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1.  ÚVOD 

Ú�elem diplomové práce je posouzení finan�ního zdraví vybraného podniku 

pomocí metod finan�ní analýzy. Díky této analýze, která je základní metodou 

hodnocení stavu financí spole�nosti, získá spole�nost všechny relevantní informace, 

v�etn� jejich vzájemných vazeb a vah, které mají vliv na budoucí vývoj a následný 

dopad na situaci podniku. Jedná se o elementární nástroj jehož prost�ednictvím dochází 

k hodnocení finan�ního zdraví a odhalení p�ípadných finan�ních nedostatk�. Analýza je 

ur�ena p�edevším pro finan�ní a investi�ní ve�ejnost, dále pro finan�ní manažery 

v podniku a pro potencionální  partnery.  

Finan�ní analýza slouží k rozhodování o budoucím vývoji v daném podniku.  

Napomáhá p�i zjiš�ování kvality a zp�sobu hospoda�ení podniku a poskytuje prost�edky 

pro plánování a kontrolu budoucích aktivit podniku. Je úzce spojena s finan�ním 

ú�etnictvím a finan�ním �ízením podniku a propojuje tyto dva nástroje podnikového 

�ízení. Informace poskytnuté finan�ní analýzou se vyzna�ují vysokou d�ležitostí pro 

veškeré zainteresované osoby.  

Finan�ní �ízení, jehož je finan�ní analýza sou�ástí, tvo�í v sou�asnosti nedílnou 

komponentu každodenního rozhodování ve spole�nostech, ale i b�žného života. I p�es 

zvyšující se pov�domí o nezastupitelnosti kvalitního finan�ního �ízení, existuje stále 

�ada manažer� �i osob �inících rozhodnutí, kte�í nedostate�n� využívají informací 

získaných z ú�etnictví dané spole�nosti a spíše se spoléhají na vlastní schopnosti a 

uskute��ují tak nepodložená rozhodnutí.  

Používání finan�ní analýzy by nem�lo být omezeno pouze na ú�el získání 

informací pro efektivní stanovení krok� dalšího vývoje firmy. Analýza by m�la být 

provád�na pravideln�, systematicky s ú�elem získání pov�domí o pln�ní strategie 

spole�nosti a jejich strategických cíl�. 

Uživateli finan�ní analýzy jsou p�edevším vlastníci a management podniku, 

kterým pomáhá ve finan�ním �ízení a rozhodování v podniku. Dalšími, nemén� 

významnými uživateli jsou: 

- ostatní investo�i 
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- ostatní zam�stnanci podniku 

- banky a jiní v��itelé 

- stát a jeho orgány 

- konkurence 

- obchodní partne�i 

- potencionální partne�i 

Všichni výše uvedení uživatelé finan�ní analýzy využívají tyto informace ve sv�j 

prosp�ch. Zam�stnanci pot�ebují tyto informace proto, aby zjistili perspektivu svého 

zam�stnání, obchodní partne�i tímto zjiš�ují sou�asnou i budoucí platební morálku a 

spolehlivost nap�. dodávek zboží, bankovní ústavy zjiš�ují d�v�ryhodnost podniku p�i 

úv�rování apod.  

Podstatou finan�ní analýzy je ur�itá kontrola podniku z pohledu všech t�chto 

uživatel� a také stanovení výhledu do budoucnosti. Velmi d�ležitými metodami, které 

se v sou�asné dob� �ím dál �ast�ji využívají, jsou metody stanovení hodnoty podniku. 

Tyto skute�nosti využívají jak strategi�tí partne�i, tak bankovní ústavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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2. VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A P�ÍSTUPY 

K �EŠENÍ 
 

V této kapitole budu prezentovat základní informace o hodnocené firm�,  dále se 

stru�n� zmíním o její historii a organiza�ní struktu�e. 

 

2.1.  Charakteristika podniku 
 

2.1.1. Základní údaje     

 

Obchodní firma:    XYZ a.s. 

Založení spole�nosti: 30.7.1990 

Právní forma:   akciová spole�nost 

P�edm�t podnikání:  výroba potravinových dopl�k� a  kosmetických p�ípravk� 

výroba a distribuce lé�iv 

koup� zboží za ú�elem jeho dalšího prodeje a prodej 

poradenské a konzulta�ní �innosti 

zprost�edkovatelská �innost v oblasti obchodu a služeb 

marketingové služby 

Akcie: 90 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnot�  
1 000 000,- K� v listinné podob� 

 1 500 ks  kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnot�  
10 000,- K� v listinné podob� 

 
Základní kapitál:  105 000 000,-K� 
 

Dce�iné spole�nosti: 
 

Dce�inými spole�nostmi jsou spole�nosti v zahrani�í – Slovensko, Polsko, 

Rumunsko,Ma�arsko a Ukrajina. Jsou to: XYZ, spol. s r.o v Žilin�, XYZ Sp. z o.o. 

v Sosnovci, XYZ Kft v Miskolci, XYZ Romania S.R.L. v Bucuresti, TOB „XYZ“ 

Ukrajina. 
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2.1.2. Historie a profil spole�nosti 

 

Firma XYZ byla založena 30.7.1990 jako spole�nost s ru�ením omezeným. Tato 

p�vodn� rodinná firma se v první fázi své existence orientovala na zahrani�ní obchod. 

Po po�áte�ních aktivitách v oblasti obchodu s výpo�etní technikou a pot�ebami pro 

domácnost se spole�nost v první polovin� roku 1991 p�eorientovala na obchod se 

zem�d�lskými produkty, zejména pak na vývoz speciálních semen pro potraviná�ské 

ú�ely. V druhé polovin� roku 1991 zahájila spole�nost své obchodní aktivity a posléze i 

vlastní výrobu v segmentu nealkoholických nápoj�. Od roku 1992 se za�ala zabývat 

nejprve dovozem a posléze také vlastní výrobou farmaceutických a 

parafarmaceutických p�ípravk�, zejména dopl�k� stravy a prost�edk� lé�ebné 

kosmetiky.  

Uvedené t�i hlavní sm�ry podnikání, konstituované do t�í divizí, divize potravin, 

divize farmacie a divize zem�d�lských produkt�, p�edstavovaly až do roku 2001 

základní �lánky v organizaci firmy. V té dob� bylo vedením spole�nosti v rámci 

formulace dlouhodobé strategie p�ijato rozhodnutí o strategické orientaci firmy na 

oblast farmacie jako oboru s vysokou perspektivou r�stu i v mezinárodním m��ítku. V 

návaznosti na toto rozhodnutí byla v zá�í 2001 odprodána divize zem�d�lských 

produkt� a XYZ v následujících letech p�sobila jako výrobce dopl�k� stravy a 

nealkoholických nápoj�. Proces postupného opoušt�ní nefarmaceutických obor� 

završila spole�nost na konci roku 2005 prodejem p�evážné v�tšiny aktiv divize potravin, 

zabývající se výrobou nealkoholických nápoj�.  

Vedle t�chto divesti�ních proces� a s pomocí takto získaných zdroj� spole�nost 

významn� investovala do rozvoje své farmaceutické divize. Byl vybudován zcela nový 

farmaceutický závod spl�ující normy GMP (správné výrobní praxe), který pat�í k 

nejmodern�jším v �R. Na základ� úsp�šn� zvládnutého certifika�ního procesu je XYZ 

od roku 2003 držitelem povolení k výrob� lé�iv, vydaného Státním ústavem pro 

kontrolu lé�iv. Významným mezníkem pro další rozvoj firmy, bylo zahájení výroby 

prvních lék� v zá�í 2004. P�vodní portfolio dopl�k� stravy, které nadále tvo�í páte� 

tržeb spole�nosti, tak bylo rozší�eno o humánní lé�iva.  
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Celá dosavadní historie spole�nosti je obdobím rychlého a stabilního r�stu. 

Strategickým cílem spole�nosti je stát se do roku 2007 nejv�tším výrobcem dopl�k� 

stravy v regionu st�ední a východní Evropy. Spole�nost XYZ, a.s. podstupuje od roku 

2002 proceduru pravidelného hodnocení své výkonnosti a finan�ního zdraví 

renomovanou ratingovou agenturou CRA (od ledna 2006 sou�ást sv�tové ratingové 

agentury Moody´s Investors Service). Tato v polovin� roku 2005 zvýšila spole�nosti 

XYZ dlouhodobý mezinárodní rating o jeden stupe� z Baa- na Baa. Zlepšení ratingu ze 

strany nezávislé agentury je zejména potvrzením správnosti d�ív�jšího rozhodnutí 

koncentrovat se na oblast dopl�k� stravy a lék�.  

 

2.1.3. Organiza�ní struktura firmy 

 

V roce 2005 došlo k nepodstatným zm�nám organiza�ní struktury XYZ, a.s.. 

K 1.4.2005 byla ukon�ena �innost úseku zahrani�ních pobo�ek, jeho poslání bylo 

napln�no a v sou�asné dob� došlo k p�erozd�lení jednotlivých kompetencí a 

odpov�dností úseku zahrani�ních pobo�ek mezi generálního, finan�ního a personálního 

�editele. 	ízení výrobních a marketingových aktivit z�stalo v kompetenci �editel� 

divizí. 

 

S ú�inností od 1.2. 2005 byla zm�n�na p�sobnost a organiza�ní za�azení 

strategického úseku, který se stal poradním orgánem p�edstavenstva a p�ešel z �ídící 

p�sobnosti generálního �editele do �ídící p�sobnosti p�edsedy p�edstavenstva 
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2.2. Vymezení  problému a stanovení cíl� diplomové práce 
 

V sou�asné dob� probíhají jednání o p�ípadné akvizici spole�nosti. Proto je t�eba  

podrobn� vyhodnotit finan�ní situaci spole�nosti a navrhnout zp�sob pro její p�ípadné 

zlepšení.  

Cílem mé diplomové práce je provést hodnocení spole�nosti tak, aby hodnocení 

bylo co nejobjektivn�jší a poskytovalo v�rný obraz o spole�nosti jako celku. K tomuto 

hodnocení využiji elementárních metod finan�ní analýzy ú�etních výkaz� a ú�etní 

evidence za období let 2002 až 2005. Dále bych cht�la poukázat na p�ípadné nedostatky 

pro možnost další inovace a zefektivn�ní �innosti firmy a navrhnout opat�ení vedoucí ke 

zlepšení, zkvalitn�ní a zefektivn�ní veškerého, zejména finan�ního d�ní ve spole�nosti.  

Tohoto cíle bude dosaženo pomocí finan�ní analýzy spole�nosti: 

- analýza struktury aktiv, pasiv, náklad�, výnos�, hospodá�ského výsledku, a 

to pomocí vertikální a horizontální analýzy, 

Valná hromada 

P�edstavenstvo 
Dozor�í rada 

Generální �editel 

Strategický úsek 

Finan�ní úsek 

Personální úsek         Divize potravin 

        Divize farmacie 

Kancelá� G	 
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- výpo�et a analýza vybraných pom�rových ukazatel� hodnotících likviditu, 

rentabilitu, aktivitu a zadluženost a efektivnost, 

- výpo�et soustav ukazatel�, 

- zhodnocení výsledk� finan�ní analýzy, 

- posouzení finan�ní situace firmy a navržení možných opat�ení sm��ujících 

ke zlepšení situace. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA �EŠENÍ A NOVÉ POZNATKY 

Z LITERATURY 
 

3.1. Význam finan�ní analýzy 

 

Finan�ní analýza je významnou sou�ástí celého komplexu finan�ního �ízení 

podniku, pon�vadž by m�la zajiš�ovat zp�tnou vazbu mezi p�edpokládaným efektem 

�ídících rozhodnutí a skute�ným stavem. 

 

‚Finan�ní analýza p�edstavuje významný nástroj pomocí kterého je dosahováno 

cíl� finan�ního �ízení.‘1 

 

‚Ú�elem a smyslem finan�ní analýzy je provést, s pomocí speciálních 

prost�edk�, diagnózu finan�ního hospoda�ení podniku, podchytit všechny jeho složky, 

p�ípadn� p�i podrobn�jší analýze zhodnotit blíže n�kterou ze složek finan�ního 

hospoda�ení.‘2  

Pravidelná a správn� stanovená diagnóza umož�uje odhalit p�ípadné problémy 

ve finan�ním zdraví v dob�, kdy je možné ur�itými zásahy v �ízení tyto problémy 

napravit. 

 

‚Za finan�n� zdravý podnik je možné považovat takový podnik, který je v danou 

chvíli perspektivn� schopen napl�ovat smysl své existence. V podmínkách tržní 

ekonomiky to prakticky znamená, že je schopen dosahovat trvale takové míry 

zhodnocení vloženého kapitálu (míry zisku), která je požadována investory (akcioná�i) 

vzhledem k výši rizika s jakým je p�íslušný druh podnikání spojen.‘3  

 

Finan�ní analýzu lze rozd�lit do t�í etap: 

                                                 
1 STROUHAL, J. Finan�ní �ízení firmy v p�íkladech. 1.vydání 2006. 178 s. ISBN 80-251-0913-5. 
2 VALACH, J. a kol. Finan�ní �ízení podniku. 1.vydání 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-X. 
3 GRUNVALD, R. a HOLE�KOVÁ, J. Finan�ní analýza a plánování podniku. 1.dotisk druhého 
vydání 2001. 197 s. ISBN 80-7079-587-5. 
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a) První fáze: analytik využívá soubor ukazatel�, které zpravidla podávají informace o 

jednotlivých složkách finan�ního hospoda�ení. Výsledkem této fáze analýzy by 

m�lo být zjišt�ní odchylek od standardního stavu. 

b) Druhá fáze: zahrnuje hlubší rozbor zjišt�ných potíží a pomocí specifických 

vyšet�ovacích metod a nástroj�, které se zam��ují na jednotlivé složky finan�ního 

hospoda�ení 

c) T�etí fáze: analýza hlavních p�í�in p�ípadného nežádoucího vývoje podniku. 

 

3.2. Zdroje dat finan�ní analýzy 
 

‚Zdrojem dat pro finan�ní analýzu jsou p�edevším informace z finan�ního 

ú�etnictví, ale i informace z vnitropodnikového ú�etnictví, pen�žního a kapitálového 

trhu, statistických ro�enek apod.‘4  

 

Hlavním a prvotním zdrojem ekonomických dat jsou základní finan�ní výkazy: rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a výkaz pen�žního toku. 

 

Rozvaha 

 Rozvaha poskytuje p�ehled o majetkové a finan�ní struktu�e podniku. Základem 

rozvahy je bilan�ní rovnice AKTIVA=PASIVA. Aktiva zde vyjad�ují stav majetku a 

financí a pasiva jejich zdrojové krytí. 

Aktiva se dále d�lí na stálá aktiva a ob�žná aktiva. Stálými aktivy jsou nap�. budovy, 

haly, pozemky, movité v�ci, dlouhodobý finan�ní majetek apod. Ob�žná aktiva zahrnují 

zásoby, pohledávky a krátkodobý finan�ní majetek. 

 

Výkaz zisku a ztráty 

 Tento výkaz poskytuje informace o struktu�e výnos� a náklad� a o 

hospodá�ském výsledku, který je rozd�len na provozní, finan�ní, mimo�ádný a nakonec 

na výsledek hospoda�ení celkem p�ed zdan�ním a po zdan�ní. 

 

 

                                                 
4 STROUHAL, J. Finan�ní �ízení firmy v p�íkladech. 1.vydání 2006. 178 s. ISBN 80-251-0913-5. 
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Výkaz pen�žního toku (Cash flow) 

Cash-flow vyjad�uje pen�žní p�ebytek hospoda�ení. Lze ho chápat ze dvou 

hledisek, a to z dynamického hlediska, které p�edstavuje p�íliv a odliv pen�z v rámci 

ur�itého období (reálné toky) a dále ze statického hlediska, kde cash-flow p�edstavuje 

výsledek p�ílivu a odlivu pen�z, tj. stav reálných pen�z ke konci období (k ur�itému 

okamžiku).‘5   

 

Rozlišujeme tyto kategorie cash flow: 

- cash flow z provozní �innosti 

- cash flow z investi�ní �innosti 

- cash flow z finan�ní �innosti 

- cash flow celkem 

 

 

3.3. Metody finan�ní analýzy 
 Finan�ní analýza se d�lí podle r�zných metod. Hrub� lze rozd�lit používané 

metody finan�ní analýzy následovn�: 

A. Elementární metody 

Tato analýza pracuje s ukazateli, což jsou bu� p�ímo položky ú�etních výkaz� a 

údaje z dalších zdroj� nebo �ísla z nich odvozená. Tyto ukazatele se dále d�lí na 

extenzivní, které nesou informaci o rozsahu (objemu) a intenzívní, které naproti tomu 

charakterizují míru v jaké jsou extenzivní ukazatele podnikem využívány a jak siln� a 

rychle se m�ní. Využívají aritmetiku a procentní po�et. 

 

B. Neelementární metody 

Tato analýza zahrnuje složit�jší matematické myšlenky a postupy. Je tedy 

pot�eba v�d�t co získané výsledky znamenají, aby byla správn� formulována �ešení 

daného problému a smysl výsledk�. 

 

                                                 
5 KONE�NÝ, M. Finan�ní analýza a plánování. 9. vyd. 2004. 101 s. ISBN 80-214-2564-4. 
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Zmínila bych také další �len�ní metod finan�ní analýzy, a to dle publikace J.Strouhala 

„Finan�ní �ízení firmy v p�íkladech“:  

- horizontální a vertikální analýza ú�etních výkaz� 

- analýza pom�rových ukazatel� a �istého pracovního kapitálu 

- analýza soustav ukazatel� 

- souhrnné metody hodnocení výkonnosti podniku  

 

3.3.1. Horizontální a vertikální analýza 

  ‚P�i aplikaci horizontální analýzy absolutních ukazatel� (ponejvíce 

bilan�ních položek pom��ujeme, jak se v absolutní i relativní výši zm�nila ur�itá 

položka ú�etního výkazu. Vzhledem k tomu, že porovnáváme údaje v jednotlivých 

�ádcích, jedná se o horizontální porovnání.‘6  

  Vertikální analýza naopak sleduje podíl jednotlivých rozvahových 

položek na bilan�ní sum� (tzn.podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech, 

závazk� na celkových pasivech apod.). Technika rozboru je zpracovávána 

v jednotlivých letech od shora dol�, proto nazýváme tento typ rozboru jako vertikální 

analýzu. 

 

3.3.2. Analýza rozdílových ukazatel� 

‚ Rozdílovými ukazateli p�i analýze finan�ní situace podniku (�istými 

finan�ními fondy) jsou p�edevším rozdíly mezi souhrnem ur�itých položek 

krátkodobých aktiv a souhrnem ur�itých položek krátkodobých pasiv. Zpravidla se 

používají tyto „�isté finan�ní fondy“: �istý pracovní kapitál, �istépohotové prost�edky 

(�istý pen�žní finan�ní fond), �isté pen�žn� pohledávkové finan�ní fondy.‘7 

 

3.3.3. Analýza Cash flow 

 Cash flow vyjad�uje skute�ný pohyb pen�žních prost�edk� podniku a je 

východiskem pro �ízení likvidity. 

 

 ‚Nejd�ležit�jším indikátorem finan�ního zdraví jsou pen�žní toky z hlavní 

výd�le�né �innosti, tj. provozní �innosti, tedy provozní cash flow. Podnik nem�že mít 
                                                 
6 STROUHAL, J. Finan�ní �ízení firmy v p�íkladech. 1.vydání 2006. 178 s. ISBN 80-251-0913-5. 
7  KONE�NÝ, M. Finan�ní analýza a plánování. 9. vyd. 2004. 101 s. ISBN 80-214-2564-4. 
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po delší �asové období tuto hodnotu zápornou. Výsledkem analýzy cash flow m�že být 

p�edpov�� vývoje a užití cash flow v budoucnu. Podle výdaj� na investi�ní �innost je 

možné odhadovat vývoj budoucích zisk� a provozního CF a podle finan�ních pen�žních 

tok� je možné uvážit budoucí zatížení dluhy.‘8 

 

‚Analýza pen�žních tok� je založena na zp�tném pohledu na pen�žní toky a posouzení 

schopnosti podniku �ídit tyto toky.‘9 

 

3.3.4. Analýza pom�rových ukazatel� 

 

 Finan�ní pom�rové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem finan�ní 

analýzy. Charakterizují vzájemný vztah dvou položek z ú�etních výkaz� pomocí jejich 

podílu.  

 ‚Pom�rové ukazatele jsou nejoblíben�jší a také nejrozší�en�jší metodou finan�ní 

analýzy, nebo� umož�ují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finan�ních 

charakteristikách firmy.‘9 

Mezi základní pom�rové ukazatele pat�í zejména: 

- ukazatele rentability 

- ukazatele likvidity 

- ukazatele aktivity 

- ukazatele zadluženosti  

- ukazatele kapitálového trhu 

 

Ukazatele rentability 

 Ukazatele této skupiny pom��ují zisk s jinými veli�inami, aby se zhodnotila 

úsp�šnost p�i dosahování podnikových cíl�. 

