
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV EKONOMIKY

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF ECONOMICS

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU

EVALUATION OF THE FINANCIAL SITUATION OF THE COMPANY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE MARTINA ČULENOVÁ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. JANA HORNUNGOVÁ, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2014



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2013/2014
Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Čulenová Martina

Ekonomika podniku (6208R020) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Hodnocení finanční situace podniku

v anglickém jazyce:

Evaluation of the Financial Situation of the Company

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

GRÜNWALD, R. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 318 s.
ISBN 978-80-86929-26-2. 
KISLINGEROVÁ, E. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. 135 s.
ISBN 978-80-7179-713-5.
KNÁPKOVÁ, A. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 2. vyd. Praha: Grada, 2013.
236 s. ISBN 978-80-247-4456-8.
RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada
Publishing, 2011. 143 s. ISBN 978-80-247-3916-8.
SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2011. 152 s. ISBN
978-80-251-3386-6.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jana Hornungová, Ph.D.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2013/2014.

L.S.

_______________________________ _______________________________
doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 11.05.2014



ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace v podniku. Je rozdělena 

do tří základních částí. První teoretická část popisuje problematiku finanční analýzy, její 

nástroje a metody. Následuje praktická část, která obsahuje charakteristiku společnosti 

Alpine Pro, a. s. a jednotlivé výpočty. Na základě teoretických východisek jsou použity 

absolutní, rozdílové, tokové a poměrové ukazatele. Dále je využita horizontální a 

vertikální analýza a souhrnné indexy hodnocení. V poslední části jsou na základě 

zjištěných výsledných hodnot v jednotlivých letech navržena možná opatření ke 

zlepšení finanční situace ve společnosti. Jedná se zejména o zefektivnění vymáhání 

pohledávek, řízení zásob nebo rozšíření marketingové komunikace.  

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on evaluation of financial position of a company. The 

thesis is divided into three essential parts. In the first theoretical part financial analysis 

is described with all its implements and methods. The second practical part contains 

general information about the company Alpine Pro, a. s. and all the applied calculations. 

All financial indicators from the first part are used to get an overview about the 

financial situation in the company. And finally in the last part of the thesis as a result of 

all calculations I focus on my own suggestions and improvements in the company. Such 

as efficient claims recovery, stock management or expansion of marketing 

communication.   

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, aktiva, pasiva, finanční ukazatele, 

finanční situace. 

 

KEYWORDS 

Financial analysis, balance, the profit and loss statement, assets, liabilities, financial 

indicators, financial situation. 
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ÚVOD 

V současné době, kdy se projevuje hospodářská krize po celém světě, je velmi důležité 

rozumně a efektivně zacházet s finančními prostředky jak v domácnostech, tak 

i s financemi v podniku. Pro úspěšný podnik je stěžejní přiměřený objem a vhodná 

struktura kapitálu. Toto rozhodování je jedním z hlavních a zároveň nejnáročnějších 

úkolů finančního managementu podniku. Významnou roli v tomto rozhodování hraje 

právě finanční analýza. Je nezbytná pro hospodaření, přežití a budoucí rozhodování 

v podniku. Poskytnutá data nám mohou určit potencionální směr vývoje a budoucí 

rizika, kterým díky analýze můžeme zabránit. Finanční analýza nám také může sloužit 

ke zjištění postavení podniku na trhu a to porovnáváním jednotlivých hodnot 

a ukazatelů s konkurencí. 

Vlastní bakalářská práce má tři základní části. První teoretická část je zaměřená na 

teoretická východiska finanční analýzy a použitých metod. V praktické části je 

provedena samotná analýza pomocí horizontální a vertikální analýzy a dalších 

ukazatelů. V poslední části přijde shrnutí a porovnání výsledků a vlastní návrhy na 

zlepšení finanční situace. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem je zhodnotit finanční a majetkovou situaci v letech 2008 – 2012 ve firmě 

pomocí finanční analýzy. Následně vyhodnotit výsledky a navrhnout opatření, která by 

vedla ke zlepšení finanční situace v podniku. K vypracování samotné finanční analýzy 

slouží zejména rozvahy a výkazy zisku a ztráty za určité období, ale také výroční zprávy 

a další účetní výkazy. 

V první řadě bude práce zaměřená na teoretická východiska, na základě kterých bude 

zpracovávána praktická část. Popis jednotlivých ukazatelů a postupů, které jsou pak 

využity u samotné analýzy. 

Dále jsou zmíněny informace o vybraném podniku. Se zaměřením na stručné 

představení, předmět podnikání, historii, organizační strukturu a další. Zhodnocení 

silných a slabých stránek a upozorní na příležitosti a hrozby pro podnik.  

Následně je aplikována finanční analýza pomocí horizontální a vertikální analýzy, 

rozdílových, tokových, poměrových a absolutních ukazatelů a zhodnocení výsledků. 

Výsledné hodnoty jsou pak srovnány s doporučenými a celá práce je doplněna o tabulky 

a grafy zachycující výsledky analýzy. 

Na základě výsledků budou formulovány návrhy, které by mohly odstranit nedostatky a 

vedly by ke zlepšení finanční situace v podniku. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Podnikové finance jsou soustavou peněžních vztahů, ve kterých se podnik pohybuje 

při získávání finančních zdrojů (financování), při jejich alokaci (investování), 

při využívání majetku a při rozdělování dosažených výsledků. Vyjadřují pohyb 

peněžních prostředků, kapitálu, i finančních zdrojů. 

Finance v podniku plní úlohu integrujícího prvku. A to proto, že lidé, kteří působí 

ve finančním úseku daného podniku, vstupují do kontaktu se všemi úseky činnosti 

podniku, ale i s vnějším ekonomickým prostředím (17). 

Základním finančním cílem podniku je dlouhodobá maximalizace tržní hodnoty 

podniku za delší časové období. Finanční cíle podnikání tvoří základ pro formování 

dalších podnikových cílů, jejichž stanovení záleží na oboru podnikání, na situaci na 

trhu, na potřebném kapitálu, na umístění podniku, na zvolené právní formě a na 

množství dalších faktorů. Nejúčelnějším postupem je stanovit si dílčí cíle a kroky, které 

k jejich splnění povedou (9). 

1.1  FINANČNÍ ANALÝZA 

Cílem finanční analýzy je zjistit finanční zdraví firmy, identifikovat slabé stránky, které 

by mohly firmě v budoucnu působit menší či větší problémy, ale také stanovit silné 

stránky, o které by mohla firma v budoucnu opírat svou činnost. Lze toho dosáhnout 

následujícím postupem: 

1. zobrazení uplynulého vývoje finanční situace a finančního hospodaření podniku, 

2. určení příčin jejich zlepšení nebo zhoršení, 

3. volba nejvhodnějších směrů dalšího vývoje a usměrňování finančního 

hospodaření a finanční situace podniku (12, 13). 

V posuzování finančního zdraví podniku vycházíme z předpokladu, že všechny firmy se 

snaží jednak za každých okolností přežít a za druhé docilovat co nejlepších výsledků 

hospodaření, tj. maximalizovat rozdíl mezi svými výnosy a náklady. Pokud v podniku 

dohází k nepříznivému vývoji peněžních toků může být ohrožena jeho samotná 
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existence. O finančně zdravém podniku můžeme mluvit tehdy, když nemá problémy 

se svou schopností včas uhrazovat splatné závazky (12). 

Další podmínkou finančního zdraví je i předpoklad dlouhodobé likvidity, tzn. aby 

schopnost uhrazovat splatné závazky byla zachována i v budoucnu. Dlouhodobá 

likvidita je však jen jednou z mnoha podmínek finančního zdraví. Aby podniku někdo 

svěřil svůj kapitál, musí mít jistotu, že tento podnik dokáže jeho kapitál svou činností 

zhodnotit. Čím větší je výnosnost (rentabilita) vloženého kapitálu, tím pevnější je 

finanční zdraví podniku (12). 

Aktivní finanční řízení je založeno na souladu následujících tří oblastí: 

• Oblast tvorby finanční strategie – stanovení finanční vize do budoucna, 

strategických cílů a nástrojů finančního řízení. 

• Oblast vlastního finančního řízení – dosahování stanovených finančních cílů a 

samostatné hospodaření s přidělenými zdroji. 

• Oblast finanční a účetní agendy – zpracování a vyhodnocování dat a správnost 

veškeré účetní agendy (13). 

1.2  ZDROJE FINANČNÍ ANALÝZY 

Úspěšnost finanční analýzy do velké míry závisí na kvalitě poskytnutých zdrojů 

informací. Měly by být kvalitní a komplexní, je nutno zvážit všechna data, která 

by mohla zkreslovat výsledky hodnocení finančního zdraví firmy. Základní data jsou 

čerpána z účetních výkazů. Data pak představují základnu pro realizaci jednotlivých 

kroků finanční analýzy (13, 14). 

Účetní výkazy lze rozdělit na účetní výkazy finanční a vnitropodnikové. Účetní výkazy 

finanční poskytují informace zejména externím uživatelům. Informují o stavu 

a struktuře majetku, zdrojích krytí, výsledcích hospodaření a peněžních tocích. Všechno 

toto jsou základní informace pro tvorbu finanční analýzy a firma je povinna tyto výkazy 

nejméně jednou ročně zveřejňovat. Vnitropodnikové účetní výkazy slouží vnitřním 

potřebám firmy, vedou ke zpřesnění výsledků finanční analýzy a tím ke snížení rizika 
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odchylky od skutečnosti Jsou využívány i doplňkové zdroje dat, například statistiky a 

analýzy, v závislosti na cíli finanční analýzy (13, 14). 

