněžní prostředky má zde společnost zbytečně 

uloženy. Tento jev svědčí o špatné platební morálce odběratelů společnosti. Největší nárůst    

u krátkodobých pohledávek byl u položky pohledávky z obchodních vztahů a to celkem         

o 43 %. Co se týká zásob, je u této složky oběžných aktiv patrný kolísavý trend po celé 

sledované období. Největší nárůst zásob byl v roce 2006 a to až 3krát. Firma drží v zásobách 

pouze své výrobky. Krátkodobý finanční majetek po celé období rostl, což představuje držení 

výrobního podílu peněžních prostředků v hotovosti a na běžných účtech. Největší nárůst byl 

v roce 2006 a to o 117 %. 
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Graf č.5: Vývoj struktury pasiv společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 
 

 

 

Obdobně jako v případě aktiv, také pasiva po celé sledované období rostou. Základní 

kapitál je neměnný ve výši 201tis. Kč. Kapitálové fondy jsou od roku 2005 ve výši 12 milionů 

Kč. Vlastní kapitál se během celého období zvýšil díky rostoucímu výsledku hospodaření 

běžného účetního období. Zvyšující se složkou vlastního kapitálu jsou v období 2004 – 2005 

rezervní fondy, které vzrostly dvojnásobně hlavně v důsledku navýšení zákonného rezervního 

fondu. 
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Graf č.6: Vývoj struktury cizích zdrojů společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 
 
 
 Při bližším pohledu na strukturu cizích zdrojů mohu konstatovat, že pozitivním jevem 

je nulová hodnota dlouhodobých závazků společnosti. Položka krátkodobých závazků 

neustále kolísá, kdy v roce 2005 dochází k poklesu o 71 %, ale v roce 2006 krátkodobé 

závazky opět rostou až o 135 %. Důvodem tak velké hodnoty krátkodobých závazků v roce 

2004 je existence dluhů vůči společníkům v částce 9,6 milionů Kč, ale ten byl v následujícím 

roce splacen. Společnost není příliš schopna hradit dluhy vůči svým dodavatelům. Svědčí       

o tom položka závazků z obchodních vztahů, která v roce 2006 vzrostla až na částku 7,7 

milionů Kč. Rovněž hodnota bankovních úvěrů a výpomocí má kolísavý trend. V roce 2004 

firma využívá výpomoc 1,8 milionů Kč. V posledním sledovaném roce využívá 5 milionový 

zvýhodněný úvěr dotovaný EU, který je využit k nákupu výrobních zařízení – dvou 

vstřikovacích lisů. Celková hodnota bankovních úvěrů činí 8,3 milionů Kč.  Hodnota rezerv je 

nulová. 
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 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISK Ů A ZTRÁT  

 

Z následujícího grafu č.7 mohu konstatovat, že kladným jevem je rostoucí trend tržeb 

z prodeje vlastních výrobků a služeb (růst o 73 % za sledované období). Domnívám se, že je 

tato situace způsobena především zkvalitněním a rozšířením výrobního zařízení, následně pak 

uspokojení většího počtu zákazníků. V souvislosti s tržbami mají rostoucí tendenci 

samozřejmě i výkony a výkonová spotřeba. Tržby za prodej zboží rovněž vzrostly, ale nejsou 

tak významnou položkou, jelikož v roce 2006 dosahují jen 2,7 milionů Kč. Tržby z prodeje 

dlouhodobého hmotného majetku a materiálu v roce 2005 klesly o 64 % a v roce 2006  

naopak vzrostly až 8,5krát na hodnotu 5,5 milionů Kč. Položka obchodní marže se zvýšila 

v roce 2005 o 146 % a v dalším období o 30 %. V případě přidané hodnoty je trend kolísavý. 

V období 2004 – 2005 je patrný nárůst o 70 % a v období 2005 – 2006 pokles o 65 %.  
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Graf č.7: Vývoj struktury tržeb společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 
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 Výsledek hospodaření za běžnou činnost společnosti Maplast CZ, s.r.o. za sledované 

období dosahuje kladných hodnot a má mírně kolísavou tendenci. Záporných hodnot nabývá 

finanční výsledek hospodaření, což znamená, že finanční náklady převyšují finanční výnosy.  
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Graf č.8: Vývoj výsledků hospodaření společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

 Výsledek hospodaření za účetní období má kolísavý trend. Největší nárůst 5-ti 

násobný byl v období 2004 – 2005, v období následujícím se jednalo o mírný pokles. 

Finanční výsledek hospodaření dosahuje záporných hodnot pohybující se kolem 300tis. Kč. 

po celé sledované období. Mimořádný hospodářský výsledek společnost nemá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

2004

59%

36%

5%

 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 

 

 Vertikální analýzu rozvahy provedu ve stejném pořadí jako u horizontální analýzy, tzn. 

nejdříve u aktiv a poté u pasiv společnosti Maplast CZ, s.r.o. 

 

 Struktura aktiv informuje o tom, do čeho společnost investovala svůj kapitál. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
Grafy č.9 - 11: Složení aktiv společnosti Maplast CZ, s.r.o.v letech 2004 – 2006 
 

 Z výše uvedených grafů vyplývá, že společnost Maplast CZ, s.r.o. investuje z 59 % 

v roce 2004, z 51 % v roce 2005 a z 56 % v roce 2006 do dlouhodobého majetku. Oběžná 

aktiva zaujímají po celé sledované období více jak 1/3 celkových aktiv firmy. 

 

Dle vertikální analýzy rozvahy (příloha č.4) je zřejmé, že po celou dobu je tendence 

investovat do aktiv společnosti podobná. Nejvyšší procentní podíl složení aktiv zaujímá 

dlouhodobý majetek, a to především Dlouhodobý hmotný majetek. Naopak významnou 

složku oběžných aktiv tvoří krátkodobé pohledávky – pohledávky z obchodních vztahů. 
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Grafy č.12 - 14: Složení oběžných aktiv společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 
 

 Oběžná aktiva jsou v roce 2004 tvořena z 85 % krátkodobými pohledávkami, z 13 % 

krátkodobým finančním majetkem a z 2 % zásobami. Dlouhodobé pohledávky jsou nulové, 

což je pozitivní jev. Největší položkou zásob jsou výrobky. U krátkodobého finančního 

majetku jsou peněžní prostředky v roce 2004 z větší části uloženy na bankovních účtech. 

V následujících letech je situace obdobná. 
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2006

45%

55%

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

 Obecné pravidlo říká, že struktura pasiv společnosti ukazuje, z jakých zdrojů pořídila 

firma svá aktiva. Platí pak zásada, že je levnější, tedy i výnosnější a snáze dostupnější, 

financovat aktiva z krátkodobých cizích zdrojů. Na druhé straně jsou krátkodobé cizí zdroje 

rizikovější, jelikož společnost musí splácet úvěr v krátkých lhůtách a mohou pak vzniknout 

problémy s likviditou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafy č.15 - 17: Složení pasiv společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 
 

 V roce 2004 pořizovala společnost Maplast CZ, s.r.o. svá aktiva převážně cizími zdroji. 

V roce 2005 tvořily cizí zdroje pouze 27 % a v roce 2006 55 %. Vlastní kapitál zaujímá v roce 

2004 jen 2 %, v roce 2005 až 73 % a v roce 2006 45%. Časové rozlišení nabývá nulových 

hodnot po celé sledované období. 
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Grafy č.18 - 20: Složení cizích zdrojů  společnosti Maplast CZ, s.r.o.v letech 2004 - 2006 
 

 Co se týká složení cizích zdrojů, financovala společnost v roce 2004 svá aktiva z 89 % 

krátkodobými závazky a to především závazky z obchodních vztahů. Bankovní úvěry             

a výpomoci firma využila z 11 %. V roce 2005 je situace obdobná, tj. financování pomocí 

krátkodobých závazků z 81 % a 19 % bankovními úvěry a výpomocemi. V roce 2006 dochází 

ke snížení podílu krátkodobých závazků na cizích zdrojích, kdy tvoří už jen 53 % cizích 

zdrojů.  

 

 

 VERTIKÁLNÍ ANALÝZY VÝKAZ Ů ZISKŮ A ZTRÁT 

 

 Vertikální analýzu výkazů zisků a ztrát jsem provedla k hodnotě 100 % celkových 

tržeb, které jsem získala součtem tržeb: 

• tržby za prodej zboží 

• tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 

• tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 
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Grafy č.21 - 23: Složení tržeb společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

 Největší procento celkových tržeb zaujímají tržby z prodeje vlastních výrobků             

a služeb. To odpovídá předmětu činnosti, kterou se společnost Maplast CZ, s.r.o. zabývá, tj. 

výroba plastových a pryžových výrobků. V roce 2004 dosahují tržby 89 %, v roce 2005 až 93 

% a v roce 2006 pokles na 82 %. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu tvoří 

v roce 2004 7 %, v roce 2005 jen 2 % a v roce 2006 až 12 % celkových tržeb. Po celé 

sledované období let 2004 – 2006 převyšují tržby za prodej zboží náklady vynaložené          

na prodané zboží, tzn. obchodní marže je kladná. Tržby za prodej zboží však představují 

pouze   4 % celkových tržeb v roce 2004, v roce 2005 5% a v roce 2006 6%. Přidaná hodnota 

v roce 2004 tvoří 18 %, v roce 2005 19 % a v roce 2006 jen 6 % celkových tržeb. 

  

 Vysokých procent (cca 77 – 89 %) dosahuje v letech 2004 – 2006 hodnota výkonové 

spotřeby. Provozní výnosy převyšují provozní náklady v analyzovaném období, což má         

za následek kladný provozní hospodářský výsledek. Finanční výsledek hospodaření vykazuje 

záporné hodnoty, tzn. že finanční náklady jsou vyšší než finanční výnosy.  
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3.1.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

 Pro účely finanční analýzy společnosti Maplast CZ, s.r.o. jsem ze tří rozdílových 

ukazatelů uvedených v kapitole 2.5 vybrala ukazatel čistého pracovního kapitálu. 

