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Anotace 

 

Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci ve společnosti Vinium a.s. Práce 

obsahuje teoretickou a praktickou část, ve které jsou aplikovány vybrané metody 

finanční analýzy. Na základě finanční analýzy, která je provedena v období 2004 až 

2007, jsou navržena doporučení vedoucí ke zlepšení finanční situace v budoucích 

letech. 

 

 

 

Annotation 

 

The bachelor thesis evaluates the financial situation of the company Vinium, a.s and 

proposals to its improvement. This bachelor work contains theoretical and practical part 

with application selected methods of financial analysis. On the basis of financial 

analysis in the time period of 2004-2007 are proposed recommendations to improve the 

financial situation in future years. 
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Úvod 

 

 Základní cíl každého podniku by měl být růst bohatství majitele či vlastníků, 

tedy zhodnocování vloženého kapitálu. Toho se dosáhne zajištěním dlouhodobé 

maximalizace tržní hodnoty podniku. Mezi dílčí cíle se řadí trvalá likvidita a rentabilita 

vlastního kapitálu. To vše vede k finanční stabilitě podniku. 

 

 Tato bakalářská práce si klade za úkol zhodnotit finanční situaci firmy 

Vinium.a.s., která se zabývá výrobou a prodejem vína. Práce je rozdělena na dvě části - 

teoretickou a praktickou. Teoretická část je o seznámení s vybranými metodami 

finanční analýzy, které dopomohou posoudit finanční zdraví podniku. V části praktické 

pak zvolené metody aplikuji na samotnou firmu. Získané výsledky zhodnotím a 

následně nastíním návrh a postup ke zlepšení finanční situace. 

 

 Veškeré rozhodování o financích ve firmě by mělo být tedy podloženo finanční 

analýzou, jejíž hlavní funkcí je komplexní posouzení úrovně finanční situace podniku 

v minulosti a současnosti. Díky ní je možné předvídat a připravit se na finanční rizika či 

problémy v budoucnosti. Umožňuje zachytit také slabá místa podniku, a pokud je to 

ještě možné, je omezit. Stejně tak dokáže určit silné stránky firmy a využít je ve svůj 

prospěch. 

 

 Výstupem by měl být návrh na zlepšení finanční situace podniku, který se pak 

může zakomponovat do operativního a strategického řízení společnosti. Finanční 

analýza je prováděna v letech 2004 - 2007 na základě účetních výkazů z výročních 

zpráv společnosti. 

 

 



 

1 Vymezení problému, cíle práce

 

1.1 Charakteristika analyzovaného podniku
 

1.1.1 Základní informace o podniku
 

Obchodní jméno:  

Sídlo:    

Datum vzniku společnosti: 

IČO:    

Právní forma:   

Statutární orgán:  

 

Předmět podnikání: 

 

-  výroba vína a nealkoholický

-  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

-  laboratorní služby v oboru vina

-  mytí a desinfekce nádob na potraviná

-  činnost organizačních a ekonomických poradc

-  služby v oblasti administrativní správy a

u fyzických a právnických osob

-  vedení účetnictví, vedení da
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Vymezení problému, cíle práce 

Charakteristika analyzovaného podniku 

Základní informace o podniku 

 VINIUM a.s. 

 Hlavní 666, Velké Pavlovice, 691 06 

čnosti:  2. května 1992 

 469 00 195 

 akciová společnost 

 představenstvo 

výroba vína a nealkoholických nápojů 

elem jeho dalšího prodeje a prodej 

laboratorní služby v oboru vinařství 

mytí a desinfekce nádob na potravinářské výrobky 

ních a ekonomických poradců 

oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodá

právnických osob 

etnictví, vedení daňové evidence    

 

 hospodářské povahy 
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1.1.2 Historie podniku 
 

 I když společnost v dnešní podobě a právní formě byla založena v roce 1992, tak 

její historie sahá až do roku 1936, kdy ve Velkých Pavlovicích bylo založeno vinařské 

družstvo VINOPA. Ke sdružování do družstev tehdy vedla vinaře z Velkých Pavlovic a 

okolí především snaha posílit svoji pozici na tuzemském trhu, zvýšit kredit a v 

neposlední řadě také rentabilitu domácího vinařství.  

 

 Družstva jako taková byla v té době specifická v tom, že vůbec nerozlišovala 

pojmy „majitel“ a „zákazník“, nýbrž si vystačilo se členy družstva, ze kterých bylo 

vybíráno vedení. 

 

 V roce 1950 v rámci nařízení o sjednocování se VINOPA spojila 

s konkurenčním velkopavlovickým družstvem. Díky tomuto rozhodnutí byly položeny 

základy velkovýrobní formy vinohradnictví. V roce 1952 došlo ke znárodnění všech 

družstev, a tak se VINOPA stala součástí Českomoravských vinařských závodů.  

 

 Roku 1969 vznikly Moravské vinařské závody a velkopavlovický závod se stal 

jejich nedílnou součástí. V roce 1990, po rozpadu MVZ, vznikl samostatný státní 

podnik a v roce 1992 byl přetransformován na akciovou společnost. 

 

 

1.1.3  Současnost 
 

 Společnost sídlí v samém centru moravských vinařských oblastí - ve Velkých 

Pavlovicích. Firma si zakládá svou image na bohaté historii a výrobě produktu z  

přírodních zdrojů, které se nachází v podoblastech Velkopavlovické, Mikulovské, 

Znojemské a Slovácké. V současnosti je firma se sedmiprocentním zastoupením na trhu 

s vínem jedním z největších výrobců tichých vín a proto je snahou udržovat co nejvyšší 

kvalitu produkce. Výsledkem je pak pobírání celé řady cen na prestižních soutěžích.  
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 V roce 2007 akcie společnosti skoupila finanční skupina Prosperita. Majoritním 

vlastníkem společnosti se staly České vinařské závody, které přesunuly kompletní 

stáčení vín z východočeského Žamberku právě do Velkých Pavlovic.  

 

 

1.1.4  Obchodní činnost 
 

 Vinium a.s. vyrábí své produkty z přírodních zdrojů, tedy révy vinné. Suroviny 

nakupuje a následně zpracovává od drobných vinohradníků nebo je dováží ze 

sousedních států jako je Rakousko a Slovensko nebo vzdálenější Maďarsko. Hlavním 

předmětem podnikání je tedy nákup a zpracování hroznů pro výrobu a prodej 

odrůdových a známkových vín. Dále pak společnost nabízí laboratorní služby rovněž 

v oboru vinařství. 

 

 

1.1.5  Zákazníci a konkurence 
 

 Největším odběratelem společnosti Vinium, a.s. jsou smluvně svázané obchodní 

řetězce, takže hlavním trhem je celá česká republika. Dalším odběratelem jsou drobní 

živnostníci a gastronomický trh.  

 

 Vzhledem ke vstupu České Republiky do Evropské Unie se konkurence 

několikanásobně zvýšila. Je velmi těžké se bránit levnému dovozu vín ze zahraničí. 

Také samotná domácí konkurence je na vysoké úrovni a bude velmi těžké vydobýt si 

pozice, která měla společnost ještě před několika málo lety. 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

Účetní úsek 

Hlavní účetní 

Finanční ředitel 

Mistr výroby 

Sklepmistr 

Hlavni technolog 

ASM - regionální manager 

Key account manager 

Office manager 

Výrobní ředitel Obchodní ředitel 

Generální ředitel 

Představenstvo 

Obchodní oddělení 

Obchodní zástupci 

Pro obchodní řetězce 

Pro nezávislý trh 

Obrázek 1 - Organizační struktura firmy Vinium, a.s.  

1.1.6  Organizační struktura 
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1.2 Vymezení problému, stanovení cílů bakalářské práce 
 

 V posledních letech společnost procházela značnou nestabilitou a to z důvodů 

častých změn ve vedení nebo dokonce změnou samotných vlastníků. Od roku 2007 

společnost vlastní finanční skupina Prosperita, jenž se odhodlala k řadě investicím, které 

pomohly k inovaci technologií ve společnosti. Také díky těmto investicím se firma 

nenachází v zisku. 

 

 V mé bakalářské práci se pokusím zjistit, zda jen investice jsou jediným 

důvodem, proč se společnost nachází v neziskových hodnotách. Ke zhodnocení finanční 

situace mi pomohou vybrané metody finanční analýzy. Na základě vyvozených závěrů 

se pokusím o formulaci určitých návrhů, které by firmě měly pomoci v budoucnu 

stabilizovat finanční hospodaření. 

 

 Finanční analýza se bude vztahovat na období 2004 - 2007.  

 

 

2 Teoretická východiska řešení, poznatky z literatury  

 

2.1  Finanční analýza 
 

 Finanční analýza patří k nejdůležitějším nástrojům finančního řízení. Za pomoci 

specifických metodických postupů posuzuje minulý a současný stav finančního zdraví 

podniku a snaží se předpovědět finanční situaci v budoucnu. Hlavním úkolem je tedy 

poskytnout managementu podniku dostatek kvalitních podkladů a informací, které jsou 

využívány pro různá operativní, taktická i strategická rozhodnutí. Důležitý předpoklad 

pro správné fungování finanční analýzy je pravidelnost jejího provádění. Včasné 

vymezení problému může pomoci zabránit potížím, do kterých by se firma mohla dostat 

v blízké i vzdálené budoucnosti. 

[8]  
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2.2  Uživatelé finanční analýzy 
 

• investoři (akcionáři, společníci) 

 Podle finanční analýzy se rozhodují, do kterého podniku vloží svůj kapitál. 

Jejich zájem je především o stabilitu podniku a jeho další rozvoj, i o míru rizika a míru 

zhodnocení vloženého kapitálu. 

 

• majitelé podniku 

 Ověřují si, zda investované prostředky do firmy jsou náležitě zhodnocovány a 

řádně využívány. Jejich prioritní zájem je především o ukazatele tržní hodnoty firmy a 

ukazatel výnosnosti. Sledují rovněž stav peněžních toků. Pomocí těchto ukazatelů 

následně hodnotí práci manažerů podniku. 

 

• manažeři podniku 

 Informace užívají pro svá operativní i strategická rozhodování o podniku. 

Zajímají se také o vývoj finanční situace konkurenčních firem či obchodních partnerů. 

 

• banky a jiní věřitelé 

 Sledují především solventnost, likviditu podniku, hodnotí výnosnost podniku 

v dlouhodobém horizontu s cílem zajistit schopnost tvorby peněžních prostředků a 

úhrady přijatých závazků včetně dohodnutých úroků. 

 

• obchodní partneři, (zákazníci, dodavatelé) 

 Zákazníci mají zájem především na dlouhodobé stabilitě podniku, aby v případě 

bankrotu neměli problémy se zajištěním vlastní výroby. Dodavatelé se prostřednictvím 

finanční analýzy ověřují reálnost plnění uzavřených smluv a na tomto základě si 

vybírají nejvhodnější odběratele. 

 

• konkurenti  

 Využívají informace pro srovnání s vlastními výsledky a k odhalení silných a 

slabých stránek konkurenčních podniků 
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• státní orgány 

 Finanční údaje jsou potřebné pro formulování hospodářské politiky státu, 

kontrolu plnění daňových a jiných odvodových povinností a také pro statistické účely. 

 

• burzovní makléři 

 Průběžné informace o finanční situaci potřebují pro rozhodování o obchodech na 

burze s cennými papíry. 

 

• zaměstnanci 

 Mají přirozený zájem na prosperitě a finanční stabilitě svého podniku. 

 

[13] 

 

 

2.3  Zdroje vstupních dat 
 

 Kvalita výstupů z finanční analýzy do značné míry závisí na kvalitě a 

komplexnosti použitých vstupních informací. V dnešní době je možno využít různé 

informační zdroje, ale základem zůstává čerpání dat z účetních výkazů. Ty se dají 

rozdělit na dvě základní části: 

 

Finanční účetní výkazy 

 Poskytují informace zejména externím uživatelům. Je možné je označit jako 

základ všech informací pro finanční analýzu podniku. Jde o veřejně dostupné informace 

a každá firma je povinna tyto údaje minimálně jednou za rok zveřejňovat. 

 

Vnitropodnikové účetní výkazy 

 Nemají právně závaznou úpravu a vycházejí z vnitřních potřeb každé firmy. 

Díky častějšímu sestavování vedou ke zpřesnění finanční analýzy a umožní eliminovat 

riziko odchylky od skutečnosti. 
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 Aby bylo možno začít úspěšně zpracovávat finanční analýzu, jsou potřeba 

zejména základní účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz o pohybu 

peněžních prostředků - cash-flow. 