Podstatou finanční analýzy jsou tyto dvě funkce: prověřit finanční zdraví podniku 

(ex post analýza) a vytvořit základ pro finanční plán (ex ante analýza). V prvním 

případě se zaměřujeme na vyhodnocení situace k určitému datu, u druhé funkce se jedná 

o předpověď budoucnosti na základě poznatků z finanční analýzy (14). 

Pro úspěšné zpracování finanční analýzy jsou nezbytné zejména základní účetní 

výkazy: 

• rozvaha, 

• výkaz zisku a ztráty, 

• výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (cash flow) (14). 

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty mají závazně stanovenou strukturu a formu 

Ministerstvem financí a jsou součástí účetní závěrky v soustavě podvojného účetnictví 

(14). 

1.2.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetním výkazem, který bilancuje stav dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů krytí (pasiva) a to vždy k určitému datu. 

Představuje základní přehled o majetku podniku v okamžiku účetní závěrky. V případě 

majetkové situace podniku zjišťujeme, v čem konkrétně je majetek vázán a jak je 

oceněn, nakolik je opotřeben, jeho obrat, atd. U zdrojů financování se primárně 

zaměřujeme na výši vlastních a cizích zdrojů financování a jejich strukturu. Neméně 

důležitou informací je finanční situace podniku, kde se dovíme informace o zisku 

podniku, jeho přerozdělení nebo informace o tom zda je podnik schopen dostát svým 

závazkům (14). 
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1.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření 

provozní, finanční a mimořádné činnosti za určité období. Zachycuje pohyb výnosů a 

nákladů. V případě tohoto dokumentu budeme sledovat jeho strukturu a dynamiku 

(9,14). 

1.2.3 Cash-flow 

Výkaz Cash flow obsahuje stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. 

Zaměřuje se zejména na tři oblasti peněžních toků: peněžní toky z provozní činnosti, 

peněžní toky vztahující se k investiční činnosti a peněžní toky vztahující se k finanční 

činnosti (9). 

1.3  UŽIVATELÉ FINAN ČNÍ ANALÝZY 

Informace o finančním zdraví podniku jsou důležité jak pro manažery podniku, tak i 

pro další subjekty mimo firmu. Uživatele finanční analýzy můžeme tedy rozdělit na 

interní a externí (10). 

Interní uživatelé: 

• manažeři – potřebují znát pro dlouhodobé i operativní finanční řízení ziskovost 

provozu podniku, efektivnost ve využívání zdrojů, likviditu a mnoho dalších 

ukazatelů. Finanční analýza jim dává komplexní obraz o finanční situaci 

v podniku a umožňuje jim tak zdokonalovat řízení a dává manažerům možnost 

připravit pro následující období vhodný podnikatelský záměr (9,13), 

• zaměstnanci – mají zájem na prosperitě firmy, její hospodářské a finanční 

stabilitě, jelikož stojí o dobré mzdové podmínky a jistotu zachování pracovních 

míst. Společnost má mimo jiné i zákonnou povinnost informovat zaměstnance o 

stavu hospodaření firmy (13). 
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Externí uživatelé: 

• banky a věřitelé – ti využívají informace z finanční analýzy k posouzení rizika 

návratnosti poskytnutých zdrojů, pro rozhodování o poskytnutí úvěru, jeho výši 

a podmínkách za jakých k úvěru přistoupí, zajímá je zejména likvidita 

a zadluženost (9), 

• investoři – zajímá je zejména míra rizika a ziskovosti vloženého kapitálu, 

pro kontrolu se zajímají i o stabilitu a likviditu podniku, disponibilní zisk, tržní 

hodnotu podniku a další (9), 

• konkurenti  – pro srovnání s výsledky konkurenčních podniků v rámci celého 

odvětví (13), 

• stát – zejména pro kontrolu daňových povinností, pro kontrolu podniků se státní 

majetkovou účastí, kvůli rozdělování finanční výpomoci atd. (9), 

• zákazníci a dodavatelé – dodavatele zajímá především platební schopnost, 

dlouhodobá stabilita a likvidita, zákazníky zajímá zejména schopnost plnit své 

závazky (9). 

1.4  METODY FINAN ČNÍ ANALÝZY 

Standardním členěním ukazatelů je členění na: ukazatele absolutní, rozdílové 

a poměrové. Přímo z posuzování hodnot jednotlivých položek základních účetních 

výkazů vychází absolutní ukazatele. Přístup je poměrně omezený, jelikož nezpracovává 

žádnou matematickou metodu. U rozdílových ukazatelů se využívá rozdílu určité 

položky aktiv a pasiv. Poměrové ukazatele tvoří nejpočetnější a nejvyužívanější skupinu 

ukazatelů. Jsou definovány jako podíl dvou položek nejčastěji ze základních účetních 

výkazů. Výsledná hodnota pak vyjadřuje velikost ukazatele v čitateli na jednotku 

ukazatele ve jmenovateli. Pomocí poměrových ukazatelů se provádějí různá srovnání 

v čase, průřezové a srovnávací analýzy apod. Jednou z dalších metod, které využiji, je 

analýza tokových ukazatelů. Tokové ukazatele respektují závislost hodnot ukazatele 
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na délce období, ke kterému se vztahují, vypovídají o vývoji ekonomické skutečnosti 

za časový interval. Délka období, za které je sledujeme, výrazně ovlivňuje jejich výši. 

Příkladem mohou být například výnosy, náklady nebo tvorba výsledku hospodaření 

(4,14). 

• Analýza absolutních ukazatelů 

o horizontální analýza 

o vertikální analýza 

• Analýza rozdílových ukazatelů 

o čistý pracovní kapitál 

o čisté pohotové peněžní prostředky 

o čistý peněžní majetek 

• Analýza tokových ukazatelů 

o analýza tržeb 

o analýza zisku  

• Analýza poměrových ukazatelů 

o rentabilita 

o likvidita 

o aktivita 

o zadluženost 

o provozní ukazatele 

• Analýza soustav ukazatelů 

o Altmanův index 

o Index IN05 (9). 
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1.5  ABSOLUTNÍ UKAZATELE 

Základem finanční analýzy je tzv. vertikální a horizontální rozbor finančních výkazů. 

Tyto postupy nám umožňují vidět původní absolutní údaje z výkazů v určitých 

souvislostech. Slouží nám k prvotní orientaci v hospodaření podniku. Upozorňují 

na problémové oblasti, na které je potřeba podrobněji se zaměřit. Horizontální analýza 

sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, zejména ve vztahu k nějakému minulému 

účetnímu období. V případě vertikální analýzy sledujeme strukturu finančního výkazu 

ve vztahu k nějaké veličině (8). 

1.5.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza je vhodný prostředek pro zjištění meziroční změny u jednotlivých 

položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Změna v určitých položkách je vyjádřena 

v procentech nebo indexem. Finanční účetní výkazy obsahují informace nejen 

z běžného roku, ale i z minulých let, pro vytvoření horizontální analýzy je potřeba mít 

výkazy aspoň za dvě po sobě jdoucí období (4). 

����Á��Í 
�� − ����Ý 
��

����Ý 
��
∗ 100 

Vzorec 1: Horizontální analýza (4). 

Tento vzorec nám určí, o kolik % se změnila za rok příslušná položka (8). 

1.5.2 Vertikální analýza 

U vertikální analýzy se na jednotlivé položky ve finančním výkazu pohlíží v souvislosti 

s nějakou veličinou. Pokud hledaný vztah označíme Pi, bude výpočet následující 

(Bi značí velikost položky bilance a ΣBi pak sumu hodnot položek v rámci určitého 

celku): 

�� =
��

���
 

Vzorec 2: Vertikální analýza (8). 
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V případě rozvahy je volba sumy celkem jednoznačná – (celková) bilanční suma. 

U výkazu zisku a ztráty se nejčastěji využívá velikost celkových výnosů nebo tržeb. 

Jednotlivé položky pak odrážejí, z kolika procent se podílejí na celkové sumě (4,8). 

1.6  ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATEL Ů 

Rozdílové ukazatele získáme rozdílem určité položky krátkodobých aktiv a určité 

položky krátkodobých pasiv. Tyto ukazatele se často označují také jako fondy 

finančních prostředků nebo finanční fondy. Nejčastěji se využívají tyto rozdílové 

ukazatele: čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžní majetek. 

Ukazatele vycházejí z předpokladu, že podnik aspoň část oběžných aktiv financuje 

z dlouhodobých cizích zdrojů (4,9). 

1.6.1 Čistý pracovní kapitál 

Nejčastěji užívaný rozdílový ukazatel, označován také jako provozní kapitál. 

Vypočítáme ho jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky, resp. dluhy. 

K závazkům musíme připočíst i běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci 

(4). 

Č�� = ��ĚŽ�Á ������ − �
Á������Á ������ (���� ) 

Vzorec 3: Čistý pracovní kapitál (4). 