 

Čistý pracovní kapitál  (ČPK) = oběžná aktiva – celkové krátkodobé závazky 

 

 2004 2005 2006 

Čistý pracovní kapitál (tis.Kč) - 8 159 4 442 3 369 

Tabulka č.1: Čistý pracovní kapitál společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 - 2006 

 

Čím větší má podnik čistý pracovní kapitál, tím více by měl být schopen uhradit své 

finanční závazky. Proto je důležité, aby si společnost udržovala stále oběžná aktiva 

(pohledávky, peníze) v takové výši, aby překrývala celkové krátkodobé závazky.  

 

Kritický byl pro společnost rok 2004, kdy se hodnota čistého pracovního kapitálu 

dostala na částku –8 milionů Kč a oběžná aktiva značně převyšovala celkové krátkodobé 

závazky.  Poté se firmě začalo dařit a ukazatel se dostává  do kladných hodnot pohybující     

se kolem částky 4 milionů Kč.  

 
 

-8159

4442
3369

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

2004 2005 2006

Vývoj čistého pracovního kapitálu

 
Graf č.24: Vývoj Čistého pracovního kapitálu společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 
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3.1.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 

 V případě poměrových ukazatelů budu porovnávat vypočtené hodnoty s hodnotami 

oborového průměru, které vycházejí z Odvětvové klasifikace ekonomických činností – 

Výroba plastových výrobků – OKEČ 25.2.    

Zdroj: (20)  

 

 Ukazatelé rentability 

 

Rentabilita vloženého kapitálu ROI 

  = Hospodářský výsledek před zdanění a nákladovými úroky / celkový kapitál 

 

 2004 2005 2006 

Rentabilita vloženého kapitálu (v %) 2,05 8,27 4,57 

Tabulka č.2: Rentabilita vloženého kapitálu  společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 - 2006 

 

 Místo součtu zisku před zdaněním a nákladovými úroky lze pro výpočet rentability 

vloženého kapitálu použít také provozního hospodářského výsledku. Ukazatel vyjadřuje, 

s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do firmy nezávisle na zdroji financování. 

Ideální hodnoty se pohybují mezi 12 – 15 %.  Jak je vidět z výše uvedené tabulky, vypočtené 

hodnoty se ani zdaleka neblíží optimu. Jelikož společnost po celou analyzované období 

vykazuje zisk, hodnota ukazatele ROI dosahuje kladných hodnot. 

 

 

Rentabilita celkových aktiv ROA = Hospodářský výsledek po zdanění / celková aktiva 

 

 2004 2005 2006 

Rentabilita celkových aktiv (v %) 1,06 5,94 3,14 

Tabulka č.3: Rentabilita celkových aktiv  společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

 Míru zhodnocení celkového vloženého kapitálu do hospodářské činnosti podniku 

získáme, poměříme-li celkový majetek společnosti s vyprodukovaným ziskem. Jak je vidět 

z tabulky č.3, společnost měla v roce 2005 vložením 1 Kč majetku do podnikatelské činnosti 
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rentabilitu 5,94 %. Je žádoucí mít hodnotu tohoto ukazatele co nejvyšší, aby se vkládaný 

majetek co nejvíce zhodnocoval, což společnost Maplast CZ, s.r.o. do jisté míry splňuje.  

  

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE = Hospodářský výsledek po zdanění / vlastní kapitál 

 

 2004 2005 2006 

Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 42,75 8,12 7,00 

Tabulka č.4: Rentabilita vlastního  kapitálu  společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu hodnotí výnosnost kapitálu, který do podniku 

vložili akcionáři či vlastníci. Společnost usiluje o maximalizaci tohoto ukazatele. Vývoj 

ukazatele ROE je pro firmu příznivý a je pozitivním znakem pro vlastníky, neboť jejich 

vložený kapitál přináší společnosti určitý výnos. 

 

 

Rentabilita tržeb ROS = Hospodářský výsledek po zdanění / tržby 

 

 2004 2005 2006 

Rentabilita tržeb (v %) 0,76 3,09 2,56 

Tabulka č.5: Rentabilita vlastního  kapitálu  společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

 Ukazatel rentability tržeb je jedním z běžně sledovaných charakteristik firem. Tento 

ukazatel charakterizuje zisk společnosti vztažený k tržbám. Vývoj tohoto ukazatele vykazuje 

podobné znaky jako vývoj ROI a ROA. Situace je opět jako v předchozích letech způsobena 

dosaženým výsledkem hospodaření tentokrát za účetní období. Nízká úroveň tohoto ukazatele 

svědčí o chybném řízení společnosti.  
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Graf č.25: Vývoj ukazatelů rentability společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

 

 Ukazatelé aktivity 

 

Obrat celkových aktiv = roční tržby / aktiva 

 

 2004 2005 2006 

Obrat celkových aktiv 1,38 1,92 1,23 

Tabulka č.6: Obrat celkových aktiv  společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

 Tento ukazatel udává, kolikrát se aktiva obrátí (počet obrátek) nejčastěji za 1 rok.    

Dle OKEČ 25.2 by se měly hodnoty obratu celkových aktiv pohybovat kolem 1,66. Z výše 

uvedené tabulky je zřejmé, že hodnoty vypočtené ve společnosti Maplast CZ, s.r.o. v roce 

2004 a 2006 nedosahují oborových hodnot, tzn. že by společnost měla prověřit efektivní 

snižování celkových aktiv. V roce 2005 je vypočtená hodnota uspokojující.  

 

 

Obrat zásob = roční tržby / zásoba 

 

 2004 2005 2006 

Obrat zásob 179 460 128 

Tabulka č.7: Obrat zásob společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 
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 Hodnoty ukazatele obratu zásob vyjadřují, kolikrát je v průběhu roku každá položka 

zásob firmy prodána a znovu naskladněna. V případě firmy Maplast CZ, s.r.o. jsou v zásobách 

drženy pouze vlastní výrobky. Hodnotu zásob drží firma velmi nízkou, což je pozitivní vliv, 

jelikož zbytečně nevznikají náklady se skladování.  

 

 

Doba obratu zásob = průměrné zásoby / denní spotřeba 

kde denní spotřeba = (spotřeba materiálu + spotřeba zboží) / 365 

 

 2004 2005 2006 

Doba obratu zásob (dny) 6 2 7 

Tabulka č.8: Doba obratu zásob  společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

 Tento ukazatel by měl být co nejnižší, což je dle výše uvedené tabulky splněno. 

Domnívám se však, že ve společnosti je špatný systém řízení zásob.  

 

 

Doba obratu pohledávek = obchodní pohledávky / denní tržby na fakturu 

 

 2004 2005 2006 

Doba obratu pohledávek (dny) 73 61 60 

Tabulka č.9: Doba obratu pohledávek  společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

 Cílem tohoto ukazatele je stanovit průměrný počet dní, po něž odběratelé zůstávají 

dlužní, tj. dobu, během které je inkaso peněž za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. 

Oborový průměr udává hodnotu 53 dní. Společnost tuto hodnotu překračuje. Cílem každé 

společnosti je zkracovat dobu obratu pohledávek, tzn. inkasovat peněžní prostředky od svých 

odběratelů co nejdříve. Z tabulky č.9 je patrný klesající vývoj ukazatelů, i když doba 

splatnosti pohledávek je dle mého názoru vysoká. 
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Doba obratu závazků = závazky vůči dodavatelům / denní tržby na fakturu 

 

 2004 2005 2006 

Doba obratu závazků (dny) 73 40 74 

Tabulka č.10: Doba obratu obchodního dluhu  společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

  

 Ukazatel doby obratu obchodního dluhu udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur 

svých dodavatelům. Optimální hodnota dle oborového průměru je stanovena na 92 dní. 

Společnost má kratší dobu splacení závazků než je oborová hodnota.  

 

 V roce 2004 a 2005 firma Maplast CZ, s.r.o. poskytovala obchodní úvěr svým 

odběratelům (doba obratu pohledávek > doba obratu závazků). V roce následujícím naopak 

od svých dodavatelů obchodní úvěr čerpala (doba obratu závazků > doba obratu pohledávek). 
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Graf č.26: Doba obratu  pohledávek a obchodního dluhu společnosti Maplast CZ, s.r.o.  

v letech 2004 – 2005 

 

 

 Ukazatelé zadluženosti 

 

Ukazatelé zadluženosti udávají vztah mezi cizími zdroji a kapitálem (nebo jejich 

složkami). Ukazatelé zadluženosti vypovídají o tom, kolik majetku podniku je financováno 

cizím kapitálem. Zadluženost není pouze negativní charakteristikou společnosti. Růst 

zadluženosti může přispět k růstu rentability vlivem působení finanční páky. Zvyšuje však 

riziko finanční nestability. 
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 Celková zadluženost = cizí zdroje / celková aktiva 

 

 2004 2005 2006 

Celková zadluženost 0,98 0,27 0,55 

Tabulka č.11: Celková zadluženost společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

Vývoj celkové zadluženosti ve sledovaném období vykazuje kolísavý trend. V roce 

2004 vykazuje společnost financování převážně cizími zdroji, v roce 2005 je společnost 

zadlužena jen z 27 % a v roce 2006 je z 55 % financována cizími zdroji. Čím je vetší podíl 

vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelům v případě 

likvidace.   

 

 

Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva 

 

 2004 2005 2006 

Koeficient samofinancování 0,02 0,73 0,45 

Tabulka č.12: Koeficient samofinancování společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

 Bankovní standardy pro koeficient samofinancování se pohybují v rozmezí 0,5 – 0,7. 

Hodnoty ukazatele jasně vyjadřují financování vlastními zdroji v letech 2005 – 2006. 