  

‚Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu je m��ítkem schopnosti podniku 

vytvá�et nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je formou 

                                                 
8  KONE�NÝ, M. - REŽ
ÁKOVÁ, M. Controlling. 2 vyd. 2000. 121 s. ISBN 80-214-1535-5. 
9  SEDLÁ�EK, J. Ú�etní data v rukou manažera. 2. vyd. 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8. 
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vyjád�ení míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci 

kapitálu.‘10 

  

V posledních letech se do pop�edí dostává i propo�et tzv. cash flow rentability, 

kdy je zisk nahrazen pen�žním tokem. Ten totiž mnohem lépe vypovídá o fungování 

spole�nosti vzhledem k pom�rn� snadné manipulovatelnosti zisku.‘11  

 

Základní ukazatele rentability: 

- rentabilita celkového kapitálu (ROA), 

- rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

- rentabilita tržeb, apod. 

‚Nevýhodou t�chto ukazatel� je jejich nízká schopnost vysv�tlovat jevy.‘12  

 

Ukazatele likvidity 

 Tyto ukazatele odpovídají na otázku, zda je podnik schopen v�as hradit své 

závazky. Je t�eba rozlišovat dva vzájemn� podmín�né pojmy likvidita a solventnost. 

 

‚Býti likvidní znamená schopnost býti p�em�n�n v peníze (v cash). Býti 

solventní znamená býti s to hradit dluhy v okamžiku jejich splatnosti. Obdobn� 

solventnost se definuje jako p�ipravenost hradit své dluhy, když nastala jejich 

splatnost.‘13  

 

‚Ukazatele likvidity srovnávají „�ím je možné platit“ (�itatel) s „co je nutné 

zaplatit“ (jmenovatel).‘14 

 Základní ukazatele likvidity: 

- ukazatel b�žné likvidity 

- ukazatel pohotové likvidity 

                                                 
10 VALACH, J. a kol. Finan�ní �ízení podniku. 1.vydání 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-X. 
11 STROUHAL, J. Finan�ní �ízení firmy v p�íkladech. 1.vydání 2006. 178 s. ISBN 80-251-0913-5. 
12  SEDLÁ�EK, J. Ú�etní data v rukou manažera. 2. vyd. 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8. 
13 VALACH, J. a kol. Finan�ní �ízení podniku. 1.vydání 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-X. 
14  KONE�NÝ, M. Finan�ní analýza a plánování. 9. vyd. 2004. 101 s. ISBN 80-214-2564-4. 
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- ukazatel okamžité likvidity 

Ukazatele aktivity 

 ‚Ukazatele �ízení aktiv m��í, jak efektivn� podnik hospoda�í se dvými aktivy. 

Když je aktiv více než je ú�elné, vznikají zbyte�né náklady (a tím nízký zisk). Když je 

aktiv málo, p�ichází podnik o možné tržby.‘15 

 

Ukazatele �ízení aktiv jsou vyjad�ovány ve vzájemn� se dopl�ujících formách- 

bu� jako ukazatele po�tu obrátek nebo jako ukazatele doby obratu.  

 

‚Ukazatele po�tu obrátek vypovídají o tom, kolikrát se za stanovený �asový 

interval obrátí ur�itý druh majetku. Ukazatele doby obratu pak sledují dobu, po kterou 

je majetek v ur�ité form� vázán.‘16   

 

Nej�ast�ji se sledují tyto ukazatele aktivity: 

- doba a rychlost obratu celkových aktiv 

- doba a rychlost obratu zásob 

- doba a rychlost obratu pohledávek 

 

Ukazatele zadluženosti 

 Pojmem zadluženost vyjad�ujeme skute�nost, že podnik používá k financování 

svých aktiv a �inností cizí zdroje (dluh). Používání cizích zdroj� ovliv�uje jak 

výnosnost kapitálu akcioná��, tak riziko. 

‚Vzájemný pom�r cizího kapitálu závisí na nákladech, které s po�ízením zdroj� 

souvisejí a také na oboru podnikání. Za cizí zdroje se platí úroky, což je cena za jeho 

poskytnutí, naopak za vlastní zdroje podnik dle právní formy podnikání platí podílem na 

hospodá�ském výsledku.‘15 

‚Klí�ová rozhodnutí o struktu�e použitého kapitálu musí být provád�na 

s ohledem na to, zda má spole�nost za cíl podstupovat vysoké riziko s nad�jí na 

                                                 
15  KONE�NÝ, M. Finan�ní analýza a plánování. 9. vyd. 2004. 101 s. ISBN 80-214-2564-4. 
16  STROUHAL, J. Finan�ní �ízení firmy v p�íkladech. 1.vydání 2006. 178 s. ISBN 80-251-0913-5. 
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dosažení vysokých návratností neinvestovaných zdroj�, nebo zda se rozhodne nabízet 

bezpe�né a stálé, ale nižší zhodnocování svých kapitálových investic.‘17  

 

P�im��ená zadluženost podniku není negativním jevem, protože ve vysp�lých 

ekonomikách platí, že cizí kapitál je levn�jší než kapitál vlastní a jeho použití zvyšuje 

rentabilitu. Na druhé stran� vyšší zadluženost snižuje finan�ní stabilitu podniku a 

zvyšuje tak nebezpe�í bankrotu. 

‚Dosáhnout optimální kapitálové struktury v praxi znamená pro management 

spole�nosti úsp�šn� stanovit rovnováhu mezi levným cizím kapitálem a omezeními, 

která vyplývají z jeho používání.‘17 

 

Mezi základní ukazatele zadluženosti pat�í: 

- celková zadluženost, 

- koeficient samofinancování, 

- míra zadluženosti, 

- finan�ní páka. 

 

Ukazatele kapitálového trhu 

‚Ukazatele kapitálového trhu sledují p�edevším skute�ní i potencionální 

investo�i, akcioná�i a burzovní obchodníci k ohodnocení minulé �innosti ú�etní 

jednotky a predikci jejího budoucího vývoje. Kone�né hodnoty ukazatel� kapitálového 

trhu jsou výsledkem p�sobení všech výše uvedených pom�rových ukazatel�. Investo�i 

mají p�edevším zájem o návratnost svých investic, a� už prost�ednictvím r�stu dividend, 

tak i r�stu cen akcií.‘18  

  

 

 

 Nej�ast�jší ukazatele: 

- �istý zisk na akcii, 

                                                 
 
17  VACÍK E. Vlastní a cizí kapitál. Finan�ní management, 2006, �.8, s.22 
18  STROUHAL, J. Finan�ní �ízení firmy v p�íkladech. 1.vydání 2006. 178 s. ISBN 80-251-0913-5. 
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- pom�r tržní ceny k zisku na akcii, 

- dividenda na akcii, 

- dividendový výnos apod. 

 

3.3.5. Analýza soustav ukazatel� 

 ‚Mezi hlavní nevýhody jednotlivých skupin pom�rových ukazatel� pat�í to, že 

jsou vždy zam��eny pouze na jednu oblast finan�ní situace ú�etní jednotky, aniž by tak 

posuzovaly finan�ní situaci komplexn�.‘19  

 

Proto se sou�ástí finan�ní analýzy stále �ast�ji stávají také tzv. analýzy soustav 

ukazatel�. Modely soustav ukazatel� lze d�lit na dv� základní skupiny: 

� soustavy hierarchicky uspo�ádaných ukazatel� (nap�. pyramidové soustavy 

- DuPont pyramidový rozklad ROE) 

� ú�elové výb�ry ukazatel� (bonitní a bankrotní modely - Rychlý test, 

Altmanova formule bankrotu aj.) 

 

3.4.  Nové poznatky z literatury 

 
3.4.1. EVA – ekonomická p�idaná hodnota (Economic Value Added) 

 

Mezi základní ukazatele finan�ní výkonnosti, krom� již zmín�ných ROI, ROA �i 

ROE, pat�í rovn�ž ukazatel EVA, který se u nás za�al používat v poslední dob�. 

 

Tento ukazatel p�ináší nový pohled na m��ení výkonnosti podniku. Nehodnotí se už 

pouze rentabilita vloženého kapitálu, ale úsp�šnost pro investory. Investor je úsp�šný 

jen tehdy, jestliže efekt dosažený podnikem p�esahuje „normu“ danou tzv. „náklady 

ušlé p�íležitosti“. 

 

‘Economic Value Added (EVA) measures the difference, in monetary terms, 

between the return on a company’s capital and the costs of that capital. It is similar to 

                                                 
19  STROUHAL, J. Finan�ní �ízení firmy v p�íkladech. 1.vydání 2006. 178 s. ISBN 80-251-0913-5. 
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conventional accounting measures of profit, but with one important difference: EVA 

considers the costs of all capital. The net income figures reported in company income 

statements consider only the most visible type of capital cost – interest- while ignoring 

the cost of equity.’20  

 

Výpo�et ukazatele je zna�n� složit�jší než výpo�et ROE nebo ROI. 

 

Výpo�et se opírá o t�i veli�iny: 

- hodnotu �istého provozního zisku NOPAT, 

- celkový investovaný kapitál (C), dlouhodobý kapitál (vlastní kapitál 

a dlouhodobé závazky), 

- pr�m�rné náklady na kapitál (WACC). 

 

Podnik je úsp�šný, když je ukazatel EVA > 0. Je-li EVA = 0, pak efektivnost 

investovaného kapitálu je rovna pr�m�rným náklad�m na kapitál. V p�ípad�, že je 

ukazatel EVA < 0, dochází ke „zmenšování“ majetku akcioná��, nebo� výnosnost 

investovaného kapitálu je nižší než pr�m�rné náklady na kapitál. 

 

‚Ukazatel EVA kvantifikuje nadzisk, neboli zisk, který je investicí do firmy 

získán navíc oproti alternativní investici. V praxi r�zných poradenských organizací se 

vyskytují desítky r�zných úprav EVA s cílem získat vztah pro výpo�et hodnoty trvale 

udržitelné hodnoty EVA, která je tak považována za �istou sou�asnou hodnotu. 

Vzhledem k potížím s výpo�tem EVA se v analytické praxi využívá hodnocení pomocí 

index� IN.‘21  

 

‘EVA helps managers to better understand financials goals, and in so doing, it 

helps them achieve these goals.’22  

 

                                                 
20  YOUNG, S.D. and O’BYRNE, S.F. EVA and Value Based Management. 2001 by McGraw Hill. 
21 SOLA	, J. Rozbor výkonnosti firmy. 2.p�epracované vydání 2003. 173 s. ISBN 80-214-2515-6. 
22 YOUNG, S.D. and O’BYRNE, S.F. EVA and Value Based Management. 2001 by McGraw Hill. 
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 Výše uvedený ukazatel EVA a se v literatu�e objevuje teprve krátkou dobu. P�i 

získání dostate�ných informací, pot�ebných k jeho výpo�tu, se jedná o ukazatel 

zásadní a ukazatel, který je d�ležitý i pro porovnání s výkonností podnik� 

v zahrani�í. 
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4. ANALÝZA PROBLÉMU, NÁVRH P�ÍSTUPU K �EŠENÍ 
 

Úkolem této kapitoly diplomové práce je stru�né hodnocení sou�asného stavu 

firmy, základní strategická analýza spole�nosti a zejména vyhodnocení finan�ní situace 

spole�nosti XYZ a.s. Pro provedení analýzy jsou k dispozici výro�ní zprávy spole�nosti 

za roky 2002-2005, v�etn� ú�etních výkaz� (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) 

a informace z internetu. 

 

4.1. Základní strategická analýza firmy XYZ a.s. 
 

V této kapitole se zam��ím na podrobné informace o hodnocené firm�. Pro 

kvalitní zhodnocení pot�ebujeme znát nejen finan�ní výkazy, ale musíme mít i 

informace o nefinan�ních interních a externích vlivech, o majetkovém uspo�ádání 

spole�nosti, je d�ležité seznámit se s její perspektivou z hlediska výroby, znát portfolio 

odb�ratel� a dodavatel�, zvážit silné a slabé stránky spole�nosti. Je d�ležité  provést jak 

kvalitativní, tak kvantitativní analýzu spole�nosti. 

 

4.1.1. Cíle firmy 

Cílem firmy je vybudovat silnou st�edoevropskou firmu s ambicí dále 

expandovat na sv�tové trhy v segmentu dopl�k� stravy a farmacie. Bude se snažit 

zvyšovat svou tržní hodnotu a r�st alespo� tak rychle jako rostou odv�tví v nichž 

p�sobí. Firma chce i nadále vyhledávat, analyzovat a následn� investovat do nových 

oblastí, které slibují p�im��ený zisk a r�stový potenciál a pro n�ž ve firm� existují nebo 

mohou být vytvo�eny vhodné p�edpoklady.  

Dosáhnout t�chto cíl� chce spole�nost dodržováním následujících princip�:  

- zam��it se p�edevším na zákazníky – spot�ebitele, kte�í jsou hlavním zdrojem 

p�íjm� a snaha o co nejlepší pochopení a vysokou kvalitu uspokojení jejich 

pot�eb,  

- v zájmu realizace podnikatelských zám�r� hledat podstatné a udržitelné 

konkuren�ní výhody v kvalit�, cen�, odlišnosti a funk�nosti výrobk� a služeb, 
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- expandovat do zahrani�í rozši�ováním a rozvojem sít� zahrani�ních pobo�ek, 

jimž pak jsou p�edávány zkušeností a know-how, 

- rozvíjet úzké a vzájemn� výhodné vztahy s obchodními partnery a dodavateli, 

aby z této spolupráce m�ly prosp�ch ob� strany, 

- hledat nové myšlenky a sm�ry a rozvíjet inova�ní programy, 

- v rámci firemní kultury je klást d�raz na zlepšování profesní kvality 

zam�stnanc� a vytvo�ení stabilního týmu odborník�, který je chápán jako 

p�edpoklad k zajišt�ní rostoucí úrovn� služeb poskytovaných klient�m firmy.  

Nadstandardní pé�i o zákazníka zajiš�uje Zákaznický klub XYZ, který vznikl v roce 

1998. Posláním Zákaznického klubu XYZ je poskytování kvalitního servisu všem 

stálým zákazník�m a uspokojení jejich požadavk� a pot�eb p�edevším v oblasti 

produktového a zdravotního poradenství.  

Odd�leni vývoje a registrace se úsp�šn� zapojilo do procesu schválení nových zdroj� 

vitamin� a minerál� pro dopl�ky stravy v rámci EU. Tento proces uznávaní je dalším 

krokem ke zvyšování kvality a bezpe�nosti dopl�k� stravy. Stalo se tak prost�ednictvím 

�eské asociace pro speciální potraviny (�ASP), která je sou�ástí Evropské federace 

asociací výrobc� speciálních potravin (EHPM). Vyvrcholením aktivit naší spole�nosti 

na tomto poli je zvolení jejího zástupce do p�edstavenstva �ASP. 

 

4.1.2. Výrobní program  

 

4.1.2.1.Divize farmacie 

 

XYZ, a.s. spl�uje požadavky pro výrobu a distribuci lé�iv. Od roku 1992 se 

v�nuje prodeji a výrob� dopl�k� stravy, vitamín�, minerál�, bylinných p�ípravk� a od 

roku 2004 také lé�iv.  

Výrobkové portfolio Divize farmacie zahrnuje od jednosložkových p�ípravk�, 

speciáln� vyvinutých kombinovaných preparát� až po multisložkové p�ípravky 

zam��ené na r�zné cílové skupiny.  
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Používání t�ch nejkvalitn�jších surovin ve spojení s vysokou úrovní výrobního 

procesu je zárukou kvality všech finálních produkt�. 

Firma XYZ, a.s. splnila požadavky zákona o lé�ivu a vyhlášky SVP pro výrobu 

a distribuci lé�iv v �eské republice a prokázala funk�nost zavedeného systému Správné 

výrobní praxe (SVP). Správná výrobní praxe je soubor pravidel, která jsou závazná pro 

výrobce lé�iv. Výrobce lé�iv podle t�chto pravidel musí zajistit takový pr�b�h výroby a 

všech souvisejících proces�, které budou garantovat výrobu kvalitního, ú�inného a 

bezpe�ného lé�iva. XYZ, a.s. je držitelem povolení k výrob� lé�iv od roku 2003.  

4.1.2.2.Divize potravin 

 

Historie divize potravin se datuje již od roku 1991, kdy byla základem úsp�chu 

obchodní �innost v oblasti nealkoholických nápoj�. Od roku 1993 je hlavním 

p�edm�tem podnikání výroba a distribuce nealkoholických nápoj�. 

Výrobní technologie od sv�toznámých firem –TetraPak, Krones nebo Sidel jsou 

zásadním p�edpokladem a sou�asn� i zárukou, že firma dokáže splnit i nejnáro�n�jší 

požadavky na vysoké úrovni. 

 

4.1.3. Systém �ízení jakosti 

Výroba ve firm� XYZ probíhá ve shod� se všemi legislativními požadavky, 

které jsou kladené na jednotlivé druhy vyráb�ných produkt�, jedná se p�edevším o 

Zákon o potravinách, Zákon o lé�ivu a další související vyhlášky ministerstva 

zdravotnictví a ministerstva zem�d�lství. Distribuované výrobky jsou �ádn� 

registrovány a schváleny podle svého charakteru Ministerstvem zdravotnictví (MZd) a 

Státním ústavem pro kontrolu lé�iv (SÚKL). Firma je inspektována p�íslušnými 

státními autoritami, tj. �eskou zem�d�lskou a potraviná�skou inspekcí (�ZPI) a SÚKL.  
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Systém kritických bod� HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)  

V oblasti výroby dopl�k� stravy uplat�uje firma systém �ízení jakosti, který je v 

souladu se systémem kritických bod� vyžadovaným pro výrobu potravin. Tento systém 

analyzuje v procesu výroby nebezpe�í, kritické kroky a procesy, které mohou mít vliv 

na jakost výrobk� a stanovuje nápravná opat�ení tak, aby byla dodržena zdravotní 

nezávadnost výrobk�.  

Správná výrobní praxe SVP  

Jedná se o široké spektrum požadavk�, které jsou p�ísn�jší než legislativní 

požadavky na výrobu potravin. Správná výrobní praxe je legislativn� vyžadována p�i 

výrob� lé�iv, na divizi farmacie jsou uplat�ovány doporu�ené postupy SVP také p�i 

výrob� dopl�k� stravy.  

Kontrola jakosti  

Kontrola jakosti zasahuje do všech stup�� toku (zpracování) materiál�, provádí 

se vstupní kontrola surovin, pr�b�žná a meziopera�ní kontrola polotovar�, pr�b�žná 

výrobní a výstupní kontrola výrobk�. Pokud materiál nevyhovuje jakostním 

požadavk�m, není uvoln�n ke zpracování, respektive do distribuce. Provádí se 

pravidelná kontrola výrobních a skladovacích podmínek.  

Jišt�ní (zabezpe�ování) jakosti  

Jišt�ní jakosti je soubor systémových �inností, které mají zajistit výrobu 

kvalitních výrobk�. Zahrnuje stanovení jakostních požadavk� na všechny suroviny, 

polotovary a výrobky, požadavk� na za�ízení, výrobní a skladovací prostory, stanovení 

výrobních a kontrolních postup�, zajiš�uje školení pracovník� a provádí šet�ení v rámci 

reklamací a zjišt�ných neshod. Systém vnit�ních inspekcí prov��uje jak jednotlivé 

procesy tak funk�nost celého systému �ízení jakosti. Vnit�ní inspekce jsou zam��eny na 

dodržování všech postup�, instrukcí, provád�ní záznam� a další �innosti, které jsou 

spojeny s nákupem, kontrolou, výrobou a skladováním. Firma XYZ, a.s. také využívá 

pravidelných audit� jakosti nezávislou stranou, tj. renomovanou firmou zabývající se 
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zavád�ním a zlepšováním systému SVP, konzultacemi a audity jakosti se zam��ením na 

požadavky SVP. 

 

4.1.4. Odb�ratelé 

Mezi nejvýznamn�jší tuzemské a zahrani�ní odb�ratele pat�í: 

 

Tabulka �.2: Odb�ratelé 

Tuzemsko: Zahrani�í: 
PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. GRIDA UAB – Vilnius 
Alliance UniChem CZ,s.r.o. REMEDEX – Tallin  
MAKRO Cash & Carry �R s. Alliance SHMIDT-N  Sofia 
Elefant Vítkov a.s.  
AHOLD Czech Republic, a.s.  
PHARMOS a.s.  
 

  
4.1.5. Tržby a náklady spole�nosti 

 

Tržby spole�nosti mají od roku 2001 mírn� rostoucí tendenci, k výrazn�jšímu 

nár�stu došlo v roce 2005 v d�sledku prodeje v�tšího objemu majetku v souvislosti s 

realizací strategického rozhodnutí p�edstavenstva spole�nosti XYZ, a.s ze dne 

18.11.2005 o prodeji �ásti aktiv divize potravin polské spole�nosti ABC Sp z o.o. 