[6] 

 

Rozvaha 

 Rozvaha (bilance) poskytuje statický pohled na majetek podniku. Základní 

funkcí je k určitému datu poskytnout přehled o majetku podniku (aktivech), jeho 

struktuře a finančním krytí majetku (pasivech a vlastním kapitálu). Zachycuje tedy 

finanční situaci podniku a slouží pro její řízení. Nepodává však informace o tvorbě 

hospodářského výsledku. Sestavuje se v podnicích minimálně jednou ročně, v některých 

firmách třeba i jednou za měsíc. 

[11] 

 

Výkaz zisků a ztrát 

 Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) říká, co se během roku dělo s příjmy a výdaji a 

jasně ukazuje, jak byl podnik řízen. Výsledovka uvádí čistý zisk či ztrátu, které podnik 

během roku dosáhl. V daném roce zaznamenává jak vyfakturované tržby, tak 

fakturované výdaje spojené s těmito tržbami. V podnicích se sestavuje zpravidla jednou 

za rok. 

[12] 

 

Výkaz o pohybu peněžních prostředků 

 Cash - flow se může charakterizovat jako pohyb peněžních prostředků v 

podniku, tedy jejich přírůstek a úbytek za určité období. Charakterizuje tedy změnu 

stavu peněžních prostředků a příčiny této změny. Cash-flow obvykle rozlišujeme 

z provozní, investiční a finanční činnosti 

[11] 
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2.4 Metody finanční analýzy 
 

 U finanční analýzy je možno využít dva přístupy k hodnocení ekonomické 

situace, fundamentální a technickou analýzu. Fundamentální analýza je založena na 

vzájemných souvislostech ekonomických procesů a odvozuje závěry bez 

algoritmizovaných postupů. 

 Technická analýza zase ke své aplikaci využívá matematické, matematicko-

statické a další algoritmizované metody. 

 

 Pro finanční analýzu se využívá zejména analýza technická, u které se dají 

vyčlenit dvě skupiny metod, metody elementární a metody vyšší. Metody vyšší se však 

ve firmách běžně nevyužívají, a to z důvodů vyšší náročnosti jak v oblasti matematické, 

tak i teoretické. Navíc je k nim zapotřebí kvalitní software. Pro tuhle práci je tedy 

vhodné použít metodu elementární.  

[6] 

 

Finanční analýza využívá velké množství ukazatelů, ze kterých jsem vybral následující: 

 

Analýza absolutních ukazatelů 

- Horizontální analýza rozvahy 

- Vertikální analýza rozvahy 

 

Analýza rozdílových ukazatelů 

- Čistý pracovní kapitál  

- Čisté pohotové prostředky 

- Čistý peněžní majetek 

 

Analýza poměrových ukazatelů 

- Ukazatele likvidity 

- Ukazatele zadluženosti  

- Ukazatele rentability 

- Ukazatele aktivity  
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Analýza soustav ukazatelů 

- Z-skóre: Altmanův model finančního zdraví 

- Index IN 05  

- Quick test 

- DuPontův diagram 

 
 

2.5 Analýza absolutních ukazatelů 
 
 K posouzení téhle analýzy se využívá jednotlivých údajů a hodnot zjištěných 

přímo v rozvaze. Těmto hodnotám se říká absolutní (nebo také stavové) ukazatelé, které 

se využívají zejména k analýze trendů a procentní analýze položek rozvahy. 

 

2.5.1 Horizontální analýza (analýza trendů) 
 

 Horizontální analýza absolutních ukazatelů poměřuje, jak se meziročně změnila 

konkrétní položka rozvahy. Pro větší přesnost je nutné zvolit dostatečně dlouhého 

časového období. Absolutní výše udává konkrétní sumu a relativní výše je vyjádřena 

v procentech a slouží pro mezipodnikové porovnání. Výsledek poskytuje informace o 

vývoji jednotlivých finančních položek a nastiňuje vývoj v budoucnu. 

 

Absolutní změna = běžné období - minulé období 

 

Procentní změna =  běžné období � minulé období
minulé období � 100 

 

 [8] 
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2.5.2  Vertikální analýza (procentní analýza položek) 
 

 Vertikální analýza absolutních ukazatelů porovnává jednotlivé položky účetních 

výkazů k celkové sumě aktiv či pasiv. Usnadňuje tak srovnatelnost účetních výkazů 

s předchozím obdobím. Posuzujeme u ní tedy procentuální zastoupení položek na celku.  

 

Procentuální podíl = 
������� �� �ěž�é �����í

������á ������ �� �ěž�é �����í  x  100 

 

Změna struktury =  � ������� �� �ěž�é �����í
������á ������ �� �ěž�é �����í � ������� �� �����é �����í

������á ������ �� �����é �����í�  x  100 

[6], [8] 

 
 
 

2.6  Analýza rozdílových ukazatelů 
 

 Rozdílové ukazatelé zachycují rozdíly mezi souhrnem určitých položek 

krátkodobých aktiv a souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv. 

 

2.6.1  Čistý pracovní kapitál 
 

 Nejčastěji používaný rozdílový ukazatel. Bezprostředně souvisí s financováním 

oběžného majetku - tedy s běžným, krátkodobým financováním. Napomáhá určit 

optimální výši každé položky a vhodný způsob financování oběžných aktiv. 

 Můžeme na něj nahlížet ze dvou pohledů – z pozice manažera nebo investora: 

 

Manažerský přístup  

ČPK = oběžná aktiva – cizí krátkodobý kapitál 

Zde se může ČPK chápat jako určitý volný fond finančních prostředků. 

 

Investorský přístup  

ČPK = dlouhodobá pasiva – stálá aktiva 

V tomto případě je ČPK běžně pracující dlouhodobý kapitál. 
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2.6.2  Čisté pohotové prostředky 
 

 Ukazatel ČPP zobrazující okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých 

závazků je často hodnocen bankami. Může však být ovlivněn časovým posunem plateb. 

 

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky 

 

2.6.3  Čistý peněžní majetek 
  

 ČPM nebo také čistý peněžně-pohledávkový finanční fond je střední cestou mezi 

oběma zmíněnými rozdílovými ukazateli. Při výpočtu se vylučují také zásoby. 

 

ČPM = oběžná aktiva – zásoby – krátkodobé závazky 

[4] 

 

2.7 Analýza poměrových ukazatelů 
 

 Poměrové ukazatelé vznikají jako podíl dvou absolutních ukazatelů a jsou 

základem každé finanční analýzy. Umožňují srovnání určitého podniku s jinými 

podniky nebo s odvětvovým průměrem. Poměrových ukazatelů je velmi mnoho, pro 

svou práci jsem vybral následující: 

Ukazatele likvidity - ukazují schopnost podniku uspokojit své závazky 

Ukazatele aktivity - zobrazují schopnost podniku využívat své zdroje 

Ukazatele zadluženosti - měří rozsah, v jakém je podnik financován cizím kapitálem 

Ukazatele rentability - měří celkovou výnosnost 

 [10] 

 

 

2.7.1 Ukazatele likvidity 
  

 Jednou ze základních podmínek existence účetní jednotky je schopnost uhradit 

své závazky (solventnost) a právě ukazatele likvidity nám ukazují, zda je podnik 
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solventní. Aby firma dokázala splatit závazky v okamžiku jejich splatnosti, musí mít 

určitou část svých aktiv ve vysoce likvidní formě, tedy v takové formě, která je rychle 

přeměnitelná na peníze.  

[8] 

 

 Při analýze likvidity jednotlivé ukazatele poměřují to, čím je možno platit s tím, 

co je nutné zaplatit. Do jmenovatele se vždy vkládají krátkodobé závazky a do čitatele 

různé složení oběžných aktiv. Dle různých modifikací těchto oběžných aktiv 

rozlišujeme likviditu na tři stupně. 

 

Okamžitá likvidita (OL) – likvidita 1. Stupn ě 

 Představuje nejužší vymezení likvidity. Do čitatele se dosazují peníze 

v hotovosti a na běžných účtech a obvykle také jejích ekvivalenty (cenné papír, šeky, 

apod.) 

 Doporučená hodnota pro OL: 0,2 – 0,5 

 

OL = 
� !"!č!í #"$%&%'

'(á&')*)+é závazky 

 

[4] 

 

Pohotová likvidita (PL) – likvidita 2. Stupně 

 Nejčastěji užívaný ukazatel likvidity. Pro PL platí, že čitatel by měl být stejný 

jak jmenovatel, tedy poměr 1:1. Při tomto poměru by podnik byl schopen se vyrovnat se 

svými závazky, aniž by musel prodávat své zásoby. 

 Doporučená hodnota pro PL: neměla by klesnout pod 1 → problémy s 

likviditou 

 

PL = 
)+ěž!á "'& 1"23á4)+5

'(á&')*)+é závazky  

 

[6] 
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Běžná likvidita (BL) – likvidita 3. Stupn ě 

 BL vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil veškerá svá oběžná aktiva na hotovost. Ukazuje tedy, kolikrát pokrývají 

oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, nebo také kolika jednotkami oběžných 

aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků 

 Doporučené hodnoty pro BL:  1,5 – 2,5 

 

BL = 
)+ěž!á "'& 1"

'(á&')*)+é závazky 

 

[6] 

 
 
 

2.7.2 Ukazatele aktivity 
 

 Ukazatel aktivity měří, jak podnik efektivně hospodaří se svými aktivy. Pokud 

jich má více, než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Má-li jich 

však málo, přichází o tržby, které by mohl získat.  

 

Obrat stálých aktiv (OSA) 

 OSA měří, jak efektivně podnik využívá budov, strojů, zařízení a jiných stálých 

aktiv. Důležitý ukazatel při úvahách o nových investicích.  

 

OSA = 
�6ž�7

8�á�á ������ 

 

Obrat celkových aktiv (OCA) 

 Uvádí, kolikrát se celková aktiva obrátí v tržby. Pokud je hodnota menší jak 1,6, 

tak to značí nízkou podnikatelskou aktivitu nebo nevyužívání firemního majetku. Pokud 

je hodnota větší než 3, tak má firma problém s nedostatkem majetku. 

 

OCA = 
�6ž�7

������á ������ 
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Obrat zásob (OZ) 

 Ukazatel udává počet obrátek zásob za sledované období. Dělime–li 360 počtem 

obrátek, dostaneme dobu obratu zásob ve dnech.  

 

OZ = 
�6ž�7

96ů�ě6�á �á8��� 

 

 

Doba obratu pohledávek (DOP) 

 DOP ukazuje průměrnou dobu, po kterou musí podnik v průměru čekat, než 

obdrží platby za prodané zboží. Zájem je o co nejkratší dobu inkasa. 

 

DOP = 
9�:���á��7

6�č�í �6ž�7/<=> 

 

 

Doba obratu závazků (DOZ) 

 DOZ ukazuje průměrný časový úsek od nákupu zboží až po jeho zaplacení. 

Srovnává se jak s konkurencí, tak s interními předpisy firmy.  

 

DOZ = 
�á����7 �ůč� ���������ů�

6�č�í �6ž�7/<=>  

[10] 

 

 

2.7.3 Ukazatele zadluženosti 
 

 Zadluženost znamená, že podnik používá k financování své činnosti cizí zdroje, 

tedy dluh. Ukazatele zadluženosti využívají především údaje v rozvaze. Porovnávají 

rozvahové položky a na jejich základě zjistí, v jaké rozsahu jsou aktiva podniku 

financována cizími zdroji. 
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Celková zadluženost 

 Základní ukazatel zadluženosti. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku.  

 

Zadluženost = 
������é ?á@A?BC
������á ������   x  100 

 

Míra samofinancování 

 Také jako koeficient samofinancování. Vyjadřuje proporci, v jaké jsou aktiva 

podniku financována penězi vlastníků. Používá se pro hodnocení hospodářské i finanční 

stability podniku a je řazen mezi nejdůležitější ukazatele celkové finanční situace 

podniku. V České republice platí pravidlo 1:1, takže součet hodnot ukazatelů 

zadluženosti a míry financování je roven 100 %. 

 

Míra samofinancování = 
���8��í D�ě�í

������á ABEF@A x 100 

 

Finanční páka 

 Převrácená hodnota míry samofinancování. Má velký vliv při hodnocení 

výnosnosti prostřednictvím pyramidových ukazatelů.  

 

Finanční páka = 
������á ABEF@A
���8��í D�ě�í  x 100 

 

Úrokové krytí  

 Využívá se při hodnocení přiměřenosti zadluženosti podniku z pohledu jejího 

dopadu na zisk. Vyjadřuje tedy, kolikrát vytvořený zisk před odpočtem úroků a daní, 

převyšuje úrokové platby. 

 

Úrokové krytí = 
��8� 9ř�� ����ě�í� � ú6��7

������é ú6��7  

[13] 
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2.7.4 Ukazatele rentability 
 

 Ukazatele jsou též označovány jako ukazatele výnosnosti, popřípadě 

profitability. Je to rozhodující ukazatel, protože měří efektivnost vloženého kapitálu. 