 

 

Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 

 

 2004 2005 2006 

Úrokové krytí 19,47 32,47 13,20 

Tabulka č.13: Úrokové krytí společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

 Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Kladné hodnoty 

ukazatele po celé analyzované období (pohybující se v rozmezí 13,20 – 32,47) jsou 

způsobeny kladným provozním hospodářským výsledkem.  
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Graf č.27: Analýza zadluženosti společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

 

 Ukazatelé likvidity 

 

Analýza likvidity zkoumá schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky. Likvidita 

je schopnost podniku přeměnit majetek na prostředky, které je možné použít na úhradu 

závazků. Ukazatelé likvidity se člení podle likvidnosti částí oběžných aktiv. V následující 

tabulce jsou uvedeny vypočítané hodnoty ukazatelů. 

 

 2004 2005 2006 

Okamžitá likvidita 0,05 0,20 0,19 

Pohotová likvidita 0,40 2,08 1,32 

Běžná likvidita 0,41 2,10 1,35 

Tabulka č.14: Ukazatelé likvidity společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

Ukazatelé likvidity dosahují v roce 2004 hodnoty mimo doporučené hodnoty. 

Důvodem jsou především vysoké krátkodobé závazky ve formě závazků ke společníkům 

dosahující částky 9,6 milionů Kč. Tyto závazky byly v dalším roce splaceny, což má pozitivní 

vliv na likviditu a hodnoty se již pohybují v intervalu doporučených hodnot. 

Na základě vypočítaných ukazatelů lze konstatovat, že společnost nemá nadbytek 

zásob, neboť ukazatelé pohotové a běžné likvidity se výrazně neliší.  
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Graf č.28: Analýza ukazatelů likvidity společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

 

 Provozní ukazatelé 

 

Produktivita práce =  celková přidaná hodnota / počet zaměstnanců 

 

 2004 2005 2006 

Produktivita práce (v tis. Kč) 196,00 333,70 119,75 

Tabulka č.15: Produktivita práce společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 

 Ukazatel produktivity práce vykazuje po sledované období kolísavý trend. V roce 

2004 připadne na jednoho zaměstnance společnosti Maplast CZ, s.r.o. 196 tis. Kč výnosů, 

v roce 2005 až 333,70 tis. Kč a v roce 2006 pouze 119,75 tis. Kč. Hodnota ukazatele dosáhla 

v roce 2005 vyšší hodnoty především díky vyšší přidané hodnotě v tomto roce. 

 

 

Průměrné mzdy = celkové mzdy / počet zaměstnanců 

 

 2004 2005 2006 

Průměrné mzdy (v tis. Kč) 116,0 162,7 170,9 

Tabulka č.16: Průměrné mzdy společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 
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Pozitivním znakem ukazatele průměrných mezd je skutečnost, že vypočtené hodnoty 

po sledované období vykazují rostoucí trend. 
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Graf č.29: Porovnání vývoje produktivity práce a průměrných mezd společnosti Maplast CZ, s.r.o.    
v letech 2004 – 2006 

 
 
 
 

3.1.4   Analýza soustav ukazatelů 

 

Vzhledem k omezené vypovídací schopnosti jednotlivých poměrových ukazatelů        

a složitosti vícekriteriálního rozhodování při hodnocení finanční situace společnosti Maplast 

CZ, s.r.o. jsem použila pro posouzení z velkého množství soustav ukazatelů Altmanův index 

finančního zdraví a Index IN 01. Jedná se o nejznámější bankrotní modely, které jsou 

založeny na účelovém výběru ukazatelů, jimiž je přiřazena určitá váha, které byly odvozeny 

na základě hodnocení skutečných dat rozsáhlého souboru podniků. Na základě postupu 

výpočtů jednotlivých modelů uvedených v teoretické části jsem vypočítala hodnoty soustav 

ukazatelů, které jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 2004 2005 2006 

Altmanův index finančního zdraví 1,08 2,36 1,48 

Index IN 01 1,32 2,70 1,32 

Tabulka č.17: Analýza soustav ukazatelů společnosti Maplast CZ, s.r.o.  v letech 2004 – 2006 
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Hodnota Altmanova indexu finančního zdraví podniku byla v roce 2004 menší než 1,2, 

což znamená, že společnost měla značné problémy. V dalších letech se už hodnoty pohybují 

v rozmezí 1,2 – 2,9, tzn. že se firma Maplast CZ, s.r.o. řadí mezi podniky s určitými 

finančními potížemi a  s nejasný další vývoj  (mluvíme o tzv. šedé zóně).  

 

Hodnota Indexu IN 01 se pohybovala v roce 2004 a 2006 v šedé zóně, tzn. že podnik 

netvoří hodnotu, ale nebankrotuje. V roce 2005 byla hodnota větší než 1,77 a znamenalo to,     

že podnik v tomto roce tvořil hodnotu. 
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Graf č.30: Altmanův index finančního zdraví a Index IN 01 společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 
2004 – 2006 
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3.2 Zhodnocení finanční situace podniku a návrh přístupu k jejímu 

zlepšení 

 

 Tato část diplomové práce shrnuje finanční situaci firmy Maplast CZ, s.r.o. v letech 

2004 – 2006 a dále následuje návrh přístupu k jejímu zlepšení. 

 

 Po celé sledované období celková aktiva společnosti neustále rostou. Tento stav 

neovlivnil dlouhodobý nehmotný majetek, neboť ten společnost nevlastní, ale především 

dlouhodobý hmotný majetek. 

 

 Nejvyšší procentní podíl složení aktiv zaujímá dlouhodobý majetek, a to především 

dlouhodobý hmotný majetek. V roce 2006 se společnost zaměřila na nákup vstřikovacích lisů 

potřebných k poskytování kvalitnějších výrobků a k rozšíření kapacity výroby. Ve stejném 

roce firma nakoupila pozemky v blízkosti sídla společnosti, jenž mají být využity                

pro výstavbu soběstačné nástrojárny v roce 2007. Oběžná aktiva zaujímají po celé sledované 

období  zhruba 1/3 celkových aktiv společnosti. Významnou složku těchto aktiv tvoří 

krátkodobé pohledávky – pohledávky z obchodních vztahů, což svědčí o špatné platební 

morálce odběratelů společnosti. Největší položkou zásob jsou výrobky. Pozitivním jevem je 

nulová hodnota dlouhodobých pohledávek.  

  

 Aktiva společnosti jsou kryta v roce 2004 převážně cizími zdroji, v roce 2005 pouze 

27 % cizích zdrojů a v roce 2006 55 %. Základní kapitál je neměnný ve výši 201 000,- Kč. 

Kapitálové fondy jsou od roku 2005 ve výši 12 milionů Kč. Časové rozlišení nabývá 

nulových hodnot po celé sledované období. 

 

 Při bližším pohledu na strukturu cizích zdrojů mohu konstatovat, že pozitivním jevem 

je nulová hodnota dlouhodobých závazků společnosti. Hodnota krátkodobých závazků, 

především závazků z obchodních vztahů, neustále kolísá, což svědčí o neschopnosti  

společnost hradit dluhy vůči svým dodavatelům. Rovněž hodnota bankovních úvěrů                

a výpomocí má kolísavý trend. V roce 2004 firma využívá výpomoc 1,8 milionů. 

V posledním sledovaném roce využívá 5 milionový zvýhodněný úvěr dotovaný EU, který je 

využit k nákupu výrobních zařízení – dvou vstřikovacích lisů. Hodnota rezerv je nulová. 
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 V období 2005 – 2006 se společnost nachází v druhotné platební neschopnosti, tzn. že 

pohledávky a finanční majetek převyšují hodnotu krátkodobých závazků. 

 

 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb společnosti Maplast CZ, s.r.o. 

v analyzovaném období mají rostoucí trend. Domnívám se, že je tato situace způsobena 

především zkvalitněním a rozšířením výrobního zařízení, následně pak uspokojení většího 

počtu zákazníků. V souvislosti s tržbami mají rostoucí tendenci samozřejmě i výkony             

a výkonová spotřeba. Položka obchodní marže má taktéž rostoucí tendenci, ale přidaná 

hodnota neustále kolísá. Největší procento celkových tržeb zaujímají tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb. To odpovídá předmětu činnosti, kterou se společnost Maplast CZ, s.r.o. 

zabývá, tj. výroba plastových a pryžových výrobků. 

 

 Výsledek hospodaření za běžnou činnost společnosti Maplast CZ, s.r.o. za sledované 

období dosahuje kladných hodnot a má rostoucí tendenci. Záporných hodnot nabývá finanční 

výsledek hospodaření, což znamená, že finanční náklady převyšují finanční výnosy. 

Mimořádný hospodářský výsledek dosahuje nulových hodnot.  

 

 Čistý pracovní kapitál dosahuje v roce 2005 a 2006 kladných hodnot (oběžná aktiva 

převyšují krátkodobé dluhy). Čistý pracovní kapitál představuje pro firmu finanční polštář, 

který jí umožní pokračovat ve svých aktivitách i v případě, že by ji potkala nějaká nepříznivá 

událost, jež by vyžadovala vysoký výdej peněžních prostředků. 

 

 Vypočtené hodnoty ukazatelů rentability dosahují kladných hodnot, neboť                 

ve zkoumaném období vykazuje zisk. Vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu je        

pro firmu příznivý a je pozitivním znakem pro vlastníky, neboť jejich vložený kapitál přináší 

společnosti jistý výnos. 

 

 Společnost by měla prověřit efektivní snižování celkových aktiv, jelikož v roce 2004 a 

2005 vypočtené hodnoty obratu celkových aktiv odlišují od oborových průměrů dle OKEČ 

25.2. Dále firma Maplast CZ, s.r.o. zadržuje v zásobách pouze vlastní výrobky. Hodnotu 

zásob drží firma velmi nízkou, což je pozitivní vliv, jelikož zbytečně nevznikají náklady       

na skladování. I když musím zdůraznit značné navýšení v roce 2006. Hodnoty ukazatelů doby 

obratu pohledávek a závazků společnosti se přibližují k oborovým hodnotám. Přesto musím 

upozornit na vysoký podíl pohledávek. 
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 V roce 2004 a 2005 firma Maplast CZ, s.r.o. poskytovala obchodní úvěr svým 

odběratelům (doba obratu pohledávek > doba obratu závazků). V roce následujícím naopak 

od svých dodavatelů obchodní úvěr čerpala (doba obratu závazků > doba obratu pohledávek). 