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

finanční závazky. Měl by se přibližně rovnat hodnotě zásob. Existuje však několik 

negativních vlivů, které snižují vypovídací schopnost čistého pracovního kapitálu: 

nevymahatelné nebo těžko vymahatelné pohledávky, neprodejné nebo jen za velmi 

nízké ceny prodejné zásoby hotových výrobků, zbytečně vysoké zásoby materiálu. 

Proto je nutné udělat rozbor struktury oběžných aktiv a jejich likvidity ještě před 

samotným hodnocením úrovně čistého pracovního kapitálu (9). 

1.6.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky jsou rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky 

a okamžitě splatnými závazky. Za pohotové peněžní prostředky se považují veškeré 
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peníze v hotovosti a na běžných účtech, někdy se zahrnují i jejich ekvivalenty jako jsou 

směnky, šeky, krátkodobé cenné papíry, krátkodobé termínové vklady, jelikož je možná 

jejich rychlá přeměna na hotovost (4). 

Č�� = �������É �#�ĚŽ�Í �
���Ř#�� − ���Ž��Ě ������É %Á��%�  

Vzorec 4: Čisté pohotové prostředky (9). 

Čisté pohotové prostředky vypovídají o schopnosti podniku likvidovat všechny své 

dluhy penězi v hotovosti a na běžných účtech případně při mobilizaci všech pohotových 

prostředků (9). 

1.6.3 Čistý peněžní majetek 

Kromě pohotových prostředků a jejich ekvivalentů zahrnuje do oběžných aktiv 

i krátkodobé pohledávky (bez nevymahatelných). Proto se nazývá též peněžně 

pohledávkový finanční fond (4). 

Č� = ��ĚŽ�Á ������ − %Á��� − �#�������Í ����#�Á�� 

− �
Á������Á ������ 

Vzorec 5: Čistý peněžní majetek (4). 

1.7  ANALÝZA TOKOVÝCH VELI ČIN 

V případě analýzy tokových veličin se zaměřujeme na analýzu tržeb a analýzu zisku a 

přidané hodnoty. 

1.7.1 Analýza tržeb 

Za celkové tržby se obvykle považuje součet tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Analýza tržeb se zaměřuje na posouzení úrovně a vývoje 

celkových tržeb a posouzení struktury tržeb a vývoje strukturních částí tržeb (9). 

1.7.2 Analýza zisku  

Vychází ze strategických cílů podniku a srovnává dosahovaný zisk s těmito cíli. 

Zjišťuje, zda je úroveň dosaženého zisku uspokojivá a zda se vyvíjí v souladu s danými 
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cíli podniku. Zkoumáme EBIT (zisk před odečtením úroků a daní), EBT (zisk před 

zdaněním) a EAT (zisk po zdanění) (3,9). 

Analýza zisku se zaměřuje zejména na zkoumání tvorby zisku, ale také na zkoumání 

následného rozdělení zisku (9). 

1.8  ANALÝZA POM ĚROVÝCH UKAZATEL Ů 

Poměrové ukazatele jsou základním a nejčastěji používaným nástrojem finanční 

analýzy. Je to i proto, že poměrová analýza využívá pouze údajů ze základních účetních 

výkazů, tedy veřejně dostupných informací. Postupem času se poměrových finančních 

ukazatelů vyvinulo větší množství, ale největší vypovídací schopnost mají: ukazatele 

rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity (4,14). 

1.8.1 Ukazatelé rentability 

Rentabilita (výnosnost) kapitálu nám ukazuje, zda je podnik schopen vytvářet nové 

zdroje a investovaný kapitál využívat na dosažení zisku. Obecně slouží ukazatel 

rentability k hodnocení celkové efektivnosti činnosti podniku a měl by mít rostoucí 

tendenci v časové řadě. Tento ukazatel zajímá především akcionáře a potencionální 

investory. Obecně lze rentabilitu vyjádřit jako poměr zisku k částce vloženého kapitálu 

(14). 

Nejčastěji používanými ukazateli rentability jsou rentabilita celkového vloženého 

kapitálu (ROI), rentabilita celkových vložených aktiv (ROA), rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE) a rentabilita tržeb (ROS). 

Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu  

Tento ukazatel nám označuje celkový výnos z investovaného dlouhodobého kapitálu do 

majetku podniku. Doporučené hodnoty se pohybují nad hranicí 12%. Jedná se o jeden 

ze základních ukazatelů měření efektivnosti investic (10,11). 


�� =
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&'()*+ý )-./0á(
 

Vzorec 6: Rentabilita celkového vloženého kapitálu (11). 
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Ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

Vyjadřuje poměr zisku s celkovými aktivy investovanými do podnikání a to bez ohledu 

na způsob financování. Ideální hodnoty jsou nad 10%. Podstatné je tedy zda podnik 

dokáže efektivně využít svůj majetek (11). 
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Vzorec 7: Rentabilita celkových vložených aktiv (11). 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Označuje, kolik čistého zisku připadne na jednu korunu investovaného kapitálu. 

Hodnota nad 3% je příznivým výsledkem. Vyjadřuje výnosnost kapitálu, který byl 

vložený do podniku (8). 
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Vzorec 8: Rentabilita vlastního kapitálu (8). 

Ukazatel rentability tržeb 

Ukazatel, který označuje, kolik korun čistého zisku připadne na jednu korunu tržeb. 

Doporučené hodnoty jsou nad hranicí 6%. Zjištěné problémy u tohoto ukazatele, značí, 

že můžeme očekávat podobnou situaci i u ostatních ukazatelů (15). 
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Vzorec 9: Rentabilita tržeb (15). 

1.8.2 Ukazatelé likvidity 

Likvidita určité složky představuje schopnost dané složky rychle a bez velké ztráty na 

hodnotě se přeměnit na peněžní hotovost. Tato vlastnost bývá označována jako 

likvidnost. Likvidita podniku je pak vyjádření schopnosti podniku uhradit včas své 

splatné závazky. Nedostatek likvidity vede v podniku k tomu, že není schopen využívat 

ziskových příležitostí nebo není schopen hradit své běžné závazky, což může postupně 

vést až k platební neschopnosti a následně k bankrotu. Na druhou stranu je i příliš 
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vysoká míra likvidity nepříznivým jevem zejména pro vlastníky, jelikož jsou finanční 

prostředky vázány v aktivech a nezhodnocují podnik. Ideálním stavem je tedy najít 

vyváženou míru likvidity podniku (14). 

Obecně je tvar ukazatelů likvidity sestaven z podílu toho čím je možné platit k tomu, 

co je potřeba zaplatit. Nejčastěji se používají tři základní ukazatele likvidity: okamžitá, 

pohotová a běžná (9). 

Okamžitá likvidita 

Označována jako likvidita 1. stupně je tím nejužším vymezením likvidity. Počítá jen 

s těmi nejlikvidnějšími položkami. Doporučené hodnoty pro okamžitou likviditu jsou 

0,9-1,1. Interval je přejatý z americké literatury a pro Českou republiku je rozšířený 

v dolní hranici až na 0,2. Tato hranice je již označována za kritickou, nemusí to však 

nutně znamenat finanční problémy v podniku (14). 

���Ž��Á ��������� =
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Vzorec 10: Okamžitá likvidita (14). 

Pohotová likvidita   

Také označována jako likvidita 2. stupně. Pro pohotovou likviditu platí poměr mezi 

čitatelem a jmenovatelem 1:1 případně 1,5:1. V případě, že by nastal poměr 1:1, podnik 

by se zvládl vyrovnat se svými závazky bez toho, aby musel prodávat své zásoby (14). 

�������Á ��������� =
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Vzorec 11: Pohotová likvidita (14). 

Běžná likvidita 

Označována jako likvidita 3. stupně. Tento ukazatel nám říká, kolikrát je podnik 

schopen uspokojit pohledávky věřitelů v případě, kdy promění všechna svá oběžná 

aktiva v peněžní prostředky. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je pravděpodobnější 

zachování platební schopnosti firmy. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1,5-2,5 

(6,14). 
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Vzorec 12: Běžná likvidita (6). 

1.8.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují schopnost podniku využít jednotlivé majetkové části. 

Ukazují, zda má podnik přebytek nebo naopak nedostatek produktivních aktiv. 

Nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv nebo dobu 

obratu. Ukazatele obratovosti informují o počtu obrátek za určité období, snahou 

podniku je zvýšit jejich počet a tím i zisk. Ukazatele doby obratu vyjadřují průměrnou 

dobu trvání jedné obrátky majetku (15). 

• Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Výsledná hodnota by se 

měla pohybovat minimálně na úrovni 1-3 (15). 
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Vzorec 13: Obrat celkových aktiv (15). 

• Obrat stálých aktiv 

Slouží pro rozhodování o nových investicích. Zjišťuje, jak efektivně podnik využívá 

stálá aktiva. Hodnoty by neměly být vyšší než u obratu celkových aktiv (8). 
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Vzorec 14: Obrat stálých aktiv (8). 

• Obrat zásob 

Hodnota obratu zásob nám udává, kolikrát za rok se zásoby přemění v ostatní formy 

oběžného majetku a to až po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob (15). 
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Vzorec 15: Obrat zásob (15). 