Vyjadřuje závislost mezi výsledkem hospodaření a vloženým kapitálem.  Rentabilita je 

měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisky použitím 

investovaného kapitálu. Je to tedy forma vyjádření míry zisku z podnikání. 

Rentabilita je obecně vyjadřována jako poměr zisku k částce vloženého kapitálu (ROI). 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

 Pomocí ROA vyjadřujeme celkovou efektivnost firmy a její produkční sílu. 

Odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly 

podnikatelské činnosti financovány. Finanční struktura je v tomto případě irelevantní, 

hodnotí se schopnost reprodukce kapitálu. 

 

ROA =  
��8�

������ý ��9��á� 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

 Na tento ukazatel je potřeba nahlížet z pohledu strany pasiv v rozvaze, kdy ve 

jmenovateli budou kromě vlastního kapitálu také dlouhodobé dluhy, jako např. 

emitované obligace nebo dlouhodobé bankovní úvěry. 

 

ROCE =  
��8�

����:����é ���7G���8��í ��9��á� 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
 Ukazatelem vyjadřujeme výnosnost kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky 

podniku. Investoři mohou díky ROE zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován 

s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. 

 

ROE =  
��8�

���8��í ��9��á� 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

 

 Ukazatele vyjadřují schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, 

tedy kolik dokáže podniku vyprodukovat efekt na 1 Kč tržeb. Slouží tedy k vyjádření 

ziskové marže. 

 

ROS =  
��8�

�6ž�7 

 

Rentabilita nákladů (ROC) 

 

 Je to spíše doplňkový ukazatel, u kterého platí, že čím nižší hodnota tohoto 

ukazatele, tím lepší výsledky hospodaření podnik dosahuje, neboť 1 Kč tržeb dokázal 

vytvořit s menšími náklady. 

 

ROC = 1 -  
��8�

�6ž�7  

[6] 
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2.8 Souhrnné indexy hodnocení 
 
 Mají za cíl vyjádřit souhrnnou charakteristiku celkové finančně ekonomické 

situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla. Jsou vhodné pro rychlé srovnávání 

podniků a slouží jako orientační podklad pro další hodnocení.  

[6] 

2.8.1 Pyramidový rozklad (DuPont Diagram) 

 

 Jde o rozložení vrcholového ukazatele na jednotlivé dílčí ukazatele. Hlavním 

smyslem tohoto rozkladu je kvantifikovat vlivy změn dílčích analytických ukazatelů na 

změnu ukazatele vrcholového. Nejčastěji bývají rozkládány ukazatele rentability 

celkového kapitálu (ROA) a ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE). 

[8] 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

ROA = Zisk/Aktiva Aktiva/Vlastní kapitál 

Rentabilita tržeb 

Čistý zisk Tržby 

Obrátka aktiv 

Tržby Aktiva 

Tržby Celkové náklady Oběžná aktiva Stálá aktiva 

Zásoby 
Pohledávky 
Finanční majetek 

Provozní náklady 
Odpisy 
Úroky 
Ostatní finanční náklady 
Daň z příjmů 

Obrázek 2 - Pyramidový rozklad ROE (DuPontův diagram) 

X 

X 

/ / 

+ - 
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2. 8.1 Analýza soustav ukazatelů 
 
 Mezi hlavní nevýhody jednotlivých poměrových ukazatelů patří to, že jsou vždy 

zaměřeny pouze na jednu oblast finanční situace účetní jednotky, aniž by tak posuzovali 

finanční situaci komplexně. Pomocí analýzy soustav ukazatelů lze popsat existující 

vzájemné vztahy právě mezi touto skupinou ukazatelů.  

[8] 

 Tuhle kategorii můžeme rozdělit do dvou skupin:  

 

Bankrotní modely  

 

 Informuje uživatele o tom, zda je firma ohrožena bankrotem. Bankrotující 

společnost už určitý čas vykazuje určité symptomy, mezi které nejčastěji patří problémy 

s běžnou likviditou, výše čistého pracovního kapitálu nebo problémy s rentabilitou 

vloženého kapitálu. 

Z bankrotních modelů jsem pro mou práci vybral Altmanův model a model IN05. 

 

Bonitní modely 

 

 Jsou založeny na diagnostice finančního zdraví. Kladou si za cíl pomocí 

bodového hodnocení stanovit, zda je firma dobrá či špatná.  

Z bonitních modelů jsem si vybral Kralickův Quicktest. 

[6] 
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Altmanův index finančního zdraví (Z-skore) 
 
 Nejznámější syntetický ukazatel, nazývaný často také Z - skore. Jedná se o 

součet běžných poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena určitá váha. Podle hodnoty 

Altmanova indexu lze podniky rozdělit do tří kategorií 

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

Kde  Z… Altmanův index finančního zdraví 

 X1… pracovní kapitál/celková aktiva 

 X2… nerozdělený zisk/celková aktiva 

 X3… zisk před zdaněním/celková aktiva 

 X4… účetní hodnota akcií/cizí zdroje 

 X5… tržby/celková aktiva 

 
 
 
Tabulka 1 - Interpretace výsledných hodnot Z-skore 

 
[5] 

 
  

Z>2,99 Z v rozmezí 1,81 až 2,99 Z < 1,81 
dobré finanční zdraví neurčitá situace ohroženo bankrotem 
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Model IN05 
 
 Model byl zpracován manžely Neumaierovými a jeho snahou je vyhodnotit 

finanční zdraví českých firem v českém prostředí. Podobně jako u Altmanova indexu se 

jedná o součet běžných poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena určitá váha. 

 

IN05 = 0,13 
������

���í ��6�D� + 0,04 
HIJK

�á������é úLMBC + 3,97 
HIJK

������á ������ +  
 

0,21 
�ý��87

������á ������ + 0,09 
��ěž�á ������

�6á������é �á����7G�6á������é �������í ú�ě67 

 
 
 
Tabulka 2 - Interpretace výsledných hodnot IN05 

IN05 >2 IN05 v rozmezí 1 až 2 IN05 < 1 
dobré finanční zdraví potenciální problémy existenční problémy 

 
[6] 

 
 
Kralick ův Quicktest  
 
 Quicktest se skládá ze soustavy 4 rovnic, na jejichž základě pak hodnotíme 

situaci v podniku. První dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu firmy, druhé dvě hodnotí 

podnikovou výnosnost. Výsledkům pak přiřadíme bodovou hodnotu dle tabulky.  

 
 

R1 =  
���8��í BANFEáO
������ ������  

 
 

R1 =  
P���í ��6�D�29��í��2úč�7 � ����Q

96�����í ��8: R��S  

 
 

R1 =  
HIJK

������ ������ 

 
 

R1 =  
96�����í ��8: R��S

�ý���7  
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Tabulka 3 - Bodování výsledků Quicktestu 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 
R1 < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 
R2 < 3 3 – 5 5 – 12 12 – 30 > 30 
R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 
R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

 
 

Hodnocení finanční stability: FS = 
TUGV2

X  

 

Hodnocení výnosové stability: VS = 
T<GTY

X  

 

Hodnocení celkové stability: CS = 
Z[G\[

X  
 
 
Tabulka 4 - Interpretace výsledných hodnot Quicktestu 

CS > 3 CS v rozmezí 1 až 3 CS < 1 
firma je bonitní šedá zóna potíže ve finančním hospodaření 

 
[6] 
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3 Analýza problému, návrh přístupu k řešení  

 

3.1 Stručné zhodnocení současného stavu firmy 
 

 Společnost Vinium a. s. je středně velká společnost, která má v současné době 

asi 100 zaměstnanců. V roce 2007 společnost koupila finanční skupina Prosperita, která 

se bude v následujících letech snažit firmu dostat z finančních potíží, ve kterých ji 

zanechal předchozí vlastník. 

 K dalšímu hodnocení současného stavu jsem využil SWOT analýzu. 

 

3.2 SWOT analýza 
 

Tabulka 5 - SWOT analýza 

SWOT analýza 

Interní analýza 
Silné stránky (strengths) Slabé stránky (weaknesses) 
historie, tradice, značka časté změny v organizační struktuře 
postavení společnosti na trhu kvalita výroby 
kvalifikovaný personál spolehlivost strojů 
využívání nejmodernějších 
technologických a výrobních procesů 

pravidelná aktualizace webových stránek 

kvalitní suroviny dluhy po předchozích majitelích 
 
Externí analýza 
Příležitosti (opportunities) Hrozby (threats) 
nové technologie zaplavení trhu 
zlepšení logistiky vstup další konkurence 
zaměření se na gastronomii změna majitele 
 ekonomická situace na trhu 
 koupěschopnost zákazníků 
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3. 3 Finanční analýza podniku 
 

 V této části bakalářské práce se budu snažit o komplexní posouzení finančního 

zdraví společnosti Vinium a.s. a to za pomoci vybraných metod finanční analýzy, které 

jsem představil v teoretické části. Nejdřív provedu analýzu soustav ukazatelů, která 

vyhodnotí celkovou situaci firmy. Pak si postupně vyhodnotím jednotlivé ukazatele 

(absolutní, rozdílové a poměrové) a na závěr získané údaje zapíšu do DuPontova 

diagramu. 

 

 Při analýze budu vycházet z podkladů poskytnutých společností, tedy 

z výročních zpráv a účetních výkazů z let 2004, 2005, 2006 a 2007. 

 

  



 

3. 3.1 Analýza soustav ukazatel
 

 Soustav ukazatelů

jsem pro svou práci vybral Altman

Quicktest. 

 

Altmanův index finančního zdraví

 

Tabulka 

Z - skore 
X1 
X2 
X3 
X4 
X5 
Z 
Zhodnocení Velmi

 

 Výsledky Altmanova indexu nazna

finanční problémy. Po celé sledované období jsou výsledky Z

je firma podle tabulkových hodnot ohrožena bankrote

(zisk před zdaněním/celková aktiva

tak ukazuje minusovou hodnotu.
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v ukazatelů  

Soustav ukazatelů, které hodnotí celkovou finanční situaci firmy, je mnoho. Já 

jsem pro svou práci vybral Altmanův index finančního zdraví, index IN 05 a Kralick

v index finančního zdraví (Z-skore) 

Tabulka 6 - Altmanův index finančního zdraví - výsledky 

2004 2005 2006 
0,46 0,58 0,49 
0,01 0,01 0,02 
-0,01 -0,02 -0,02 
1,24 0,62 0,61 
0,94 0,70 0,79 
1,75 1,32 1,34 

Velmi špatné Velmi špatné Velmi špatné 

Výsledky Altmanova indexu naznačují, že společnost má evidentn

ní problémy. Po celé sledované období jsou výsledky Z-skore v

je firma podle tabulkových hodnot ohrožena bankrotem. Největší váhu má ukazatel X

ním/celková aktiva), ale jelikož byla firma všechny č

tak ukazuje minusovou hodnotu. 

Graf 1- Vývoj Z - skore 
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 Zjištěné hodnoty u indexu IN05 nám potvrzují záv

tedy že firma čelí existenč

klesající tendenci. Je to mimo jiné také dáno tím, že v

zdrojů asi dvakrát menší než v
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Tabulka 7 - Index IN05 - výsledky 

2004 2005 2006 
2,24 1,64 1,55 
-1,24 -1,14 -1,02 
-0,01 -0,02 -0,02 
0,96 0,72 0,83 
1,50 1,42 1,17 
0,52 0,36 0,36 

Velmi špatné Velmi špatné Velmi špatné

né hodnoty u indexu IN05 nám potvrzují závěry získané pomocí Z

elí existenčním problémům. Z obou grafů je patrné, že indexy mají navíc 

klesající tendenci. Je to mimo jiné také dáno tím, že v roce 2004 byla hodnota cizích 

asi dvakrát menší než v roce 2007. 

Graf 2 - vývoj IN05 
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Kralick ův Quicktest 

 

QuickTest 
R1 
R2 
R3 
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Finanční stabilita 
Výnosová stabilita 
Celková stabilita 
Zhodnocení  

 

 
 Kralickův Quicktest si tr

hodnotí zvlášť finanční a výnosová stabilita. První dva roky ve sledovaném období je 

finanční stabilita v minusových hodnotách, ale potom se provozní cash

dostalo ze záporných čísel, což m

stabilita je rovněž v letech 2004 a 2005 v

přišlo zlepšení. Z celkového hodnocení tedy vyplívá, že podle Kralickova Quicktestu 

měla společnost v prvních dvou lete

dostala alespoň do šedé zóny a v

 
 

 

 

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

Hodnota

37 

Tabulka 8 - Quicktest - výsledky 

2004 2005 2006 
0,55 0,39 0,35 
-1,38 -2,25 7,40 
-0,01 -0,02 -0,02 
-0,30 -0,34 0,16 
-0,41 -0,93 3,88 
-0,16 -0,18 0,07 
-0,28 -0,55 1,97 

Velmi špatné Velmi špatné Šedá zóna

v Quicktest si trochu odporuje předchozími závěry. Je to dáno tím, že se 

ční a výnosová stabilita. První dva roky ve sledovaném období je 

minusových hodnotách, ale potom se provozní cash

dostalo ze záporných čísel, což mělo příznivý vliv na konečné hodnocení. Výnosová 

letech 2004 a 2005 v záporných hodnotách, ale následující dva roky 

celkového hodnocení tedy vyplívá, že podle Kralickova Quicktestu 

prvních dvou letech potíže s finančním hospodařením, v

 do šedé zóny a v roce 2007 byla společnost plně bonitní.