 

Náklady spole�nosti jsou tvo�eny z cca 45% náklady na spot�ebu materiálu a 

také náklady na zboží. Další významnou sou�ástí celkových náklad� spole�nosti jsou  

náklady na služby, z nichž podstatnou �ást tvo�í náklady na marketing a podporu 

prodeje (reklama). 

Nemén� podstatnou �ástí náklad� jsou také osobní náklady, odpisy a ostatní 

náklady. Detailní p�ehled struktury náklad� spole�nosti ukazuje následující graf: 

 

 

 

 

 

 



 29 

Graf 1: Struktura náklad� spole�nosti 
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4.1.6. Konkuren�ní prost�edí 

 

Konkurence na farmaceutickém trhu je v �eské republice pom�rn� velká. 

Spole�nost je specializována p�edevším na potravinové dopl�ky, má vybudovanou 

stálou klientelu s dlouholetou historií a na trhu dopl�k� stravy je firma XYZ �íslem 

jedna nejen na tuzemském trhu, ale i na Slovensku, v Rumunsku a v Bulharsku, v 

Polsku a Ma�arsku je mezi prvními t�emi. Ovšem na trhu lék� je firma nová�kem a 

musí �elit mnohem v�tší konkurenci, p�i�emž má proti konkurenci op�t výhodu zna�ky 

s tradicí! Celkov� lze tedy �íci, že spole�nost má velmi silnou pozici nejen na 

tuzemském trhu, ale i na trzích st�ední a východní Evropy. 

 

 

4.2.  Hodnocení sou�asného stavu firmy pomocí SWOT analýzy 

 

Silné stránky Slabé stránky 

� vybudované postavení na trhu, zavedená 

zna�ka, nabídka komplexního �ešení 

pot�eb zákazníka s využitím klientského 

p�ístupu 

� stabilní okruh již zavedených odb�ratel� 

s paušálními platbami 

� pokles tržeb v posledním roce 

� nedokonalá oblast �ízení 

marketingu 

� výroba zam��ená pom�rn� 

jednostrann� 
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� prokazatelná schopnost generace zisku 

v minulých letech 

� dobrý vývoj finan�ních ukazatel� 

� vlastní výrobní prostory 

� vlastnictví certifikátu SVP 

� pr�hledné a stabilní vlastnictví 

 

 

P�íležitosti 

 

 

Hrozby 

� další expanze na zahrani�ní trhy – st�ední 

a východní Evropa 

� rozši�ování sít� odb�ratel� za podmínky 

rozší�ení výroby 

� p�ípadné finan�ní t�žkosti konkurent� 

� vysoké konkuren�ní prost�edí 

v oblasti lék� 

� hrozba konkurence ze zemí EU 

� vývoj makroprost�edí – složitá 

certifikace na trhu lék� 

 

 

4.3.  Finan�ní analýza podniku 
V této kapitole se zam��ím na finan�ní analýzu spole�nosti XYZ a.s. s použitím 

veškerých ú�etních dat, které mám k dispozici. 

 

4.3.1. Analýza stavových ukazatel� 

P�i této analýze využíváme p�ímo údaj� obsažených v ú�etních výkazech. 

Sledujeme jak zm�ny absolutních hodnot ukazatel� v �ase, tak také jejich relativní 

(procentní zm�ny). Konkrétní uplatn�ní absolutních ukazatel� pak nalézáme v analýze 

vývojových trend� a v procentní analýze komponent. 
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4.3.1.1. Analýza vývoje a struktury aktiv 

Tabulka 3: Horizontální analýza aktiv spole�nosti 

zm�na 
2003/2002 

zm�na 
2004/2003 

zm�na 
2005/2004 

absi reli absi reli absi reli 

AKTIVA 2002 2003 [tis.K�] [%] 2004 [tis.K�] [%] 2005 [tis.K�] [%] 

Aktiva celkem 1 000 330 1 211 614 211 284 21% 1 343 191 131 577 11% 1 586 256 243 065 18% 

Stálá aktiva 284 354 504 801 220 447 78% 569 444 64 643 13% 472 446 -96 998 -17% 

Nehm.majetek 39 140 26 307 -12 833 -33% 30 536 4 229 16% 38 455 7 919 26% 

Hmotný majetek 188485 343589 155 104 82% 384118 40 529 12% 341935 -42 183 -11% 

Finan�ní majetek 56 729 134 905 78 176 138% 154 790 19 885 15% 92 056 -62 734 -41% 

Ob�žná aktiva      697 680 684 346 -13 334 -2% 749 179 64 833 9% 1 092 245 343 066 46% 

  Zásoby    209 911 221 514 11 603 6% 240 827 19 313 9% 152 132 -88 695 -37% 
  Dlouhodobé 
pohledávky 0 0 0 0% 700 700 100% 0 -700 -100% 
  Krátkodobé 
pohledávky      464 931 459 352 -5 579 -1% 489 673 30 321 7% 617 667 127 994 26% 
  Krátkodobý 
finan�ní majetek 22 838 3 480 -19 358 -85% 17 979 14 499 417% 322 446 304 467 1693% 
Ostatní aktiva – 
p�echodné ú�ty 
aktiv 18296 22 467 4 171 23% 24 568 2 101 9% 21 565 -3 003 -12% 

 

Nejv�tší nár�st aktiv spole�nosti byl zaznamenán mezi roky 2002 a 2003, a to o 

21%, zejména díky výraznému nár�stu finan�ního majetku (138%). Tato položka 

narostla vlivem vzniku nové dce�iné spole�nosti na Slovensku. 

K výraznému nár�stu došlo také u položky hmotný majetek (82%).  

U ob�žných aktiv bych zmínila výrazné zm�ny krátkodobého finan�ního 

majetku. V roce 2003 došlo k poklesu o 85%, zatímco v dalších letech dochází 

k prudkému nár�stu (2004 417% a 2005 o 1693%), což by mohlo být zp�sobeno 

úhradou pohledávek ke konci roku 2004 a zejména nár�stem krátkodobých 

termínovaných vklad� u bank. 

V r.2005 také mírn� vzrostly krátkodobé pohledávky (o 26%), zatímco zásoby 

výrazn�ji poklesly (37%). V roce 2007 byla sesterské spole�nosti poskytnuta p�j�ka ve 

výši 700 tis.K�, která byla v pr�b�hu roku 2005 splacena. 
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Tabulka �.4: Vertikální analýza aktiv 

        

        

reli reli reli reli 
AKTIVA 2002 [%] 2003 [%] 2004 [%] 2005 [%] 

Aktiva celkem 1 000 330 100% 1 211 614 100% 1 343 191 100% 1 586 256 100% 

Stálá aktiva 284 354 28,43% 504 801 41,66% 569 444 42,39% 472 446 29,78% 

Nehm.majetek 39 140 3,91% 26 307 2,17% 30 536 2,27% 38 455 2,42% 

Hmotný majetek 188485 18,84% 343589 28,36% 384118 28,60% 341935 21,56% 

Finan�ní majetek 56 729 5,67% 134 905 11,13% 154 790 11,52% 92 056 5,80% 

Ob�žná aktiva      697 680 69,74% 684 346 56,48% 749 179 55,78% 1 092 245 68,86% 

  Zásoby    209 911 20,98% 221 514 18,28% 240 827 17,93% 152 132 9,59% 

  Dlouhodobé pohledávky 0 0,00% 0 0,00% 700 0,05% 0 0,00% 

  Krátkodobé pohledávky     464 931 46,48% 459 352 37,91% 489 673 36,46% 617 667 38,94% 
  Krátkodobý finan�ní 
majetek 22 838 2,28% 3 480 0,29% 17 979 1,34% 322 446 20,33% 
Ostatní aktiva – 
p�echodné ú�ty aktiv 18296 1,83% 22 467 1,85% 24 568 1,83% 21 565 1,36% 

 

Z jednotlivých položek aktiv lze op�t vysledovat nár�st investic (finan�ní 

majetek) v roce 2003, který byl zp�soben zejména založením nové pobo�ky. Podíl 

ob�žných aktiv k celkovým aktiv�m postupn� klesal do r.2004, v roce 2005 došlo 

k op�tovnému nár�stu, vlivem již zmín�ných zm�n krátkodobého finan�ního 

majetku.Podíl krátkodobých pohledávek je až na rok 2003, kdy došlo k výrazn�jšímu 

poklesu, pom�rn� stabilní. Celkový podíl zásob se od r. 2002 do r. 2004 pohybuje mezi 

17-21%. V roce 2005 je patrný  výrazný pokles, který byl zp�soben prodejem podstatné 

�ásti aktiv divize potravin spole�nosti ABC Sp. z o.o. 

 

Graf 2: Struktura aktiv firmy 
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AKTIVA 

Stálá aktiva 

Stálá aktiva spole�nosti jsou tvo�ena dlouhodobým nehmotným majetkem 

v podob� software a ocenitelných práv spole�nosti, která jsou postupn� odepisována. 

 

Úbytek dlouhodobého nehmotného majetku souvisí s realizací strategického 

rozhodnutí p�edstavenstva spole�nosti XYZ, a.s ze dne 18.11.2005 o prodeji �ásti aktiv 

divize potravin spole�nosti ABC Sp z o.o,  

 

Hmotný majetek je tvo�en z nejv�tší �ásti stroji a za�ízením, dále nemovitostmi, 

dopravními prost�edky a nedokon�eným majetkem. 

Spole�nost vlastní dva výrobní areály a dále správní budovu. 

 

Tabulka �.5: Z�statková hodnota dlouhodobého majetku 

(údaje v tis. K�) 

 Stav k 31.12.2004 Stav k 31.12.2005 

Pozemky 21 838 21 911 

Stavby 186 913 176 302 

Samostatné movité v�ci 158 725 139 465 

- Stroje a za�ízení 151 072 136 983 

- Dopravní prost�edky 1 291 1 237 

- Inventá� 6 3 62 1 245 

Jiný DHM  0 

Nedokon�ený DHM 4 876 4 092 

Zálohy na DHM 11 766 165 

Celkem 384 118 341 935 

 

Úbytek dlouhodobého hmotného majetku v posledním roce také souvisí s 

realizací strategického rozhodnutí p�edstavenstva spole�nosti XYZ, a.s ze dne 

18.11.2005 o prodeji �ásti aktiv divize potravin spole�nosti ABC Sp z o.o.  
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Graf 3: Struktura hmotného majetku spole�nosti 
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Ob�žná aktiva 

 

Celková ob�žná aktiva zaznamenala v roce 2005 ve srovnání s p�edchozím 

ú�etním obdobím nár�st o 46%, zásoby o 37% poklesly, na druhou stranu došlo 

k výraznému zvýšení krátkodobého fin.majetku. Obojí souvisí zejména s realizací 

strategického rozhodnutí p�edstavenstva spole�nosti XYZ, a.s ze dne 18.11.2005 o 

prodeji �ásti aktiv divize potravin spole�nosti ABC Sp z o.o.  

 

Tabulka �.6: Ob�žná aktiva firmy a jejich procentuální zastoupení 

 

 

 

 

 

 

  2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 

Ob�žná aktiva      697 680 100,00% 684 346 100,00% 749 179 100,00% 1 092 245 100,00% 

  Zásoby    209 911 30,09% 221 514 32,37% 240 827 32,15% 152 132 13,93% 

Dl.pohledávky 0 0,00% 0 0,00% 700 0,09% 0 0,00% 

Kr. pohledávky      464 931 66,64% 459 352 67,12% 489 673 65,36% 617 667 56,55% 

Kr. fin.  majetek 22 838 2,28% 3 480 0,29% 17 979 1,34% 322 446 20,33% 
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Graf 4: Vývoj ob�žných aktiv 
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Graf 5: Struktura ob�žných aktiv k 31.12.2005 
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Zásoby 

Zásoby jsou ú�továny zp�sobem A. Nakupované zásoby jsou oce�ovány 

po�izovacími cenami. Po�izovací cena zahrnuje cenu po�ízení a vedlejší po�izovací 

náklady – zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a 

skonto. Zásoby se oce�ují v pr�m�rných cenách, které se aktualizují p�i každém p�íjmu 

na sklad.  
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Zásoby vytvo�ené vlastní �inností se oce�ují vlastními náklady, které zahrnují 

p�ímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou �innost, pop�ípad� i �ást nep�ímých 

náklad�, která se vztahuje k výrob� nebo k jiné �innosti.  

 

Výdaje zásob ze skladu jsou ú�továny metodou cen zjišt�ných váženým 

aritmetickým pr�m�rem skute�ných cen po�ízení. 

 

Ocen�ní nepot�ebných a nepoužitelných zásob se snižuje prost�ednictvím ú�tu 

opravných položek v p�ípad�, kdy na základ� zjišt�né obrátkovosti jednotlivých položek 

zásob je o�ekávána ztráta z jejich prodeje �i vy�azení. 

 

Tabulka �.7: Struktura zásob spole�nosti 

 Stav k  31.12.2005 Stav k 31.12.2004 

Hotové výrobky 54 371 89 333 

Opravné položky k výrobk�m                   - 1 352 - 4 498 

Nedokon�ená výroba a polotovary 6 878 6 198 

Opravné položky k polotovar�m - 351 - 184 

Materiál 75 706 122 973 

Opravné položky k materiálu - 4 397 - 4 512 

Zboží 13 176 21 392 

Opravná položky ke zboží - 378 - 1 336 

Po�ízení materiálu  0 

Zálohy na zásoby 8 479 11 461 

Celkem netto 152 132 240 827 

 

Úbytek zásob souvisí s prodejem �ásti aktiv divize potravin spole�nosti ABC Sp z o.o. 

 

Dlouhodobé pohledávky 

Dlouhodobé pohledávky figurují ve výkazech v roce 2004. Jednalo se o p�j�ku 

se splatností nad 1 rok, která byla poskytnuta sesterské spole�nosti a v pr�b�hu roku 

2005 splacena. 

 

Krátkodobé pohledávky  

Výše pohledávek po splatnosti p�edstavuje k 31.12.2005 �ástku 229,4 mil. K�, 

což je o 23,1 mil. K� více než v p�edchozím roce. K tomuto nár�stu, který souvisí 
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s pohledávkami za dce�inou spole�ností na Slovensku, došlo, v souladu s vnit�ní 

politikou úv�rování dce�iných spole�ností za ú�elem podpory zvýšení obratu koncem 

zdanitelného období. 

 

Pohledávky po lh�t� splatnosti nad 90 dn� jsou považovány za pohledávky 

s vyšším rizikem dobytnosti a jsou na n� vytvo�eny 100% opravné položky s výjimkou 

pohledávek v��i dce�iným spole�nostem. 

 

Tabulka �.8: V�ková struktura pohledávek z obchodních vztah� 

Po splatnosti Celkem Rok Kategorie Do 
splatnosti 0 - 90 

dní 
91 - 180 
dní 

181 – 360 
dní 

1 - 2 
roky 

2 a více 
let 

Celkem po 
splatnosti   

2005 Krátkodobé 352 755 172 380 15 123 31 884 1 622 8 395 229 404 582 159 
  opr. 

položky 
    4 091 3 685 1 622 8 395 17 793 17 793 

  Netto 352 755 172 380 11 032 28 199 0 0 211 611 564 366 

2004 Krátkodobé 248 644 102 323 27 615 61 967 8 306 6 158 206 369 455 013 
  opr. 

položky 
0 0 819 2 231 3 451 6 158 12 659 12 659 

  Netto 248 644 102 323 26 796 59 736 4 855 0 193 710 442 354 

 

K 31.12.2005 jsou jiné pohledávky v celkové hodnot� 18 944 tis. K� tvo�eny p�j�kou 

firm� ATER,s.r.o. 

 

Dohadné ú�ty aktivní 

K 31.12.2005 spole�nost na dohadných ú�tech aktivních vykazuje z�statek 8 

654 tis. K�, z n�hož nejvýznamn�jší �ást tvo�í bonus za reklamní kampa� od spole�nosti 

OMD Czech ve výši 6 351 tis. K�. Další položky tvo�í bonusy a pohledávky za 

pojiš�ovnou (pojistné události). 

Krátkodobý finan�ní majetek 
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Tabulka �.9: Struktura finan�ního majetku firmy 

(údaje v tis. K�) Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2004 

Pokladna 369 501 

Ceniny 435 378 

Peníze 804 879 

B�žné ú�ty 9 495 5 400 

Termínované vklady 312 147 11 700 

Ú�ty v bankách 321 642 17 100 

Krátkodobý finan�ní majetek celkem 322 446 17 979 

 

Podnik eviduje ke konci roku 2005 finan�ní prost�edky na b�žných ú�tech i v hotovosti. 

Ve srovnání s p�edchozími roky zaznamenala spole�nost vysoký nár�st termínovaných 

vklad�. 

 

P�echodné ú�ty aktiv 

Náklady p�íštích období 

 

Náklady p�íštích období p�edstavují zejména výrobu TV spot�, zaplacené 

akontace u majetku pronajatého formou finan�ního leasingu, pojišt�ní majetku a 

automobil�, úroky z úv�r� a jsou ú�továny do náklad� období, do kterého v�cn� 

p�ísluší.  

 

P�íjmy p�íštích období 

K 31.12.2005 p�íjmy p�íštích období mají z�statek 767 tis. K�. Z toho 589 tis. 

K� tvo�í refakturace likvidace plastových obal� firm� Alpla. Zbytek tvo�í p�evážn� 

refakturace na sesterské firmy.   

V p�edchozím roce byly p�íjmy p�íštích období výrazn� vyšší, z nichž p�evážnou 

�ást tvo�ila refakturace TV spot� spole�nosti XYZ, spol. s r.o. Žilina, refakturace 

likvidace plastových obal� firm� Alpla, další položky tvo�ily p�evážn� refakturace na 

sesterské firmy a úroky z poskytnutých úv�r�. 
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4.3.1.2. Analýza vývoje a struktury pasiv 

 

Tabulka �.10: Horizontální analýza pasiv spole�nosti 

 

Vývoj pasiv – zdroj� financování aktiv – nezaznamenal ve sledovaných 

obdobích výrazné zm�ny. Celková pasiva postupn� rostla zejména vlivem rostoucího 

hospodá�ského výsledku. Nejvýrazn�jšího nár�stu hospodá�ského výsledku (61%) a 

také celkových pasiv (21%) dosáhla spole�nost v roce 2003.  V rámci cizích zdroj� 

došlo v roce 2003 k výraznému nár�stu dlouhodobých závazk� (1 943%), jejichž 

velikost pak v dalších letech op�t klesá. V roce 2005 pak došlo k výraznému nár�stu 

bankovních úv�r� (56%) a zárove� k poklesu dlouhodobých (-53%) i krátkodobých (-

13%) závazk�. 

 

Tabulka �.11: Vertikální analýza pasiv spole�nosti 

PASIVA 2002   2003   2004   2005   
                  

    reli   reli   reli   reli 

    [%]   [%]   [%]   [%] 

Pasiva celkem 1 000 330 100% 1 211 614 100% 1 343 191 100% 1 586 256 100% 

Vlastní kapitál 367 099 36,70% 532 743 43,97% 708 507 52,75% 881 425 55,57% 

Základní kapitál 105 000 10,50% 105 000 8,67% 105 000 7,82% 105 000 6,62% 

VH 254156 25,41% 409300 33,78% 579810 43,17% 755256 47,61% 

Cizí zdroje  629 881 62,97% 675 783 55,78% 634 604 47,25% 704 671 44,42% 

Rezervy 1 934 0,19% 4 117 0,34% 340 0,03% 3 199 0,20% 
Dlouhodobé 
závazky 2 755 0,28% 56 296 4,65% 50 803 3,78% 23 820 1,50% 

PASIVA 2002 2003 
zm�na 
2003/2002 2004 zm�na 2004/2003 2005 

zm�na 
2005/2004 

                      
      absi reli   absi reli   absi reli 

      [tis.K�] [%]   [tis.K�] [%]   [tis.K�] [%] 

Pasiva celkem 1 000 330 1 211 614 211 284 21% 
1 343 
191 131 577 11% 1 586 256 243 065 18% 

Vlastní kapitál 367 099 532 743 165 644 45% 708 507 175 764 33% 881 425 172 918 24% 
Základní kapitál 105 000 105 000 0 0% 105 000 0 0% 105 000 0 0% 

VH 254156 409300 155 144 61% 579810 170 510 42% 755256 175 446 30% 
Cizí zdroje  629 881 675 783 45 902 7% 634 604 -41 179 -6% 704 671 70 067 11% 
Rezervy 1 934 4 117 2 183 113% 340 -3 777 -92% 3 199 2 859 841% 
Dlouhodobé 
závazky 2 755 56 296 53 541 

1943
% 50 803 -5 493 -10% 23 820 -26 983 -53% 

Krátkodobé 
závazky 314 555 299 942 -14 613 5% 339 020 39 078 13% 295 132 -43 888 -13% 
Bankovní úv�ry 
a výpomoci 310 637 315 428 4 791 2% 244 441 -70 987 -23% 382 520 138 079 56% 
Ostatní pasiva - 
p�ech. ú�ty    
pasiv 3 350 3 088 -262 -8% 80 -3 008 -97% 160 80 100% 
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Krátkodobé 
závazky 314 555 31,45% 299 942 24,76% 339 020 25,24% 295 132 18,61% 
Bankovní úv�ry 
a výpomoci 310 637 31,05% 315 428 26,03% 244 441 18,20% 382 520 24,11% 
Ostatní pasiva- 
p�echod.ú�ty 
pasiv 3 350 0,33% 3 088 0,25% 80 0,01% 160 0,01% 

 

 Struktura pasiv spole�nosti se v pr�b�hu sledovaných období m�ní ve prosp�ch 

financování z vlastních zdroj�. V roce 2002 p�evažovalo financování z cizích zdroj� 

(63%), zatímco v roce 2005 je tomu tém�� naopak a p�evažuje financování z vlastních 

zdroj� (56%). Tyto zm�ny jsou zp�sobeny p�edevším rostoucím hospodá�ským 

výsledkem. Takto financovaným spole�nostem se �asto �íká „konzervativn� 

financované“. Vlastní kapitál se tedy k celkovým pasiv�m pohybuje okolo 60% a mírné 

výkyvy ovliv�uje p�edevším výše výsledku hospoda�ení. V cizích zdrojích postupn� 

klesá podíl bankovních úv�r� k celkovým pasiv�m. 