 

 Jak jsem již zmínila. společnost vykazuje kolísavý trend financování aktiv. Až v roce 

2006 je financování optimální, tj. z 45 % vlastními zdroji a z 55 % zdroji cizími. Ukazatel 

úrokového krytí dosahuje kladných hodnot, která je způsobena ziskem u provozního 

hospodářského výsledku vyprodukovanou společnosti v analyzovaném období.  

 

Ukazatelé likvidity dosahují v roce 2004 hodnoty mimo doporučené hodnoty. 

Důvodem jsou především vysoké krátkodobé závazky ve formě závazků ke společníkům. 

Tyto závazky byly v dalším roce splaceny, což má pozitivní vliv na likviditu a hodnoty se již 

pohybují v intervalu doporučených hodnot. Na základě vypočítaných ukazatelů, lze 

konstatovat, že společnost nemá nadbytek zásob, neboť ukazatelé pohotové a běžné likvidity 

se výrazně neliší.  

 

Ukazatel produktivity práce vykazuje po sledované období kolísavý trend. V roce 

2004 připadne na jednoho zaměstnance společnosti Maplast CZ, s.r.o. 196 tis. Kč výnosů, 

v roce 2005 až 333,7 tis. Kč a v roce 2006 116,1 tis. Kč. Hodnota ukazatele dosáhla v roce 

2005 vyšší hodnoty především díky vyšší přidané hodnotě v tomto roce. Pozitivním znakem 

ukazatele průměrných mezd je skutečnost, že vypočtené hodnoty po sledované období 

vykazují rostoucí trend. 

 

Altmanův index finančního zdraví řadí společnost Maplast CZ, s.r.o. v posledních 

dvou letech mezi podniky s určitými finančními potížemi, je zde nejasný další vývoj               

a mluvíme o tzv. šedé zóně. Hodnota Indexu IN 01 se pohybovala v roce 2004 a 2006 v šedé 

zóně, tzn. že podnik netvoří hodnotu, ale nebankrotuje. V roce 2005 je hodnota větší než 1,77 

a znamenalo to, že podnik v tomto roce tvořil hodnotu. 
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Z výše uvedeného zhodnocení finanční situace vyplývá pro společnost 4 základní 

nedostatky: 

� vysoký podíl krátkodobých pohledávek – špatná platební morálka odběratelů 

� kolísavý trend krátkodobých závazků – neschopnost společnosti hradit dluhy 

vůči svým dodavatelům 

� společnost se nachází v druhotné platební neschopnosti 

� pokles produktivity práce 

 

V následující kapitole diplomové práce se budu zabývat opatřením, které povedou     

ke zlepšení stávající finanční situace společnosti Maplast CZ, s.r.o.  

Zaměřím se na tyto oblasti: 

 

1. Řízení vztahů se zákazníky 

2. Řízení zásob 

3. Podpora prodeje 

4. Návrh zefektivnění komunikace ve společnosti 

5. Motivační program pro zaměstnance 
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4 NÁVRHY ŘEŠENÍ A PŘÍNOS TĚCHTO NÁVRH Ů 

 

4.1 Řízení vztahů se zákazníky 

 

 Problematickým jevem mnoha firem je zvyšující se podíl pohledávek. Na jedné straně 

jde o stále se prodlužující doba splatnosti a na straně druhé o riziko nevůle či neschopnosti 

odběratele pohledávku vůbec zaplatit. Z provedené finanční analýzy společnosti Maplast CZ, 

s.r.o. vyplývá, že se potýká s vysokým podílem pohledávek převážně z obchodník vztahů,      

a proto je následující část věnována problematice řízení vztahů se zákazníky.   

 

 Řízením pohledávek se ve svých publikacích zabývá řada autorů. Já jsem                   

se inspirovala názory a přístupy ke snižování pohledávek Ing. Ivety Vosňákové, Ph.D., která 

tuto problematiku řeší v knize Efektivní řízení pohledávek. 

 

 Ve výše uvedené knize autorka rozlišuje čtyři úrovně informací potřebných 

k hodnocení a to: 

 

� 1. úroveň: Představuje identifikaci odběratele, tj. název firmy, právní struktura, 

vlastníci, adresa apod. Tyto údaje jsou v České republice poměrně dostupné 

z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. 

 

� 2. úroveň: Znamená hospodářské informace o velikosti společnosti, obratu, 

managementu. I tyto informace jsou poměrně dostupné. 

 

� 3. úroveň: Tvoří ji podrobnější hospodářské informace jako výkonnost, zadluženost, 

platební morálka. 

 

� 4. úroveň: Jedná se o informace, kdy je tvořena společná strategie společností, proto 

musí existovat vzájemná informační výměna. 

 

 Dalším klíčovým faktorem rizika řízení pohledávek jsou také náklady v procesu 

pohledávek. Současné moderní podniky potřebují takový nákladový systém, který bude měřit 

náklady nejen na prodané zboží, ale i stanovovat náklady na výrobky, služby a zákazníky. 
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V případě nákladů na řízení pohledávek jde většinou o režijní náklady, u kterých je 

problematické přiřazování a vyčíslení. Proto i zde je možno využít metodu ABC (Activity 

Based Costing – Kalkulace na základě dílčích aktivit), jelikož hlavní využitelnost této metody 

je u režijních nákladů, které nemají vztah ke změně objemu produkce. Základní myšlenkou 

ABC je zavést v podniku vlastní individuální systém sledování nákladů. Náklady vznikající 

v procesu pohledávek můžeme rozdělit do tří základních skupin, totiž na náklady na prevenci, 

náklady na monitorování pohledávek již vzniklých a na náklady vydané na vymáhání 

pohledávek. Bude-li firma sledovat náklady vztahující se k řízení pohledávek, může pak 

analyzovat jak jednotlivé podskupiny nákladů, tak i jejich vývoj v čase. Smyslem analýz by 

mělo být poznání trendů vývoje jednotlivých podskupin pohledávek a s nimi souvisejících 

nákladů. 

 

 Vznik pohledávek je ovlivněn také mírou rizika. Rizika mají různý původ, 

pravděpodobnost výskytu a velikost. Riziko lze chápat z řady hledisek, ale  v případě 

pohledávek z obchodního styku je nejvhodnější věnovat pozornost především rizikům 

ekonomickým a tržním.Většina pohledávek by se měla pohybovat v oblasti jistoty splacení, 

menší část by pak měla být řešena s určitou mírou rizika a výskyt nejistých pohledávek by 

měl být minimalizován. K identifikaci faktorů rizika je možno využít znalostí pracovníků či 

pečlivého sledování vývoje podnikatelského okolí. Pro stanovení velikosti rizika je možno 

využít řady postupů např. rozhodovací matice, simulace metodou Monte Carlo, statistické 

nástroje, expertní hodnocení a analýzu citlivosti. 

 

 V současné době je důležitým faktorem prodejní úspěšnosti časový prostor, který 

firma poskytuje svým zákazníkům k úhradě obdrženého zboží či služeb. Jestliže chce být 

firma konkurenceschopná, pak musí odběratelům poskytnout obchodní úvěr a evidovat tímto 

pohledávky, ve kterých má zpravidla vázány nemalé finanční prostředky.  

 

 Nejvýraznějším rizikovým faktorem je nedodržení závazků dlužníkem. K dalším 

rizikům je možné zařadit např. změny spotřebitelských tendencí, kvalita informací                  

o zákaznících, chování konkurence, finanční situace odběratelů, vývoj inflace, měnových 

kurzů, úrokových měn, stabilitu ekonomického systému, apod.  
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 Existuje řada metod stanovení obchodní úvěrové politiky firmy. Hlavním cílem ale 

musí být volba mezi činnosti směřujícími ke zvyšování tržeb a tím i pohledávek a činnostmi 

směřujícími k zvyšováním finančních prostředků. Úvěrová politiky musí zahrnovat tři zásady: 

⇒ základním cílem je maximalizace prodeje 

⇒ nutná formulace jasných zásad úvěrové politiky a zároveň přísné dodržování  

stanovených zásad 

⇒ uvědomit si strategické cíle firmy 

 

Úvěrová politika musí vymezit podmínky, za kterých bude obchodní úvěr poskytován, 

stanovit minimální požadavky na úvěruschopnost z hlediska úvěrového rizika i přístupu 

k inkasu pohledávek. 

 Zdroj: (17) 

 

 Za nejvhodnější řešení aplikované na společnost Maplast CZ, s.r.o. považuji níže 

uvedené.  

 

 V prvé řadě doporučuji rozdělení odběratelů do tzv. bonitních skupin a to následovně:  

 

 Zlatí odběratelé, kteří přináší největší zisk. Jsou to vysoce cenění zákazníci s vysokou 

hodnotou čistých tržeb a nízkými náklady. Tito zákazníci odebírají velký objem zboží 

či služeb s zároveň jsou ochotní poskytnout důležité informace o své firmě. Strategie 

uplatňovaná v tomto segmentu by měla být založena na budování pevnějších 

obchodních vztahů, jež zákazníkovi poskytnou takové výhody, které ho odradí          

od případné změny dodavatele. Zároveň je v zájmu firmy zvyšovat objem prodeje 

těmto odběratelům při soustavné kontrole nákladů. Společnost by se měla u těchto 

odběratelů zajímat především o postavení v odvětví, informovanost managementu, 

právní události, strukturu kapitálové provázanosti. 