• Doba obratu zásob 

Udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázané v podniku až do dne jejich spotřeby 

nebo do dne jejich prodeje. Ideálně by se hodnoty měly s časem snižovat (15). 
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Vzorec 16: Doba obratu zásob (15). 

• Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Vyjadřuje, kolik dnů musí firma čekat, než dostane za již prodané zboží či službu 

zaplaceno. Doporučovanou hodnotou je běžná doba splatnosti faktur (14,15). 
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Vzorec 17: Doba obratu krátkodobých pohledávek (14). 

• Doba obratu krátkodobých závazků 

Vypovídá o tom, jak rychle jsou spláceny závazky firmy. Tento ukazatel může být 

významný pro věřitele nebo potenciální věřitele firmy, kteří mohou zjistit, jak firma 

dodržuje obchodně-úvěrovou politiku (14). 
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Vzorec 18: Doba obratu krátkodobých závazků (14). 

Obecně lze říct, že by doba obratu závazků měla být delší než doba obratu pohledávek, 

aby byla zachována finanční rovnováha ve firmě (14). 
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1.8.4 Ukazatele zadluženosti 

Podstatou u analýzy zadluženosti je hledání optimálního poměru mezi vlastním a cizím 

kapitálem – kapitálová struktura. V dnešní době využívají cizích zdrojů všechny velké 

podniky. Vzájemný poměr vlastního a cizího kapitálu závisí zejména na nákladech, 

které souvisí s pořízením zdrojů (9,14). 

• Ukazatel celkové zadluženosti 

Základní ukazatel, který vyjadřuje celkovou zadluženost podniku. Obecně je pro 

věřitele výhodnější co nejmenší hodnota zadluženosti, klesá tím jejich riziko, 

doporučená hodnota se však pohybuje mezi 30-60%. Musí se ale zohlednit příslušnost 

k odvětví a schopnost splácet úroky plynoucí z dluhů (14,16). 

9#����Á %����Ž#���� =
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Vzorec 19: Celková zadluženost (16). 

• Koeficient samofinancování 

Udává do jaké míry je majetek podniku financován z vlastních zdrojů. Vypočítá se jako 

poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv (14). 
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Vzorec 20: Koeficient samofinancování (14). 

• Úrokové krytí  

Hodnota úrokového krytí nám udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Tento ukazatel je 

klíčovým pro ratingové agentury. Čím vyšších hodnot ukazatel nabývá, tím vyšší je 

jeho schopnost platit náklady spojené s využitím cizího kapitálu (10). 
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Vzorec 21: Úrokové krytí (10). 



27 
 

1.9  ANALÝZA SOUSTAV UKAZATEL Ů 

Soustavy ukazatelů mají za cíl souhrnně vyjádřit celkovou finančně-ekonomickou 

situaci a výkonnost podniku pomocí jednoho čísla. Vypovídací schopnost je o něco 

nižší a obecnější než u ostatních ukazatelů. Většinou slouží jako orientační podklad pro 

další hodnocení situace v podniku (14). 

Existují dvě skupiny vytváření soustav ukazatelů: 

1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, tam patří zejména 

pyramidové soustavy, které jsou založené na neustálém podrobnějším rozkládání 

ukazatele na vrcholu pyramidy. 4asto se pro přehlednost a názornost využívá 

grafická podoba těchto rozkladů (14). 

2. Účelově vybrané skupiny ukazatelů, základem je jednočíselné vyjádření 

finanční situace v podniku. Dále se dělí na: 

o Bankrotní model: řeší otázku, zda podnik do určité doby zbankrotuje. 

Patří sem například Altmanův index, indexy IN, Tafflerův model. 

o Bonitní model: snaží se stanovit bonitu podniku na základě bodového 

ohodnocení. Mezi tyto modely patří například Tamariho model, 

Kralickův Quicktest (14). 

1.9.1 Altmanův index 

Typickým příkladem bankrotního modelu je výpočet Altmanova indexu (Z-score 

model). Jeho výpočet je poměrně jednoduchý a vychází ze součtu hodnot pěti běžných 

poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha, největší váhu má pak rentabilita 

celkového kapitálu (14). 

Výpočet pro společnosti, které nejsou obchodovatelné na kapitálovém trhu: 

% = 0,717 ∗ AB + 0,847 ∗ AF + 3,107 ∗ AG + 0,42 ∗ AI + 0,998 ∗ AK 

Vzorec 22: Altmanův index (9). 
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Kde: X1 – čistý pracovní kapitál / aktiva, 

 X2 – nerozdělený zisk minulých let / aktiva, 

 X3 – EBIT / aktiva, 

 X4 – tržní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje, 

 X5 – tržby / aktiva (9). 

Interpretace výsledné hodnoty: 

Z > 2,9  - finančně silný podnik, 

1,2 < Z ≤ 2,9 - podnik s finančními potížemi (není jasný další vývoj), 

Z ≤ 1,2  - zásadní finanční problémy v podniku (9). 

1.9.2 Index IN05 

Tento index se zabývá, kromě hodnocení faktu zda firma spěje k bankrotu, i tím, zda 

svým vlastníkům vytváří nějakou hodnotu. Podobně jako u Altmanova indexu se jeho 

rovnice skládá z několika dílčích koeficientů (5). 

Výpočet indexu IN05: 

��05 = 0,13 ∗ AB + 0,04 ∗ AF + 3,97 ∗ AG + 0,21 ∗ AI + 0,09 ∗ AK 

Vzorec 23: Index IN05 (16). 

Kde: X1 – aktiva / cizí kapitál, 

 X2 – EBIT / nákladové úroky, 

 X3 – EBIT / celková aktiva, 

 X4 – celkové výnosy / celková aktiva, 

 X5 – oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry (16). 

Pokud není společnost zadlužená, doporučuje se hodnotu X2 (EBIT / nákladové úroky) 

omezit maximální doporučenou hodnotou 9 (15). 
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Interpretace výsledné hodnoty: 

IN > 1,6 - finančně silný podnik, 

0,9 < IN ≤ 1,6 - podnik s finančními potížemi (není jasný další vývoj), 

IN ≤ 0,9 - zásadní finanční problémy v podniku (16). 

 

V této části práce jsem se zaměřila na jednotlivá teoretická východiska, která budou 

následně použita v analytické části. Nejdřív jsem k celé problematice přistupovala 

obecně - definice finanční analýzy, její zdroje a uživatelé. Poté jsem vybrala konkrétní 

ukazatele, které ve své práci využívám. Absolutní ukazatele, rozdílové, tokové a 

poměrové a souhrnné indexy hodnocení. K jednotlivým ukazatelům je uveden postup 

výpočtu, doporučené hodnoty a dopad výsledku na finanční situaci v podniku.  

V další části mé bakalářské práce využiji, zmíněných teoretických východisek a aplikuji 

je konkrétně na společnost Alpine Pro, a. s. v letech 2008 – 2012. Cílem je určit 

problematické oblasti ve společnosti a závěrem navrhnout jejich řešení. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

V této části práce využíváme teoretických poznatků a aplikujeme je v praxi. Hlavním 

předmětem mé bakalářské práce je vyhotovení finanční analýzy firmy Alpine Pro, a. s. 

za období 2008-2012 s využitím vybraných metod a ukazatelů. Zdrojem dat, byly účetní 

výkazy, konkrétně rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

2.1  ALPINE PRO, A. S. 

Společnost Alpine Pro, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1994 a sídlí 

v Praze 10, Přípotoční 1519/10B, 101 00. Vedená je u rejstříkového soudu v Praze pod 

identifikačním číslem 49970321. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a 

prodej sportovního a outdoorového oblečení, obuvi a doplňků, dále pak činnost účetních 

poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence. Firma je rozhodující společností 

v oblasti outdoorových aktivit působící na českém trhu. Má největší síť autorizovaných 

prodejen a franšízových prodejců, dále dodává zboží i do některých obchodních řetězců 

jako například Sportisimo nebo Globus (1,7).  

Organizační strukturu společnosti Alpine Pro, a.s. tvoří tři základní složky: valná 

hromada, dozorčí rada, představenstvo. Představenstvo má pak dalších pět oddělení: 

finanční, personalistika a mzdy, obchodní – tuzemsko a zahraničí, propagace a 

marketingu, realizace, logistiky a informačních technologií. Počet zaměstnanců je 79 

z toho 8 řídících pro rok 2012 (1,7). 

Základní kapitál společnosti činí 120 milionů Kč a je již zcela splacen. Společnost 

vydala 119 ks prioritních akcií na majitele v listinné podobě v hodnotě 1 000 000, dále 9 

ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 a 10 ks 

kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000. 

Společnost v roce 2010 přešla na hospodářský rok, který trvá od 1.10. do 30.9., tento 

fakt potom v průběhu samotné analýzy značně zkresluje některé výsledky. Společnost 

Alpine Pro, a.s. je mateřskou společností pod kterou spadá prodejní síť ALPINE PRO 

STORES, s.r.o. v České republice a na Slovensku, v Tabulce 1 jsou vidět všechny 

dceřiné společnosti firmy (1,7). 
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Tabulka 1: Dceřiné společnosti firmy Alpine Pro, a. s. 

Zdroj: příloha účetní závěrky, vlastní zpracování 

Do roku 2011 firma vlastnila i dceřinou společnost v Maďarsku, kterou však odprodala. 