Graf 3 - vývoj Quicktestu 
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3. 3.2 Analýza absolutních ukazatelů 
 

 

Horizontální analýza aktiv 

 V následující tabulce je uvedena horizontální analýza vybraných aktiv. 

Kompletní horizontální analýza aktiv je uvedena v příloze. 

 

Tabulka 9 - Horizontální analýza aktiv 

AKTIVA 2004 2005 2006 2007 
2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

Aktiva celkem 380580 559995 534313 413759 47,14% -4,59% -22,56% 

Stálá aktiva 123359 177303 183244 182217 43,73% 3,35% -0,56% 

Dl. nehm. majetek 1991 4548 7272 6552 128,43% 59,89% -9,90% 

Dl. hmotný majetek 109577 161364 164500 156062 47,26% 1,94% -5,13% 

Dl. finanční majetek 11789 11392 11372 19603 -3,37% -0,18% 72,38% 

Oběžná aktiva 253843 380629 349602 230481 49,95% -8,15% -34,07% 

Zásoby 163122 264072 241458 147054 61,89% -8,56% -39,10% 

Kr. pohledávky 61433 107367 98255 70262 74,77% -8,49% -28,49% 

Kr. finan ční majetek 29225 9331 9539 13115 -68,07% 2,23% 37,49% 

 

Stálá aktiva 

 Za sledované období hodnota stálých aktiv vzrostla ze 123 mil. Kč na 182 mil. 

Kč, což je asi o 59 mil. Kč. Nejprudší nárůst nastal mezi roky 2004 a 2005, kdy činil asi 

44 %. V letech 2006 a 2007 se hodnota příliš nezměnila 

 

Dlouhodobý hmotný majetek 

 Největší položkou ze stálých aktiv je dlouhodobý nehmotný majetek. Jeho 

hodnota byla v roce 2004 asi 110 mil. Kč a následující rok vzrostla asi o třetinu, tedy 

přibližně na 160 mil. Kč. V následujících letech meziroční změny nebyly nikterak 

závratné. 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

 Dlouhodobý nehmotný majetek má ve sledovaném období kolísající křivku. 

V roce 2005 oproti předchozímu roku vzrostl o 128%, následující rok o 60% a poslední 

rok zaznamenal pokles asi o 10%. 

 



 

Dlouhodobý finanční majetek.

 První tři roky hodnota dlouhodobého finan

avšak v roce 2007 zaznamenala prudký nár

 

Oběžná aktiva 

 Hodnota oběžných aktiv byla v

o třetinu, tedy na 380 mil. K

hodnota oběžných aktiv zastavila na 230 mil. K

 

Zásoby 

 Zásoby mají podobný hodnotový charakter, jak ob

meziročním porovnání vzro

zaznamenaly prudký pokles o 39

 

Krátkodobé pohledávky

 V roce 2006 činily krátkodobé pohledávky 61 mil. K

nárůst, téměř o 75%. V 

na 70 mil. Kč. 

 

Krátkodobý finan ční majetek

 Mezi roky 2004 a 2005 klesla hodnota krátkodobého finan

v roce 2006 zůstala přibližn
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39 

ční majetek. 

i roky hodnota dlouhodobého finančního majetku kolísala jen lehce, 

roce 2007 zaznamenala prudký nárůst skoro o 73%. 

ěžných aktiv byla v roce 2004 254 mil. Kč. V roc

etinu, tedy na 380 mil. Kč. V roce 2007 nastal prudký pokles asi o 34

žných aktiv zastavila na 230 mil. Kč. 

Zásoby mají podobný hodnotový charakter, jak oběžná aktiva. V

ním porovnání vzrostly o 61%, ve druhém klesly asi o 9

zaznamenaly prudký pokles o 39%.  

Krátkodobé pohledávky 

činily krátkodobé pohledávky 61 mil. Kč. Následoval jejich prudký 

 následujícím roce klesly o 8% a v roce 2007 se 

ční majetek 

Mezi roky 2004 a 2005 klesla hodnota krátkodobého finančního majetku o 68

řibližně stejná a roku 2007 narostla asi o 38%. 

Graf 4 - Horizontální analýza aktiv 
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Horizontální analýza pasiv 

  

 V následující tabulce je uvedena horizontální analýza vybraných pasiv. 

Kompletní horizontální analýza pasiv je uvedena v příloze. 

 
 

Tabulka 10 - Horizontální analýza pasiv 

PASIVA 2004 2005 2006 2007 
2004- 
2005 

2005- 
2006 

2006- 
2007 

Pasiva celkem 380580 559995 534313 413759 47,14% -4,59% -22,56% 

Vlastní kapitál 210620 218833 186579 86085 3,90% -14,74% -53,86% 

Základní kapitál 210000 210000 210000 210000 0,00% 0,00% 0,00% 

VH běžného účetního období 5074 8213 -32254 -100495 61,86% -492,72% -211,57% 

Cizí zdroje 169806 340874 344950 327634 100,74% 1,20% -5,02% 

Krátkodobé závazky 79145 56557 87123 71446 -28,54% 54,04% -17,99% 

Bankovní úvěry a výpomoci 90000 254000 242000 233900 182,22% -4,72% -3,35% 

 

 

Vlastní kapitál 

 Vlastní kapitál zaznamenal největší pokles mezi lety 2006 a 2007, kdy klesl o 

54%. Jelikož základní kapitál zůstává po celou sledovanou dobu stejný, tak zmiňovaný 

pokles nejvíce ovlivňuje výsledek hospodaření za běžné účetní období. V roce 2006 

nastal prudký propad, který se v roce 2007 zastavil až na ztrátě  - 100 mil. Kč. 

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

 První dva roky sledovaného období byla firma ještě v plusových hodnotách, ale 

po prudkém poklesu tržeb v letech 2006 a 2007 je společnost ve značné ztrátě.  

 

Cizí zdroje 

 Za sledované čtyři roky vzrostly cizí zdroje ze 170 mil. Kč na 238 mil. Kč, tedy 

skoro o 100%. Je to dáno tím, že si společnost vypomáhá bankovními úvěry. 

 

Bankovní úvěry a výpomoci 

 Jedná se o největší položku z cizích zdrojů. V roce 2004 činil bankovní úvěr 90 

mil. Kč, avšak hned následující rok vzrostl na 254 mil. Kč. Společnost si podobnou 

částku půjčila i v letech 2006 a 2007. 

 



 

Krátkodobé závazky 

 V roce 2004 byla hodnota krátkodobých záva

klesla o 29% na 56 mil. K

pokračoval i v roce 2007, kdy hodnota klesla na 71 mil. K
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roce 2004 byla hodnota krátkodobých závazků asi 79 mil. K

na 56 mil. Kč. Následoval nárůst na 87 mil. Kč

roce 2007, kdy hodnota klesla na 71 mil. Kč. 

Graf 5 - Horizontální analýza pasiv 
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Vertikální analýza aktiv 

 V následující tabulce je uvedena vertikální analýza vybraných aktiv. Kompletní 

vertikální analýza aktiv je uvedena v příloze. 

 
Tabulka 11 - Vertikální analýza aktiv 

AKTIVA 2004 2005 2006 2007 
Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Stálá aktiva 32,41% 31,66% 34,30% 44,04% 

Dl. nehmotný majetek 0,52% 0,81% 1,36% 1,58% 

Dl. hmotný majetek 28,79% 28,82% 30,79% 37,72% 

Dl. finanční majetek 3,10% 2,03% 2,13% 4,74% 

Oběžná aktiva 66,70% 67,97% 65,43% 55,70% 

Zásoby  42,86% 47,16% 45,19% 35,54% 

Dlouhodobé pohledávky 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Krátkodobé pohledávky 16,14% 19,17% 18,39% 16,98% 

Kr. finan ční majetek 7,68% 1,67% 1,79% 3,17% 

 

Stálá aktiva 

 Stálá aktiva vzrostla za sledované období asi o 12 %, což bylo především 

způsobeno investicí nového vlastníka do dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2007 

byla tedy hodnota stálých aktiv asi 44%. 

 

Dlouhodobý hmotný majetek 

 Největší část stálých aktiv je v dlouhodobém hmotném majetku. První tři roky 

ve sledovaném období se hodnota pohybovala kolem 30% celkových aktiv a v roce 

2007 se zvýšila na 38%. 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

 Společnost dlouhodobým nehmotným majetkem příliš nedisponuje. V roce 2004 

činil asi 0,5% a v roce 2007 vzrostl na 1,6%. 

 

Oběžná aktiva 

 Od roku 2004 do roku 2006 se oběžná aktiva pohybovala kolem 66%. V roce 

2007 klesla zhruba o 10%, tedy na 56% celkových aktiv. Tuhle změnu vyvolalo zbavení 

se části zásob. 

 



 

Zásoby 

 První tři roky ve sledovaném období se zásoby pohybovaly kolem 44

celkových aktiv. Následoval propad asi o 10

jednu třetinu celkových aktiv.

 

Dlouhodobé pohledávky

 Společnost po dobu sledovaných 

pohledávky. 

 

Krátkodobé pohledávky

 Hodnota krátkodobých pohledávek ve

19%. 

 

Krátkodobý finan ční majetek

 Krátkodobý finanč

skoro 8% celkových aktiv. Následující dva roky se pohyboval okolo 1,7

mírně narostl na 3%. 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2004

Hodnota

43 

i roky ve sledovaném období se zásoby pohybovaly kolem 44

doval propad asi o 10%, takže v roce 2007 zásoby 

etinu celkových aktiv. 

Dlouhodobé pohledávky 

nost po dobu sledovaných čtyř let neměla takřka žádné dlouhodobé 

Krátkodobé pohledávky 

Hodnota krátkodobých pohledávek ve sledovaném období kolísala mezi 16

ční majetek 

Krátkodobý finanční majetek měl nejvyšší hodnotu v roce 2004, kdy dosahoval 

celkových aktiv. Následující dva roky se pohyboval okolo 1,7

Graf 6 - Vertikální analýza aktiv 
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Vertikální analýza pasiv 

 V následující tabulce je uvedena vertikální analýza vybraných pasiv. Kompletní 

vertikální analýza pasiv je uvedena v příloze. 

 
Tabulka 12 - Vertikální analýza pasiv 

PASIVA 2004 2005 2006 2007 
Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 55,34% 39,08% 34,92% 20,81% 

Základní kapitál 55,18% 37,50% 39,30% 50,75% 

Kapitálové fondy 18,34% 0,02% 0,02% 0,03% 

VH minulých let -19,51% 0,04% 1,51% -5,85% 

VH běžného účetního období 1,33% 1,47% -6,04% -24,29% 

Cizí zdroje 44,62% 60,87% 64,56% 79,18% 

Dlouhodobé závazky 0,00% 5,36% 2,91% 5,13% 

Krátkodobé závazky 20,80% 10,10% 16,31% 17,27% 

Bankovní úvěry a výpomoci 23,65% 45,36% 45,29% 56,53% 

 

Vlastní kapitál 

 Výsledek hospodaření za poslední dva roky způsobil, že vertikální analýza 

vlastního kapitálu má po celé sledované období sestupnou tendenci. V roce 2007 činila 

hodnota vlastního kapitálu pouhých 21% z celkových pasiv. 

 

Kapitálové fondy 

 V roce 2004 činila hodnota kapitálových fondů asi 18% celkových pasiv. 

Následující roky však firma neměla takřka žádné. 

 

Cizí zdroje 

 V roce 2004 nebyla hodnota cizích zdrojů dle pravidla 50:50 vůbec špatná. Ale 

další roky se zadluženost zvyšovala a v roce 2007 činily cizí zdroje 79% celkových 

pasiv. 

 

Bankovní úvěry a výpomoci 

 Bankovní úvěry a výpomoci jsou největší položkou cizích zdrojů. V roce 2004 

byla hodnota 24% celkových pasiv, ale následující dva roky se už pohybovala kolem 

45%. V roce 2007 pak vzrostla na 57%. 

  



 

Dlouhodobé závazky 

 V roce 2004 nebyly dlouhodobé závazky žádné, ale roku 2007 

celkových pasiv. 