 

Graf 6: Struktura pasiv firmy 
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Základní kapitál   

Základní kapitál �iní celkem 105 000 tis.K�. 

 

Údaje o cenných papírech: 

90 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnot�  1 000 000,- K� v listinné podob� 

1 500 ks  kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnot�  10 000,- K� v listinné podob� 



 41 

Akcie spole�nosti XYZ a.s nejsou obchodovatelné na ve�ejných trzích. 

 

V roce 2005 byl disponibilní ú�etní hospodá�ský výsledek ve výši  173 067 tis.K� 

p�eveden do nerozd�leného zisku minulých let. 

V �ádku Oce�ovací rozdíly z titulu p�ecen�ní majetku a závazk� došlo ke snížení o 

2 528 tis. K� z titulu p�ecen�ní podíl� v ovládaných a �ízených osobách a z titulu 

p�ecen�ní derivát�. 

 

Tabulka �.12: P�ehled o zm�nách vlastního kapitálu: 

  

Základní       

kapitál 

Ostatní 

kapitálové 

fondy 

Oce�. 

rozdíly z 

p�ecen�ní 

maj. a záv. 

Rez.fondy, 

ned�lit.fond a 

ost.fondy ze 

zisku 

Nerozd�le

ný zisk 

minulých 

let 

VH 

b�žného 

ú�etního 

období  

VLASTNÍ 

KAPITÁL 

CELKEM 

Stav k 31.12.2003 105 000     18 443 245 812 163 488 532 743 

Rozd�lení VH       2 557 160 931 -163 488   

Oce�ovací rozdíly     2 310       2 310 

P�ijaté dary   387         387 

VH za b�žné období           173 067 173 067 

Stav k 31.12.2004 105 000 387 2 310 21 000 406 743 173 067 708 507 

Rozd�lení VH         173 067 -173 067   

Oce�ovací rozdíly     -2 528       -2 528 

VH za b�žné období           175 446 175 446 

Stav k 31.12.2005 105 000 387 -218 21 000 579 810 175 446 881 425 

 

Graf 7:Struktura vlastního kapitálu firmy v roce 2005 

12% 2%

66%
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Základní kapitál Kapitálové fondy a fondy ze zisku
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Cizí zdroje  

Rezervy 

Spole�nost se rozhodla vytvo�it rezervu na odstupné (3 199 tis K�) pro 

zam�stance divize potravin s nimiž bude ukon�en pracovní pom�r v roce 2005. Ostatní 

rezervy nebyly tvo�eny . 

 

Dlouhodobé závazky 

 Spole�nost k 31.12.2004 eviduje jako jiné dlouhodobé závazky závazek ke 

spole�ník�m ve výši 22 263 tis. K� z titulu prodeje obchodních podíl� firmy XYZ spol. 

s r.o. Závazek je splácen v ro�ních splátkách dle splátkového kalendá�e, poslední 

splátka závazku p�ipadá na 30.4.2010. K 31.12.2003 �inily jiné dlouhodobé závazky 

33 300 tis. K�. 

 

V rámci dlouhodobých závazk� je vykazován také odložený da�ový závazek ve 

výši 1 557 tis. K� ( viz kapitola 3.16).  

 

Odložený da�ový závazek (pohledávku) lze analyzovat následovn�: 

 

Tabulka �. 13: Odložená da� 
    (údaje v tis. K�) 

 Stav k 31.12.2005  Stav k 31.12.2004 

Z�statková cena dlouhodobého majetku 20 478 20 462 

Zásoby -1 589 -2 436 

Pohledávky -2 126 -620 

Rezervy,OP k majetku -15 087 

 

97 

 

Deriváty -119  

Celkem 1 557 17 503 
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Tabulka �. 14: Analýza zm�ny z�statku odložené dan� 
(údaje v tis. K�) 

Analýza zm�ny z�statku odložené dan�  

Stav k 1.1.2005 -17 503 

Dopad zm�ny sazby 97 

B�žné zm�ny ú�tované proti výkazu zisku a ztráty 15 730 

Ú�továno celkem proti výkazu zisku a ztráty 15 827 

B�žné zm�ny ú�tované proti vlastnímu kapitálu 119 

Ú�továno celkem proti vlastnímu kapitálu 119 

31.12.2005 -1 557 

 
 

Krátkodobé závazky 

Struktura závazk� se v roce 2005 výrazn� zlepšila (-13%). Spole�nost vykazuje 

podstatn� mén� závazk� po splatnosti (36 404 tis.K�) oproti p�edcházejícímu roku ( 

101 316 tis.K�). 

 

Tabulka �.15: Krátkodobé závazky dle splatnosti 
Po splatnosti Celkem Rok Kategorie Do splatnosti 

0 – 90 dní 91 - 180 

dní 

181 – 360 

dní 

1 - 2 roky 2  a více let 

Celkem po 

splatnosti 

 

2005 Krátkodobé 191 009 35 650 184 570 0 0 36 404 227 413 

2004 Krátkodobé 186 362 71 287 8 679 21 318 0 32 101 316 287 678 

 

V souvislosti s prodejem obchodního podílu v spole�nosti XYZ Nápoje 

Slovensko polské spole�nosti ABC Sp. z o.o. se struktura závazk� v roce 2005 oproti 

roku 2004 podstatn� zm�nila. 

 

Spole�nost ú�tuje o finan�ních derivátech jako o finan�ních derivátech 

zajištovacích. Reálná hodnota finan�ních derivát� je vykázána v ostatních 

pohledávkách, pokud je pro spole�nost kladná, nebo v ostatních závazcích, pokud je 

záporná. 

 

Tabulka �. 16: Finan�ní deriváty 
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(údaje v tis. K�) 

 31. prosince 2005 

 Reálná hodnota kladná Reálná hodnota záporná Nominální hodnota 

Úrokové swapy  -457 50 000 

Celkem  -457 50 000 

 

O reálných hodnotách finan�ních derivát� spole�nost ú�tuje od 1.1.2003. 

Spole�nost má finan�ní deriváty, které slouží v souladu se strategií �ízení rizik 

spole�nosti jako efektivní zajiš�ovací nástroj. 

 

Bankovní úv�ry a výpomoci 

Celková výše bankovních úv�r� a p�j�ek v roce 2005 �inila 382 520 tis.K�. Ve 

srovnání s minulými ú�etními obdobími došlo k nár�stu, a to p�edevším vlivem nár�stu 

objemu krátkodobých bankovních úv�r�. 

Tabulka �. 17: Bankovní úv�ry 

V��itel Ú�el Druh �ástka v tis.K� Splatnost 

Komer�ní banka, a.s. Provozní a investi�ní 

pot�eby 

bank.úv�r dlouhodobý 7 360  9/06 

Komer�ní banka, a.s. Provozní a investi�ní 

pot�eby 

bank.úv�r dlouhodobý 18 000  12/06 

Komer�ní banka, a.s. Investi�ní pot�eby bank. úv�r dlouhodobý 58 000  12/09 

  celkem BÚ dlouhodobé 83 360    

Citibank, a.s. Pohledávky (DPH) b�žný bank.úv�r 11 000  7/05 

Citibank, a.s. Akvizi�ní úv�r 

 

bank. úv�r dlouhodobý – 

p�ed�asná splatnost celé 

jistiny v roce 2005 

111 600  1/05 

HVB Bank Czech 

Republic, a.s. 

Provozní financování b�žný bank.úv�r 130 000  10/05 

Komer�ní banka, a.s. Eskont sm�nky b�žný bank.úv�r 7 000  2/05 

Komer�ní banka, a.s. Provozní a investi�ní 

pot�eby 

bank.úv�r dlouhodobý – 

splatná �ást v roce 2005 

10 560  9/06 

Komer�ní banka, a.s. Provozní a investi�ní 

pot�eby 

bank.úv�r dlouhodobý – 

splatná �ást v roce 2005 

17 000  12/06 

Komer�ní banka, a.s. Provozní a investi�ní 

pot�eby 

bank.úv�r dlouhodobý – 

splatná �ást v roce 2005 

12 000  12/09 

  celkem BÚ b�žné 299 160    

Celkem  celkem bankovní úv�ry 382 520    
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Majetek, ke kterému bylo pro ú�ely poskytnutí úv�r� z�ízeno zástavní právo, 

�inil 123 mil K�.  

 

�asové rozlišení - k výraznému poklesu došlo v r. 2004, v meziro�ním srovnání pak 

došlo k r�stu (100%). Položka výdaje p�íštích období obsahuje �asové rozlišení úrok� 

z úv�r� p�ijatých. 

 

4.3.2. Analýza rozdílových a tokových  ukazatel� 

P�i posuzování t�chto veli�in vycházíme z výkazu zisku a ztráty spole�nosti. 

 

4.3.2.1. Analýza struktury náklad�, výnos� a hospodá�ského výsledku 

 

 

Tabulka �.18: Vývoj hodnot z výkaz� zisku a ztráty (horizontální analýza) 

VÝKAZ ZISKU A 
ZTRÁTY 2002 2003 

zm�na 
2003/2002 2004 

zm�na 
2004/2003 2005 

zm�na 
2005/2004 

      absi reli   absi reli   absi reli 

      [tis.K�] [%]   [tis.K�] [%]   [tis.K�] [%] 

Tržby za prod. zboží 329 708 119 813 -209 895 -64% 204 874 85 061 71% 236 084 31 210 15% 
Nákl. vynal. na prod. 
zboží 270 438 72 044 -198 394 -73% 131 256 59 212 82% 157 227 25 971 20% 

Obch.marže 59 270 47 769 -11 501 -19% 73 618 25 849 54% 78 857 5 239 7% 

Výkony 1 499 265 1 657 296 158 031 11% 1 634 688 -22 608 -1% 1 685 111 50 423 3% 

Výkonová spot�eba 1 251 277 1 294 523 43 246 3% 1 303 166 8 643 1% 1 399 634 96 468 7% 

P�idaná hodnota 307 258 410 542 103 284 34% 405 140 -5 402 -1% 364 334 -40 806 -10% 

Osobní náklady 107 166 128 099 20 933 20% 153 229 25 130 20% 178 359 25 130 16% 

Odpisy 32 321 23 259 -9 062 -28% 39 662 16 403 71% 61 364 21 702 55% 

Tržby z prod. dl. majetku 16 636 19 053 2 417 15% 12 937 -6 116 -32% 283 661 270 724 2093% 

Provozní VH 157 586 268 460 110 874 70% 216 537 -51 923 -19% 168 376 -48 161 -22% 

Finan�ní VH -21 041 -63 421 -42 380 -201% -3 504 59 917 +94% 34 112 37 616 1074% 

Da� z p�íjm� za b�ž. �in. 51 375 43 931 -7 444 -14% 39 939 -3 992 -9% 27 647 -12 292 -31% 

VH za b�žnou �innost 85 170 161 108 75 938 89% 173 094 11 986 7% 174 841 1 747 1% 

VH za ú�etní období 76 905 163 488 86 583 113% 173 067 9 579 6% 175 446 2 379 1% 

VH p�ed zdan�ním 128 280 207 419 79 139 62% 213 006 5 587 3% 203 093 -9 913 -5% 

Spole�nost XYZ je spole�nost výrobní, která zárove� obchoduje se zbožím i 

prodává své vlastní produkty. 

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty vyplývá meziro�ní pokles tržeb za 

prodej zboží (2002/2003) a následný výrazný nár�st v roce 2004. Je patrné, že výkony 

z�stávají p�ibližn� na stejné úrovni. Odpisy se v pr�b�hu sledovaných let zna�n� m�ní 

v roce 2003 klesly o 28%, v dalších letech výrazn� rostou. K nejvyššímu nár�stu HV 
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došlo v r. 2003 (113%), který byl pro spole�nost odbytov� výhodný, v ostatních letech 

HV roste jen mírn�. Provozní výsledek hospoda�ení v r. 2005 poklesl. Výnosy z prodeje 

dlouhodobého majetku sice výrazn� vzrostly, což souvisí z již zmi�ovaným prodejem 

�ásti aktiv spol.ABC, ale protože operace nebyla výrazn� zisková (sou�asný nár�st 

nákladové položky „ZC prodaného dlouhodobého majetku“), nebyl p�íliš ovlivn�n 

provozní HV. Finan�ní výsledek hospoda�ení se v pr�b�hu sledovaných období ze 

záporných hodnot dostal až na kladnou hodnotu v r. 2005, což lze vysv�tlit prodejem 

majetkových podíl� dce�iných spole�ností. 

 

Tabulka �.19: Vývoj hodnot výkaz� zisku a ztráty (vertikální analýza) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY         
  
  2002 [%] 2003 [%] 2004 [%] 2005 [%] 

Tržby celkem 1 828 973 100% 1 777 109 100% 1 839 562 100% 1 921 195 100% 

P�idaná hodnota 307 258 17% 410 542 23% 405 140 22% 364 334 19% 

  Osobní náklady 107 166 6% 128 099 7% 153 229 8% 178 359 9% 

Odpisy 32 321 2% 23 259 1% 39 662 2% 61 364 3% 

Provozní VH 157 586 9% 268 460 15% 216 537 12% 168 376 9% 

Finan�ní VH -21 041 -1% -63 421 -4% -3 504 0% 34 112 2% 

Da� z p�íjm� za b�ž. �in. 51 375 3% 43 931 2% 39 939 2% 27 647 1% 

VH  za b�žnou �innost 85 170 5% 161 108 9% 173 094 9% 174 841 9% 

VH za ú�etní období 76 905 4% 163 488 9% 173 067 9% 175 446 9% 

VH p�ed zdan�ním 128 280 7% 207 419 12% 213 006 12% 203 093 11% 

 

 

Z jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty vyplývá, že p�idaná hodnota tvo�ila 

ve všech hodnocených obdobích p�ibližn� 20% celkových tržeb, p�i�emž k výraznému 

nár�stu došlo v roce 2003. Osobní náklady se pohybovaly na stejné úrovni, resp.mírn� 

rostou, tvo�í 6-9% tržeb, stejn� tomu bylo u odpis�, kde rovn�ž nedošlo k výraznému 

odchýlení (1-3%). V provozním výsledku hospoda�ení také nejsou patrny výrazn�jší 

výkyvy, m�žeme op�t vypozorovat odbytov� nejvýhodn�jší rok 2003 Situace výsledku 

hospoda�ení p�ed a po zdan�ní je ve všech letech tém�� stejná, nejvýrazn�jší výkyvy 

zaznamenáváme op�t v roce 2003. 

 

Tržby 

 Spole�nost XYZ a.s. je spole�ností výrobní, která obchoduje také se zbožím. 

Výnosy jsou tedy tvo�eny p�evážn� z prodeje vlastních výrobk� a služeb obou divizí 
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(nealkoholické nápoje a farmaceutické výrobky), ur�itou �ást tržeb pak také tvo�í 

výnosy z prodeje zboží. 

 

Tabulka �.20: Struktura a vývoj tržeb 

 Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2004 

Tržby za prodej zboží                    236 084 204 874 

Tržby za prodej zboží 236 084 204 874 

Tržby za vlastní výrobky 1 701 684 1 628 304 

Tržby  za prodej služeb  17 020 5 651 

Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb celkem 1 718 704 1 633 955 

 

 

 

Tabulka �.21: Tržby dle jednotl.divizí 

 Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2004 

 Tuzem. Zahr. Celkem Tuzem. Zahr. Celkem 

Nápoje 117 285 239 117 524 90 291 68 90 359 

Lé�iva a potravinové dopl�ky 104 217 14 343 118 560 101 417 13 098 114 515 

Tržby za prodej zboží 221 502 14 582 236 084 191 708 13 166 204 874 

Nápoje 677 863 61447 739 310 812 337 68 921 881 258 

Lé�iva a potravinové dopl�ky 598 420 363 954 962 374 453 851 293 195 747 046 

Služby 11 612 5 408 17 020 1 941 3 710 5 651 

Tržby za prod. vl. výr. a sl. celkem 1 287 895 430 809 1 718 704 1 299 875 365 826 1 633 955 

 

 

Z tabulky je patrné, že p�ibližn� 25% vlastních výrobk� a zhruba 6% zboží je 

sm��ováno do zahrani�í, a to zejména na zahrani�ní pobo�ky. M�žeme také vysledovat, 

že celkové tržby obou divizí jsou pom�rn� vyrovnané. Divize potravin je zam��ena 

spíše na �eský trh a divize farmacie se více orientuje na vývoz. 
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Graf 8: Struktura tržeb v r.2005 

12%

87%

1%

Tržby za prodej zboží Tržby za vlastní výrobky

Tržby  za prodej služeb 
 

 

P�idaná hodnota 

Vývoj p�idané hodnoty ve své podstat� kopíruje vývoj celkových tržeb, v roce 

2003 vlivem p�íznivé odbytové situace roste (+34%), v dalších letech postupn� klesá. 

 

Graf 9: Vývoj p�idané hodnoty v závislosti na vývoji tržeb 
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Osobní náklady 

Pr�m�rný p�epo�tený po�et zam�stnanc� a �len� vedení spole�nosti za rok 2005 

a po�et zam�stnanc� vychází z pr�m�rného p�epo�teného stavu pracovník�. Pod 

pojmem vedení spole�nosti se rozumí �editelé divizí a úsek�. 
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Tabulka 22: Osobní náklady r. 2005 
(údaje v tis. K�) 

 Po�et Mzdové 

náklady 

Soc. a zdrav. 

zabezpe�ení 

Odm�ny �len�m 

orgán� 

spole�nosti 

Ostatní  

náklady 

Osobní 

náklady 

celkem 

Zam�stnanci 545 115 673 39 458 0 3 595 158 726 

Vedení spole�nosti 17 14 634 4 999 0 0 19 633 

Celkem 562 130 307 44 457 0 3 595 178 359 

 

Z tabulky je patrné, že spole�nost v roce 2005 zam�stnávala 562 zam�stnanc� 

z toho 17 na vedoucích a �ídicích pozicích. Po�et pracovník� se meziro�n� zvýšil o 

6,2%. 

 

Odpisy 

Pro ú�ely výpo�tu da�ových odpis� je použita zrychlená metoda. K výraznému 

nár�stu odpis� došlo v r.2004 (71%) a následn� i v r. 2005 (55%). Nejv�tší �ást odpis� 

je tvo�ena ke strojnímu vybavení podniku. Odpisy velkou mírou negativn� ovliv�ují 

hospodá�ský výsledek spole�nosti, do cash flow mají však pozitivní dopad. 

 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

 Firma vykazuje každoro�n� výnosy z prodeje majetku, ve v�tšin� p�ípad� se 

jedná o prodej starších stroj� a prodej ojetých automobil�. Spole�nost se tak zbavuje 

nepot�ebného majetku. V roce 2005 došlo k vy�azení a následnému prodeji hmotného i 

nehmotného majetku v d�sledku prodeje �ásti aktiv spole�nosti ABC. Celkem byl 

v souvislosti s výše uvedenou transakcí vy�azen hmotný majetek v z�statkové cen� 

95 940 tis. K�, který byl prodán za 101 733 tis K� a nehmotný majetek v z�statkové 

cen� 41 035 tis. K� který byl prodán za 125 110 tis. K�.  

 

Zm�na stavu rezerv a opravných položek 

Spole�nost každý rok tvo�í opravné položky k pohledávkám po lh�t� splatnosti, 

dále k zásobám i k dlouhodobému majetku. Krom� toho se spole�nost rozhodla vytvo�it 
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rezervu na odstupné (3 199 tis K�) pro zam�stnance divize potraviny s nimiž bude 

ukon�en pracovní pom�r v roce 2006. Ostatní rezervy nebyly tvo�eny . 