 

 Bílí odběratelé by mohli být zdrojem ještě vyšších zisků, pokud by se formě podařilo 

snížit náklady v procesu řízení pohledávek nebo zvýšit prodej bez proporcionálního 

nárůstu nákladů. Jedná se o dobře platící odběratele, i když mají nižší objem 

odebraných zakázek. Společnost se zajímá o vedení a historii firmy, negativní 

informace z vnějšího prostředí, nedostatku kapitálu. 
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 Černí odběratelé – sledování těchto odběratelů je třeba provádět s největší opatrností. 

Je vhodné zjistit, jestli existuje možnost zvýšení tržeb nebo snížení nákladů a prověřit, 

zda se vyplatí spolupracovat s těmito odběrateli i nadále. Důležité je pro firmu zjistit si 

veškeré informace z vnějšího prostředí a zda existuje ochota spolupracovat. 

 

 Jednotliví odběratelé se liší svou ziskovostí. Základním principem sledování 

ziskovosti jednotlivých odběratelů je zachycení nákladů, které se vztahují ke konkrétním 

zákazníkům.  

 

 

       vysoké čisté   
tržby na odběratele 
 
 
 
 
 
        nízké čisté  
tržby na odběratele 
    nízké náklady     vysoké náklady 
                                  v procesu pohledávek           v procesu pohledávek 
 
Obrázek č.4: Matice ziskovosti podle přínosu pro společnost 
Zdroj: (17) 
 
 
 Základním principem sledování ziskovosti jednotlivých odběratelů z pohledu firmy je 

zachycení nákladů, které se vztahu ke konkrétním objednávkám. Jelikož společnost Maplast 

CZ, s.r.o. má desítky odběratelů, vybereme vzorek odběratelů, kteří mají podobné vlastnosti 

tak, abychom získali přehled o průměrných nákladech vztahujících se k různým typům 

odběratelů, různým distribučním cestám či tržní segmentům.  

 

 Ke každé bonitní skupině vypočítáme reálnou hodnotu pohledávky, kdy náklady        

na vymáháni a pravděpodobnost nezaplacení budou nastaveny podle jednotlivých bonitních 

skupin. Tento vztah je vhodné zavést do informačního systému tak, aby upozornil, jestliže 

bude míra zisku menší než rozdíl mezi nominální a reálnou hodnotou a daná pohledávka a její 

odběratel musí být podroben analýze. 

 

 

 
Zlatí odběratelé 

 
Bílí odběratelé 

 
Bílí odběratelé 

 
Černí odběratelé 
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 Doporučuji, aby společnost Maplast CZ, s.r.o. jmenovala odpovědného pracovníka, 

který bude mít oblast řízení vztahů se zákazníky plně ve své kompetenci. Tento zaměstnanec 

bude spolupracovat s ostatními úseky (sklad materiálů, sklad výrobků, obchodní oddělení 

apod.) v případě potřeby.  

 

 

4.2 Řízení zásob 

 

 Zásoby společnosti Maplast CZ, s.r.o. prozatím nedosahují vysokých hodnot, ale mají 

rostoucí tendenci, v čemž vidím nebezpečí pro společnost. Proto je následující část určena 

řízení zásob.  

 

Úkolem řízení zásob je jejich udržování na úrovni, která umožňuje kvalitní splnění 

jejich funkce: vyrovnávat časový nebo množstevní nesoulad mezi procesem výroby                

u dodavatele a spotřeby u odběratele a dále tlumit či zcela zachycovat důsledky náhodných 

výkyvů v průběhu těchto dvou navazujících procesů včetně jejich logistických propojení. 

 

 Úspěšné řízení zásob předpokládá jejich vhodné rozčlenění z hlediska funkce, jakou 

v celkovém logistickém řetězci plní. Rozlišujeme: 

 

� obratovou (běžnou) zásobu, jejíž vznik a pohyb je dán tím, že její „pořízení“ se 

uskutečňuje v dávkách, zatímco čerpání je uskutečňováno v částějších a menších 

dávkách 

 

� pojistnou zásobu, která má tlumit náhodné výkyvy jednak na straně vstupu               

(ve velikosti a intervalu dodávek), jednak na straně výstupu (velikosti a času – 

intervalu čerpání) ze zásoby 

 

� zásobu na předzásobení, která má vyrovnávat předpokládané větší výkyvy na vstupu 

nebo na výstupu 

 

� zásoba strategická, která má zajistit přežití podniku při nepředvídaných událostech, 

např. pro krytí potřeb firem při kalamitách v zásobování, při stávkách, konfliktech, atd. 
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� zásobu spekulativní, která se utváří za účelem dosažení mimořádného zisku vhodným 

nákupem (při dočasném snížení ceny, před předpokládaným zvýšením cen, v případě 

nákupu za účelem nikoli spotřeby či užívání, ale výhodného budoucího prodeje beze 

změny)    

(Zdroj 12) 

 

V oblasti řízení zásob společnosti Maplast CZ, s.r.o. navrhuji: 

- udržování optimální výše zásob 

- likvidaci neprodejných plastových výlisků a materiálů 

 

 

4.2.1 Udržování optimální výše zásob 

 

Při optimalizaci výše zásob by společnost měla brát v úvahu základní kritérium 

minimalizace celkových nákladů na pořízení a udržování zásob. Pracovníci skladu by měli být 

také schopni určit optimální výši dodávky zásob, kterou lze vypočítat dle následujícího 

modelu: 

             _______________ 
Dopt = √(2 x Ndi x Dpi) / Nsi 

(Zdroj 12) 

 

Kde   Dopt  = optimální výše dodávky, 

 

 Ndi = náklady na zajištění jedné dodávky i-tého materiálu (náklady souvisí 

 s vypracováním a umístěním objednávky a přímo souvisí s jednou dodávkou, 

 tj. část dopravních nákladů, část nákladů skladovacích, manipulačních            

 a zásobovacích útvarů – tedy část, která roste úměrně s počtem objednávek      

 a dodávek), 

 

 Dpi  =  předpokládaná celková potřeba dodávek v daném období T (popř. 

 plánovaná spotřeba) u i-tého materiálu v hmotných jednotkách (kusy, t, m3), 
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 Nsi = náklady na skladování a udržování zásob, vyjádřené v Kč na jednotku 

 zásoby i-tého materiálu a jeden den (na 1 kus, t, m3 skladovací jednotky) – 

 tedy na část nákladů, která roste úměrně s velikostí dodávky nebo zásob. 

 

Výše uvedenou metodu může společnost Maplast CZ, s.r.o. využít při optimalizaci 

dodávek jedné homogenní položky. 

 

Ve firmě se však vyskytuje několik homogenních skladových položek, u nichž by 

nebylo efektivní zabývat se jimi podrobně, a to z důvodu jejich počtu. Způsob, kterým lze 

stanovovat optimální počet dodávek pro tuto situaci, se nazývá metoda ABC. Její podstatou je 

rozčlenit položky do tří skupin podle významu a aplikovat na tyto skupiny diferencovaný 

přístup v řízení zásob. 

 

Nejdůležitějším hlediskem pro třídění, které můžeme provádět podle různých kritérií, 

je obvykle hodnotový rozsah spotřeby jednotlivých druhů položek. Pro rozdělení do skupin 

můžeme využít také podílu na tržbách, podílu na zisku, obtížnosti zásobování, zastupitelnosti 

a důsledků nedostatků. 

  

Po rozdělení jednotlivých druhů položek dle hodnotového rozsahu jejich spotřeby 

dostáváme tyto tři skupiny: 

 

- skupina A: 5 až 15 % druhů představuje 60 – 80 % podíl na celkové hodnotě spotřeby, 

 

- skupina B: 15 až 25 % druhů představuje 15 – 25 % podíl, 

 

- skupina C: 60 až 80 % druhů představuje 5 – 15 % podíl. 

 

Důležité je v této fázi účelně využít klasifikace a rozdělení sortimentu na skupiny     

při řízení nákupního procesu. Jednotlivým skupinám zásob musí společnost věnovat odlišnou 

pozornost. Diferenciace by se měla projevit v souborech aktiv výzkumu nákupního trhu, 

predikce potřeb, při volbě dodavatele a komunikaci s ním, při řízení zásob apod. 
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4.2.2 Likvidace neprodejných plastových výlisků a materiálů 

 

 Dalším způsobem snižování zásob v oběžných aktivech společnosti Maplast CZ, 

s.r.o. by mohla být likvidace již neprodejných plastových výrobků (tzv. ležáků). Společnost 

by sice musela vydat finanční prostředky na provedení této činnosti, domnívám se však, že by 

v konečném důsledku cena likvidace nepřevýšila dodatečné náklady spojené s neustálým 

skladováním plastových výrobků a materiálů. 

 

 

4.3 Ostatní návrhy řešení 

 

Podpora prodeje 

 

 Ve SWOT analýze společnosti Maplast CZ, s.r.o. jsem uvedla, že firma neprovádí 

pravidelné aktualizace svých webových stránek, což považuji za slabou stránku podniku. 

Domnívám se, že v dnešním světě informačních systémů a technologií je pro společnost 

nezbytná prezentace prostřednictvím webových stránek a tento fakt by měla mít firma 

neustále na paměti. Společnost by měla plně využívat tohoto typu prezentace a usilovat          

o pravidelnou aktualizaci. Mezi výhody vlastních webových stránek patří relativně nízké 

náklady na jejich provoz, operativnost, možnost uvedení informací o organizaci a jejich 

chystaných či právě probíhajících akcích (např. bonusy a slevy pro zákazníky). 

Nezanedbatelnou výhodou je dostupnost milionům lidí na internetu během velmi krátké doby 

a také prosto, který nemůže nabídnout žádné jiné médium. Kde jinde může firma, podnikatel 

či kdokoliv jiný prezentovat takové množství argumentů, zodpovědět tolik otázek              

nebo nabídnout tak rozsáhlý sortiment jako právě na internetu.  
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Návrh zefektivnění komunikace ve společnosti 

 

 Jelikož si myslím, že ve společnosti Maplast CZ, s.r.o. je oblast komunikace                

a organizace dosti opomíjena, což je dle mého názoru základem každého podniku, navrhuji 

pořádání pravidelných porad.  