 

Krátkodobé závazky 

 Krátkodobé závazky mají ve sledovaném období kolísavý charakter. V

2004 byla hodnota asi 21

letech 2006 a 2007 se pohybovala kolem 17%. 
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roce 2004 nebyly dlouhodobé závazky žádné, ale roku 2007 

Krátkodobé závazky mají ve sledovaném období kolísavý charakter. V

2004 byla hodnota asi 21% celkových pasiv. V následujícím roce klesla na 10% a v 

letech 2006 a 2007 se pohybovala kolem 17%.  

Graf 7 - Vertikální analýza pasiv 
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3. 3.3 Analýza rozdílových ukazatel
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 Trend ČPK je zna
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Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Tabulka 13 - Čistý pracovní kapitál 

2004 2005 2006
253843 380629 349602

Krátkodobé závazky 79145 56557 87123
Krátkodobé bankovní úvěry  90000 212000 212000

84698 112072 50479

PK je značně kolísavý. V roce 2007 byla hodnot č

č. Tento způsob výpočtu představuje tzv. manažerský p

edstavují určitý volný finanční fond. Společnost v

dosahuje celkem vysokých čísel, což by mělo vést k úsudku, že firma má dobré finan

 

Graf 8 - Čistý pracovní kapitál 
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ředky 

Tabulka 14 - Čisté pohotové prostředky 

2004 2005 2006
ní prostředky 29228 9331 9739

 splatné závazky 79145 56557 87123
-49917 -47226 -77384

PP ukazují, že v případě potřeby zaplacení okamžit

ů (závazků, u kterých je doba splatnosti k aktuálnímu datu a starší) 

čné množství pohotových finančních prostředků a v

není likvidní. Po celou dobu sledovaného období se ČPP pohybuje v

že významně ovlivnit přístup bank ke společnosti.

Graf 9 - Čisté pohotové prostředky 
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Tabulka 15 - Čistý peněžní majetek 

2004 2005 2006
253843 380629 349602

Krátkodobé závazky 79145 56557 87123
Krátkodobé bankovní úvěry  90000 212000 212000

163122 264072 241458
-78424 -152000 -190979

ři výpočtu čistého peněžního majetku vylučují také zásoby, výsledné 

t záporné. Nejhůř podle tohoto ukazatele byla na tom spole

2006, kdy krátkodobé bankovní úvěry činily 212 mil. Kč a zásoby 241 mil. K

ilo hodnotu ČPM zredukovat, ovšem stále činí -48 mil. K

Graf 10 - Čistý peněžní majetek 
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3. 3.4 Analýza poměrových ukazatel
 
Ukazatelé likvidity 
 

Ukazatelé likvitdity 
BL - běžná likvidita 
PL - pohotová likvidita
OL - okamžitá likvidita

 
Okamžitá likvidita (1. stupn

 Okamžitá likvidita má doporu

intervalu se společnost dostala pouze v

nejspíš neměla dostatek finan

v roce 2007 jde vidět mírné zlepšení.

 

Pohotová likvidita (2. stupn

 Nejčastěji užívaný ukazatel likvidity by nem

sledovaném období nebyla výsledná hodnota menší než 1, což znamená, že by podn

měl být schopen vyrovnat se 

 

Běžná likvidita (3. stupn

 Doporučené hodnoty b

firma po všechny čtyři roky pohybuje nad doporu

byla v roce 2005 a to 6,73.
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rových ukazatelů 

Tabulka 16 - Ukazatelé likvidity 

2004 2005 2006
3,21 6,73 4,01

likvidita  1,15 2,06 1,24
okamžitá likvidita  0,37 0,16 0,11

Okamžitá likvidita (1. stupně) 

Okamžitá likvidita má doporučené hodnoty v rozmezí 0,2 

nost dostala pouze v roce 2004. Následující tř

la dostatek finančního majetku za zaplacení nejdůležitě

ět mírné zlepšení. 

Pohotová likvidita (2. stupně) 

ji užívaný ukazatel likvidity by neměl být menší než 1. Ani jeden rok v

sledovaném období nebyla výsledná hodnota menší než 1, což znamená, že by podn

l být schopen vyrovnat se svým závazkům, aniž by musel prodávat své zásoby.

žná likvidita (3. stupně) 

ené hodnoty běžné likvidity jsou 1,5 – 2,5. Výsledky ukazu

ři roky pohybuje nad doporučenými hodnotami. Nejvyšší hodnota 

roce 2005 a to 6,73. 

Graf 11 - Ukazatelé likvidity 
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Ukazatelé aktivity 
 

Ukazatelé aktivity 
OCA - obrat celkových aktiv
OSA - obrat stálých aktiv

 
 

Obrat celkových aktiv 
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Následující roky se však pohybuje v

 

Obrat stálých aktiv 

 Výsledné hodnoty jsou mnohem p

ukazuje, jak efektivně podnik využívá své stroje, budovy a další stálá aktiva. Tento 

ukazatel se zohledňuje př
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Tabulka 17 - Ukazatelé aktivity 

2004 2005 2006
obrat celkových aktiv 0,94 0,70 0,79
obrat stálých aktiv 2,89 2,22 2,30

 

Ve sledovaném období byla vždy výsledná hodnota menší jak 1,6, což znamen

 nevyužívá svůj majetek. Nejlépe na tom byla společ

Následující roky se však pohybuje v rozmezí 0,70 – 0,77. 

Výsledné hodnoty jsou mnohem příznivější než u předchozího ukazatele. OSA 

ě podnik využívá své stroje, budovy a další stálá aktiva. Tento 

uje při úvahách o nových investicích. 

Graf 12 - Ukazatelé aktivity 
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Doby obratů 
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Doba obratu zásob 

 Výsledky ukazatele jsou velmi nerovnom

trvala přeměna zásob na hotovost kolem 166 dn

a následující rok klesl na 206 dn

nižší. 

 

Doba obratu pohledávek

 Výsledky jsou op

zdvojnásobila oproti předchozímu rok. Následující dva roky po

zde platí, že počet dní by mohl být nižší.

 

Doba obratu závazků 

 Obecně platí, že doba obratu závazk

pohledávek a to z důvodu finan

v roce 2004. V roce 2005 byla doba obratu závazk

pohledávek. 
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Tabulka 18 – Doby obratů 

2004 2005 2006
165 241 206

 49 93 80
61 33 57

Výsledky ukazatele jsou velmi nerovnoměrné a vysoké. V letech 2004 a 2007 

na zásob na hotovost kolem 166 dnů. V roce 2006 počet dn

a následující rok klesl na 206 dnů. V každém případě by počet dnů

Doba obratu pohledávek 

Výsledky jsou opět kolísavé. Roku 2005 se doba obratu pohledá

ředchozímu rok. Následující dva roky počet dní postupn

et dní by mohl být nižší. 

 

 platí, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu 

odu finanční stability firmy. To se společnosti poda

roce 2005 byla doba obratu závazků dokonce třetinová, než doba obratu 

Graf 13 - Doba obratu 
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Ukazatelé zadluženosti 

Tabulka 19 - Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti 2004 2005 
44,62% 60,87% 64,08%

Koeficient samofinancování 55,38% 39,13% 34,92%

 zadluženosti by v ideálním případě mělo platit pravidlo 50:50.

tomuto stavu se nejvíce ve sledovaném období přiblížil rok 2004, kdy koeficient 

samofinancování byl dokonce vyšší než samotná zadluženost. V následujících letech se 

čnosti odhodlalo k řadě investicí, k čemuž byl pot

roce 2005 už byl poměr 60:40 a zadluženost dále stoupala. V roce 

2007 byla dokonce 80%. V každém případě by mělo vedení spole

celkovou zadluženost značně zredukovat. 

Graf 14 - Ukazatelé zadluženosti 
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Ukazatelé rentability 
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ROI - ukazatel rentability
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Tabulka 20 - Ukazatelé rentability 

2004 2005 2006
ukazatel rentability 2,81% 3,60% -3,96%
rent. celk. kapitálu 1,33% 1,47% -6,07%

nt. vlastního kapitálu 2,41% 3,75% -17,29%
 1,42% 2,08% -7,64%

Rentabilita vlastního kapitálu 

Tento ukazatel má investorům ukázat, zda je jejich kapitál náležit

zhodnocován. Podle tabulkových hodnot by měl být vyšší než 6,5. Tuto hodnotu však 

nost nedosahuje v ani jednom roce sledovaného období. V prvních dvou letech 

 výsledná hodnota nebyla záporná. V roce 2006 však už byla skoro 

Naprosto kritický propad nastal v roce 2007, kdy výsledek ROE byl hrozivých 

řský výsledek společnosti, který ten rok činil asi -

Graf 15 - Ukazatel rentability vlastního kapitálu 
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Ostatní ukazatelé jsou na to podobně. Zmiňovaný pokles hospodá

nosti značně ovlivnil výsledné hodnoty ukazatelů rentability. Nap

ěl pohybovat v rozmezí 12% - 15%, ale poslední dva roky je 

záporných hodnotách. 

Graf 16 - Ukazatelé rentability 
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3.3.5 DuPontův diagram 

 

 Na následujícím obrázku je zjednodušený pyramidový rozklad rentability 

vlastního kapitálu za rok 2007. Zde je vidět, jak se jednotlivé ukazatelé navzájem 

ovlivňují. 

 

  
Rentabilita vlastního kapitálu 

- 1,167 

Rentabilita 
celkového kapitálu 

- 0,243 

Aktiva/Vlastní kapitál 
4,806 

Rentabilita tržeb 
- 0,317 

Čistý zisk 
-100495 

Tržby 
317230 

Obrátka aktiv 
0,767 

Tržby 
317230 

Aktiva 
413759 

X 

X 

/ / 

Obrázek 3 - Pyramidový rozklad ROE za rok 2007, Vinium a.s. 
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3. 4  Zhodnocení finanční situace podniku  
 
 
 Ve třetí kapitole mé bakalářské práce byla provedena finanční analýza 

společnosti Vinium. Jako zdrojová data posloužily účetní výkazy firmy, některé interní 

zdroje nebo informace přímo od pracovníků firmy. Hodně jsem také využíval poznatků 

z odborné literatury, které jsem zpracoval v teoretické části. Sledovaným obdobím byly 

roky 2004 – 2007. 

 

 Po zpracování finanční analýzy jsem usoudil, že na tom společnost není co se 

týče finančního zdraví vůbec dobře. U většiny ukazatelů se objevují výsledné hodnoty, 

které nespadají ani do odvětvového průměru. V řadě případů jsou dokonce záporné, za 

což může záporný hospodářský výsledek posledních dvou let. 

 

 Finanční analýzu jsem začal tím, že jsem zanalyzoval soustavy ukazatelů. 

Využil jsem Altmanův index finančního zdraví, který mi stejně jako index IN05 hned 

ukázal, že na tom není společnost vůbec dobře. Oba indexy se pohybovaly hluboko pod 

průměrnými hodnotami a navíc ještě měly klesající trend. Až Kralickův Quicktest 

ukázal, že by to se společností nemuselo být tak zlé. V roce 2006 byla firma podle 

Quicktesu v šedé zóně a v roce 2007 byla dokonce plně bonitní. Avšak na tento ukazatel 

by neměl být v tomto případě brán příliš velký zřetel, protože u něj hodně záleží na 

cash-flow, které má společnost v kladných hodnotách. 

 

 Následně jsem pokračoval analýzou absolutních ukazatelů, konkrétně 

horizontální a vertikální analýzou rozvahy. U horizontální analýzy aktiv jsem zjistil, že 

v roce 2005 proběhla investice do dlouhodobého hmotného majetku, která výrazně 

pozměnila strukturu stálých aktiv. Ve stejném roce také narostly zásoby, které byly po 

dvou letech částečně sníženy, takže oběžná aktiva zůstala na podobných hodnotách, 

jako na začátku sledovaného období. 

 

 Při horizontální analýze pasiv byl zřejmý nárůst cizích zdrojů v roce 2005, které 

byly zvýšeny o 100%. Vedení se totiž rozhodlo pro rozsáhlé investice, na které byl 
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potřeba úvěr od bank. Vlastní kapitál naopak klesl v roce 2007 o 50%, což byla právě 

reakce na poskytované úvěry. 

  

 Vertikální analýza aktiv mi ukázala, že asi třetinu celkových aktiv po celé 

sledované období zabírá dlouhodobý nehmotný majetek, asi 40% zásoby a zbytek 

krátkodobé pohledávky. 

 

 Při vertikální analýze pasiv bylo zjištěno, že pravidlu 50:50 u poměru vlastního 

kapitálu a cizích zdrojů odpovídá pouze první rok sledovaného období. Dále pak tento 

poměr má sestupný trend a v roce 2007 bylo skoro 80% z celkových pasiv v cizích 

zdrojích. 