 

Finan�ní výsledek hospoda�ení 

Velký vliv na záporný finan�ní výsledek hospoda�ení v prvních letech sledovaného 

období m�ly nákladové úroky, které vyplývaly z úv�r� poskytnutých bankami. 

V posledním roce byl nejvýznamn�jší položkou výsledek z prodeje majetkových podíl� 

v dce�inných spole�nostech. Vzrostly také výnosové úroky, které plynou 

z dlouhodobých p�j�ek poskytnutých dce�inným spole�nostem. Finan�ní výsledek 

hospoda�ení rovn�ž ovlivnily kursové rozdíly. 

 

Graf 10: Struktura výsledku hospoda�ení v letech 2002-2005 
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4.3.2.2. Analýza rozdílových ukazatel� 

 

�istý pracovní kapitál = Ob�žná aktiva – Krátkodobé dluhy 
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Tabulka �.23: �istý pracovní kapitál 

  2002 2003 2004 2005 
Ob�žná aktiva      697 680 684 346 749 179 1 092 245 

  Zásoby    209 911 221 514 240 827 152 132 

  Dlouhodobé pohledávky 0 0 700 0 

  Krátkodobé pohledávky      464 931 459 352 489 673 617 667 

  Kr. finan�ní majetek 22 838 3 480 17 979 322 446 

Krátkodobé dluhy celkem 521 327 546 048 530 541 594 292 

Krátkodobé závazky 314 555 299 942 339 020 295 132 

Kr. bank.úv�ry a výpomoci 206 772 246 106 191 521 299 160 

�istý pracovní kapitál 176 353 138 298 218 638 497 953 

 

 �istý pracovní kapitál (�PK) zde znázor�uje, jaká �ást ob�žných aktiv je 

financována dlouhodobými zdroji. Hodnoty �PK jsou pom�rn� vysoké, jedná se tedy 

spíše o konzervativní hospoda�ení – firma by m�la být schopna bez v�tších problém� 

hradit své závazky. 

�ist� pen�žn� pohledávkový fond = Ob�žná aktiva – Zásoby – Nelikvidní pohledávky -

Krátkodobé závazky 

 

Tabulka �. 24: �istý pen�žn� pohledávkový fond 

  2002 2003 2004 2005 

Ob�žná aktiva      697 680 684 346 749 179 1 092 245 

  Zásoby    209 911 221 514 240 827 152 132 

Krátkodobé dluhy celkem 521 327 546 048 530 541 594 292 

�istý pen�žn� pohledávkový fond -33 558 -83 216 -22 189 345 821 

 

Na velkou �ást nelikvidních pohledávek podnik tvo�í opravné položky, proto 

nejsou ve výpo�tu uvád�ny. Tento ukazatel vychází v podstat� z nejlikvidn�jších aktiv, 

do roku 2004 vznikal u spole�nosti tzv. „nekrytý dluh“, v roce 2005 je již �PPF kladný. 

Ukazatel �PPF vypovídá o nejvyšším stupni likvidity. 
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Graf 11: Vývoj ukazatele �PK 2002-2005 
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4.3.2.3. Analýza pen�žních tok� 

Analýzou pen�žních tok� provádíme zhodnocení pen�žního toku neboli cash 

flow z provozní �innosti, investi�ní �innosti a finan�ní oblasti. Cash flow z provozní 

�innosti je v hodnocených letech 2002-2005 kladný a je pozitivn� ovliv�ován VH za 

b�žnou �innost p�ed zdan�ním a pom�rn� vysokým stavem odpis�. Podnik je schopen 

vyprodukovat kladné saldo pen�žních prost�edk� z provozní �innosti. 

Naproti tomu je CF z investi�ní �innosti ve všech hodnocených obdobích 

záporné, a to vlivem vysokých investic realizovaných v jednotlivých letech. CF 

z investi�ní �innosti je sou�asn� kladn� ovliv�ován prodejem majetku, zejména v r.2005 

(Prodej �ásti aktiv spol. ABC).  

Cash flow z finan�ní oblasti je v roce 2004 záporný, vlivem výrazného snížení  

závazk�. V ostatních letech se hodnota tohoto CF pohybuje v kladných hodnotách a 

v r.2005 došlo k výraznému nár�stu vlivem �erpání nových úv�r�. 

Vlivem výše uvedených skute�ností nabýval �istý CF zpravidla kladných 

hodnot, krom� roku 2003, kdy díky velmi vysokým investicím dosáhl záporné hodnoty. 

V posledním sledovaném období je �istý CF velmi vysoký v souvislosti s již 

zmi�ovaným strategickým rozhodnutím p�edstavenstva o prodeji �ásti aktiv. 

 

Tabulka �.25: Vývoj cash flow 

  2002 2003 2004 2005 
CF z provozní �innosti 139 011 174 065 234155 196478 
CF z investi�ní �innosti -127 818 -248 717 -145 412 -18 837 
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CF z finan�ní �innosti 6 224 55294 -74244 126826 
�istý CF 17 417 -19358 14499 304467 

 

Graf 12: Vývoj cash flow 
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4.3.3. Analýza pom�rových ukazatel�  

Cílem kapitoly je zhodnotit finan�ní hospoda�ení podniku pomocí pom�rových 

ukazatel�: likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti a efektivnosti hospoda�ení. 

Vzhledem k tomu, že podnik nemá akcie obchodovatelné na ve�ejných trzích, není 

v diplomové práci provedena analýza pom�rových ukazatel� kapitálového trhu. 

 

4.3.3.1. Analýza ukazatel� rentability 

Cílem této kapitoly je pomocí ukazatel� rentability (ziskovosti) pom��it zisk 

vytvo�ený podnikatelskou �inností ke zdroj�m, jež byly použity k jeho vytvo�ení. 

K analýze rentability byly použity následující ukazatele: 

 

ROA = �istý zisk po zdan�ní/celková aktiva * 100 (%) 

ROE = �istý zisk po zdan�ní/vlastní kapitál * 100 (%) 

Rentabilita tržeb = �istý zisk po zdan�ní / tržby * 100 (%) 

Rentabilita cizích zdroj� = �istý zisk po zdan�ní / cizí zdroje * 100 (%) 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) = (�istý zisk po zdan�ní + nákl.úroky) / 

(dl.závazky + vl.kapitál)* 100 (%) 
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Tabulka �. 26: Vývoj ukazatel� rentability 

  2002 2003 2004 2005 
Rentabilita celkového kapitálu 7,69% 13,49% 12,88% 11,06% 
Rentabilita vlastního kapitálu 20,95% 30,69% 24,43% 19,90% 
Rentabilita tržeb 4,17% 9,10% 9,34% 7,96% 
Rentabilita cizích zdroj� 12,21% 24,19% 27,27% 24,90% 
Provozní míra zisku 8,62% 15,11% 11,77% 8,76% 

 

Rentabilita celkového kapitálu ROA vyjad�uje jakou mírou ú�innosti byl využit 

celkový objem kapitálu investovaného do �innosti podniku. P�i výpo�tu nehraje roli, 

zda jde o kapitál cizí �i vlastní. Tento ukazatel výrazn� vzrostl v roce 2003, který byl 

celkov� rokem úsp�šným. V dalších letech ukazatel op�t postupn� klesá, ale nedostává 

se až na úrove� roku 2002, kdy byla rentabilita celkového kapitálu nejnižší. Lze tedy 

�íci, že z pohledu rentability vloženého kapitálu byl rok 2003 nejúsp�šn�jší, nebo� 

spole�nost z každé koruny vloženého kapitálu vyprodukovala 13,49 halé�� zisku. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE vyjad�uje míru výnosnosti kapitálu 

vloženého vlastníky podniku (akcioná�i). Vývoj tohoto ukazatele v podstat� kopíruje 

vývoj ukazatele ROA. Op�t je z�ejmé, že nejúsp�šn�jší je rok 2003, kdy došlo 

k zásadnímu nár�stu ukazatele, pak je tu patrný postupný pokles v dalších letech. 

Oborové hodnoty uvád�jí hodnoty ukazatele okolo 36%, v tomto p�ípad� lze tedy �íci, 

že se spole�nost této hodnot� blíží pouze v nejúsp�šn�jším roce 2003. Rentabilita 

vlastního kapitálu by m�la být v�tší, než rentabilita celkového kapitálu, což je v tomto 

p�ípad� spln�no. Spole�nost by m�la usilovat o maximalizaci tohoto ukazatele. 

Rentabilita tržeb charakterizuje pom�r zisku k tržbám za období. Tržby 

p�edstavují tržní ohodnocení výkon� podniku. Do výpo�tu byly zahrnuty veškeré 

výkony firmy, tzn. jak tržby za zboží, výrobky a služby, tak také tržby za prodaný 

majetek firmy. Jestliže hodnotu ukazatele vyjád�íme v korunách, dostáváme tzv. 

„ziskové rozp�tí“, tj. zisk p�ipadající na jednu korunu obratu. Nejvyšší ziskovosti na 

objem tržeb je dosaženo v roce 2004, vysoká je také v úsp�šném roce 2003. V roce 

2005 ziskovost na objem tržeb pon�kud poklesla zejména vlivem prodeje �ásti aktiv ke 
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konci roku. Hodnota tohoto ukazatele by se m�la pohybovat v rozmezí 2-6%. Je tedy 

patrné, že až na rok 2002 se hodnoty tohoto ukazatele pohybují nad doporu�enou 

úrovní. 

Rentabilita cizích zdroj� vyjad�uje míru výnosnosti cizích zdroj�. P�edstavuje 

výši zisku, p�ipadajícího na 1 K� cizích zdroj�. Hodnoty tohoto ukazatele jsou op�t až 

na rok 2002 pom�rn� vysoké a vyrovnané. Nejvyšší hodnota rentability cizích zdroj� 

byla v roce 2004, kdy na 1 K� cizích zdroj� p�ipadalo 27,27 halé�� zisku. 

Provozní míra zisku v �asové �ad� op�t narostla v roce 2003, kdy vykazovala 

velmi p�íznivou hodnotu 15,11%  a poté pozvolna klesá až na kone�ných 8,76% v roce 

2005. A�koli jsou hodnoty tohoto ukazatele p�íznivé, m�l by ukazatel vykazovat spíše 

rostoucí tendenci.  

 

Graf 13: Vývoj ukazatel� rentability 2002-2005 
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Z výše uvedeného hodnocení jednotlivých ukazatel� vyplývá velmi dobrý vývoj 

finan�ní situace do roku 2003, kdy je dosaženo nejvyšších hodnot tém�� u všech 

ukazatel�, poté dochází k mírn� negativnímu vývoji ukazatel� – poklesu celkové 

ziskovosti. Celkový vývoj rentability je z�etelný z výše uvedeného grafu. 
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4.3.3.2. Analýza ukazatel� aktivity 

 

Ukazatele  aktivity podávají informace o tom, jak efektivn� je podnik schopen 

využívat svých aktiv k tvorb� zisku. Pomocí nich lze ur�it zda má spole�nost dostatek 

aktiv �i ne. P�íliš velký majetek na sebe váže více náklad� a tak dochází ke snižování 

zisku. Naopak nedostatek majetku m�že zap�í�init ztrátu výnos� i zisku. Vypo�tené 

hodnoty jsou zobrazeny v níže uvedené tabulce. K výpo�tu bylo použito následujících 

vzorc�: 

Vázanost celkových aktiv = aktiva celkem / tržby (po�et obátek/rok) 

Rychlost obratu celkových aktiv = tržby / aktiva celkem (po�et obrátek/rok) 

 Rychlost obratu zásob = tržby / zásoby (po�et obrátek/rok) 

 Doba obratu zásob = zásoby / tržby * 360 (dny) 

 Doba obratu pohledávek = krátkodobé pohledávky / tržby * 360 (dny) 

 Doba obratu závazk� = krátkodobé závazky / tržby * 360 (dny) 

 

 

Tabulka �. 27: Vývoj ukazatel� aktivity 

  2002 2003 2004 2005 
Vázanost celkových aktiv 0,54 0,67 0,73 0,72 
Rychlost obratu celkových aktiv 1,85 1,48 1,38 1,39 
Rychlost obratu zásob 8,79 8,11 7,69 14,49 
Doba obratu zásob 40,94 44,40 46,80 24,84 
Doba obratu pohledávek 90,69 92,07 95,16 100,85 
Doba obratu závazk� 61,36 60,12 65,88 48,19 

 

Vázanost celkových aktiv slouží k zhodnocení výkonnosti, efektivnosti, intenzit� 

využívání aktiv spole�nosti s cílem dosažení tržeb. �ím je hodnota ukazatele nižší, tím 

firma lépe, efektivn�ji využívá svá aktiva. Ve sledovaném období došlo u spole�nosti 

k r�stu hodnot tohoto ukazatele až na hodnotu 0,73 roku 2004, v roce 2005 ukazatel  jen 

mírn� klesá. Je tedy patrný spíše negativní vývoj. 

Rychlost obratu celkových aktiv  udává po�et obrátek celkových aktiv za 

sledované období. Hodnota tohoto ukazatele by se m�la v �asové �ad� zvyšovat. 
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Z tabulky je z�ejmé, že hodnoty tohoto ukazatele do roku 2004 naopak klesají, v roce 

2005 jen nepatrn� vzrostla, což op�t nazna�uje spíše negativní vývoj. 

Doba obratu zásob udává pr�m�rný po�et dn�, po které jsou zásoby vázány 

v podniku a rychlost obratu zásob vypovídá o intenzit� využití zásob – tzn. kolikrát se 

každá položka zásob prom�ní v hotové pen�žní prost�edky a je znovu uskladn�na. Doba 

obratu zásob spole�nosti se pohybuje od 25 do 47 dn�. Nejvyšší hodnoty byly 

vykazovány v roce 2004, pravd�podobn� vlivem nár�stu zásob v souvislosti 

s jednorázovou zakázkou. Tyto hodnoty jsou pom�rn� p�íznivé. Rychlost obratu zásob 

vykazuje také p�íznivé hodnoty, které mají rostoucí tendenci, což je pozitivní jev 

znamenající snižování zbyte�ného vázání pen�žních prost�edk� v zásobách spole�nosti.  

Doba obratu pohledávek udává pr�m�rnou dobu splatnosti pohledávek ve 

dnech. Výše ukazatele je tím lepší, �ím nižší je jeho hodnota. Firma tak nemá vázané 

pen�žní prost�edky v nesplacených pohledávkách a m�že je efektivn�ji využít. Doba 

obratu pohledávek spole�nosti v �asové �ad� nar�stá. Hodnoty se pohybují od 91 do 101 

dn�, p�i�emž nejvyšší DO je v roce 2005, což sv�d�í o ur�ité nep�íznivosti vývoje. 

Požadovaná úrove� DO v �R je 40 až 50 dn�, kterou hodnoty tohoto ukazatele zna�n� 

p�evyšují. To však m�že být zp�sobeno zvýšením po�tu dce�iných pobo�ek a s tím 

souvisejícím nár�stem obchodních pohledávek s dlouhodob�jší splatností. 

Doba obratu závazk� vyjad�uje pr�m�rnou dobu splatnosti závazk� 

z obchodního styku. Hodnoty spole�nosti se pohybují od 49 do 66 dn�. Nejdelší DO 

vykazuje spole�nost v roce 2004. V roce 2005 pak došlo k výraznému snížení na 49 

dn�. P�íznivé je, že spole�nost hradí své závazky rychleji, než jsou mu zaplaceny 

pohledávky a struktura závazk� je dobrá. Tento ukazatel lze hodnotit pozitivn�. 

Z hlediska zajišt�ní solventnosti podniku je však lepší, pokud doba obratu závazk� je 

vyšší, než doba inkasa pohledávek. Z tohoto pohledu lze vývoj dob obratu v �ase 

hodnotit spíše negativn�. 

Zvýše uvedených ukazatel� lze pozitivn� hodnotit pouze dobu obratu zásob a 

závazk�. Ostatní ukazatele se vyvíjejí spíše v negativním smyslu. Nejlepší hodnoty byly 

zpravidla nam��eny v roce 2005 s výjimkou DO pohledávek, která byla v tomto roce 
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naopak nejvyšší. Nejv�tší pokles a tudíž nejhorší hodnoty ukazatel� jsou vykázány 

v roce 2004. 

Graf 14: Vývoj ukazatel� aktivity (DO zásob,závazk� a pohledávek) 
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 Analýza ukazatel� zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží k zhodnocení vztahu mezi vlastními a cizími 

zdroji financování. M��í do jaké míry jsou ve spole�nosti k financování aktivit použity 

cizí zdroje financování. K výpo�tu ukazatel� bylo použito následujících vzorc�: 

Celková zadluženost = cizí zdroje / celková aktiva *100 (%) 

Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva * 100 (%) 

Míra zadluženosti = cizí zdroje / vlastní kapitál * 100 (%) 

Finan�ní páka = celková aktiva / vlastní kapitál 

 

Tabulka �.28: Vývoj ukazatel� zadluženosti 

  2002 2003 2004 2005 
Celková zadluženost 62,97% 55,78% 47,25% 44,42% 
Koeficient samofinancování 36,70% 43,97% 52,75% 55,57% 
Míra zadluženosti 171,58% 126,85% 89,57% 79,95% 
Finan�ní páka 2,72 2,27 1,90 1,80 
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Celková zadluženost vyjad�uje míru pokrytí majetku cizími zdroji financování. 

V��itelé a zejména finan�ní instituce požadují spíše nízkou hodnotu tohoto ukazatele. 

Spole�nost vykazuje snižující se hodnotu tohoto ukazatele v �asové �ad�, což lze 

považovat za pozitivní vývoj. Nejvyšší hodnotu vykazovala spole�nost v roce 2002, 

v n�mž p�evažovalo financování cizími zdroji. Naopak nejnižší hodnotu celkové 

zadluženosti má spole�nost v roce 2005. 

 

 Koeficient samofinancování vypovídá o úrovni financování podniku z vlastních 

zdroj�. Tento ukazatel v �asové �ad� roste, nejp�ízniv�jší hodnoty dosahuje v roce 2005, 

zatímco nejmén� p�íznivá hodnota je patrná v roce 2002. Celkov� lze �íci, že v roce 

2005 spole�nost kryje vlastními zdroji tém�� 60% celkových aktiv. Tato hodnota je 

p�íznivá a ukazuje nám, že se jedná o kapitálov� silnou spole�nost. 

  

 Míra zadluženosti vyjad�uje pom�r dluhu k vlastnímu kapitálu. Ukazatel má 

op�t snižující se tendenci. Nejvyšších hodnot dosahoval tento ukazatel v roce 2002, 

postupn� se p�ízniv� vyvíjel až k hodnot� 80% v roce 2005, jelikož došlo ke splacení 

velké �ásti dlouhodobých závazk�, k výraznému snížení dlouhodobých úv�r� a k r�stu 

vlastního kapitálu vlivem dosahování kladného hospodá�ského výsledku.  

 

 Finan�ní páka  je v podstat� p�evrácenou hodnotou koeficientu 

samofinancování.Ukazatel je tím v�tší, tím v�tší je podíl cizích zdroj� na celkovém 

financování. Ukazatel se vlivem již uvedených  skute�ností  v �asové �ad� snižuje od 

nejvyššího v roce 2002 (2,72) až po 1,8 v roce 2005. 

 

Všechny sledované ukazatele vykazují pozitivní vývoj od financování p�evážn� 

cizími zdroji v roce 2002 k p�evažujícímu financování z vlastních zdroj� v roce 2005. 

Spole�nost je spíše konzervativní a velkou �ást aktiv financuje v posledním sledovaném 

roce vlastními zdroji. Spole�nost lze hodnotit jako kapitálov� silnou s nízkou 

zadlužeností. 
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Graf 15: Vývoj ukazatele celkové zadluženosti 2002-2005 
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4.3.3.3. Analýza ukazatel� likvidity 

Ukazatele likvidity slouží k zhodnocení schopnosti firmy dostát svým závazk�m 

v dob� jejich splatnosti. P�edstavují tedy solventnost spole�nosti. K výpo�tu ukazatel� 

bylo použito následujících vzorc�: 

B�žná likvidita = ob�žná aktiva / krátkodobé dluhy 

 Pohotová likvidita = (ob�žná aktiva – zásoby) / krátkodobé dluhy 

 Okamžitá likvidita = pohotové pen�žní prost�edky / krátkodobé dluhy 

 

Tabulka �.29: Vývoj ukazatel� likvidity 

  2002 2003 2004 2005 
B�žná likvidita 1,34 1,25 1,41 1,84 
Pohotová likvidita 0,94 0,85 0,96 1,58 
Okamžitá likvidita 0,04 0,01 0,03 0,54 

 

B�žná likvidita vyjad�uje kolikrát je spole�nost schopna p�em�nit svá ob�žná 

aktiva (pohledávky, zásoby a finan�ní majetek krátkodobý) v hotovost pro možnost 

uspokojení svých v��itel�. B�žná likvidita má v podstat� nar�stající trend, což je velmi 

pozitivní a hodnota vykázaná v roce 2005 je velmi uspokojující. 