  

 V současné době se společnost Maplast CZ, s.r.o. skládá ze dvou středisek a to 

z lisovny plastů a nástrojárny. Proto navrhuji pořádání pravidelných porad každého střediska 

zvlášť, kdy účastníky porad budou vedoucí pracovníci. Porady by se měly konat v pevně 

stanoveném termínu. Důvodem je příprava návrhů řešení účastníků porad k aktuálním 

problémům. Vedoucí porad by mohl vycházet z výše uvedeného postupu plánování a vedení 

porad. Přínosem by byla informovanost vedoucích zaměstnanců o aktuálních problémech       

a značné zefektivnění řízení samotných středisek.  

 

 

Motivační program pro zaměstnance 

 

 S vedením porad souvisí také motivace zaměstnanců, neboť by zaměstnanci měli být 

seznámení se smyslem a cílem jejich práce.  

  

 Z provedené analýzy vychází, že dochází k poklesu produktivity práce, i když musíme 

brát v úvahu rozšiřování strojního parku především v roce 2006. Tímto bych upozornila       

na důležitost motivace zaměstnanců, neboť motivace zásadně rozhoduje o výkonu pracovního 

kolektivu a tudíž má vliv na řadu finančních ukazatelů. 

 

 Dá se říci, že na každého člověka platí jiný motivační metr, ale obecně platí,              

že zaměstnance motivuje práce, která má smysl a cíl. Jestliže vedoucí pracovník nedokáže 

seznámit zaměstnance se smyslem a cílem vykonávané práce, pak zaměstnanci nechápou, 

proč pracují a tím pádem ztrácí motivaci. Jelikož takovou práci nepovažují za důležitou, 

přestává je bavit.  
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Závěr 

 

 V předložené diplomové práci jsem zhodnotila finanční situaci společnosti Maplast 

CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 zabývající se především výrobou plastových výrobků               

a nástrojařstvím.  K tomuto účelu jsem se v první části diplomové práce zabývala mimo jiné      

i analýzou současného stavu firmy se zaměřením na provedení strategických analýz 

společnosti. Provedla jsem SWOT analýzu a Porterovu analýzu odvětví. Zabývala jsem se 

také strukturou zakázek společnosti. 

  

 Druhou kapitolu své práce jsem věnovala teoretickým poznatkům. Část třetí se zabývá 

zhodnocením finančního zdraví firmy prostřednictvím finanční analýzy, tj. analýzy 

absolutních, rozdílových, poměrových ukazatelů a pomocí soustav ukazatelů. Při zpracování 

finanční analýzy jsem vycházela z údajů účetních výkazů společnosti a to z rozvah, výkazů 

zisků a ztrát a přehledů toků peněžních prostředků – Cash flow za období 2004 až 2006.      

Na základě vypočtených hodnot ukazatelů jsem dospěla k závěrům, že společnost  má vysoký 

podíl krátkodobých pohledávek, což svědčí o špatné platební morálce odběratelů, krátkodobé 

závazky mají kolísavý trend, společnost se nachází v období 2005 – 2006 v druhotné platební 

neschopnosti, tzn. že pohledávky a finanční majetek převyšují hodnotu krátkodobých závazků. 

Dle mého názoru má společnost špatný systém zásob, i když hodnoty jsou nízké, ale mají 

rostoucí tendenci.  

 

 V závislosti na výše uvedených nedostatcích firmy jsem se v následující kapitole 

diplomové práce zaměřila na oblast řízení vztahů se zákazníky, řízení zásob, podporu prodeje. 

Zmínila jsem také nutnost zefektivnění komunikace ve společnosti a potřebu nastavení 

motivačního programu pro zaměstnance. V problematice řízení vztahů se zákazníky navrhuji 

rozdělení odběratelů do tří bonitních skupin, kdy každá ze skupin bude mít stanoveny 

podmínky poskytování obchodních úvěrů. Ke každé skupině vypočítáme reálnou hodnotu 

pohledávky, kdy náklady na vymáhání a pravděpodobnost nezaplacení budou nastaveny  

podle jednotlivých bonitních skupin. Společnosti doporučuji jmenovat pracovníka 

odpovědného za oblast řízení pohledávek, který bude v případě potřeby spolupracovat             

i s dalšími úseky. Návrhy v oblasti řízení zásob zahrnují udržování optimální výše zásob 

včetně likvidace neprodejných plastových výrobků (tzv. ležáků) či materiálů. Co se týká 

podpory prodeje, navrhuji usilování o maximální využití a pravidelnou aktualizaci webových 
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stránek společnosti. V problematice zefektivnění komunikace společnosti doporučuji pořádání 

pravidelných porad v každém ze dvou středisek zvlášť (středisko lisovny plastů a středisko 

nástrojárny), kdy účastníky by byli vedoucí pracovníci.  

 

 Domnívám se, že jsem společnosti Maplast CZ, s.r.o. naznačila,  jakým směrem        

se dle mého názoru má její podnikatelská činnost ubírat, aby posílila svou pozici                                

a konkurenceschopnost na trhu výroby plastových výlisků. Záleží nyní pouze na rozhodnutí 

vedení, zda se výše uvedenými návrhovými opatřeními bude řídit či se nad nimi alespoň 

zamyslí. Ekonomickou situaci jsem hodnotila z objektivního hlediska a s využitím znalostí 

získaných studiem na vysoké škole.   
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Přílohy 

 

Příloha č. 1:  Rozvaha společnosti Maplast CZ, s.r.o. v plné rozsahu v letech 2004 - 2006 

 

  AKTIVA č.ř. 2004 2005 2006 
    AKTIVA CELKEM 001 16 118 18 448 32 326 

A.   Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002       

B.   Dlouhodobý majetek (Stálá aktiva) 003 9 616 9 406 18 224 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004       

1   Zřizovací výdaje 005       

2   Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006       

3   Software 007       

4   Ocenitelná práva 008       

5   Goodwill 009       

6   Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010       

7   Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011       

8   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012       

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 9 616 9 406 18 224 

1   Pozemky 014 19 39 289 

2   Stavby (Budovy, haly a stavby) 015 7 849 7 558 7 268 

3   Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 1 748 1 809 6 600 

4   Pěstitelské celky trvalých porostů 017       

5   Základní stádo a tažná zvířata 018       

6   Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019       

7   Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020   0 4067 

8   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021       

9   Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022       

B. III.  Dlouhodobý finanční majetek 023       

1   Podíly v ovládaných a řízených osobách 024       

2   Podíly v úč. jedn. pod podstatným vlivem 025       

3   Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 026       

4   Půjčky a úvěry ovl. a říz. osobám a pod podst. vlivem 027       

5   Jiný dlouhodobý finanční majetek 028       

6   Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029       

7   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030       

C.   Oběžná aktiva 031 5 759 8 470 12 866 

C. I. Zásoby 032 124 77 310 

1   Materiál 033       

2   Nedokončená výroba a polotovary 034       

3   Výrobky 035 124 77 310 

4   Zvířata 036       

5   Zboží 037       

6   Poskytnuté zálohy na zásoby 038       
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C. II. Dlouhodobé pohledávky 039       

1   Pohledávky z obchodních vztahů 040       

2   Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 041       

3   Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 042       

4   Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení 043       

5   Dohadné účty aktivní 044       

6   Jiné pohledávky 045       

7   Odložená daňová pohledávka 046       

C. III.  Krátkodobé pohledávky 047 4 876 7 581 10 794 

1   Pohledávky z obchodních vztahů 048 4 511 5 956 6 610 

2   Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 049       

3   Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 050       

4   Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení 051       

5   Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 052       

6   Stát - daňové pohledávky 053 56 7 1862 

7   Odložená daňová pohledávka 054       

8   Ostatní poskytnuté zálohy 055 309 1796 1268 

9   Dohadné účty aktivní 056       

10   Jiné pohledávky 057   -178 1 054 

C. IV. Krátkodobý finan ční majetek 058 759 812 1 762 

1   Peníze 059 52 801 675 

2   Účty v bankách 060 707 11 1 087 

3   Krátkodobé cenné papíry a podíly 061       

4   Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062       

D.   Ostatní aktiva - přechodné účty aktivní 063 743 572 1236 

D. I. Časové rozlišení 064       

1   Náklady příštích období 065 743 572 1236 

2   Komplexní náklady příštích období 066       

3   Příjmy příštích období 067       

4   Kursové rozdíly aktivní 068       
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  PASIVA č.ř. 2004 2005 2006 
    PASIVA CELKEM 069 16 118 18 448 32 326 

A.   Vlastní kapitál 070 400 13 497 14 511 

A. I. Základní kapitál 071 201 201 201 

1   Základní kapitál 072 201 201 201 

2   Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 073       

3   Změny základního kapitálu 074       

A. II. Kapitálové fondy 075   12000 12000 

1   Emisní ážio 076       

2   Ostatní kapitálové fondy 077   12000 12000 

3   Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 078       

4   Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 079       

A. III.  Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku 080 7 24 24 

1   Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 081 7 24 24 

2   Nedělitelný fond 082       

3   Statutární a ostatní fondy 083       

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 084 21 176 1 270 

1   Nerozdělený zisk minulých let 085 21 176 1 270 

2   Neuhrazená ztráta minulých let 086       

A. V. Výsledek hospodaření běž. účet. období (+/-) 087 171 1 096 1 016 

B.   Cizí zdroje 088 15 718 4 951 17 815 

B. I. Rezervy 089       

1   Rezervy podle zvláštních předpisů 090       

2   Rezerva na důchody a podobné závazky 091       

3   Rezerva na daň z příjmů (na kursové ztráty) 092       

4   Ostatní rezervy 093       

B. II. Dlouhodobé závazky 094       

1   Závazky z obchodních vztahů 095       

2   Závazky k ovládaným a řízeným osobám 096       

3   Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem 097       

4   Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení 098       

5   Dlouhodobé přijaté zálohy 099       

6   Vydané dluhopisy 100       

7   Dlouhodobé směnky k úhradě 101       

8   Dohadné účty pasivní 102       

9   Jiné závazky 103       

10   Odložený daňový závazek 104       

B. III.  Krátkodobé závazky 105 13 918 4 028 9 497 

1   Závazky z obchodních vztahů 106 3 706 3 212 7 645 

2   Závazky k ovládaným a řízeným osobám 107       

3   Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem 108       

4   Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení 109 9 600     

5   Závazky k zaměstnancům 110 202 166 251 

6   Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 111 137 114 160 

7   Stát - daňové závazky a dotace 112 173 179 377 
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8   Krátkodobé přijaté zálohy 113 100 408 250 