V řadě zemí je též společnost zastoupena obchodními zástupci například v Austrálii, 

Anglii, Belgii, Francii, Chorvatsku, Itálii, Portugalsku, Řecku, Srbsku a mnoha dalších 

(1,7). 

2.1.1 SWOT analýza 

Ke zhodnocení pozice na trhu, silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb se využívá 

SWOT analýza.  

Tabulka 2: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

stabilní pozice firmy na trhu velké množství pohledávek po lhůtě splatnosti 

dlouholetá tradice české značky řízení zásob 

dobré rozmístění prodejen na území celé ČR marketing zaměřený především na Prahu 

firma si zajišťuje vše od návrhu zboží přes 
realizaci až po prodej 

opakující se starší oblečení v nových kolekcích 

precizně školený personál   

propojená síť autorizovaných prodejen, 
franšízových obchodů a outletů 

  

fungující marketing   

vyvážené financování   

e-shop   

Obchodní jméno osoby 
Podíl v 

%  
Zkratka 

ALPINE PRO STORES, s.r.o., Praha 10, Přípotoční 1519/10B, ČR 100 APS CR 

ALPINE PRO STORES, s.r.o., Galvaniho 7/D, Bratislava, SK 100 APS SK 

Outdoor Retail, s.r.o., Galvaniho 7/D, Bratislava SK 100 ODR SK 

ALPINE PRO POLSKA, Sp. z.o.o., Slowackiego 41/43, Katowice, Polsko 100 AP PL 

Sport Station s.r.o., Praha 10, Přípotoční 1519/10B, ČR 100 SS CR 

ALPINE PRO CHINA Co., Ltd., 4-5 Floor, 169 Xiushen Road, Jiaxing City 100 AP CN 

Sport Town, Praha 10, Přípotoční 10B, ČR 100 ST CR 
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Příležitosti Hrozby 

rozšíření prodejní sítě v ČR velká konkurence 

vstup na zahraniční trh hospodářská krize 

sponzoring velkých sportovních akcí vstup nové značky na trh 

spolupráce s dalšími sportovními značkami ztráta věrných zákazníků 

  zhoršení pověsti 

  ztráta zakázky pro olympijskou reprezentaci 

  Zdroj: vlastní zpracování 

2.2  ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATEL Ů 

Pro přehlednost začneme horizontální a vertikální analýzou aktiv a pasiv. Získáme tím 

obecný přehled o jednotlivých složkách rozvahy a zmapujeme tím jejich vývoj v čase. 

Horizontální analýza je aplikovaná na rozvahu i na výkaz zisku a ztráty a je uvedená 

v absolutním i relativním vyjádření. Pomocí vertikální analýzy je pak zpracována 

rozvaha. Ve firmě Alpine Pro, a.s. došlo v roce 2010 ke změně, přešla na hospodářský 

rok a účetní období probíhalo od 1.1.2010 do 30.9.2010 tzv. zkrácené účetní období. 

Proto porovnávání dat s jinými roky není příliš vypovídající a je potřeba k tomuto faktu 

přihlížet.  

2.2.1 Horizontální analýza aktiv 

Díky horizontální analýze můžeme sledovat meziroční změnu aktiv a to jak 

v konkrétních číslech, tak i v procentech, jak je možno vidět v následující Tabulce 3. 

Tabulka 3: Horizontální analýza aktiv v % a tis. Kč 

AKTIVA 
Netto - běžné účetní období 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč 

Aktiva celkem -7,77% -47 042  10,20% 56 916  20,63% 126 917  -6,15% -45 658  

Dlouhodobý 
majetek 

-4,47% -5 968  -1,49% -1 900  -6,22% -7 822  -22,30% -26 285  

Dlouhodobý 
nehm. majetek 

-79,79% -75  -100,00% -19  0,00% 1 432  755,17% 10 814  

Dlouhodobý 
hm. majetek 

-10,22% -9 167  -0,67% -538  -13,80% -11 038  -11,50% -7 930  
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Dlouhodobý 
fin. majetek 

7,48% 3 274  -2,85% -1 343  3,90% 1 783  -61,41% -29 168  

Oběžná aktiva -7,25% -33 243  13,84% 58 881  27,90% 135 116  -3,53% -21 873  

Zásoby -32,23% -68 176  71,27% 102 156  51,27% 125 870  -6,61% -24 536  

Zboží -35,95% -72 133  65,89% 84 679  50,23% 107 085  -9,53% -30 529  

Dlouhodobé 
pohledávky 

-47,53% -15 148  -13,70% -2 290  -44,55% -6 428  424,44% 33 964  

Krátkodobé 
pohledávky 

19,26% 35 557  -4,39% -9 673  9,52% 20 040  -10,27% -23 682  

Krátkodobý 
fin. majetek 

47,25% 14 524  -69,18% -31 312  -31,31% -4 367  -79,52% -7 619  

Peníze -57,50% -326  -62,24% -150  146,15% 133  -50,00% -112  

Účty v 
bankách 

49,22% 14 850  -69,22% -31 162  -32,47% -4 500  -80,23% -7 507  

Časové 
rozlišení 

-60,33% -7 831  -1,26% -65  -7,42% -377  53,09% 2 499  

Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 

V případě celkových aktiv můžeme pozorovat kolísání hodnot, ale nedochází tam 

k žádným radikálním výkyvům. K větším změnám dochází například u dlouhodobého 

nehmotného majetku, kdy se v roce 2010 společnost veškerého tohoto majetku zbavila, 

konkrétně šlo pouze o software, následující rok byl software opětovně pořízen. Součástí 

zásob společnosti je i část, kterou disponuje dceřiná společnost ALPINE PRO STORES, 

s. r. o., tento systém funguje na principu konsignačního skladu, kdy je zboží uloženo 

právě ve skladech ALPINE PRO STORES, s. r. o., za účelem přiblížení k zákazníkům a 

snížením nákladů, přestože vlastníkem je stále Alpine Pro, a. s. Vzhledem k tomu, že 

společnost se zabývá prodejem sportovního oblečení, kolísá množství zásob a zboží 

v závislosti na prodeji a na konkrétním roku. Výraznou změnu můžeme pozorovat ve 

vývoji dlouhodobých pohledávek. Společnost se snaží systematicky vyvíjet tlak na 

vymahatelnost pohledávek, v průběhu let se jejich stav neustále snižoval a v roce 2012 

přišel výrazný nárůst až o 424,44%. U krátkodobých pohledávek je úroveň poměrně 

stabilní, menší nárůst je v roce 2009 oproti předchozímu roku, ale jinak nepozorujeme 

žádné výraznější změny. V případě krátkodobého finančního majetku je viditelné 

prvotní navýšení, v dalších letech však poměrně výrazně klesá. Peníze v hotovosti 

netvoří zásadní položku a ani jejich vývoj v čase není významný, výraznější změna je 

viditelná v roce 2010, jinak je však stav peněz vyvážený. Účty v bankách v čase klesají, 

až v roce 2012 skončí na hodnotě 1850 tis. Kč. V případě časového rozlišení nejdříve 

zaznamenáváme výrazný pokles o 60% následně, už se čísla mění jen nepatrně. 
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2.2.2 Horizontální analýza pasiv 

Stejně jako u analýzy aktiv i v případě pasiv sledujeme vývoj hodnot v čase a 

dostáváme tím celkový obraz o struktuře pasiv a jejich vývoji znázorněný v Tabulce 4. 

Tabulka 4: Horizontální analýza pasiv v % a tis. Kč 

PASIVA 
Netto - běžné účetní období 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč 

Pasiva celkem -7,77% -47 042  10,20% 56 916  20,63% 126 917  -6,15% -45 658  

Vlastní kapitál 0,29% 1 121  -3,54% -13 539  6,75% 24 946  -21,07% -83 080  

VH minulých 
let 

4,66% 8 382  7,42% 13 966  -5,63% -11 398  12,41% 23 693  

VH běžného 
účetního obd. 

-35,82% -7 796  
-

181,60% 
-25 366  307,87% 35 091  -31,30% -7 416  

Cizí zdroje -21,81% -44 938  51,76% 83 397  37,64% 92 044  8,81% 29 665  

Dlouhodobé 
závazky 

-41,13% -46 023  -22,58% -14 874  -44,92% -22 906  107,56% 30 208  

Krátkodobé 
závazky 

37,71% 26 085  44,27% 42 171  43,63% 59 957  -30,95% -61 083  

Bankovní 
úvěry a 
výpomoci 

-
100,00% 

-25 000  0,00% 55 000  100,00% 55 000  52,60% 57 856  

Časové 
rozlišení 

-18,54% -3 225  -91,35% -12 943  809,79% 9 928  69,54% 7 756  

Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 

Pasiva jako taková se vzhledem k velmi vysokým číslům, ve kterých se pohybujeme, až 

tak moc nemění. Největší pokles pasiv zaznamenáváme v roce 2009 a naopak nejvyšší 

hodnoty vykazuje rok 2011. Vlastní kapitál nám po celou dobu kolísá kolem hranice 

380 000 tis. Kč, pouze v roce 2012 klesl o 21% dolů. Výsledek hospodaření minulých 

let, až na malou změnu v roce 2011, pořád roste. V případě výsledku hospodaření za 

běžné účetní období už je situace jiná. V roce 2009 ovlivnilo výdaje zejména rozšíření 

sítě maloobchodu a velkoobchodu, výrazně tím stouply náklady na marketing, logistiku 

a obchodní činnost. Samotný výsledek hospodaření ovlivňuje i vlastní kapitál dceřiných 

společností. Negativně se na výsledku hospodaření projevili i operace ve finanční 

oblasti, největší podíl na tom měl pokles kursových zisků o 9,9 mil. Kč a nárůst 

kursových ztrát o 5,4 mil. Kč. V roce 2010 společnost přešla na hospodářský rok a 

účetní období probíhalo od 1.1.2010 do 30.9.2010 tzv. zkrácené účetní období. 
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Jakákoliv srovnání tohoto roku s ostatními nejsou až tak úplně vypovídající a pravdivá.  