 

 Po analýze absolutních ukazatelů jsem přešel na ukazatele rozdílové. Čistý 

pracovní kapitál ukázal celkem dobré hodnoty, takže by firma měla mít určitý volný 

finanční fond. Avšak následná analýza čistých pohotovostních prostředků a čistého 

peněžního kapitálu zobrazila ve výsledcích pouze záporné hodnoty, takže by se 

společnost měla pokusit buď zvýšit oběžná aktiva anebo snížit své krátkodobé závazky. 

 

 U poměrových ukazatelů jsem nejprve analyzoval ukazatel likvidity. Kromě 

okamžité likvidity, která nesplňovala doporučené hodnoty, je na tom firma s likviditou 

dobře. S pohotovou likviditou je na tom průměrně a běžnou likviditu má dokonce 

vysokou. 

 

 U ukazatelů aktivity bylo zjištěno, že firma plně nevyužívá svůj majetek. Vedení 

společnosti by se však mělo zaměřit na snížení vysokého počtu dnů obratu zásob. 167 

dnů je přeci jen více, než je obvyklý průměr. To stejné platí u doby obratů pohledávek. 

Zde by si měla firma alespoň pohlídat, aby doba obratu pohledávek byla menší než doba 

obratu závazků. 
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 Ukazatel zadluženosti se za rok 2007 značně vymyká standardním hodnotám a 

to tím, že celková zadluženost společnosti je asi 80%. Vedení by mělo alespoň částečně 

zvýšit vlastní kapitál či snížit své úvěry v bankách, aby vzrostl koeficient 

samofinancování. 

 

 Vůbec nejhorší výslednou hodnotu mají ukazatelé rentability. To je však ovšem 

dáno záporným hospodářským výsledkem za poslední dva roky sledovaného období.  
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4 Návrhy na zlepšení finanční situace 

 

 Po provedení finanční analýzy firmy je zřejmé, že společnost Vinium, a.s. čeká 

několik náročných a složitých let, aby se každoročně dostávala v hospodářském 

výsledku do kladných hodnot. Na konci sledovaného období (v roce 2007), kdy 

společnost vykázala obrovskou ztrátu, je situace značně kritická. V témže roce však 

přišel nový majitel a proběhla značná restrukturalizace výroby a provozu. Firma začala 

vyrábět a lahvovat víno pro dvě společnosti současně, čímž došlo k naplnění kapacity 

linky. Podle informací z vedení společnosti by se změny měly projevit již následný rok 

(2008), ve kterém hospodářský výsledek měl být sice opět ztrátový, avšak mnohem 

méně než v kritickém roce 2007. 

 

 V celém sledovaném období mají křivky takřka všech ukazatelů sestupný trend. 

V roce 2008 by tedy měl přijít značný nárůst a přiblížení se hodnotám blížící se 

odvětvovému průměru. Já se pokusím navrhnout opatření, které firmě pomohou 

zlepšovat finanční situaci i v následujících letech. 

 

Návrhy jsem rozdělil do tří částí: 

 

 -  Zvýšit tržby 

 -  Snížit náklady 

 -  Zefektivnění interpersonální komunikace 
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4.1 Zvýšení tržeb 
 

 Po zhodnocení vývoje rentability tržeb je jasné, že se musí okamžitě zvýšit 

prodej vlastních produktů a tržby celkově. Proto bych se v mém prvním doporučení 

zaměřil na práci obchodních zástupců, marketing a možnost využít areál společnosti.  

 

 

Obchodní zástupci 

 

 Je potřeba přebudovat systém obchodních týmů. Současná praxe je taková, že 

obchodní zástupci se ve svém regionu starají jak o obchodní řetězce, tak o nezávislý trh. 

Doporučil bych, aby se jednotliví obchodní zástupci zaměřili pouze na nezávislý trh a 

gastronomii, kde je možno nabízet víno s mnohem vyšší marží. 

 

 Na obchodní řetězce, které jsou stěžejními odběrateli společnosti, bych 

doporučil najímat specializované agentury starající se o doplňování zboží do 

hypermarketů. Agentury dodávají do jednoho marketu několik druhů výrobků, proto 

jsou náklady na takovou spolupráci mnohem nižší, než když firma musí na konkrétní 

místo poslat svého obchodního zástupce. Vhodná k tomuto účelu by byla např. agentura 

NFP, která se řadí mezi největší agentury podobného zaměření na českém i slovenském 

trhu. 

 

 Dále by pak u obchodních zástupců bylo vhodné zlepšit jejich odměňování. 

V současné době mají celkem vysoké fixní finanční ohodnocení. Fixní plat bych tedy 

doporučil snížit a naopak zvýšit procenta z dohodnutých obchodů. Doporučil bych také 

investovat do jejich zaškolení v prodejní technice, kde se naučí efektivnímu plánování 

či zlepšení prezentace výrobku.  
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Marketing 

  

 Společnost má všeobecně velmi dobrou marketingovou strategii. Vzhledem 

k postavení na trhu se očekává účast firmy na akcích typu Vinex, Víno a destiláty a na 

dalších různých veletrzích. S obchodními řetězci spolupracuje na letákových akcích 

nebo v hypermarketech probíhá ochutnávka vín. Ovšem na nejúčinnější reklamu, tj. 

v televizi, rádiu nebo časopisech, nemá dostatečné množství finančních prostředků. 

Proto je potřeba pravidelně sledovat výsledky různých průzkumů a studií zaměřených 

na zákazníka, které jsou dotovány z Vinařského fondu. 

 

 

Pronájem prostorů 

  

 Společnost disponuje obrovským areálem, kde se nabízí možnost pronájmu 

skladovacích prostor na všechny druhy produktů. Stejně tak může nabídnout pohodlné 

kancelářské prostory vhodné pro většinu druhů služeb.  

 

 

4.2 Snížit náklady 
 

 Mé druhé doporučení se týká snížení nákladů firmy. Občas se stane, že 

společnost vyrábí produkt pro obchodní řetězec v rámci akční ceny, kdy sice tržba 

z produktu je, ale zisk není žádný a to díky právě vysokým provozním a výrobním 

nákladům. Pokusím se tedy doporučit opatření a to ve třech bodech: úspora energie, 

snížení nákladů na výrobu a snížení počtu zaměstnanců. 

 

 

Úspora energie 

  

 Velký problém společnosti je obrovská spotřeba energie a je jedno, zda se to 

týká elektřiny, plynu, nebo vody. Aby se však snížila spotřeba energie, budou k tomu 

potřeba velké investice.  
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 Nutná je rekonstrukce střechy, dále je potřeba zateplit budovy i sklady a 

v kancelářských prostorách by bylo vhodné vyměnit okna. Investice do toho všeho by 

byla značně vysoká, ale určitě by se společnosti za pár let vrátila. Navíc je zde možnost 

využít fondů Evropské unie. Česká Republika se totiž zavázala uspořit 5-10% energie a 

k tomu mají dopomoci právě dotace z EU. 

  

 Firma plní své víno jak do vratných, tak nevratných láhví. Vratné láhve se musí 

dokonale očistit a připravit na další použití. Výsledný efekt se však vykoupí značnou 

spotřebou vody. Proto by nebyla od věci investice do vlastní čističky použité vody. Opět 

by se to firmě za několik let vrátilo a navíc by mohla rovněž využít dotací Evropské 

unie, která takové projekty podporuje. 

 

 

Snížení nákladů na výrobu 

  

 V první řadě bych chtěl podotknout, že firma má velmi velký sortiment, který 

čítá až 400 různých produktů (většinou láhve vína). Pokud chce společnost splnit 

všechny zakázky, tak se může stát, že se v jeden den na plnící lince lahvuje například 

osm druhů vín. Každá změna produktu na lince však zabírá čas. Ideální by bylo 

lahvovat pouze dva až tři druhy vína denně. Proto bych doporučil mírnou redukci 

nabízených produktů. 

  

 Úspora, kterou je možno zavést okamžitě, je balení produktů do folie. Do folie 

se balí jen určitá řada vín, pro ostatní vína se využívají papírové kartony. Jeden karton 

na šest lahví stojí asi 5 Kč, část folie použité na stejný počet stojí desetinu. Zavést 

balení lahví do folie bych doporučil pro všechny obchodní řetězce. Naopak pro 

nezávislý trh bych ponechal balení v papírových kartonech. 

  

 Společnost má značné režijní náklady na výrobu jednoho výrobku. Po již 

zmíněné úspoře energie by bylo ještě možné přebudovat plnící linku a to tak, že by se 

obě linky spojily v jednu. Šlo by tedy o jakési „zaklínění“ dvou linek do sebe tak, že by 
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jely vedle sebe dva druhy produktů, ale jedno konkrétní stanoviště obou linek by 

obsluhoval místo dvou jen jeden pracovník a tak by došlo k velké úspoře lidského 

potenciálu. Tím se dostávám ke snížení počtu zaměstnanců. 

 

 

Snížení počtu zaměstnanců 

 

 Firma má při odkupu hroznů k dispozici dvě centrály. Jednu v areálu společnosti 

pro bílé hrozny a druhou na okraji města pro odkup hroznů červených. Po zpracování se 

však červené víno převeze do areálu společnosti. Proto bych doporučil druhou centrálu 

od ledna až do července kompletně uzavřít, čímž dojde jak k půlroční úspoře energie, 

tak ke snížení počtu zaměstnanců. 

 

 Stejně tak má společnost nadbytečné množství zaměstnanců na ekonomickém 

úseku. Napomoci by k tomu mohla EDI komunikace, což je výměna obchodních 

dokladů, faktur nebo dodacích listů elektronickou formou. 

 

 Na základě mnou navrhovaných změn by firma mohla snížit počet asi o 15 

zaměstnanců. Když jsem zprůměroval náklady na platy a pojištění zaměstnanců ve 

výrobě a kanceláři, došel jsem k ušetření 16 tis. Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. 

Při propuštění patnácti zaměstnanců by tedy firma mohla ročně uspořit necelé 3 mil. Kč. 
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4.3 Zefektivnění interpersonální komunikace 
 

 Je potřeba zefektivnit celkovou komunikaci ve firmě a to hlavně mezi 

obchodním a výrobním úsekem. To také souvisí se zlepšením plánování akcí ve 

spolupráci s obchodními řetězci na určité produkty. Občas se stane, že výroba z důvodů 

nedostatku zakázek hledá práci pro své zaměstnance a jindy se zase nestíhá plnit plán. 

 

 Zlepšenou komunikací by se také mělo zamezit zbytečným investicím do 

nepotřebných technologií a zbavit se nevyužívaných nástrojů, které již pouze zabírají 

místo na uskladnění. 

 

 Firmě určitě neprospívá, když se během několika málo let vymění několik 

obchodních ředitelů či obchodních zástupců. Každý odcházející obchodní zástupce se 

bude snažit své obchody „přetáhnout“ do jiné společnosti. Proto bych navrhl investovat 

také do informačního systému, kam by se explicitně zadávaly veškeré podrobnosti 

o uskutečněných i neuskutečněných obchodech. Když budou všechny informace 

k dispozici, tak se při jakékoliv změně na obchodním úseku zmírní adaptační problémy 

nového zaměstnance. Do nového informačního systému by mohli mít přístup i vedoucí 

jednotlivých úseků ve výrobě, aby mohli získávat podrobné informace o požadavku na 

výrobu z obchodního oddělení. 
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5 Závěr  

 

 Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci vinařské 

společnosti Vinium, a.s. a na základě toho následně navrhnout určitá opatření, která by 

finanční zdraví firmy vylepšila.  

 

 Pomocí poskytnutých dokumentů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow) jsem 

měl možnost za pomoci vybraných ukazatelů provést finanční analýzu společnosti za 

období 2004 – 2007. Díky spolupráci se zaměstnanci firmy na všech úrovních se mi 

podařilo shromáždit dostatek informací k tomu, abych mohl navrhnout taková opatření, 

která jsou plně realizovatelná a mohou znamenat pro firmu přínos. 

 

 Společnost ve sledovaném období procházela značnou nestabilitou, protože 

proběhla změna majitele a s ním i celého vedení firmy. Firma vykazovala klesající trend 

u všech ukazatelů, takže interpretace výsledných hodnot nebyla vůbec jednoduchá.  

 

 Při poslední konzultaci ve společnosti mi byly ukázány předběžné hospodářské 

výsledky také za rok 2008, na kterých je vidět, že se situace mění k lepšímu. Dokonce 

ani současná ekonomická krize zatím prosperitu společnosti nijak neohrozila. I za 

pomoci mých návrhů by tedy měl být trend následujících let vzrůstající a společnost by 

měla prosperovat. 