9   Vydané dluhopisy 114       

10   Dohadné účty pasivní 115       

11   Jiné závazky 116   -51 814 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 117 1 800 923 8 318 

1   Bankovní úvěry dlouhodobé 118 1 800 923 5 000 

2   Bankovní úvěry krátkodobé 119       

3   Finanční výpomoci krátkodobé 120   0 3318 

C.   Ostatní pasiva - přechodné účty pasivní 121       

C. I. Časové rozlišení 122       

1   Výdaje příštích období 123       

2   Výnosy příštích období 124       

3   Kursové rozdíly pasivní 125       
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Příloha č. 2:  Výkaz zisků a ztrát společnosti Maplast CZ, s.r.o. v plném rozsahu  

        v letech 2004 - 2006 

 

Ozn. POLOŽKA č.ř. 2004 2005 2006 

I. Tržby za prodej zboží 1 1064 1896 2714 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 841 1348 2003 

 + Obchodní marže 3 223 548 711 

II. Výkony 4 21 153 33 546 36 995 

II. 1. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 5 21 314 33 593 36 762 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 -161 -47 233 

3. Aktivace 7       

B. Výkonová spotřeba 8 17 456 27 420 35 311 

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 9 7 438 12 939 15 490 

B. 2 Služby 10 10 018 14 481 19 821 

 + Přidaná hodnota 11 3 920 6 674 2 395 

C. Osobní náklady 12 3 228 4 450 4 659 

C. 1. Mzdové náklady 13 2 320 3 254 3 417 

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14       

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 824 1 161 1 207 

C. 4. Sociální náklady 16 84 35 35 

D. Daně a poplatky 17 5 14 26 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 461 699 903 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 1 615 578 5 493 

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20   294 5 089 

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 1 615 284 404 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 22 1 332 322 562 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23   82 200 

F. 2. Prodaný materiál 24 1 332 240 362 

G. Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti 25       

(VI.) Zúčtování rezerv a čas. rozlišení provozních výnosů 26       

(G.) Tvorba rezerv a čas. rozlišení provozních nákladů 27       

(V.) Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 28       

(H.) Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 29       

IV. (VI.) Ostatní provozní výnosy 30 20 108 0 

H. (I.) Ostatní provozní náklady 31       

V. (VII.) Převod provozních výnosů 32       

I. (J.) Převod provozních nákladů 33       

* Provozní výsledek hospodaření 34 529 1 875 1 738 

VI. (VIII.) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 35       

J. (K.) Prodané cenné papíry a podíly 36       

VII. (IX.) Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 37       

1. Výnosy z podílů v ovl. a říz. os. a v úč. jedn. pod podst. vlivem 38       

(1.) Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 39       



 96 

2. (2.) Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 40       

VIII. (X.) Výnosy z krátkodobého finančního majetku 41       

K. Náklady z finančního majetku 42       

XI. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů 43       

L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 44       

M. Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční oblasti 45       

(XI.) Zúčtování rezerv do finančních výnosů 46       

(L.) Tvorba rezerv na finanční náklady 47       

(XII.) Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 48       

(M.) Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 49       

X. (XIII.) Výnosové úroky 50 2   2 

N. (N.) Nákladové úroky 51 17 47 112 

XI. (XIV.)  Ostatní finanční výnosy 52 43 1 49 

O. (O.) Ostatní finanční náklady 53 243 350 311 

XII. (XV.)  Převod finančních výnosů 54       

P. (P.) Převod finančních nákladů 55       

* Finanční výsledek hospodaření 56 -215 -396 -372 

Q. (R.) Daň z příjmů za běžnou činnost 57 143 384 350 

Q.1 (R.1)     - splatná 58 143 384 350 

Q.2 (R.2)     - odložená 59       

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 60 171 1 095 1 016 
XIII. 
(XVI.) Mimo řádné výnosy 61       

R. (S.) Mimořádné náklady 62       

S. (T.) Daň z příjmů z mimořádné činnosti 63       

S.1. (T.1)     - splatná 64       

S.2. (T.2)     - odložená 65       

* Mimořádný hospodářský výsledek 66       

T. (U.) Převod podílu na hosp. výsledku společníkům 67       

*** Hosp. výsledek za účetní období 68 171 1 095 1 016 

**** Hosp. výsledek před zdaněním 69 314 1 479 1 366 
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Příloha č. 3:  Cash flow společnosti Maplast CZ, s.r.o. v letech 2005 – 2006 

    2005  2006  

P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA 759 812 
  ZAČÁTKU ÚČETNÍHO OBDOBÍ     

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝD ĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)     

Z. Hospod.výsledek z běžné činnosti  před zdaněním 1 479 1 366 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 945 -4 178 
A.1.1. 699 903 
  Účetní odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku     
A.1.2. Změna stavu opravných položek 171 -664 
  Změna stavu rezerv 0 0 
  Změna stavu časového rozlišení  0 0 
  Změna stavu přechodných účtů aktiv a pasiv 0 0 
A.1.3. Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv 28 -4 527 
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 0 
A.1.5. Nákladové úroky (+) a výnosové úroky (-) 47 110 

A.* 2 424 -2 812 

  
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mimořád. 
položkami     

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -12 548 2 023 
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -2 705 -3 213 
A.2.2. Změna stavu krátkodob. závazků z provozní činnosti -9 890 5 469 
A.2.3. Změna stavu zásob 47 -233 

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami -10 124 -789 
A.3. Výdaje z plateb úroků -47 -112 
A.4. Přijaté úroky 0 0 
A.5. Daň z příjmu za běžnou činnost -383 -350 
A.6. Mimořádné příjmy a výdeje, včetně daně z mimoř.čin.  0 0 

A.***  ČISTY PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI -10 554 -1 249 

PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI     

B.1. Výdaje spojené s pořízením hmotného nehmot.inv. majetku -811 -10 283 

  Výdaje spojené s pořízením  finančních investic 0 0 
B.2. Výnosy z prodeje hmotného, nehmot. majetku 294 5 089 
  Výnosy z prodeje finančních investic 0 0 
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 

B.***  ČISTY PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI -517 -5 194 

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI     

C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků -877 7 395 
  Zvýšení krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí 0 0 
  Snížení krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí 0 0 
  Zvýšení střednědobých a dlouhodobých úvěrů 0 0 
  Snížení střednědobých a dlouhodobých úvěrů 0 0 
C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky 12 001 -2 
C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků při zvýšení zákl.jm. 0 0 
C.2.2. Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 0 
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlast. jm. a další vklady peněžních prostředků společníků a 

akcionářů 
0 0 

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0 
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů 0 0 
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0 0 
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 12 001 -2 

C.***  ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI 11 124 7 393 

F. ČISTÝ TOK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 53 950 

R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA KONCI OBDOBÍ 812 1 762 
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Příloha č. 4: Horizontální a vertikální analýza rozvahy společnosti Maplast CZ, s.r.o.   

           v letech 2004 – 2006 

 

změna 2004/2005 změna 2005/2006 2004 2005 2006 
AKTIVA 

tis. Kč. % tis. Kč. % % % % 

AKTIVA CELKEM 2 330  14,46 13 878 75,23 100,00 100,00 102,54 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál               

Dlouhodobý majetek (Stálá aktiva) -210 -2,18 8 818 93,75 59,66 50,99 57,81 

Dlouhodobý nehmotný majetek               

Zřizovací výdaje               

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               

Software               

Ocenitelná práva               

Goodwill               

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek               

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek               

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               

Dlouhodobý hmotný majetek -210 -2,18 8 818 93,75 59,66 50,99 57,81 

Pozemky 20 105,26 250 641,03 0,12 0,21 0,92 

Stavby (Budovy, haly a stavby) -291 -3,71 -290 -3,84 48,70 40,97 23,05 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 61 3,49 4 791 264,84 10,85 9,81 20,94 

Pěstitelské celky trvalých porostů               

Základní stádo a tažná zvířata               

Jiný dlouhodobý hmotný majetek               

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek     4 067 100,00     12,90 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek               

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku               

Dlouhodobý finanční majetek               

Podíly v ovládaných a řízených osobách               

Podíly v úč. jedn. pod podstatným vlivem               

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady               

Půjčky a úvěry ovl. a říz. osobám a pod podst. vlivem               

Jiný dlouhodobý finanční majetek               

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek               

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek               

Oběžná aktiva 2 711 47,07 4 396 51,90 35,73 45,91 40,81 

Zásoby -47 -37,90 233 302,60 0,77 0,42 0,98 

Materiál               

Nedokončená výroba a polotovary               

Výrobky -47 -37,90 233 302,60 0,77 0,42 0,98 

Zvířata               

Zboží               

Poskytnuté zálohy na zásoby               

Dlouhodobé pohledávky               

Pohledávky z obchodních vztahů               

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami               

Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem               

Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení               

Dohadné účty aktivní               

Jiné pohledávky               
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Odložená daňová pohledávka               