 

Pohotová likvidita vykazuje rovn�ž velmi p�íznivé hodnoty, p�i�emž se 

v podstat� jedná o ukazatel podobného charakteru, jako je likvidita b�žná s vyjmutím 



 61 

zásob, které jsou sice ob�žným aktivem, ale velmi �asto h��e likvidním, než 

pohledávky. Ukazatel vykazuje nejvyšší hodnotu v roce 2005 a znamená, že p�i úhrad� 

všech pohledávek a p�i p�i�tení krátkodobého finan�ního majetku by byla spole�nost 

schopna uhradit své závazky 1,58 krát. 

 

 Okamžitá likvidita ukazuje jakou �ást závazk� by spole�nost byla schopna 

uhradit ze svých pohotových prost�edk�. V roce 2005 je tento ukazatel výrazn� vyšší 

oproti p�edchozím obdobím díky vysokému nár�stu termínovaných vklad�. 

 

Ukazatele likvidity vykazují pozitivní vývoj a p�íznivé hodnoty zejména 

v posledním roce sledování. Nejvíce vypovídající je ukazatel b�žné likvidity, který se 

ve všech hodnocených obdobích p�ibližuje hodnot� 1,5 a v posledním sledovaném roce 

ji dokonce p�evyšuje. Spole�nost by dle t�chto výsledk� m�la bez problém� dostát 

svým závazk�m. 

 

Graf 16: Vývoj ukazatel� likvidity 2002-2005 
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4.3.3.4. Provozní ukazatele 

Skupina provozních (výrobních) ukazatel� slouží vedení k vnit�nímu �ízení 

firmy a analýze vývoje základních aktivit. U spole�nosti XYZ a.s. použiji tyto provozní 

ukazatele: 

Rentabilita náklad� = �istý zisk po zdan�ní / celkové náklady * 100 (%) 
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Nákladovost = náklady / výnosy 

 Materiálová a energetická náro�nost = spot�eba mat.a energie / náklady * 100 

(%) 

 Mzdová náro�nost = osobní náklady / náklady * 100 (%) 

 Produktivita z p�idané hodnoty = p�idaná hodnota / po�et zam�stnanc� (tis.K�.) 

 

Tabulka �. 30: Hodnoty pro výpo�et provozních ukazatel� 

(tis.K�) 

  2002 2003 2004 2005 
Celkové náklady 1 886 388 1 987 513 1 760 174 2 176 547 
Celkové výnosy 2 509 664 2 620 372 2 251 060 2 943 592 
P�idaná hodnota 307 258 410 542 405 140 364 334 

Spot�eba mat.a energie 928 114 909 056 887 745 862 032 

Osobní náklady 107 166 128 099 153 229 178 359 

Po�et zam�stnanc� 469 486 529 562 

 

Tabulka �. 31: Vývoj provozních ukazatel� 

  2002 2003 2004 2005 
Rentabilita náklad� 4,08% 8,23% 9,84% 8,07% 
Nákladovost 0,75 0,76 0,78 0,74 
Materiál.a energetic.náro�nost 49,25% 45,78% 50,49% 39,64% 
Mzdová náro�nost 5,69% 6,45% 8,72% 8,20% 
Produktivita z p�id.hodnoty 655,13 844,74 765,86 648,28 

 

 

Rentabilita náklad� vyjad�uje kolik % zisku p�ipadá na 1 K� náklad�. Z výše 

uvedené tabulky vyplývá, že rentabilita v �asové �ad� nar�stala až do r. 2004, kdy 

dosáhla svého maxima 9,84. V roce 2005 znovu mírn� klesla. Za ziskov� nejslabší rok 

m�žeme znovu považovat rok 2002. 

 

Nákladovost vyjad�uje kolik korun náklad� je pot�eba vynaložit na 1 K� výnos�. 

Ukazatel má vykazovat hodnoty pod 1,0, což firma spl�uje. Nákladovost je velmi 

vyrovnaná, nejvyšší se projevila op�t v roce 2004. 

 

Materiálová a energetická náro�nost vykazuje kolik % z celkových náklad� 

tvo�í náklady na materiál a energii související s �inností firmy. Tento ukazatel je 



 63 

pom�rn� stabilní (kolem 50%), až na rok 2005, kdy hodnota poklesla na necelých 40%, 

což lze hodnotit p�ízniv�. 

 

Mzdová náro�nost zobrazuje kolik % z celkových náklad� tvo�ily osobní 

náklady spole�nosti. Tyto hodnoty v �asové �ad� mírn� rostou, dochází ke zvyšování 

po�tu zam�stnanc� a tudíž i mzdových náklad�. 

 

Produktivita práce z p�idané hodnoty ur�uje, kolik p�idané hodnoty za rok 

p�ipadá na jednoho zam�stnance. Ukazatel dosáhl maxima v roce 2003, kdy vykazuje 

hodnotu tém�� 845 tis. K� p�idané hodnoty na jednoho pracovníka. V dalších letech 

docházelo k meziro�nímu poklesu až na celkové minimum 648 tis. K� p�idané hodnoty 

na jednoho pracovníka. 

 

Graf 17: Vývoj ukazatele nákladovosti 
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Graf 18: Vývoj ukazatele mzdové náro�nosti 
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Hodnoty provozních ukazatel� vykazují pom�rn� stabilní hodnoty, p�edevším 

ukazatele nákladovosti, energetické a materiálové náro�nosti. Ukazatel mzdové 

náro�nosti v d�sledku mírného zvyšování po�tu zam�stnanc� nepatrn� roste, zatímco 

ukazatel produktivity z p�idané hodnoty v d�sledku poklesu p�idané hodnoty meziro�n� 

klesá. Celkov� lze tyto ukazatele hodnotit pozitivn�, jelikož dle výsledk� nedochází 

k výrazným zm�nám ve struktu�e náklad� spole�nosti. 

 

 

4.3.4. Analýza vybraných soustav ukazatel� 

Cílem této kapitoly je posouzení celkového finan�ního zdraví a situace podniku 

pomocí vybraných soustav ukazatel�. K analýze byly použity tyto soustavy ukazatel�: 

QUICKTEST, Altman�v index (Z-skóre), Index IN01 

 

4.3.4.1.QUICKTEST 

 

 QUICKTEST je tzv.rychlý test pro první posouzení, který používá �ty�i 

pom�rové ukazatele se stejnou vahou. 

Vlastní kapitál / celková aktiva 

Provozní cash flow / tržby 

(Zisk p�ed zdan�ním + nákladové úroky) / celková aktiva 

(Dluhy – pohotové pen�žní prost�edky) / provozní cash flow 

 

Tabulka �.32: QUICKTEST 

  
Vlastní 
kapitál/aktiva 

(Dluhy-
poh.pen.prost�.)/provozní 
CF 

(Zisk 
p�.zd.+nákl.úroky)/aktiva 

Provozní 
CF/tržby 

Vypovídá o  
kapitálové 
síle zadlužení  výnosnosti 

finan�ní 
výkonnosti 

Známka hodnocení R1 R2 R3 R4 

4  výborný > 30% < 3r. > 15% > 10% 

3  velmi dobrý > 20% < 5r. > 12% > 8% 

2  pr�m�rný > 10% �12r. > 8% > 5% 

1  špatný � 10% >12r. � 8% � 5% 

0  ohrožení insolvencí Neg. >30r. Neg. Neg. 

          

Výše ukazatele:         

2002 36,7% 4,4 15,0% 7,5% 
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2003 44,0% 3,9 18,4% 9,7% 

2004 52,7% 2,6 16,6% 12,6% 
2005 55,6% 1,9 13,5% 8,9% 

          

Známka ukazatele:         
2002 4 3 3 2 
2003 4 3 4 3 

2004 4 4 4 4 

2005 4 4 3 3 
 

Hodnocení finan�ní stability:   FS = (R1+R2)/2 

Hodnocení výnosové situace:   CS = (R3+R4)/2 

Hodnocení celkové situace:    VS = (FS+VS)/2 

 

Velmi dobrý podnik:     hodnocení 3 a více 

Špatný podnik:    hodnocení 1 a mén� 

 

Tabulka �.33: Vyhodnocení dle metody QUICKTEST 

  
Finan�ní 
stabilita 

Výnosová 
situace 

Celková 
situace 

2 002 3,5 2,5 3 
2 003 3,5 3,5 3,5 
2 004 4 4 4 
2 005 4 3 3,5 

 

Dle QUICKTESTu je finan�ní stabilita hodnoceného podniku velmi dobrá, 

podnik má velký podíl vlastního kapitálu k celkovým aktiv�m a sou�asn� tedy nízkou 

zadluženost. Výnosová situace podniku mírn� kolísá, ale hodnocení lze až na rok 2002 

op�t považovat za velmi dobré. Celkové hodnocení dle tohoto testu tedy vyznívá op�t 

p�ízniv� a  dle vyhodnocení QUICKTESTu lze �íci, že se jedná o velmi dobrý podnik. 

 

4.3.4.2.Altman�v index (Z-skóre) 

Tento model je jedním z nejznám�jších bankrotních model�. Nová verse modelu 

z roku 1983 je využitelná i v �eských podmínkách. Model je sestaven z p�ti 

pom�rových ukazatel�, které jsou dopln�ny o p�íslušné váhy vyjad�ující významnost 

jednotlivých hodnot. Pro posouzení finan�ní situace firmy jsou stanoveny t�i pásma, ve 

kterých se m�že podnik nacházet. Jsou jimi tyto intervaly: 
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 Z > 2,9   finan�n� silný podnik 

 1,2 < Z < 2,9   podnik s ur�itými finan�ními potížemi 

 Z < 1,2   p�ímí kandidáti bankrotu 

 

Vzorec Altmanova indexu: 

Zi = 0,717 x1i + 0,847 x2i + 3,107 x3i + 0,42x4i + 0,998 x5i 

 

Tabulka �.34: Z-score 

    2002 2003 2004 2005 
X1 �istý pracovní kapitál/celková aktiva 0,176 0,114 0,163 0,314 
X2 Kumulovaný nerozd�lený zisk min.let/celk.aktiva 0,177 0,203 0,303 0,366 
X3  (Zisk p�ed zdan�ním + nákl.úroky) / celková aktiva 0,150 0,184 0,166 0,135 
X4 Ú�etní hodnota vl.kapitálu / celkové dluhy 0,583 0,788 1,116 1,251 
X5 Celkové tržby / Celková aktiva 1,845 1,482 1,379 1,390 
  Z - score 2,827 2,636 2,734 2,867 

 

Z výsledk� uvedených v tabulce je patrné, že se podnik ve všech sledovaných 

letech nachází v kategorii podniku s ur�itými finan�ními potížemi. Hodnoty ukazatele 

jsou ale ve všech letech pom�rn� vysoké a velmi se blíží hrani�ní hodnot� 2,9, která 

odpovídá finan�n� silnému podniku. Spole�nost lze podle tohoto ukazatele považovat 

za finan�n� siln�jší spole�nost.  

 

4.3.4.3.Index IN01 

Hodnocení pomocí indexu IN01 se zakládá podobn� jako Altman�v index na 

soustav� pom�rových ukazatel� z oblasti aktivity, výnosnosti, zadluženosti a likvidity.  

Ukazatel byl zkonstruován manžely Neumaierovými v r.1999, tak aby 

akceptoval pohled vlastníka. P�edstavuje další rozvoj index� IN95 a IN99 

z aktualizované databáze podnik�. 

Ukazatel vyjad�uje jak firma vytvá�í hodnoty pro své vlastníky. Výsledná 

klasifikace podniku se pak provádí podle následujících pásem: 

 IN > 1,77   lze o�ekávat uspokojivou finan�ní situaci 

 1,77 < IN > 0,75  podnik se nachází v nepr�kazné zón� 

 IN < 0,75   podnik sm��uje k bankrotu 

 

Hodnota ukazatele IN01 se ur�í dle následujícího vzorce: 
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 IN01 = 0,13 . A + 0,04 . B + 3,92 . C + 0,21 . D + 0,09 . E 

 

Tabulka �.35: IN01 

   2002 2003 2004 2005 
A Celková aktiva / cizí zdroje 1,59 1,79 2,12 2,25 
B EBIT/nákl.úroky 6,00 13,44 22,04 17,88 
C EBIT/ celková aktiva 0,13 0,17 0,16 0,13 
D výnosy/celková aktiva 2,51 2,16 1,68 1,86 
E ob�ž.aktiva / (kr.závazky+kr.bank.úv�ry) 1,34 1,25 1,41 1,84 
 IN01 1,60 2,01 2,26 2,06 

 

Tento ukazatel má op�t nejp�ízniv�jší hodnotu v roce 2004. I podle tohoto 

ukazatele vykazuje spole�nost tém�� ve všech sledovaných letech uspokojivou finan�ní 

situaci. Výjimkou je rok 2002, kdy se spole�nost nachází v nepr�kazné zón�. Celkov� 

lze ale �íci, že i podle tohoto ukazatele podnik vykazuje velmi p�íznivé hodnoty. 

 

4.4. Zhodnocení finan�ní situace podniku 

Z provedené finan�ní analýzy vyplývá, že spole�nost nevykazuje v žádné oblasti 

podpr�m�rné výsledky, v�tšinu oblastí �innosti spole�nosti lze hodnotit pozitivn�. Po 

finan�ní stránce jsou však i ur�ité oblasti, kde spole�nost dosahuje pr�m�rných 

výsledk�, což by m�lo být pro spole�nost signálem pro zavedení ur�itých nápravných 

opat�ení. Cílem této kapitoly je souhrnn� zhodnotit výsledky analýzy provedené 

v p�edchozí kapitole této práce. 

Analýzou tokových a stavových ukazatel� byly zjišt�ny následující skute�nosti: 

Tržby podniku vykazují pom�rn� stabilní hodnoty s výjimkou roku 2005, kdy došlo k 

nejv�tšímu nár�stu o 19%, který byl zp�soben zejména vlivem prodeje podstatné �ásti 

majetku polské spole�nosti ABC. Provozní HV zaznamenal v r.2005 pokles o 22% 

oproti odbytov� silnému roku 2004, jelikož samotná transakce prodeje dce�inných 

spole�ností nebyla výrazn� zisková. Finan�ní výsledek hospoda�ení se v pr�b�hu 

sledovaných období ze záporných hodnot dostal až na kladnou hodnotu v r. 2005, 

vlivem prodeje obchodních podíl� dce�iných spole�ností. 
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 Ve stavu celkových aktiv došlo k nejv�tšímu nár�stu mezi roky 2002 a 2003 a to 

o 21%, zejména díky výraznému nár�stu dlouhodobého finan�ního majetku (138%). 

Tato položka narostla vlivem vzniku nové dce�inné spole�nosti na Slovensku. U 

ob�žných aktiv bych zmínila výrazné zm�ny krátkodobého finan�ního majetku. V roce 

2003 došlo k poklesu o 85%, zatímco v dalších letech dochází k prudkému nár�stu 

(2004 o 417% a 2005 o 1693%), což bylo zp�sobeno zejména nár�stem krátkodobých 

termínovaných vklad� u bank a vlivem prodeje dce�iných spole�ností. Co se tý�e 

struktury, tak v roce 2005 se výrazn� snížil podíl stálých aktiv a zásob, díky již 

zmi�ovanému prodeji podstatné �ásti aktiv divize potravin a naopak vzrostl podíl 

ob�žných aktiv, vlivem nár�stu termínovaných vklad�. Struktura pohledávek 

z obchodního styku je vyhovující. 

Pohledávky po lh�t� splatnosti nad 90 dn� jsou považovány za pohledávky s vyšším 

rizikem dobytnosti a jsou na n� vytvo�eny 100% opravné položky s výjimkou 

pohledávek v��i dce�iným spole�nostem. Doba inkasa pohledávek se díky obchodnímu 

vztahu s dce�inými spole�nostmi zvyšuje. 

 

 Také ve struktu�e zdroj� financování dochází v pr�b�hu sledovaných let 

ke zm�nám, a to ve prosp�ch financování z vlastních zdroj�. V roce 2002 p�evažovalo 

financování z cizích zdroj� (63%), zatímco v roce 2005 je tomu tém�� naopak a 

p�evažuje financování z vlastních zdroj� (56%). Tyto zm�ny jsou zp�sobeny p�edevším 

rostoucím hospodá�ským výsledkem. V cizích zdrojích postupn� klesá podíl 

bankovních úv�r� k celkovým pasiv�m. Zm�ny ve struktu�e závazk� lze také ozna�it za 

pozitivní, jelikož výše závazk� po splatnosti v r.2005 výrazn� poklesla. 

 

Analýzou rozdílových ukazatel� bylo zjišt�no, že podnik p�istupuje 

k financování aktiv spíše konzervativním zp�sobem, zejména v posledních letech, a že 

všechny dlouhodobé pot�eby spole�nosti jsou ve všech hodnocených obdobích kryté 

dlouhodobými zdroji. �istý pracovní kapitál má, s výjimkou roku 2003, pozitivní trend, 

spole�nost by m�la bez problém� dostát svým závazk�m. Záporné hodnoty podnik 

vykazoval v prvních t�ech letech u ukazatele �istého pen�žního pohledávkového fondu, 

v posledním roce je však již jeho hodnota kladná. Hodnoty tohoto ukazatele vypovídají 

o velmi dobré likvidit� podniku. 
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Z analýzy pen�žních tok� vyplývá, že CF z provozní �innosti je v hodnocených 

letech kladný a je pozitivn� ovlivn�n ziskem a vytvo�enými odpisy. CF z investi�ní 

�innosti je ve všech sledovaných obdobích záporný, což sv�d�í o vysokých investicích 

realizovaných v jednotlivých letech a je kladn� ovlivn�n prodejem majetku, zejména 

v roce 2005. Cash flow z finan�ní oblasti je v roce 2004 záporný vlivem výrazného 

snížení závazk�. V ostatních letech se hodnota tohoto CF pohybuje v kladných 

hodnotách a v r.2005 došlo k výraznému nár�stu vlivem �erpání nových úv�r�. 

V posledním sledovaném období je �istý CF velmi vysoký, a to v souvislosti s již 

zmi�ovaným strategickým rozhodnutím p�edstavenstva o prodeji �ásti aktiv 

 

V rámci analýzy pom�rových ukazatel� byly nejprve hodnoceny ukazatele 

rentability, které jsou velmi d�ležité pro finan�ní analýzu firmy a jejich hodnoty mají 

velkou vypovídací schopnost. Podle vývoje všech ukazatel� rentability jsou ziskov� 

velmi silnými roky rok 2003 a rok 2004. V posledním hodnoceném roce dochází 

k mírn� negativnímu vývoji ukazatel� – poklesu celkové ziskovosti.  

 

Z ukazatel� aktivity lze pozitivn� hodnotit pouze dobu obratu zásob a závazk�. 

Ostatní ukazatele se vyvíjejí spíše v negativním smyslu. Nejlepší hodnoty byly 

zpravidla nam��eny v roce 2005 s výjimkou DO pohledávek, která byla v tomto roce 

naopak nejvyšší, tém�� 101 dn�. Požadovaná  úrove� DO pohledávek v �R je 40 až 50 

dn�, kterou hodnoty tohoto ukazatele zna�n� p�evyšují, což signalizuje ur�ité problémy. 

Nejv�tší pokles a tudíž nejhorší hodnoty ukazatel� jsou vykázány v roce 2004. 

 

Ukazatele zadluženosti vykazují ve všech sledovaných letech pozitivní vývoj od 

financování p�evážn� cizími zdroji v roce 2002 až po p�evažující financování vlastním 

kapitálem v roce 2005. V roce 2005 je celková zadluženost pom�rn� nízká (44%) a 

koeficient samofinancování je proti tomu naopak vysoký (56%). Míra zadluženosti – 

podíl cizích zdroj� na vlastním kapitálu je v roce 2005 cca 80%, což lze hodnotit také 

pozitivn�. Spole�nost má díky pozitivní kapitálové struktu�e možnost více a levn�ji 

využívat cizích úv�rových zdroj�, které by p�isp�ly k vyšší rentabilit� vlastních zdroj�. 

Spole�nost je v hodnoceném období tzv. p�ekapitalizována, tzn. hradí krátkodobá aktiva 
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dlouhodobými zdroji (vlastním kapitálem). Celkov� lze �íci, že se jedná o kapitálov� 

silný podnik. 

 

Ukazatele likvidity vykazují pozitivní vývoj a p�íznivé hodnoty zejména 

v posledním roce sledování. Nejvíce vypovídající je ukazatel b�žné likvidity, který se 

ve všech hodnocených obdobích p�ibližuje hodnot� 1,5 a v posledním sledovaném roce 

ji dokonce p�evyšuje. Na základ� t�chto ukazatel� je velmi pravd�podobné, že podnik je 

schopen své závazky hradit bez problém� a bez prodlení. 