Následující účetní období pak probíhá od 1.10.2010 do 30.9.2011. Za toto účetní období 

zaznamenala firma ztrátu a to zejména kvůli zkrácení období a vynechání 

nejvýraznějšího předvánočního času.  Celá ztráta je v plné výši hrazena ze zisku 

minulých let. Stejně tak srovnání 2010/2011 není až tak vypovídající. Značný nárůst 

můžeme vidět v případě výsledku hospodaření za účetní období, firma již 

nezaznamenává ztrátu. Dále došlo k navýšení bankovních úvěrů a výpomocí a 

k zásadnímu zvýšení časového rozlišení konkrétně výdajů v příštím období. V roce 

2012 výrazně stoupli náklady na marketing a podporu prodeje. Jako generální dodavatel 

oblečení pro český olympijský a paralympijský tým společnost realizovala řadu 

podpůrných marketingových akcí. Tato marketingová kampaň a náklady spojené 

s realizací celého tohoto projektu byly hrazené částečně i z cizích zdrojů. Proto je 

možné pozorovat navýšení bankovních úvěrů a výpomocí v posledních dvou letech (7). 

2.2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

U horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty můžeme pozorovat změny u jednotlivých 

položek v relativním i absolutním vyjádření v Tabulce 5. 

Tabulka 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v % a tis. Kč 

VZZ 

Skutečnost v účetním období 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

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

Tržby za prodej 
zboží 

21,66% 97 820 -29,80% -163 762 70,27% 271 048 16,97% 111 459 

Obchodní 
marže 

9,08% 19 046 -34,62% -79 210 89,44% 133 823 8,92% 25 273 

Výkony 8,28% 516 -45,79% -3 091 72,79% 2 664 37,75% 2 387 

Tržby za prodej 
vlastních 
výrobků a 
služeb 

8,28% 516 -45,79% -3 091 72,79% 2 664 37,75% 2 387 

Výkonová 
spotřeba  

13,94% 18 336 -28,09% -42 087 68,22% 73 511 15,25% 27 646 

Služby 15,80% 18 693 -27,36% -37 487 69,98% 69 649 16,88% 28 549 

Přidaná 
hodnota 

1,45% 1 226 -46,91% -40 214 138,35% 62 975 0,01% 15 

Provozní VH 102,90% 22 176 -90,24% -39 460 783,43% 33 437 -22,25% -8 388 
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Finanční VH -390,50% -35 008 41,19% 10 726 52,48% 8 039 5,56% 405 

VH za běžnou 
činnost 

-35,82% -7 796 -181,60% -25 366 307,87% 35 091 -31,30% -7 416 

VH za účetní 
období 

-35,82% -7 796 -181,60% -25 366 307,87% 35 091 -31,30% -7 416 

VH před 
zdaněním 

-42,05% -12 832 -162,48% -28 734 375,38% 41 476 -26,24% -7 983 

Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 

Tržby za prodej po celou dobu rostou až na rok 2010, ale to může být dáno právě 

zkráceným účetním obdobím, kdy se do roku 2010 nezapočítává nejsilnější předvánoční 

období. Stejně tak tento trend můžeme pozorovat i u většiny dalších položek například 

obchodní marže, výkony, služby nebo přidaná hodnota. Lze tedy předpokládat, že 

v případě, že by účetní období v roce 2010 zůstalo zachováno až do konce roku, byla by 

čísla kladná i v tomto roce. Provozní výsledek hospodaření se po celou dobu drží 

v kladných číslech i přes pokles v roce 2010 a 2012. Finanční výsledek hospodaření se 

naopak pohybuje v záporných hodnotách. Souvisí to i s velkými finančními náklady a 

nákladovými úroky. Poklesly kursové zisky a naopak se zvýšily kursové ztráty. 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost se kromě zkráceného účetního období v roce 

2010 drží vysoko v plusu (7).  

2.2.4 Vertikální analýza aktiv 

U vertikální analýzy aktiv zjišťujeme podíl jednotlivých složek majetku na celkových 

aktivech. 

Tabulka 6: Vertikální analýza aktiv v % 

AKTIVA 
Netto - běžné účetní období 

2008 2009 2010 2011 2012 

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

Dlouhodobý majetek 22,07% 22,86% 20,43% 15,88% 13,15% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,02% 0,00% 0,00% 0,19% 1,76% 

Dlouhodobý hmotný majetek 14,82% 14,42% 13,00% 9,29% 8,76% 

Dlouhodobý finanční majetek 7,23% 8,43% 7,43% 6,40% 2,63% 

Oběžná aktiva 75,79% 76,22% 78,74% 83,48% 85,81% 

Zásoby 34,95% 25,68% 39,91% 50,05% 49,80% 

Zboží 33,15% 23,02% 34,66% 43,16% 41,61% 
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Dlouhodobé pohledávky 5,27% 3,00% 2,35% 1,08% 6,03% 

Krátkodobé pohledávky 30,50% 39,44% 34,22% 31,07% 29,70% 

Krátkodobý finanční majetek 5,08% 8,11% 2,27% 1,29% 0,28% 

Časové rozlišení 2,14% 0,92% 0,83% 0,63% 1,03% 

Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 

Necelých 23% aktiv v roce 2008 tvoří dlouhodobý majetek a to zejména dlouhodobý 

hmotný majetek, jak je vidět v Tabulce 6. Podíl dlouhodobého majetku pak v čase klesá 

a jeho vývoj je znázorněný v Grafu 1. Nejvýraznější položkou jsou oběžná aktiva. 

Jelikož se firma zabývá prodejem sportovního oblečení a vybavení je jasné velké 

zastoupení zásob a zboží. Nejvýraznější v roce 2011. V případě pohledávek má firma 

mnohem víc pohledávek krátkodobých a to zejména z obchodních vztahů. Nejvyšší 

podíl je v roce 2009 pak už zastoupení krátkodobých pohledávek mírně klesá. Stejně tak 

u krátkodobého finančního majetku, tam se jedná zejména o účty v bankách. Menší 

zastoupení můžeme pozorovat i u časového rozlišení, konkrétně se jedná o příjmy a 

náklady příštích období (7).  

 

Graf 1: Rozložení dlouhodobého majetku (Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování) 
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2.2.5 Vertikální analýza pasiv 

U analýzy pasiv sledujeme podíl jednotlivých složek pasiv na celkových pasivech. 

Tabulka 7: Vertikální analýza pasiv v % 

PASIVA 
Netto - běžné účetní období 

2008 2009 2010 2011 2012 

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

Vlastní kapitál 63,08% 68,60% 60,05% 53,14% 44,69% 

Základní kapitál 19,83% 21,50% 19,51% 16,17% 17,23% 

Kapitálové fondy 5,90% 6,49% 5,54% 4,76% -9,19% 

VH minulých let 29,73% 33,74% 32,89% 25,72% 30,81% 

VH běžného účetního období 3,60% 2,50% -1,85% 3,19% 2,34% 

Cizí zdroje 34,05% 28,87% 39,75% 45,36% 52,59% 

Dlouhodobé závazky 18,49% 11,80% 8,29% 3,78% 8,37% 

Krátkodobé závazky 11,43% 17,07% 22,34% 26,60% 19,57% 

Bankovní úvěry a výpomoci 4,13% 0,00% 8,94% 14,82% 24,10% 

Časové rozlišení 2,87% 2,54% 0,20% 1,50% 2,72% 

Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 

Nejvýraznější složkou pasiv je vlastní kapitál. Nejvyšších hodnot dosahuje v roce 2009, 

poté se postupně snižuje. Další položkou je výsledek hospodaření minulých let, který 

kolísá na hranici 30%. Výsledek hospodaření běžného účetního období nemá až takové 

zastoupení a v roce 2010 se dokonce dostal do záporných čísel. U cizích zdrojů můžeme 

sledovat spíše narůstající tendenci. Nejdříve se drží čísla pod hranicí 35%, postupně se 

však dostáváme až na 52,59% v roce 2012, což je větší zastoupení než u vlastního 

kapitálu. Dlouhodobé závazky postupně spíše klesají až na rok 2012, kdy můžeme vidět 

mírný nárůst oproti roku 2011 až na 8,37%. Větší zastoupení mají však krátkodobé 

závazky a to od 11,43% až do 26,6% a to hlavně závazky z obchodních vztahů a jiné. U 

bankovních úvěrů a výpomocí se veškerá čísla vztahují ke krátkodobým bankovním 

úvěrům. Firma této možnosti využila ve všech letech kromě roku 2009. Je vidět, že toto 

zadlužení postupně narůstá.  
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2.3  ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATEL Ů 

2.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Tento ukazatel nám vyjadřuje platební schopnost podniku a je jedním 

z nejpoužívanějších ukazatelů. Udává nám, zda má společnost volný finanční kapitál na 

neočekávané výdaje či investice, při čemž bude stále schopna hradit krátkodobé 

závazky.  