 

 Společnost Vinium, a.s. byla dlouhá léta jedničkou v České Republice na trhu 

s vínem, a proto by bylo dobré, kdyby se ke svým původním pozicím alespoň přiblížila. 
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti za období 2004 – 2007 

 

Rozvaha  AKTIVA    2004 2005 2006 2007 

 Aktiva celkem 1 380580 559995 534313 413759 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2     
B. Stálá aktiva 3 123359 177303 183244 182217 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 1991 4548 7272 6552 

B.I.1. Zřizovací výdaje 5 
    

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6     
B.I.3. Software 7 1299 1957 2606 3900 

B.I.4. Ocenitelná práva 8 384 390 229 79 

B.I.5. Goodwill 9 
    

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10   2740 2573 

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 308 2201 1697 
 

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

12 
    

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 109577 161364 164500 156062 

B.II.1. Pozemky 14 2815 2815 2815 2795 

B.II.2. Budovy, haly a stavby 15 61869 69715 70395 67955 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 16 22075 79359 81429 84607 

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17     
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 18 

    
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 157 222 204 185 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 4633 9003 3898 520 

B.II.8. Poskytnuté zálohy na hmotný majetek 21 18030 250 5859  
B.II.9. Opravná položka k nabytému majetku 22 

    
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 23 11789 11392 11372 19603 

B.III.1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 70 70 70 8301 

B.III.2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 

25 
    

B.III.3.    Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 26 11322 11322 11322 11302 

B.III.4.    Půjčky podnikům ve skupině 27     
B.III.5.    Jiný finanční dlouhodobý majetek 28 

    
B.III.6.   Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 397    
B.III.7.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 30     
C. Oběžná aktiva 31 253843 380629 349602 230481 

C.I. Zásoby  32 163122 264072 241458 147054 

C.I.1. Materiál 33 10832 13173 12248 13714 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 34 112081 203612 133710 69910 

C.I.3. Výrobky 35 19651 31117 63703 46205 

C.I.4. Zvířata 36     
C.I.5. Zboží 37 7154 9539 24170 8376 

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 13404 6631 7627 8849 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 39 50 50 50 50 

C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 40     
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41     
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 42     

C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a 
za účastníky združení 

43 50 50 50 50 

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44     
C.II.6. Dohadné účty aktivní 45     
C.II.7. Jiné pohledávky 46     
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C.II.8. Odložené pohledávky 47     
C.III. Krátkodobé pohledávky 48 61433 107367 98255 70262 

C.III.1.    Pohledávky z obchodního styku 49 48509 101499 93454 67168 

C.III.2.    Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 
    

C.III.3.    Pohledávky - podstatný vliv 51     

C.III.4.    Pohledávky za společníky, členy družstva a 
za účastníky združení 52     

C.III.5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53     
C.III.6.    Stát - daňové pohledávky 54 1709    
C.III.7.    Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 1441 4095 1084 417 

C.III.8.    Dohadné účty aktivní 56 86 762 709 666 

C.III.9.    Jiné pohledávky 57 7714 1010 3008 2011 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 58 29225 9331 9539 13115 

C.IV.1.   Peníze 59 165 97 202 343 

C.IV.2.   Účty v bankách 60 29063 9234 9537 12772 

C.IV.3.   Krátkodobý finanční majetek 61     
C.IV.3.   Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62     
D.I. Časové rozlišení 63 3378 2063 1467 1061 

D.I.1. Náklady příštích období 64 3326 1903 1346 878 

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 65     
D.I.3 Příjmy příštích období 66 52 160 121 183 

       
  PASIVA   2004 2005 2006 2007 

 Pasiva celkem 67 380580 559995 534313 413759 

A. Vlastní kapitál 68 210620 218833 186579 86085 

A.I. Základní kapitál 69 210000 210000 210000 210000 

A.I.1. Základní kapitál 70 210000 210000 210000 210000 

A.I.2. Vlastní akcie 71     
A.I.3. Změny základního kapitálu 72     
A.II. Kapitálové fondy 73 69814 118 118 118 

A.II.1. Emisní ážio 74 69696    
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 75 118 118 118 118 

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 76     
A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při změnách 77     
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 78 1 254 665 665 

A.III.1.    Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 79  253 664 664 

A.III.2.    Statutární a ostatní fondy 80 1 1 1 1 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 81 -74269 248 8050 -24203 

A.IV.1.   Nerozdělený zisk minulých let 82  248 8050  
A.IV.2.   Neuhrazená ztráta minulých let 83 -74269   -24203 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 84 5074 8213 -32254 -100495 

B. Cizí zdroje 85 169806 340874 344950 327634 

B.I. Rezervy 86 661 317 264 1059 

B.I.1. Rezervy zákonné 87     
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 88 

    
B.I.3. Rezerva na daň z příjmu 89     
B.I.4. Ostatní rezervy 90 661 317 264 1059 

B.II. Dlouhodobé závazky 91  30000 15563 21229 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 92 
    

B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 93    20000 

B.II.3. Závazky - podstatný vliv 94 
    

B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k účastníkům združení 95  30000 15563 45 

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96     
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B.II.6. Vydané dluhopisy 97     
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 98 

    
B.II.8. Dohadné účty pasivní 99     
B.II.9. Jiné závazky 100 

   
1184 

B.II.10. Odložený daňový závazek 101     
B.III. Krátkodobé závazky 102 79145 56557 87123 71446 

B.III.1.    Závazky z obchodních vztahů 103 60770 35919 67164 44145 

B.III.2.    Závazky - ovládající a řídící osoba 104 
    

B.III.3.    Závazky - podstatný vliv 105     

B.III.4.    Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k účastníkům sdružení 106     

B.III.5.    Závazky k zaměstnancům 107 1393 1480 1633 1523 

B.III.6.    Závazky ze sociálního zabezpečení 108 748 769 869 692 

B.III.7.    Stát - daňové závazky a dotace 109 365 7604 7063 1314 

B.III.8.    Krátkodobé přijaté zálohy 110 251 6   
B.III.9.    Vydané dluhopiy 111     
B.III.10.    Dohadné účty pasivní 112 14008 9771 8711 6366 

B.III.11.    Jiné závazky 113 1610 1108 1663 17406 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 90000 254000 242000 233900 

B.IV.1.   Bankovní úvěry dlouhodobé 115  42000 30000 173000 

B.IV.2.   Krátkodobé bankovní úvěry 116 90000 212000 212000 60000 

B.IV.3.   Krátkodobé finanční výpomoci 117     
C.I. Časové rozlišení 118 154 288 2784 40 

C.I.1. Výdaje příštích období 119 130 96 42 40 

C.I.2. Výnosy příštích období 120 24 192 2742  
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Příloha č. 2: Výkaz zisků a ztrát společnosti za období 2004 – 2007 

Výkaz zisku a ztráty    2004 2005 2006 2007 

I. Tržby za prodej zboží 1 42418 50895 89002 51985 

A. Náklady vynaložené na prodej zboží 2 35138 38474 74285 41778 

+ Obchodní marže 3 7280 12421 14717 10207 

II. Výkony 4 341545 439857 278156 178905 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 308806 334270 313030 251740 

II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 6 35586 104004 -36474 -72835 

II.3. Aktivace 7 153 1583 700  
B. Výkonová spotřeba 8 295278 386704 270517 203313 

B.1.    Spotřeba materiálu a energie 9 231276 308903 183582 132635 

B.2.    Služby 10 64002 77801 86935 70678 

+ Přidaná hodnota 11 53547 65573 22556 -14201 

C. Osobní náklady 12 32505 32090 36686 32939 

C.1.    Mzdové náklady 13 22059 22276 25580 23207 

C.2.    Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 1364 1894 2235 1651 

C.3.    Náklady na sociální zabezpečení 15 7827 7554 8406 7635 

C.4.    Sociální náklady 16 255 356 465 446 

D. Daně a poplatky 17 6149 3204 3071 1618 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

18 8974 12322 13547 13856 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 5095 9279 20274 13505 

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 1182 963 361 3346 

III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 3913 8316 19913 10159 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
mater. 

22 6064 10163 20473 10425 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23  561 358 306 

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 24 6064 9602 20115 10119 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 -31679 -454 -195 25242 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 9455 8246 19340 13215 

H. Ostatní provozní náklady 27 35396 5611 9419 6122 

V. Převod provozních výnosů 28     
I. Převod provozních nákladů 29     
* Provozní hospodářský výsledek 30 10689 20163 -21031 -77683 

 Kontrola 
 

10688 20163 -21031 -77683 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 31 27  9  
J. Prodané cenné papíry a vklady 32 27 

 
20 

 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33     
VII.1
.    Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině 34     
VII.2
.    Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a vkladů 35     
VII.3
.    Výnosy z ostatního finančního dlouhodobého majetku 36 

    

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37     
K. Náklady z finančního majetku 38 

    
IX. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 39     
L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 40 

    

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 41    6482 
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X.    Výnosové úroky 42 312 655 310 210 

N. Nákladové úroky 43 4390 10839 11017 15409 

XI.    Ostatní finanční výnosy 44 234 1565 878 199 

O. Ostatní finanční náklady 45 1613 3762 1383 1330 

XII.    Převod finančních výnosů 46     
P .    Převod finančních nákladů 47 

    
* Hospodářský výsledek z finančních operací 48 -5457 -12381 -11223 -22812 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 3 22 
  

Q.1. - splatná 50 3 22   
Q.2. - odložená 51     
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 52 5229 7760 -32254 -100495 

 Kontrola  5229 7760 -32254 -100495 

XIII.   Mimořádné výnosy 53 3 850 
  

R. Mimořádné náklady 54 158 397   
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 

    
S.1. - splatná 56     
S.2. - odložená 57     
* Mimořádný hospodářský výsledek  58 -155 453 

  

T.    Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům 
(+/-) 59     

*** Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) 60 5074 8213 -32254 -100495 

       
**** Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) 61 5077 8235 -32254 -100495 
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Příloha č. 3: Cash-flow společnosti za období 2004 – 2007 

 

Cash-flow  2004 2005 2006 2007 

P.  Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 14055 29228 9331 9839 

Peněžní toky z hlavní výd ělečné činnosti (provozní činnost)  
    

Z.  Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 5232 7782 -32254 -100495 

A.1.  Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.5) -19810 22980 26850 27881 

A.1.1.  Odpisy stálých aktiv 8973 12322 13547 13856 

A.1.2.  Změna stavu: -31679 -454 -195 446 

A.1.2.1. opravné položky k nabytému 
majetku   

-786 
   

A.1.2.2. rezerv a ostatních opravných 
položek   -30893 -454 -195 446 

A.1.3.  Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv -1182 -402 -3 -893 

A.1.4.  Zisk/ztráta z prodeje cenných 
papírů     

11 
 

A.1.5.  Výnosy z dividend a podílů na zisku 
    

A.1.6.  Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou 
kapitalizovaných 4078 10184 10705 15199 

A.1.7.  Úpravy a ostatní nepeněžité 
operace    1330 2785 -727 

A.*  
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 
(Z+A.1.) 

-14578 30762 -5404 -72614 

          
A.2.  Změna potřeby pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.3) -83305 -169448 61483 98361 

A.2.1.  Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 16859 -44865 9378 28458 

A.2.2.  Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -56341 -22970 32044 -23324 

A.2.3.  Změna stavu zásob 43823 -101613 20051 93227 

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku     
A.**  Čistý provozní tok z provozní činnosti (A.* + A.2.) -97883 -136686 56079 25747 

          
A.3.  Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -4175 -9473 -10160 -14554 

A.4.  Přijaté úroky  312 546 358 258 

A.5.  Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky 
daně za minulá období  -22 1  

A.6.  Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními 
případy -155    

A.7.  Přijaté dividendy a podíly na 
zisku       

A.***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.3.až A.6.) -101901 -147635 45278 11451 

          
Peněžní toky z investi ční 
činnosti         

      
B.1.  Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -43390 -67225 -19703 -9087 

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku  -30470 -64058 -16118 232 

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku 
 

-1125 -3157 -3585 -1088 

B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku  -11795   -8231 

B.2.  Příjmy z prodeje stálých aktiv 1208 963 370 3346 

B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hm. a nehm. majetku 1182 963 361 3346 

B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 27  9  
B.3.  Půjčky a úvěry s přízněným osobám 
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B.***  Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 
(B.1ažB.3) 

-42181 -66262 -19333 -5741 

          
Peněžní toky z finan ční 
činnosti         

C.1.  Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých 
závazků 

79240 194000 -26437 -2434 

C.2.  Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky 80015    
C.2.1.  Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 80015    
C.2.2.  Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům     

C.2.3.  Další vklady peněžních prostředků společníků a 
akcionářů     

C.2.4.  Úhrada ztráty společníky     
C.2.5.  Přímé platby na vrub fondů 

    

C.2.6.  Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně 
zaplacené srážkové daně     

C.3.  Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků,     

C.***  Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 
(C1+C2+C3) 

159255 194000 -26437 -2434 

          

F.  Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 
(A.***+B.***+C.***) 

15173 -19897 508 3276 

R.  Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
konci období (P+F) 29338 9331 9839 13115 

  



78 
 

Příloha č. 4: Horizontální analýza společnosti za období 2004 – 2007 

 