 

Hodnoty ukazatel� efektivnosti jsou ve všech sledovaných obdobích pom�rn� 

stabilní, p�edevším ukazatele nákladovosti, energetické a materiálové náro�nosti. 

Ukazatel mzdové náro�nosti v d�sledku mírného zvyšování po�tu zam�stnanc� 

nepatrn� roste. Rentabilita náklad� vykazuje nejp�ízniv�jší hodnotu v roce 2004, a to 

9,84%, v posledním hodnoceném roce jen mírn� klesla na 8,07%. Celkov� lze tyto 

ukazatele hodnotit pozitivn�, jelikož dle výsledk� nedochází k výrazným zm�nám ve 

struktu�e náklad� spole�nosti. 

 

Jako další nástroj pro hodnocení finan�ní situace firmy jsem použila vybrané 

soustavy ukazatel�. Celkové hodnocení dle QUICKTESTu  vyznívá op�t p�ízniv�. 

Podle tohoto testu bylo zjišt�no, že se jedná o podnik s velmi dobrou finan�ní stabilitou. 

Výnosová situace mírn� kolísá, ale hodnocení lze až na rok 2002 op�t považovat za 

velmi dobré. Celková situace byla tedy zhodnocena známkami 3,0 (2002), 3,5 (2003), 

4,0 (2004), 3,5 (2005) a spole�nost lze proto charakterizovat jako „velmi dobrý 

podnik“. 

 

Na základ� Altmanova indexu (Z-skóre) je patrné, že se podnik nachází 

v kategorii podniku s ur�itými finan�ními potížemi. Hodnoty ukazatele jsou ale ve 

všech letech pom�rn� vysoké a velmi se blíží hrani�ní hodnot� 2,9, která odpovídá 

finan�n� silnému podniku. Nejhorší výsledek byl vykázán v roce 2003 (2,636), p�i�emž 

i tento lze v rámci uvedené škály hodnotícího rozp�tí považovat za pozitivní.  

 



 71 

Podobné záv�ry jako z p�edchozích dvou ukazatel� vyplývají i z hodnocení 

ukazatele IN01. I podle tohoto ukazatele vykazuje spole�nost tém�� ve všech 

sledovaných letech uspokojivou finan�ní situaci. Výjimkou je rok 2002, kdy se 

spole�nost nachází v nepr�kazné zón�. I tento ukazatel vypovídá o velmi dobré finan�ní 

situaci podniku.  

 

Celkov� lze tedy �íci, že spole�nost XYZ, a.s. je kapitálov� silný podnik 

s nízkou zadlužeností, vysokým podílem vlastních zdroj� a velmi dobrou likviditou. 

Také zaujímá velký podíl trhu nejen v �R, ale i v jiných zemích st�ední a východní 

Evropy. Na druhé stran� dochází k mírnému poklesu ziskovosti, ke zhoršení struktury 

pohledávek a zvýšení doby obratu pohledávek. Finan�ní situace podniku zaznamenala 

oproti odbytov� silným rok�m 2003 a 2004 mírné zhoršení, které sice není alarmující, 

ale poukazuje na n�které nedostatky ve finan�ním �ízení podniku. 
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5. NÁVRHY NA OPAT�ENÍ 

Na základ� výsledk� provedené analýzy finan�ního zdraví spole�nosti XYZ a.s. 

bylo zjišt�no, že finan�ní situace spole�nosti se pohybuje v pr�m�rných, n�kdy až velmi 

pozitivních hodnoceních. Ovšem najdou se i oblasti, ve kterých spole�nost dosahuje 

výsledk� negativních, jako nap�íklad ve struktu�e a dob� obratu pohledávek. Zam��ení 

se na zjišt�né nedostatky je základním p�edpokladem úsp�šného budoucího rozvoje 

spole�nosti.  

Mým úkolem tedy bylo na základ� finan�ní analýzy zjistit d�vody mírného 

poklesu ziskovosti a dalších nedostatk� v roce 2005, následn� je vyhodnotit a navrhnout 

opat�ení vedoucí k náprav�. 

Zásadní problematická oblast finan�ní situace spole�nosti je ziskovost.  Do této 

oblasti by mohla sm��ovat doporu�ení týkající se snižování náklad� – provést 

d�kladnou nákladovou analýzu nebo zvýšit celkové výnosy nap�. restrukturalizací 

výrobkového portfolia �i prodejního sortimentu.  

 Jedním z faktor�, které p�sobí na náklady spole�nosti je sezónnost výroby. 

Nejv�tší produkce je dosahována v období podzimu a zimy. Tuto skute�nost bych 

navrhovala �ešit využíváním sezónních pracovník�. Tím by se ušet�ily zna�né finan�ní 

prost�edky, které by mohly být použity jinde. V souvislosti se sezónností bych také 

navrhovala p�echod na hospodá�ský rok, �ímž by se zefektivnil pr�b�h inventur (nízké 

zásoby na sklad�) a také by došlo k úspo�e náklad� (zejména osobních). ). Provád�ní 

inventur na konci kalendá�ního roku – tj. v období nejvyšší poptávky po produktech 

spole�nosti – s sebou p�ináší ztráty v podob� nevykrytých objednávek z d�vodu 

pozastavení výroby vlivem inventur. V neposlední �ad� je to i da�ové hledisko, které je 

t�eba p�i zm�n� ú�etního období vzít v úvahu.  

Jak je z uvedené horizontální analýzy patrno, nedochází ke zvyšování spot�eby 

materiálu a energie, naopak b�hem let dochází k meziro�ním pokles�m. Z tohoto 

d�vodu bych v oblasti náklad� také navrhla snížení cen vstupního materiálu. K dosažení 

tohoto cíle je zapot�ebí vyjednávat s dodavateli o možnosti množstevních slev �i rabat�, 
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pop�ípad� nalezení nových obchodních parter�, kte�í by spole�nosti poskytli výhodn�jší 

nabídku. 

P�idaná hodnota v posledních letech mírn� klesá (v roce 2005 o 10%), zatímco 

osobní náklady postupn� rostou (r.2005 o 16%). V návaznosti na tyto skute�nosti  a na 

žádoucí zvyšování odbytovosti doporu�uji provést analýzu využitelnosti výrobních 

pracovních sil a v p�ípad� snižování výnos� doporu�uji redukci zam�stnanc�. Také 

doporu�uji zam��it se na administrativní a technickohospodá�ské pracovníky, jejich 

pracovní vytíženost a �asovou nápl� práce. Tím by se m�lo dosáhnout zefektivn�ní 

�innosti a ur�ité redukce režijních i variabilních náklad�. Sou�asn� navrhuji zvážit 

pot�ebnost n�kterých skupin zam�stnanc� (pracovníci úklidu, správci sít�, servisní 

pracovníci) a možnost využití „outsourcingu“ neboli nájmu externích dodavatel�, kte�í 

se t�mito �innostmi zabývají. V p�ípadech kdy je možnost nahradit n�které místo 

externími dodavateli, doporu�uji provést kalkulaci náklad� a porovnat ji se mzdovými 

náklady na dané pracovní místo. Pokud kalkulace prokáže, že je možno externími 

dodávkami služeb snížit celkové náklady, navrhuji nahradit stávající pracovn�-právní 

pom�ry dodavatelskými. K podrobn�jší analýze využití zam�stnanc� by mohl sloužit 

podrobn�jší rozbor odpov�dností a nápln� práce jednotlivých zam�stnanc�. Jedná se o 

analýzu, která je �asov� i materiáln� náro�ná, v kone�ném d�sledku by však p�isp�la ke 

zefektivn�ní práce zam�stnanc� a úspo�e náklad�. 

Dalším zp�sobem, jak dosáhnout vyššího zisku je ošet�ení kursového rizika 

spole�nosti. Podnik sm��uje zhruba 30% celkové produkce do zahrani�í a zna�ná �ást 

vstup� je ze zahrani�í importována. Tím dochází k ur�itému nesouladu v nákupu a 

prodeji cizí m�ny a podnik zatím nemá nijak ošet�eny kursové rozdíly. Existuje n�kolik 

zp�sob� jak tyto rizika ošet�it, nap�.: 

M�nový spot – nákup nebo prodej jedné m�ny za jinou zú�astn�nými stranami za 

p�edem dohodnutý kurz. Transakce probíhá b�hem jednoho dne. 

M�nový forward – nákup nebo prodej jedné m�ny za jinou za zú�astn�nými stranami za 

p�edem dohodnutý kurz. Vypo�ádání prob�hne ve smluveném termínu, který má 

termínovou valutu (delší než spotovou) 
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M�nový swap – prodej (nákup) jedné m�ny za druhou v nejpozd�ji spotové valut� 

s jejím následným zp�tným odkoupením (prodejem) v termínové valut�. Sm�nný kurz 

obou �ástí transakce je dohodnut p�edem zú�astn�nými stranami. 

Výše uvedenými zp�soby by mohlo dojít ke snížení finan�ních náklad�, které 

jsou v jeho hospoda�ení pom�rn� významnou nákladovou položkou. 

Spole�nost se potýká se špatnou platební morálkou n�kterých tuzemských 

odb�ratel�. Doporu�uji zam��it se na �ízení pohledávek tuzemských odb�ratel�, 

zejména vyžadovat zálohové platby p�edem, vytvo�it pro zákazníka systém rabat� 

v p�ípad� p�ed�asného uhrazení dluhu �i bonusy pro dlouhodob� spolehlivé zákazníky. 

Pro drobné odb�ratele bych zvažovala zavedení systému prodeje za hotové. Jedním 

z východisek by také mohlo být po�ízení nového softwaru, resp.rozší�ení stávajícího 

softwaru o modul zam��ený na �ízení pohledávek. V rámci tohoto nového systému 

�ízení pohledávek by m�lo docházet ke sledování pohledávky z n�kolika hledisek, jako 

nap�íklad z pohledu doby splatnosti, teritoria do kterého pohledávka sm��uje, ale také 

nap�íklad vztahu k odb�rateli, jeho d�ležitosti a informacím o jeho podnikání. 

Spole�nost by také mohla, krom� již zmi�ovaného systému záloh, využít pojišt�ní �i 

n�jakou z novodobých platebních forem pro minimalizaci rizik spojených s platební 

morálkou svých odb�ratel�. V otázce bezpe�nosti platebního styku bych nap�íklad 

doporu�ila využívání sm�nek �i jiných levn�jších bezpe�ných variant. 

Z výsledk� analýzy aktivity neboli využívání aktiv je patrný spíše negativní 

vývoj, pro to bych doporu�ila zvážit optimalizaci a restrukturalizaci skladby majetku 

spole�nosti. Je pot�eba zam��it se na po�ízení nových, moderních výrobních za�ízení, 

která budou pracovat efektivn�ji, s nižší spot�ebou energie a menšími nároky na obsluhu 

pracovníky.Díky zna�ným finan�ním prost�edk�m, které si toto opat�ení vyžádá, je 

nutné zam��it se na d�kladné posuzování efektivnosti investice, zvážit možné 

alternativy a naplánovat budoucí pen�žní toky tak, aby investice nep�ízniv� neovlivnila 

cash-flow podniku. Cílem by tedy m�lo být úplné vy�azení opot�ebovaného majetku a 

nahrazení novými moderními stroji v co nejkratší lh�t�.  

Krom� strojního za�ízení vlastní firma také budovy, v nichž provozuje 

podnikatelskou �innost.. Pro podnik by mohlo být p�ínosem zhodnotit, zda je možné 

efektivn�ji využít podnikatelských prostor, reorganizovat uspo�ádání jednotlivých 
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závod� (dnes už jen farmacie) a p�ípadné uvoln�né prostory pronajímat podnikatelským 

subjekt�m. V p�ípad�, že se ukáže, že prostory nejsou pro podnik nezbytné 

k provozování podnikatelské �innosti, navrhla bych jejich prodej, �ímž by se snížil 

objem prost�edk� vázaných v dlouhodobém majetku a podnik by se zbavil náklad� 

spojených s provozem t�chto prostor. 

Dále bych spole�nosti XYZ, a.s. doporu�ila zvážit možnosti snížení 

marketingových náklad�, zejména náklad� na reklamu, které tvo�í velmi významnou 

�ást celkových náklad�. Také navrhuji efektivn�ji využívat cílenou reklamu 

prost�ednictvím sv�tové sít� internet. Spole�nost své internetové stránky má již 

vytvo�eny, a to nejen v �R, ale i v dalších zemích st�ední a východní Evropy, kde má 

spole�nost své pobo�ky. Potenciální zákazníci mají možnost dostat se k pot�ebným 

údaj�m o �innosti firmy i kontakt�m. ale i využít elektronického obchodu. Spole�nosti 

bych proto navrhla pravidelné aktualizování jejich internetových stránek a  mohl by zde 

být nap�íklad uveden seznam veletrh� a výstav kterých se spole�nost v nejbližší dob� 

ú�astní. 

Celkov� lze tedy �íci, že p�i odstra�ování nedostatk� ve finan�ní situaci podniku 

bych se v prvé �ad� zam��ila na snižování a optimalizaci náklad�, analýzu struktury 

výrobního portfolia a provád�ní pot�ebných kalkulací jednotlivých výrobk� �i skupin 

produkt�. V praxi to znamená hledání možností vývoje nových produkt�, nap�íklad  

nalezení nových trh� �i oslovení dalších skupin zákazník�, p�ípadn� zvážení možností 

nových akvizicí. 

Výše uvedená doporu�ení vycházejí z dat získaných z provedené analýzy 

finan�ního zdraví spole�nosti a z informací poskytnutých podnikem. Tyto návrhy je 

však nutné p�izp�sobit dynamickému a neustále se m�nícímu prost�edí, v n�mž se firma 

nachází. Navrhovaná opat�ení lze tedy považovat za rámcové a musí být dále 

podrobn�ji rozpracovány na jednotlivých úrovních �ízení podniku.  
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6. ZÁV�R 

Finan�ní analýza p�edstavuje d�ležitou sou�ást finan�ního �ízení, nebo� hodnotí 

tzv. „finan�ní kondici“ podniku. Vyt�žit z výkaz� a dalších zdroj� informací, posoudit 

zdraví podniku a jeho slabiny a p�ipravit podklady pro pot�ebná �ídicí rozhodnutí – to je 

hlavní úkol finan�ní analýzy. Její d�sledné provedení vede ke zjišt�ní zásadních 

skute�ností o firm�, která jsou d�ležitá pro její budoucí rozvoj a pro ur�ení další  

strategie podnikání. Zanedbávání finan�ních aspekt� podnikání m�že vést ke snižování, 

p�ípadn� ztrát� zisku a naopak správné posouzení finan�ní situace podniku a p�ijetí 

vhodného rozhodnutí m�že být faktorem, který zisk tvo�í. Podniky by v pr�b�hu své 

�innosti m�ly v�novat pozornost také vývoji svého hospoda�ení a pé�i o majetek firmy.  

V své diplomové práci jsem se zabývala zhodnocením finan�ní situace 

spole�nosti XYZ a.s. prost�ednictvím provedení její finan�ní analýzy. Mým úkolem 

bylo zjišt�ní silných i slabých stránek spole�nosti, nalezení problém� a následný výb�r 

nejvhodn�jšího �ešení, vedoucího ke zlepšení celkové finan�ní situace.  

Zdrojem dat pro mou práci byly zejména auditované finan�ní výkazy spole�nosti 

XYZ, a.s. z období let 2002 až 2005 a další informace, které mi byly firmou poskytnuty. 

Využívala jsem také vhodné literatury a použila jsem své poznatky a znalosti z praxe a 

odborných školení.  

Finan�ní analýzu jsem provedla za stanovené �ty�leté období let 2002 až 2005 

v souladu s použitými ú�etními výkazy. P�i analýze jsem použila elementární metody 

technické analýzy, konkrétn� analýzu absolutních, rozdílových a pom�rových 

ukazatel�. Princip t�chto metod je založen na využívání základních aritmetických 

operací. 

Má zjišt�ní, vyplývající ze základní horizontální a vertikální analýzy rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty a také výkazu cash-flow, m� vedla k rozboru jednotlivých položek 

ve výkazech, ze kterých byly zjišt�ny ur�ité p�í�iny problém� a následn� jsem využila 

vhodných ukazatel�, srovnávaných v �asové �ad� tak, aby m�ly co nejv�tší vypovídací 

schopnost. Pro komplexní vyhodnocení spole�nosti jsem použila i n�kolik soustav 

ukazatel�.  
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Na základ� tohoto hodnocení jsem došla k záv�ru, že spole�nost XYZ, a.s. je 

kapitálov� silným podnikem, s velmi dobrou likviditou, vysokým podílem na trhu, a to 

nejen v �eské republice a se zna�ným odb�ratelským portfoliem. Naproti tomu jsem 

objevila nedostatky zejména v celkové ziskovosti a v oblasti �ízení pohledávek. Další 

problémovou oblastí, avšak nikoli alarmující, je také oblast využití celkových aktiv.  

Spole�nost XYZ a.s. lze tedy považovat za velmi silný podnik, který by se dle 

dosavadního vývoje nem�l dostat do v�tších finan�ních potíží, avšak ur�ité oživení 

formami uvedenými v kapitole 4, zejména v oblasti ziskovosti a �ízení, by mohlo 

dosavadní vývoj ješt� zlepšit. 

Mé záv�ry byly uskute�n�ny pouze z omezených zdroj� informací. Pro 

komplexn�jší posouzení finan�ní situace je pot�eba znát další skute�nosti uvnit� i vn� 

podniku. Velký vliv na �innost a fungování podniku má také makroekonomická situace 

v �R. Zjistit objektivní p�í�iny nedostatk� vyplývajících z provedené finan�ní analýzy 

by vyžadovalo hlubší zkoumání daného problému nad rámec této diplomové práce, 

proto lze mé hodnocení považovat pouze za jakýsi odhad.  

Cílem mé práce bylo zhodnocení finan�ního zdraví podniku, odhalení 

p�ípadných nedostatk� a následn� navržení postup� pro jejich zlepšení. Jak jsem již 

uvedla, finan�ní analýza je dlouhodob�jší proces a výše uvedené záv�ry byly 

uskute�n�ny z omezených zdroj� informací. V��ím však, že i toto mnou vypracované 

hodnocení a návrhy vhodných �ešení poslouží k pochopení významu a nutnosti 

kvalitního finan�ního �ízení v podniku a významu finan�ní analýzy a jejích metod.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

7. Seznam použité literatury 

(1) BLAHA, Z. - JIND	ICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finan�ní zdraví firmy. 2. vyd. 

Praha: Management Press, 1996. 159 s. ISBN 80-85603-80-2. 

(2) GRÜNVALD, R. a HOLE�KOVÁ, J. Finan�ní analýza a plánování podniku. 

1.dotisk druhého vydání. Praha: VŠE, 2001. 197 s. ISBN 80-7079-587-5. 

(3) HANUŠOVÁ, H. -  KOCMANOVÁ, A. Ú�etnictví. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 1998. 

230 s. ISBN 80-214-1270-4. 

(4) HOWARD A. Corporate credit analysis. Level 1, London: DC GARDNER 

TRAINING 2003. 

(5) KONE�NÝ, M. Finan�ní analýza a plánování. 9. vyd. Brno: Ing.Zden�k Novotný 

CSc., 2004. 101 s. ISBN 80-214-2564-4. 

(6) KONE�NÝ, M. - REŽ
ÁKOVÁ, M. Controlling. 2 vyd. Brno: PC-DIR, 2000.  

121 s. ISBN 80-214-1535-5. 

(7) KOVANICOVÁ, D. - KOVANIC, P. Poklady skryté v ú�etnictví II. díl  Finan�ní 

analýza ú�etních výkaz�. 3. vyd. Praha: Polygon, 1997. 288 s.  ISBN 80-85967-56-

1. 

(8) KOVANICOVÁ, D. - KOVANIC, P. Poklady skryté v ú�etnictví III. díl Finan�ní 

�ízení rozvoje podniku. 2. vyd. Praha: Polygon, 1997. 299 s. ISBN 80-85967-58-8. 

(9) KRÁLICEK, P. Základy finan�ního hospoda�ení. 1 vyd. Praha: Linde 1993. 110 s. 

ISBN 80-856-47-11-7. 

(10) MA	ÍK, M. Finan�ní analýza a plánování v obchodních podnicích.1. vyd. Praha: 

VŠE, 1996. 219 s. ISBN 80-7079-487-9. 

(11) REŽ
ÁKOVÁ, M. -  ZINECKER, M. Finan�ní management. 1.vyd. Brno: 

Novotný, 2002. 225 s. ISBN 80-214-2250-5. 



 79 

(12) R��KOVÁ, P. Finan�ní analýza metody,ukazatele,využití v praxi. 1.vydání 

Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 120 s. ISBN 978-80-247-1386-1. 

(13) SEDLÁ�EK, J. Ú�etní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press,  

2001. 212 s. ISBN 80-7226-562-8. 