Tabulka 8: Čistý pracovní kapitál v tis. Kč 

Čistý pracovní kapitál 2008 2009 2010 2011 2012 

Oběžná aktiva 458 697  425 454  484 335  619 451  597 578  

Krátkodobé závazky 69 175  95 260  137 431  197 388  136 305  

Krátkodobé bankovní úvěry 25 000  0  55 000  110 000  167 856  

ČPK 364 522 330 194 291 904 312 063 293 417 

Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 

Výsledný čistý pracovní kapitál získáme odečtením krátkodobých závazků a 

krátkodobých bankovních úvěrů od oběžných aktiv. Čísla jsou ve všech letech kladná a 

mají tendenci se spíše zvyšovat, jak je vidět v Tabulce 8. Z toho můžeme vyčíst, že 

firma je schopná flexibilně reagovat na nečekané události a má k dispozici značné 

množství prostředků, kterými může pokrýt náhlé výdaje či investice. Menší pokles 

v roce 2012 je způsoben hlavně navýšením krátkodobého bankovního úvěru, ale i přes 

to je čistý pracovní kapitál na vysoké úrovni. 

2.3.2 Čisté pohotové prostředky 

U tohoto ukazatele můžeme pozorovat, zda je společnost schopná splatit veškeré své 

závazky peněžními prostředky, které má k dispozici na účtech a v hotovosti. 

Tabulka 9: Čisté pohotové prostředky v tis. Kč 

Čisté pohotové prostředky 2008 2009 2010 2011 2012 

Krátkodobý finanční majetek 30 736  45 260  13 948  9 581  1 962  

Krátkodobé závazky 69 175  95 260  137 431  197 388  136 305  

ČPP -38 439 -50 000 -123 483 -187 807 -134 343 

Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 
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Na první pohled je patrné z Tabulky 9, že firma by ze všech svých pohotových 

prostředků nebyla schopna splatit svoje závazky. Společnost má velké množství 

prostředků v nezaplacených pohledávkách. Firma drží v hotovosti jen minimum 

prostředků a je vidět, že i peněz na běžných účtech se postupně zbavuje a snižuje jejich 

podíl. Naopak krátkodobých závazků postupně přibývá. 

2.3.3 Čistý peněžní majetek 

Čistý peněžní majetek je po celou dobu v kladných číslech. I když v posledních třech 

letech se snížil o více než 50% oproti roku 2009, viz Tabulka 10. 

Tabulka 10: Čistý peněžní majetek v tis. Kč  

Čistý peněžní majetek 2008 2009 2010 2011 2012 

Oběžná aktiva 458 697  425 454  484 335  619 451  597 578  

Zásoby 211 508  143 332  245 488  371 358  346 822  

Dlouhodobé pohledávky 31 868  16 720  14 430  8 002  41 966  

Krátkodobé závazky 69 175  95 260  137 431  197 388  136 305  

ČPM 146 146 170 142 86 986 42 703 72 485 

Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 

2.4  ANALÝZA TOKOVÝCH UKAZATEL Ů 

U tokových ukazatelů sledujeme vývoj tržeb a zisku. Pozorujeme změny jednotlivých 

složek v čase a srovnáváme.  

2.4.1 Analýza tržeb 

U celkových tržeb můžeme pozorovat příznivý vývoj. 

Tabulka 11: Analýza tržeb v tis. Kč 

Analýza tržeb 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 451 660 549 480 385 718 656 766 768 225 

Výkony 6 235 6 751 3 660 6 324 8 711 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 7 518 6 595 3 229 4 415 6 150 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 2 761 0 0 0 0 

Celkové tržby 468 174 562 826 392 607 667 505 783 086 

Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 
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Kromě roku 2010, kde však došlo k přechodu na hospodářský rok, celkové tržby 

postupně narůstají. Největší podíl na tom samozřejmě mají tržby za prodej zboží, kde 

můžeme vidět plynulý nárůst v čase. 

2.4.2 Analýza zisku 

Z Tabulky 12 lze vyčíst vývoj zisku (výsledků hospodaření) v čase. 

Tabulka 12: Analýza zisku v tis. Kč 

Analýza zisku 2008 2009 2010 2011 2012 

Provozní výsledek hospodaření 21 552 43 728 4 268 37 705 29 317 

Finanční výsledek hospodaření 8 965 -26 043 -15 317 -7 278 -6 873 

Výsledek hospodaření za účetní období 21 764 13 968 -11 398 23 693 16 277 

Výsledek hospodaření před zdaněním 30 517 17 685 -11 049 30 427 22 444 
Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 

U provozního výsledku hospodaření získáme tyto hodnoty rozdílem provozních výnosů 

a nákladů. Celých pět let jsou čísla kladná a až na rok 2010 jsou na poměrně vysoké 

úrovni. Firmě pomohl i projekt řízení zásob, který společnost zavedla a snížila tím 

náklady na likvidaci neprodejných zásob až o 90% v porovnání s rokem 2008. U 

finančního výsledku hospodaření můžeme sledovat velký propad v roce 2009, v dalších 

letech čísla sice postupně narůstají, ale pořád se pohybujeme v mínusu. Ve finanční 

oblasti v roce 2009 zaznamenáváme vysoký nárůst nákladů až o 16 milionů ve srovnání 

s minulým obdobím. Může za to zejména výrazný pokles kursových zisků a naopak 

nárůst kursových ztrát. Vliv na to měl i úbytek obchodního podílu dceřiné společnosti, 

kdy byla snížením základního kapitálu hrazena ztráta z minulých let. Nepříznivý vývoj 

kursových zisků a ztrát pokračoval i v dalších letech. Součtem těchto dvou položek a 

případně i výsledku hospodaření z mimořádné činnosti, který však firma nevykazuje, 

získáme výsledek hospodaření před zdaněním. Odečtením daně z příjmu za běžnou 

činnost pak získáme výsledek hospodaření za účetní období (7). 
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2.5  ANALÝZA POM ĚROVÝCH UKAZATEL Ů 

2.5.1 Analýza rentability 

Rentabilita hodnotí celkovou efektivnost činnosti podniku a měla by mít rostoucí 

tendenci v čase. Její vývoj je znázorněn v Tabulce 13. 

Tabulka 13: Ukazatele rentability v % 

Rentabilita 2008 2009 2010 2011 2012 

ROI 3,67% 8,04% 0,70% 5,16% 4,33% 

ROA 3,60% 2,50% -1,85% 3,19% 2,34% 

ROE 5,70% 3,65% -3,09% 6,01% 5,23% 

ROS 4,75% 2,51% -2,93% 3,57% 2,10% 

Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 

Rentabilita vloženého kapitálu ROI ukazuje efektivnost investic, kolik podnik získal 

investováním. Ideální by bylo, kdyby se čísla dostala nad 12%, to bohužel nevidíme ani 

v jednom roce. V roce 2009 je provozní výsledek hospodaření nejvyšší, proto je i 

hodnota ROI na nejvyšší úrovni. V průběhu let zároveň stoupá i množství cizích zdrojů 

a to také negativně ovlivňuje vývoj hodnot. 

Rentabilita celkového kapitálu ROA hodnotí efektivnost využití majetku ve firmě. 

Hodnoty by se měly držet nad 10%. Nejvyšší úroveň je naměřená v roce 2008. 

V porovnání s výsledkem hospodaření za účetní období má firma příliš mnoho aktiv. 

Zejména pak zásob, zboží a krátkodobých pohledávek. V roce 2010 byl výsledek 

hospodaření za účetní období záporný a to se projevilo i na hodnotách rentability. 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého do firmy. 

Doporučená hodnota je více než 3%, takže v případě tohoto ukazatele můžeme vývoj ve 

firmě hodnotit kladně. Kromě roku 2010 ovlivněného přechodem na hospodářský rok a 

tím pádem zápornou hodnotou výsledku hospodaření. Vypadá to, že by si tento kladný 

trend mohla firma udržet i v budoucnu. 

Rentabilita tržeb ROS představuje zisk z 1 koruny tržeb. Ideálně by se měly hodnoty 

nacházet nad hranicí 6%. Bohužel ne příliš vysoký výsledek hospodaření a v roce 2010 

dokonce záporný, dostává čísla pod doporučenou hranici. Ale vývoj tržeb zejména 



43 
 

v posledních dvou letech má vzestupnou tendenci a napovídá, že by se situace mohla do 

budoucna zlepšit. Zaměřit by se firma určitě měla na snížení provozních nákladů a 

zlepšení v oblasti finanční činnosti. 

 

Graf 2: Vývoj ukazatele rentability (Zdroj: ú četní výkazy, vlastní zpracování) 

2.5.2  Analýza likvidity 

V následující Tabulce 14 najdeme porovnání likvidity prvního, druhého a třetího stupně. 