Krátkodobé pohledávky 2 705 55,48 3 213 42,38 30,25 41,09 34,24 

Pohledávky z obchodních vztahů 1 445 32,03 654 10,98 27,99 32,29 20,97 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami               

Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem               

Pohledávky za společníky, čl. družstva a úč. sdružení               

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění               

Stát - daňové pohledávky -49 -87,50 1 855 26500,00 0,35 0,04 5,91 

Odložená daňová pohledávka               

Ostatní poskytnuté zálohy 1 487 481,23 -528 -29,40 1,92 9,74 4,02 

Dohadné účty aktivní               

Jiné pohledávky -178 -100,00 1 232 -692,13 0,00 -0,96 3,34 

Krátkodobý finan ční majetek 53 6,98 950 117,00 4,71 4,40 5,59 

Peníze 749 1440,38 -126 -15,73 0,32 4,34 2,14 

Účty v bankách -696 -98,44 1 076 9781,82 4,39 0,06 3,45 

Krátkodobé cenné papíry a podíly               

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek               

Časové rozlišení (Ost. aktiva - přech. účty aktiv) -171 -23,01 664 116,08 4,61 3,10 3,92 

Časové rozlišení               

Náklady příštích období -171 -23,01 664 116,08 4,61 3,10 3,92 

Komplexní náklady příštích období               

Příjmy příštích období               

Kursové rozdíly aktivní               

Dohadné účty aktivní               
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změna 2004/2005 změna 2005/2006 2004 2005 2006 PASIVA 
tis. Kč. % tis. Kč. % % % % 

PASIVA CELKEM 2 330  14,46 13 878 75,23 100,00 100,00 102,54 

Vlastní kapitál 13 097 3274,25 1 014 7,51 2,48 73,16 46,03 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 1,25 1,09 0,64 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 1,25 1,09 0,64 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly               

Změny základního kapitálu               

Kapitálové fondy 12 000 100,00 0 0,00 0,00 65,05 38,06 

Emisní užil               

Ostatní kapitálové fondy 12 000 100,00 0 0,00 0,00 65,05 38,06 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků               

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách               

Rezervní f., nedělitelný f. a ost. f. ze zisku 17 242,86 0 0,00 0,04 0,13 0,08 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 17 242,86 0 0,00 0,04 0,13 0,08 

Nedělitelný fond               

Statutární a ostatní fondy               

Výsledek hospodaření minulých let 155 738,10 1 094 621,59 0,13 0,95 4,03 

Nerozdělený zisk minulých let 155 738,10 1 094 621,59 0,13 0,95 4,03 

Neuhrazená ztráta minulých let               

Výsledek hospodaření běž. účet. období (+/-) 925 540,94 -80 -7,30 1,06 5,94 3,22 

Cizí zdroje -10 767 -68,50 12 864 259,83 97,52 26,84 56,51 

Rezervy               

Rezervy podle zvláštních předpisů               

Rezerva na důchody a podobné závazky               

Rezerva na daň z příjmů (na kursové ztráty)               

Ostatní rezervy               

Dlouhodobé závazky               

Závazky z obchodních vztahů               

Závazky k ovládaným a řízeným osobám               

Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem               

Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení               

Dlouhodobé přijaté zálohy               

Vydané dluhopisy               

Dlouhodobé směnky k úhradě               

Dohadné účty pasivní               

Jiné závazky               

Odložený daňový závazek               

Krátkodobé závazky -9 890 -71,06 5 469 135,77 86,35 21,83 30,12 

Závazky z obchodních vztahů -494 -13,33 4 433 138,01 22,99 17,41 24,25 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám               

Závazky k úč. jedn. pod podstatným vlivem               

Závazky ke společníkům, čl. družstva a úč. sdružení -9 600 -100,00 0  59,56 0,00 0,00 

Závazky k zaměstnancům -36 -17,82 85 51,20 1,25 0,90 0,80 

Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění -23 -16,79 46 40,35 0,85 0,62 0,51 

Stát - daňové závazky a dotace 6 3,47 198 110,61 1,07 0,97 1,20 

Krátkodobé přijaté zálohy 308 308,00 -158 -38,73 0,62 2,21 0,79 

Vydané dluhopisy               

Dohadné účty pasivní               

Jiné závazky -51 -100,00 865 -1696,08 0,00 -0,28 2,58 

Bankovní úvěry a výpomoci -877 -48,72 7 395 801,19 11,17 5,00 26,38 
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Bankovní úvěry dlouhodobé -877 -48,72 4 077 441,71 11,17 5,00 15,86 

Bankovní úvěry krátkodobé               

Finanční výpomoci krátkodobé 0 0 3 318 100,00 0,00 0,00 10,52 

Časové rozlišení (Ost. pasiva - přech. účty pasiv)               

Časové rozlišení               

Výdaje příštích období               

Výnosy příštích období               

Kursové rozdíly pasivní               

Dohadné účty pasivní               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102 

Příloha č. 5:  Horizontální a vertikální analýza výkazů zisků a ztrát společnosti  

           Maplast CZ, s.r.o. v letech 2004 – 2006 

 
 

změna 
2004/2005 

změna 
2005/2006 2004 2005 2006 

POLOŽKY 
tis. 
Kč. % 

tis. 
Kč. % % % % 

Tržby za prodej zboží 832 78,20 818 43,14 4,43 5,26 6,04 

Náklady vynaložené na prodané zboží 507 60,29 655 48,59 3,51 3,74 4,45 

Obchodní marže 325 145,74 163 29,74 0,93 1,52 1,58 

Výkony 12 393 58,59 3 449 10,28 88,16 93,01 82,27 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 12 279 57,61 3 169 9,43 88,83 93,14 81,75 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 114 -70,81 280 -595,74 -0,67 -0,13 0,52 

Aktivace               

Výkonová spotřeba 9 964 57,08 7 891 28,78 72,75 76,03 78,52 

Spotřeba materiálu a energie 5 501 73,96 2 551 19,72 31,00 35,87 34,45 

Služby 4 463 44,55 5 340 36,88 41,75 40,15 44,08 

Přidaná hodnota 2 754 70,26 -4 279 -64,11 16,34 18,50 5,33 

Osobní náklady 1 222 37,86 209 4,70 13,45 12,34 10,36 

Mzdové náklady 934 40,26 163 5,01 9,67 9,02 7,60 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva               

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 337 40,90 46 3,96 3,43 3,22 2,68 

Sociální náklady -49 -58,33 0 0,00 0,35 0,10 0,08 

Daně a poplatky 9 180,00 12 85,71 0,02 0,04 0,06 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 238 51,63 204 29,18 1,92 1,94 2,01 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -1 037 -64,21 4 915 850,35 6,73 1,60 12,22 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 294 100,00 4 795 1630,95 0,00 0,82 11,32 

Tržby z prodeje materiálu -1 331 -82,41 120 42,25 6,73 0,79 0,90 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu -1 010 -75,83 240 74,53 5,55 0,89 1,25 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 82 100,00 118 143,90 0,00 0,23 0,44 

Prodaný materiál -1 092 -81,98 122 50,83 5,55 0,67 0,80 

Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti               

Zúčtování rezerv a čas. rozlišení provozních výnosů               

Tvorba rezerv a čas. rozlišení provozních nákladů               

Zúčtování opravných položek do provozních výnosů               

Zúčtování opravných položek do provozních nákladů               

Ostatní provozní výnosy 88 440,00 -108 -100,00 0,08 0,30 0,00 

Ostatní provozní náklady               

Převod provozních výnosů               

Převod provozních nákladů               

Provozní výsledek hospodaření 1 346 254,44 -137 -7,31 2,20 5,20 3,86 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů               

Prodané cenné papíry a podíly               

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku               

Výnosy z podílů v ovl. a říz. os. a v úč. jedn. pod podst. vlivem               

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů               

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku               

Výnosy z krátkodobého finančního majetku               

Náklady z finančního majetku               

Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů               
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Náklady z přecenění majetkových cenných papírů               

Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční oblasti               

Zúčtování rezerv do finančních výnosů               

Tvorba rezerv na finanční náklady               

Zúčtování opravných položek do finančních výnosů               

Zúčtování opravných položek do finančních nákladů               

Výnosové úroky -2 -100,00 2  0,01 0,00 0,00 

Nákladové úroky 30 176,47 65 138,30 0,07 0,13 0,25 

Ostatní finanční výnosy -42 -97,67 48 4800,00 0,18 0,00 0,11 

Ostatní finanční náklady 107 44,03 -39 -11,14 1,01 0,97 0,69 

Převod finančních výnosů               

Převod finančních nákladů               

Finanční výsledek hospodaření -181 84,19 24 -6,06 -0,90 -1,10 -0,83 

Daň z příjmů za běžnou činnost 241 168,53 -34 -8,85 0,60 1,06 0,78 

    - splatná 241 168,53 -34 -8,85 0,60 1,06 0,78 

    - odložená               

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 924 540,35 -79 -7,21 0,71 3,04 2,26 

Mimořádné výnosy               

Mimořádné náklady               

Daň z příjmů z mimořádné činnosti               

    - splatná               

    - odložená               

Mimořádný hospodářský výsledek               

Převod podílu na hosp. výsledku společníkům               

Hosp. výsledek za účetní období 924 540,35 -79 -7,21 0,71 3,04 2,26 

Hosp. výsledek před zdaněním 1 165 371,02 -113 -7,64 1,31 4,10 3,04 
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      GENERÁLNÍ ŘEDITEL    

                   

                

   Výrobní ředitel      Obchodní ředitel 

                

       Administrativa / ú četnictví     

  Vedoucí výroby          

                

         Technický ředitel     

                  

                

 Lisovna   Nástrojárna     Nákup/Prodej 

                   

P
říloha č.6: O

rganizační struktura společnosti M
a

plast C
Z

, s.r.o.
 

                

   Sklad forem      Sklad výrobků  

   Sklad materiálů      Sklad dodaných výrobků  

   Sklad recyklátů          

   Sklad barev          



 