(14) SOLA	 J. Rozbor výkonnosti firmy. 2.p�epracované vydání Brno: Ing.Zden�k 

Novotný, 2003. 173 s. ISBN 80-214-2515-6. 

(15) STROUHAL J. Finan�ní �ízení firmy v p�íkladech. Brno: Computer Press, 2006. 

178 s. ISBN 80-251-0913-5. 

(16) SÚVOVÁ, H. a kol.Finan�ní analýza v �ízení podniku, v bance a na po�íta�i. 

1.vydání Praha: Bankovní institut a.s., 1999. 662 s. ISBN 80-7265-027-0. 

(17) VALACH J. a kolektiv Finan�ní �ízení podniku. Praha: ECOPRESS, 1997. 247 s. 

ISBN 80-901991-6-X. 

(18) YOUNG S.D. and O’BYRNE S.F. EVA and Value Based Management. 

Singapour: Mc Graw Hill  2001. 

(19) VACÍK E. Vlastní a cizí kapitál. Finan�ní management, 2006, �.8, s.22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

Seznam tabulek 
 
Tabulka �.1: Vlastnická struktura firmy 

Tabulka �.2: Odb�ratelé 

Tabulka �.3:Horizontální analýza aktiv spole�nosti 

Tabulka �.4:Vertikální analýza aktiv 

Tabulka �.5: Z�statková hodnota dlouhodobého majetku 

Tabulka �.6: Ob�žná aktiva firmy a jejich procentuální zastoupení 

Tabulka �.7: Struktura zásob spole�nosti 

Tabulka �.8: V�ková struktura pohledávek z obchodních vztah� 

Tabulka �.9: Struktura finan�ního majetku firmy 

Tabulka �.10: Horizontální analýza pasiv spole�nosti 

Tabulka �.11: Vertikální analýza pasiv spole�nosti 

Tabulka �.12: P�ehled o zm�nách vlastního kapitálu 

Tabulka �.13: Odložená da� 

Tabulka �.14: Analýza zm�ny z�statku odložené dan� 

Tabulka �.15: Krátkodobé závazky dle splatnosti 

Tabulka �.16: Finan�ní deriváty 

Tabulka �.17: Bankovní úv�ry 

Tabulka �.18: Vývoj hodnot výkaz� zisku a ztráty (horizontální analýza) 

Tabulka �.19: Vývoj hodnot výkaz� zisku a ztráty (vertikální analýza) 

Tabulka �.20: Struktura a vývoj tržeb 

Tabulka �.21: Tržby dle jednotlivých divizí 

Tabulka �.22: Osobní náklady r.2005 

Tabulka �.23: �istý pracovní kapitál 

Tabulka �.24: �istý pen�žn� pohledávkový fond 



 81 

Tabulka �.25: Vývoj cash flow 

Tabulka �.26: Vývoj ukazatel� rentability 

Tabulka �.27: Vývoj ukazatel� aktivity 

Tabulka �.28:Vývoj ukazatel� zadluženosti 

Tabulka �.29: Vývoj ukazatel� likvidity 

Tabulka �.30: Hodnoty pro výpo�et provozních ukazatel� 

Tabulka �.31: Vývoj provozních ukazatel� 

Tabulka �.32: QUICKTEST 

Tabulka �.33: Vyhodnocení dle metody QUICKTEST 

Tabulka �.34: Z-scóre 

Tabulka �.35: IN01 

 

Seznam graf� 

Graf �.1: Struktura náklad� spole�nosti 

Graf �.2: Struktura aktiv firmy 

Graf �.3: Struktura hmotného majetku spole�nosti 

Graf �.4: Vývoj ob�žných aktiv  

Graf �.5: Struktura ob�žných aktiv k 31.12.2005 

Graf �.6: Struktura pasiv firmy 

Graf �.7: Struktura vlastního kapitálu v roce 2005 

Graf �.8: Struktura tržeb v roce 2005 

Graf �.9: Vývoj p�idané hodnoty v závislosti na vývoj tržeb 

Graf �.10: Struktura výsledku hospoda�ení v letech 2002-2005 

Graf �.11: Vývoj ukazatele �PK 2002-2005 

Graf �.12: Vývoj cash flow 



 82 

Graf �.13: Vývoj ukazatel� rentability 2002-2005 

Graf �.14: Vývoj ukazatel� aktivity (DO zásob,závazk� a pohledávek) 

Graf �.15: Vývoj ukazatele celkové zadluženosti 2002-2005 

Graf �.16: Vývoj ukazatel� likvidity 2002-2005 

Graf �.17: Vývoj ukazatele nákladovosti 

Graf �.18: Vývoj ukazatele mzdové náro�nosti 

 

Seznam obrázk� 

Obrázek �.1: Výrobní závod v T�inci 

 
 
Seznam p�íloh    
 
P�íloha �.1: Rozvaha za období 2002-2005 

P�íloha �.2: Výkaz zisku a ztráty za období 2002-2005 

P�íloha �.3: Cash flow za období 2002-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P�íloha �.1             
                
  ROZVAHA       XYZ, a.s.    

  v plném rozsahu          
              

  k datu          

  31.12.2005          

  (v tisících K�)             
                

    31.12.2005 
31.12.200

4 
31.12.200

3 31.12.2002 

    Brutto Korekce Netto Netto Netto Netto 

  AKTIVA CELKEM 1 435 345 -226 599 1 586 256 1 343 191 1 211 614 1 000 330 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál             

B. Dlouhodobý majetek 674 774 -202 328 472 446 569 444 504 801 284 354 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 71 962 -33 507 38 455 30 536 26 307 39 140 

1. Z�izovací výdaje             

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje             

3. Software 27 595 -20 281 7 314 11 049 14 059 16 181 

4. Ocenitelná práva 38 596 -8 799 29 797 17 919 11 256 22 666 

5. Goodwill             

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 4 987 -4 427 560 961 496   

7. Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek 784   784 607 496 293 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek             

II. Dlouhodobý hmotný majetek 475 713 -133 778 341 935 384 118 343 589 188 485 

1. Pozemky 21 911   21 911 21 838 16 998 4 781 

2. Stavby 247 940 -71 638 176 302 186 913 172 097 92 614 

3. 
Samostatné movité v�ci a soubory movitých 
v�cí 200 126 -60 661 139 465 158 725 136 391 70 095 

4. P�stitelské celky trvalých porost�             

5. Základní stádo a tažná zví�ata             

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek         10 871 16 376 

7. Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek 5 571 -1 479 4 092 4 876 3 834 4 279 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 165   165 11 766 3 398 340 

9. Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku             

III. Dlouhodobý finan�ní majetek 127 099 -35 043 92 056 154 790 134 905 56 729 

1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách 93 099 -35 043 58 056 154 790 133 854 56 729 

2. 
Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným 
vlivem             

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly             

4. 
P�j�ky a úv�ry ovládaným a �ízeným osobám 
a ú�etním jednotkám pod podstatným vlivem             

5. Jiný  dlouhodobý finan�ní majetek             

6. Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek             

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan�ní 
majetek 34 000   34 000   1 051   

C. Ob�žná aktiva 739 773 -24 271 1 092 245 749 179 684 346 697 680 

I. Zásoby 158 610 -6 478 152 132 240 827 221 514 209 911 

1. Materiál 75 706 -4 397 71 309 118 461 105 809 96 810 

B



 

2. Nedokon�ená výroba a polotovary 6 878 -351 6 527 6 014 8 827 7 020 

3. Výrobky 54 371 -1 352 53 019 84 835 84 962 77 768 

4. Zví�ata             

5. Zboží 13 176 -378 12 798 20 056 21 593 23 023 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 8 479   8 479 11 461 323 5 290 

II. Dlouhodobé pohledávky       700     

1. Pohledávky z obchodních vztah�             

2. 
Pohledávky za ovládanými a �ízenými 
osobami             

3. 
Pohledávky za ú�etními jednotkami pod 
podstatným vlivem             

4. 
Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za 
ú�astníky sdružení             

5. Dohadné ú�ty aktivní             

6. Jiné pohledávky       700     

7. Odložená da�ová pohledávka             

III. Krátkodobé pohledávky 635 460 -17 793 617 667 489 673 459 352 464 931 

1. Pohledávky z obchodních vztah� 580 359 -17 793 562 566 435 915 381 118 341 315 

2. 
Pohledávky za ovládanými a �ízenými 
osobami 25 703   25 703 988 14 000 27 712 

3. 
Pohledávky za ú�etními jednotkami pod 
podstatným vlivem             

4. 
Pohledávky za spole�níky, �leny družstva a za 
ú�astníky sdružení             

5. Sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní             

6. Stát - da�ové pohledávky       38 390 37 650   

7. Ostatní poskytnuté zálohy 1 800   1 800 6 439     

8. Dohadné ú�ty aktivní 8 654   8 654 7 563 9 954 5 954 

9. Jiné pohledávky 18 944   18 944 378 16 630 89 950 

IV. Krátkodobý finan�ní majetek 322 446   322 446 17 979 3 480 22 838 

1. Peníze 804   804 879 726 484 

2. Ú�ty v bankách 321 642   321 642 17 100 2 754 22 354 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly             

4. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek             
D. 
I. �asové rozlišení 21 565   21 565 24 568 22 467 18 296 

1. Náklady p�íštích období 20 798   20 798 21 477 18 297 16 341 

2. Komplexní náklady p�íštích období             

3. P�íjmy p�íštích období 767   767 3 091 53 21 

4. Kursové rozdíly aktivní         4 117 1 934 

  Kontrolní �íslo 6 475 602 -906 396 6 323 459 5 348 196 4 823 989 3 983 024 



 

 
    31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

  PASIVA CELKEM 1 586 256 1 343 191 1 211 614 1 000 330 

A. Vlastní kapitál 881 425 708 507 532 743 367 099 

I. Základní kapitál 105 000 105 000 105 000 105 000 

1. Základní kapitál 105 000 105 000 105 000 105 000 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)         

3. Zm�ny základního kapitálu         

II. Kapitálové fondy 169 2 697   14 

1. Emisní ážio         

2. Ostatní kapitálové fondy 387 387     

3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a závazk� -218 2 310   14 

4. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní p�i p�em�nách         

III. Rezervní fondy, ned�litelný fond a ostatní fondy ze zisku 21 000 21 000 18 443 7 929 

1. Zákonný rezervní fond/Ned�litelný fond 21 000 21 000 18 443 7 929 

2. Statutární a ostatní fondy         

IV. Výsledek hospoda�ení minulých let 579 810 406 743 245 812 177 251 

1. Nerozd�lený zisk minulých let 579 810 406 743 245 812 177 251 

2. Neuhrazená ztráta minulých let         

V. Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období (+ - ) 175 446 173 067 163 488 76 905 

B.  Cizí zdroje 704 671 634 604 675 783 629 881 

I. Rezervy 3 199 340 4 117 1 934 

1. Rezervy podle zvláštních právních p�edpis�         

2. Rezerva na d�chody a podobné závazky         

3. Rezerva na da� z p�íjm�         

4. Ostatní rezervy 3 199 340 4 117   

5. Rezerva na kursové ztráty       1 934 

II. Dlouhodobé závazky 23 820 50 803 56 296 2 755 

1. Závazky z obchodních vztah�         

2. Závazky k ovládaným a �ízeným osobám         

3. Závazky k ú�etním jednotkám pod podstatným vlivem         

4. 
Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k ú�astník�m 
sdružení         

5. Dlouhodobé p�ijaté zálohy         

6. Vydané dluhopisy         

7. Dlouhodobé sm�nky k úhrad�         

8. Dohadné ú�ty pasivní         

9. Jiné závazky 22 263 33 300 39 350 1 850 

10. Odložený da�ový závazek 1 557 17 503 16 946 905 

III. Krátkodobé závazky 295 132 339 020 299 942 314 555 

1. Závazky z obchodních vztah� 227 303 287 531 252 764 289 007 

2. Závazky k ovládaným a �ízeným osobám         

3. Závazky k ú�etním jednotkám pod podstatným vlivem         

4. 
Závazky ke spole�ník�m, �len�m družstva a k ú�astník�m 
sdružení         

5. Závazky k zam�stnanc�m 7 941 7 414 6 138 5 158 

6. Závazky ze sociálního zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní 4 337 3 880 3 249 2 708 

7. Stát - da�ové závazky a dotace 4 040 1 276 12 453   

8. Krátkodobé p�ijaté zálohy 110 147   283 

9. Vydané dluhopisy         

10. Dohadné ú�ty pasivní 15 379 19 438 19 507 17 248 



 

11. Jiné závazky 36 022 19 334 5 831 151 

IV. Bankovní úv�ry a výpomoci 382 520 244 441 315 428 310 637 

1. Bankovní úv�ry dlouhodobé 83 360 52 920 69 322 103 865 

2. Krátkodobé bankovní úv�ry 299 160 191 521 246 106 206 772 

3. Krátkodobé finan�ní výpomoci         

C. I. �asové rozlišení 160 80 3 088 3 350 

1. Výdaje p�íštích období 142 60 152 241 

2. Výnosy p�íštích období 18 20     

3. Kursové rozdíly pasivní     2 936 3 109 

  Kontrolní �íslo 6 169 418 5 199 617 4 679 880 3 921 065 



 

 

P�íloha �. 2     
            

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY     
XYZ, a.s.   

  v druhovém �len�ní     
         
  období kon�ící k     

  31.12.2005    
  (v tisících K�)         
            

    období do období do období do období do 

     period to period to period to 

     
die periode 

bis 
die periode 

bis 
die periode 

bis 

    31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

I. Tržby za prodej zboží 236 084 204 874 119 813 329 708 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 157 227 131 256 72 044 270 438 

 + Obchodní marže 78 857 73 618 47 769 59 270 

II. Výkony 1 685 111 1 634 688 1 657 296 1 499 265 

1. Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb 1 718 704 1 633 955 1 648 164 1 458 687 

2. Zm�na stavu zásob vlastní �innosti -34 401 106 9 132 40 578 

3. Aktivace 808 627     

B. Výkonová spot�eba 1 399 634 1 303 166 1 294 523 1 251 277 

1. Spot�eba materiálu a energie 862 032 887 745 909 056 928 114 

2. Služby 537 602 415 421 385 467 323 163 

 + P�idaná hodnota 364 334 405 140 410 542 307 258 

C. Osobní náklady 178 359 153 229 128 099 107 166 

1. Mzdové náklady 130 307 111 652 93 036 78 128 

2. Odm�ny �len�m orgán� spole�nosti a družstva         

3. Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 44 457 38 297 32 059 26 829 

4. Sociální náklady 3 595 3 280 3 004 2 209 

D. Dan� a poplatky 2 479 916 873 945 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 61 364 39 662 23 259 32 321 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 283 661 12 937 19 053 16 636 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  236 536 2 746 3 082 4 518 

2. Tržby z prodeje materiálu 47 125 10 191 15 971 12 118 

F. 
Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 184 532 11 012 14 251 12 755 

1. Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku  142 755 1 149 880 832 

2. Prodaný materiál 41 777 9 863 13 371 11 923 

G. 
Zm�na stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních náklad� p�íštích období 58 108 5 290 5 230 -1 632 

IV. Ostatní provozní výnosy 50 437 55 563 25 072 1 424 

H. Ostatní provozní náklady 45 214 46 994 14 495 16 177 

V. P�evod provozních výnos�         

I. P�evod provozních náklad�         

* Provozní výsledek hospoda�ení 168 376 216 537 268 460 157 586 

VI. Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 305 000     1 622 

J. Prodané cenné papíry a podíly 269 097     1 622 

V



 

VII. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku         

1. 
Výnosy z podíl� v ovládaných a �ízených osobách a v 
ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem         

2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír� a 
podíl�         

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku         

VIII. Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku         

K. Náklady z finan�ního majetku         

IX. Výnosy z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�         

L. Náklady z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�         

M. 
Zm�na stavu rezerv a opravných položek ve finan�ní 
oblasti -9 586 -10 209 52 904 -2 093 

X. Výnosové úroky 1 849 788 2 643 4 862 

N. Nákladové úroky 11 356 9 665 15 433 21 376 

XI. Ostatní finan�ní výnosy 21 275 12 010 15 483 16 468 

O. Ostatní finan�ní náklady 23 145 16 846 13 210 23 088 

XII. P�evod finan�ních výnos�         

P. P�evod finan�ních náklad�         

* Finan�ní výsledek hospoda�ení 34 112 -3 504 -63 421 -21 041 

Q. Da� z p�íjm� za b�žnou �innost 27 647 39 939 43 931 51 375 
                 

1.  - splatná 43 377 39 478 37 832 38 372 

2.  - odložená -15 730 461 6 099 13 003 

** Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost 174 841 173 094 161 108 85 170 

XIII. Mimo�ádné výnosy 606   2 387 140 633 

R. Mimo�ádné náklady 1 27 7 148 898 

S. Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti         

1.  - splatná         

2.  - odložená         

* Mimo�ádný výsledek hospoda�ení 605 -27 2 380 -8 265 

T. 
P�evod podílu na  výsledku hospoda�ení spole�ník�m (+/-
)         

*** Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-) 175 446 173 067 163 488 76 905 

  Kontrolní �íslo 9 748 115 7 861 549 7 667 485 7 539 688 

 
 
 



 

P�íloha �.3     

            
  P�EHLED O PEN�ŽNÍCH     XYZ, a.s. 

  TOCÍCH (CASH FLOW)      

          

  období kon�ící k      

  31.12.2005      

  (v tisících K�)         

            

    
Období 

 do 
Období 

do 
Období  

do 
Období  

do 

          

    31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

P. Po�áte�ní stav pen�žních prost�edk� a pen�žních ekvivalent� 17 979 3 480 22 838 5 421 

  Pen�žní toky z hlavní výd�le�né �innosti (provozní �innost)       0 

Z. Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost p�ed zdan�ním 202 488 213 033 205 039 81 652 

A.1. Úpravy o nepen�žní operace 30 930 43 645 95 182 58 994 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 62 721 39 662 23 259 32 321 

A.1.2. Zm�na stavu opravných položek a rezerv  48 605 -4 919 58 134 5 300 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -93 781 -1 597 -2 202 4 859 

A.1.4. Výnosy z dividend a podíl� na zisku         

A.1.5. Nákladové a výnosové úroky 9 507 8 877 12 790 16 514 

A.1.6. Opravy o ostatní nepen�žní operace 3 878 1 622 3 201   

A.* 
�istý provozní pen�žní tok p�ed zm�nami pracovního 
kapitálu 233 418 256 678 300 221 140 646 

A.2. Zm�na stavu pracovního kapitálu 12 284 38 275 -77 956 58 918 

A.2.1. Zm�na stavu pohledávek a �asového rozlišení aktiv -27 674 -45 258 -18 232 3 142 

A.2.2. Zm�na stavu závazk� a �asového rozlišení pasív -49 505 109 658 -44 403 24 434 

A.2.3. Zm�na stavu zásob 89 463 -26 125 -15 321 31 342 

A.2.4. Zm�na stavu krátkodobého finan�ního majetku         

A.** 
�istý provozní pen�žní tok p�ed zdan�ním a mimo�ádnými 
položkami 245 702 294 953 222 265 199 564 

A.3. Vyplacené úroky -11 356 -9 665 -15 433 -21 376 

A.4. P�ijaté úroky 337 788 2 643 4 862 

A.5. Zaplacená da� z príjm� za b�žnou �innost -39 066 -51 894 -41 790 -35 773 

A.6. P�íjmy a výdaje spojené s mimo�ádnými ú�etními p�ípady 861 -27 6 380 -8 266 

A.7. P�ijaté dividendy a podíly na zisku         

A.*** �istý pen�žní tok z provozní �innosti 196 478 234 155 174 065 139 011 

  Pen�žní toky z investi�ní �innosti       0 

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -152 926 -160 485 -251 929 -144 454 

B.2. P�íjmy z prodeje stálých aktiv 109 374 2 746 3 292 16 636 

B.3. P�j�ky a úv�ry sp�ízn�ným osobám 24 715 12 327 -80   

B.*** �istý pen�žní tok z investi�ní �innosti -18 837 -145 412 -248 717 -127 818 

  Pen�žní toky z finan�ních �inností       0 

C.1. Zm�na stavu závazk� z financování 126 826 -74 244 55 294 6 224 

C.2. Dopady zm�n vlastního kapitálu         

C.2.1. Pen�žní zvýšení základního kapitálu       0 



 

 
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole�ník�m       0 

C.2.3. Další vklady pen�žních prost�edk� spole�ník�       0 

C.2.4. Úhrada ztráty spole�níky       0 

C.2.5. P�ímé platby na vrub fond�       0 

C.2.6. Vyplacené dividendy       0 

C.*** �istý pen�žní tok z finan�ní �innosti 126 826 -74 244 55 294 6 224 

F. �istá zm�na pen�žních prost�edk� a pen�žních ekvivalent� 304 467 14 499 -19 358 17 417 

R. Kone�ný stav pen�žních prost�edk� a pen�žních ekvivalent� 322 446 17 979 3 480 22 838 

 