Rozvaha  AKTIVA  2004-2005 2005-2006 2006-2007 

 Aktiva celkem 47,14% -4,59% -22,56% 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál    
B. Stálá aktiva 43,73% 3,35% -0,56% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 128,43% 59,89% -9,90% 

B.I.1. Zřizovací výdaje    
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

   
B.I.3. Software 50,65% 33,16% 49,65% 

B.I.4. Ocenitelná práva 1,56% -41,28% -65,50% 

B.I.5. Goodwill 
   

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek   -6,09% 

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 614,61% -22,90% -100,00% 

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek    

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 47,26% 1,94% -5,13% 

B.II.1. Pozemky 0,00% 0,00% -0,71% 

B.II.2. Budovy, haly a stavby 12,68% 0,98% -3,47% 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 259,50% 2,61% 3,90% 

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů    
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata    
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 41,40% -8,11% -9,31% 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 94,32% -56,70% -86,66% 

B.II.8. Poskytnuté zálohy na hmotný majetek -98,61% 2243,60% -100,00% 

B.II.9. Opravná položka k nabytému majetku    
B.III. Dlouhodobý finanční majetek -3,37% -0,18% 72,38% 

B.III.1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,00% 0,00% 11758,57% 

B.III.2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
   

B.III.3.    Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 0,00% 0,00% -0,18% 

B.III.4.    Půjčky podnikům ve skupině    
B.III.5.    Jiný finanční dlouhodobý majetek    
B.III.6.   Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek    
B.III.7.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek    
C. Oběžná aktiva 49,95% -8,15% -34,07% 

C.I. Zásoby  61,89% -8,56% -39,10% 

C.I.1. Materiál 21,61% -7,02% 11,97% 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 81,67% -34,33% -47,72% 

C.I.3. Výrobky 58,35% 104,72% -27,47% 

C.I.4. Zvířata 
   

C.I.5. Zboží 33,34% 153,38% -65,35% 

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby -50,53% 15,02% 16,02% 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.1. Pohledávky z obchodního styku    
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba    
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv    

C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky združení 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy    
C.II.6. Dohadné účty aktivní    
C.II.7. Jiné pohledávky    
C.II.8. Odložené pohledávky    
C.III. Krátkodobé pohledávky 74,77% -8,49% -28,49% 
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C.III.1.    Pohledávky z obchodního styku 109,24% -7,93% -28,13% 

C.III.2.    Pohledávky - ovládající a řídící osoba    
C.III.3.    Pohledávky - podstatný vliv    

C.III.4.    Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky združení    

C.III.5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění    
C.III.6.    Stát - daňové pohledávky    
C.III.7.    Krátkodobé poskytnuté zálohy 184,18% -73,53% -61,53% 

C.III.8.    Dohadné účty aktivní 786,05% -6,96% -6,06% 

C.III.9.    Jiné pohledávky -86,91% 197,82% -33,14% 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek -68,07% 2,23% 37,49% 

C.IV.1.   Peníze -41,21% 108,25% 69,80% 

C.IV.2.   Účty v bankách -68,23% 3,28% 33,92% 

C.IV.3.   Krátkodobý finanční majetek 
   

C.IV.3.   Pořizovaný krátkodobý finanční majetek    
D.I. Časové rozlišení -38,93% -28,89% -27,68% 

D.I.1. Náklady příštích období -42,78% -29,27% -34,77% 

D.I.2. Komplexní náklady příštích období    
D.I.3 Příjmy příštích období 207,69% -24,38% 51,24% 

  PASIVA 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

 Pasiva celkem 47,14% -4,59% -22,56% 

A. Vlastní kapitál 3,90% -14,74% -53,86% 

A.I. Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 

A.I.1. Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 

A.I.2. Vlastní akcie 
   

A.I.3. Změny základního kapitálu 
   

A.II. Kapitálové fondy -99,83% 0,00% 0,00% 

A.II.1. Emisní ážio    
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku    
A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při změnách    
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 25300,00% 161,81% 0,00% 

A.III.1.    Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond  162,45% 0,00% 

A.III.2.    Statutární a ostatní fondy 0,00% 0,00% 0,00% 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -100,33% 3145,97% -400,66% 

A.IV.1.   Nerozdělený zisk minulých let 
 

3145,97% -100,00% 

A.IV.2.   Neuhrazená ztráta minulých let 
   

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 61,86% -492,72% 211,57% 

B. Cizí zdroje 100,74% 1,20% -5,02% 

B.I. Rezervy -52,04% -16,72% 301,14% 

B.I.1. Rezervy zákonné    
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky    
B.I.3. Rezerva na daň z příjmu    
B.I.4. Ostatní rezervy -52,04% -16,72% 301,14% 

B.II. Dlouhodobé závazky  -48,12% 36,41% 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů    
B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 

   
B.II.3. Závazky - podstatný vliv 

   

B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům združení  

-48,12% -99,71% 

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 
   

B.II.6. Vydané dluhopisy 
   

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 
   

B.II.8. Dohadné účty pasivní 
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B.II.9. Jiné závazky    
B.II.10. Odložený daňový závazek    
B.III. Krátkodobé závazky -28,54% 54,04% -17,99% 

B.III.1.    Závazky z obchodních vztahů -40,89% 86,99% -34,27% 

B.III.2.    Závazky - ovládající a řídící osoba    
B.III.3.    Závazky - podstatný vliv    

B.III.4.    Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení    

B.III.5.    Závazky k zaměstnancům 6,25% 10,34% -6,74% 

B.III.6.    Závazky ze sociálního zabezpečení 2,81% 13,00% -20,37% 

B.III.7.    Stát - daňové závazky a dotace 1983,29% -7,11% -81,40% 

B.III.8.    Krátkodobé přijaté zálohy 
 

-100,00% 
 

B.III.9.    Vydané dluhopiy 
   

B.III.10.    Dohadné účty pasivní -30,25% -10,85% -26,92% 

B.III.11.    Jiné závazky -31,18% 50,09% 946,66% 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 182,22% -4,72% -3,35% 

B.IV.1.   Bankovní úvěry dlouhodobé  -28,57% 476,67% 

B.IV.2.   Krátkodobé bankovní úvěry 135,56% 0,00% -71,70% 

B.IV.3.   Krátkodobé finanční výpomoci    
C.I. Časové rozlišení 87,01% 866,67% -98,56% 

C.I.1. Výdaje příštích období -26,15% -56,25% -4,76% 

C.I.2. Výnosy příštích období 700,00% 1328,13% -100,00% 

 Kontrola 47,14% -4,59% -22,56% 
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Příloha č. 5: Vertikální analýza společnosti za období 2004 – 2007 

Rozvaha  AKTIVA  2004 2005 2006 2007 

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

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B. Stálá aktiva 32,41% 31,66% 34,30% 44,04% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,52% 0,81% 1,36% 1,58% 

B.I.1. Zřizovací výdaje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.I.3. Software 0,34% 0,35% 0,49% 0,94% 

B.I.4. Ocenitelná práva 0,10% 0,07% 0,04% 0,02% 

B.I.5. Goodwill 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,51% 0,62% 

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,08% 0,39% 0,32% 0,00% 

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 28,79% 28,82% 30,79% 37,72% 

B.II.1. Pozemky 0,74% 0,50% 0,53% 0,68% 

B.II.2. Budovy, haly a stavby 16,26% 12,45% 13,17% 16,42% 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5,80% 14,17% 15,24% 20,45% 

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1,22% 1,61% 0,73% 0,13% 

B.II.8. Poskytnuté zálohy na hmotný majetek 4,74% 0,04% 1,10% 0,00% 

B.II.9. Opravná položka k nabytému majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 3,10% 2,03% 2,13% 4,74% 

B.III.1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,02% 0,01% 0,01% 2,01% 

B.III.2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.3.    Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 2,97% 2,02% 2,12% 2,73% 

B.III.4.    Půjčky podnikům ve skupině 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.5.    Jiný finanční dlouhodobý majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.6.   Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.7.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C. Oběžná aktiva 66,70% 67,97% 65,43% 55,70% 

C.I. Zásoby  42,86% 47,16% 45,19% 35,54% 

C.I.1. Materiál 2,85% 2,35% 2,29% 3,31% 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 29,45% 36,36% 25,02% 16,90% 

C.I.3. Výrobky 5,16% 5,56% 11,92% 11,17% 

C.I.4. Zvířata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.I.5. Zboží 1,88% 1,70% 4,52% 2,02% 

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 3,52% 1,18% 1,43% 2,14% 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky združení 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.6. Dohadné účty aktivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.7. Jiné pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.II.8. Odložené pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.III. Krátkodobé pohledávky 16,14% 19,17% 18,39% 16,98% 

C.III.1.    Pohledávky z obchodního styku 12,75% 18,12% 17,49% 16,23% 
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C.III.2.    Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.III.3.    Pohledávky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.III.4.    Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky združení 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.III.5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.III.6.    Stát - daňové pohledávky 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.III.7.    Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,38% 0,73% 0,20% 0,10% 

C.III.8.    Dohadné účty aktivní 0,02% 0,14% 0,13% 0,16% 

C.III.9.    Jiné pohledávky 2,03% 0,18% 0,56% 0,49% 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 7,68% 1,67% 1,79% 3,17% 

C.IV.1.   Peníze 0,04% 0,02% 0,04% 0,08% 

C.IV.2.   Účty v bankách 7,64% 1,65% 1,78% 3,09% 

C.IV.3.   Krátkodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.IV.3.   Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

D.I. Časové rozlišení 0,89% 0,37% 0,27% 0,26% 

D.I.1. Náklady příštích období 0,87% 0,34% 0,25% 0,21% 

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

D.I.3 Příjmy příštích období 0,01% 0,03% 0,02% 0,04% 

      
  PASIVA 2004 2005 2006 2007 

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

A. Vlastní kapitál 55,34% 39,08% 34,92% 20,81% 

A.I. Základní kapitál 55,18% 37,50% 39,30% 50,75% 

A.I.1. Základní kapitál 55,18% 37,50% 39,30% 50,75% 

A.I.2. Vlastní akcie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.I.3. Změny základního kapitálu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.II. Kapitálové fondy 18,34% 0,02% 0,02% 0,03% 

A.II.1. Emisní ážio 18,31% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0,03% 0,02% 0,02% 0,03% 

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při změnách 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0,00% 0,05% 0,12% 0,16% 

A.III.1.    Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0,00% 0,05% 0,12% 0,16% 

A.III.2.    Statutární a ostatní fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -19,51% 0,04% 1,51% -5,85% 

A.IV.1.   Nerozdělený zisk minulých let 0,00% 0,04% 1,51% 0,00% 

A.IV.2.   Neuhrazená ztráta minulých let -19,51% 0,00% 0,00% -5,85% 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1,33% 1,47% -6,04% -24,29% 

B. Cizí zdroje 44,62% 60,87% 64,56% 79,18% 

B.I. Rezervy 0,17% 0,06% 0,05% 0,26% 

B.I.1. Rezervy zákonné 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.I.3. Rezerva na daň z příjmu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.I.4. Ostatní rezervy 0,17% 0,06% 0,05% 0,26% 

B.II. Dlouhodobé závazky 0,00% 5,36% 2,91% 5,13% 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 4,83% 

B.II.3. Závazky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům združení 

0,00% 5,36% 2,91% 0,01% 

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.6. Vydané dluhopisy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II.8. Dohadné účty pasivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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B.II.9. Jiné závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 

B.II.10. Odložený daňový závazek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III. Krátkodobé závazky 20,80% 10,10% 16,31% 17,27% 

B.III.1.    Závazky z obchodních vztahů 15,97% 6,41% 12,57% 10,67% 

B.III.2.    Závazky - ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.3.    Závazky - podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.4.    Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.5.    Závazky k zaměstnancům 0,37% 0,26% 0,31% 0,37% 

B.III.6.    Závazky ze sociálního zabezpečení 0,20% 0,14% 0,16% 0,17% 

B.III.7.    Stát - daňové závazky a dotace 0,10% 1,36% 1,32% 0,32% 

B.III.8.    Krátkodobé přijaté zálohy 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.9.    Vydané dluhopiy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.III.10.    Dohadné účty pasivní 3,68% 1,74% 1,63% 1,54% 

B.III.11.    Jiné závazky 0,42% 0,20% 0,31% 4,21% 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 23,65% 45,36% 45,29% 56,53% 

B.IV.1.   Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00% 7,50% 5,61% 41,81% 

B.IV.2.   Krátkodobé bankovní úvěry 23,65% 37,86% 39,68% 14,50% 

B.IV.3.   Krátkodobé finanční výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.I. Časové rozlišení 0,04% 0,05% 0,52% 0,01% 

C.I.1. Výdaje příštích období 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 

C.I.2. Výnosy příštích období 0,01% 0,03% 0,51% 0,00% 

      
 