Pro přehlednost je uveden i Graf 3, znázorňující vývoj v čase. 

Tabulka 14: Ukazatele likvidity v jednotkách 

Likvidita 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita 4,87 4,47 2,52 2,02 1,96 

Pohotová likvidita 2,62 2,96 1,24 0,81 0,82 

Okamžitá likvidita 0,33 0,48 0,07 0,03 0,01 
Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 

Běžná likvidita je likviditou 3. stupně. Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí  

1,5-2,5. Vzhledem k většímu množství oběžných aktiv ve firmě jsou tyto hodnoty 

v prvních dvou letech mírně nad touto úrovní, což značí nadbytek těchto prostředků. 

V dalších letech se firma dostane do doporučeného rozmezí. Množství oběžných aktiv 

sice nadále roste, je to však kompenzováno nárůstem krátkodobých závazků i 
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zvyšujícími se krátkodobými bankovními úvěry. Z pohledu běžné likvidity je na tom 

firma velmi dobře. 

Pohotová likvidita je likviditou 2. stupně. Hodnoty by neměly klesnout pod 1. Nižší 

hodnoty značí nadměrný počet zásob a v případě, že by se firma dostala do platebních 

potíží je doporučeno nadměrné zásoby rozprodat.  Úroveň pohotové likvidity ve firmě 

je však uspokojivá. V prvních třech letech je na tom firma velmi dobře, v roce 2011 

zaznamenáváme sice větší nárůst zásob, ale hlavně zvýšení dluhů, proto se nám hodnoty 

dostávají na nižší úroveň. Pokud se společnost nebude dále zadlužovat, měla by se čísla 

rychle dostat zpátky nad doporučenou hodnotu 1. 

Okamžitá likvidita nebo také likvidita 1. stupně, má doporučené hodnoty v rozmezí 

0,2-1,1. V prvních dvou letech se firma pohybuje v tomto rozmezí. Firma pak ale 

snižuje úroveň prostředků na bankovních účtech i ve formě peněz. Stejně tak snižuje i 

množství peněz na bankovních účtech. Naopak krátkodobé dluhy v čase rostou, a proto 

se společnost dostává pod spodní hranici. Spodní hranice 0,2 je sice označována za 

kritickou, nižší hodnoty však nemusí nutně znamenat finanční problémy v podniku. 

 

Graf 3: Vývoj ukazatele likvidity (Zdroj: ú četní výkazy, vlastní zpracování) 

2.5.3 Analýza aktivity 

Obrat nám ukazuje, kolikrát za rok se jednotlivé složky rozvahy otočí. Snahou je 

dosáhnout co možná největšího počtu obrátek. Výsledné hodnoty lze srovnat v Tabulce 

15. 
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Tabulka 15: Ukazatele aktivity (počet obrátek za rok) 

Ukazatele aktivity  2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 0,76 1,00 0,63 0,89 1,12 

Obrat stálých aktiv 3,43 4,36 3,10 5,63 8,48 

Obrat zásob 2,16 3,88 1,59 1,79 2,24 

Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 

Obrat celkových aktiv má dány doporučené hodnoty na úrovni minimálně 1-3. Do 

tohoto rozmezí se firma dostala pouze v roce 2009 a 2012 a i to jen těsně dosáhla spodní 

hranice. Toto ovlivnily zejména nižší tržby v roce 2008 a 2010. V roce 2011 pak 

výrazně narostlo množství zásob a zboží a tím se navýšila celková aktiva. 

Obrat stálých aktiv hodnotí efektivitu využití těchto aktiv. Hodnoty by měly být vyšší 

než u obratu celkových aktiv. Společnost je na tom ve využívání stálých aktiv dobře. 

Obrat zásob udává kolikrát je každá položka zásob prodána a zase uskladněna. 

Nejvyšší hodnotu vidíme v roce 2009, jinak se čísla drží na přibližně stejné úrovni, 

zaznamenáváme jen menší kolísáni. 

Tabulka 16: Ukazatele aktivity (doba obratu ve dnech) 

Ukazatele aktivity 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu zásob 166,29 92,77 226,97 201,61 160,70 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 145,12  142,48  194,59  125,15  95,84  

Doba obratu krátkodobých závazků 54,39 61,65 127,06 107,16 63,16 

Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 

Doba obratu zásob zobrazuje průměrný počet dnů do doby spotřeby zásob. Tento 

ukazatel by měl v čase klesat. Jak je vidět zásoby jsou nevyužité velmi dlouhou dobu a 

trvá příliš dlouho, než se prodají nebo jakkoliv spotřebují. Nejvyšší počet dnů byl v roce 

2010, trvalo téměř 227 dnů, než byly zásoby využity. Není tam bohužel vidět ani 

klesající tendence. 

Doba obratu krátkodobých pohledávek vyjadřuje, jak dlouho musí firma čekat na 

zaplacení již prodaného zboží nebo poskytnuté služby. Hodnotí se v podstatě platební 

disciplína odběratelů. Pokud to budeme srovnávat s běžnou dobou splatnosti faktur což 

je 30 dnů, firma několikanásobně tuto lhůtu překračuje. Záleží však na smluvní dohodě, 
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doba splatnosti může být sjednána i delší. Pro společnost je však výhodné, když je doba 

obratu krátkodobých pohledávek nižší než doba obratu krátkodobých závazků. 

Doba obratu krátkodobých závazků hodnotí platební disciplínu samotné firmy. Počet 

dnů, po které odkládá společnost platbu faktur. Tato doba je ve všech letech kratší než u 

doby obratu krátkodobých pohledávek, což není příznivý stav. Firma by měla zvážit 

způsoby vymáhání pohledávek a dostat se tak pod úroveň doby obratu krátkodobých 

závazků. 

2.5.4 Analýza zadluženosti 

Z níže uvedené Tabulky 17 můžeme vyčíst, do jaké míry společnosti využívá cizích 

zdrojů a z jaké části pokrývá majetek z vlastních zdrojů.  

Tabulka 17: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2008 2009 2010 2011 2012 

Ukazatel celkové zadluženosti (%) 34,05% 28,87% 39,75% 45,36% 52,59% 

Koeficient samofinancování (%) 65,95% 71,13% 60,25% 54,64% 47,41% 

Úrokové krytí (x-krát) 15,24 10,44 1,04 5,86 3,44 

Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 

Celková zadluženost nám podává jasný obraz toho, nakolik firma využívá cizích 

zdrojů.  Ve všeobecnosti firmy usilují o co nejmenší zadlužení, je však poměrně vhodné 

část majetku financovat z cizích zdrojů. Úroveň zadluženosti by se měla pohybovat 

kolem 50% maximálně. Společnost Alpine Pro má zdroje hezky vyvážené, ale je vidět 

narůstající tendence. Pokud se to udrží v rozumné míře, tak je to v pořádku, ale dalšího 

zadlužení by se měla firma raději vyvarovat.  

Koeficient samofinancování určuje, do jaké míry je majetek financován z vlastních 

zdrojů. Z větší části společnost využívá vlastních zdrojů, tím se stává věrohodnější pro 

věřitele. V roce 2012 se situace přehoupla a větší část majetku je financovaná z cizích 

zdrojů. Ale v průběhu let je financování hezky vyvážené a pozitivně ovlivňuje 

rentabilitu a věrohodnost společnosti. 

Úrokové krytí představuje, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Ideálně by to mělo 

být 3-6 krát. První dva roky je to vysoko nad doporučenými hodnotami, takže firma 
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může být spokojená. V roce 2010 však pokleslo číslo až na 1,04, což není už tak 

příznivé. V dalších dvou letech se však firma dostala zpět na přijatelnou úroveň a 

v případě, že se nebude dále zadlužovat, tak se i v budoucnu bude držet v doporučených 

hodnotách.  

2.6  ANALÝZA SOUSTAV UKAZATEL Ů 

2.6.1 Altmanův index 

Vyjadřuje nám finanční sílu podniku prostřednictvím jednoho souhrnného čísla. Místo 

tržní hodnoty vlastního kapitálu se používá i účetní hodnota vlastního kapitálu. 

Z Tabulky 18 je vidět vývoj indexu v čase. 

Tabulka 18: Altmanův index 

Altmanův index Váha 2008 2009 2010 2011 2012 

X1 0,717 0,43 0,42 0,34 0,30 0,30 

X2 0,847 0,25 0,29 0,28 0,22 0,26 

X3 3,107 0,11 0,24 0,02 0,16 0,13 

X4 0,42 0,78 1,00 0,63 0,49 0,36 

X5 0,998 0,76 0,99 0,63 0,89 1,11 

Z-Skóre   2,33 2,95 1,91 2,06 2,16 

Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 

Řídíme-li se doporučenými hodnotami, lze o firmě říci, že má celkem stabilní výsledky. 

Avšak pouze v roce 2009 je nad hranicí 2,9, což značí finančně silný podnik. Ostatní 

hodnoty napovídají, že má firma určité finanční problémy, není však zcela jasný další 

vývoj. Nejedná se tedy o zásadní finanční potíže a je velmi pravděpodobné že se 

v průběhu pár let čísla zase dostanou nad úroveň 2,9. Náznak rostoucí tendence je 

z posledních dvou let patrný. Nesmíme zapomínat, že v roce 2010 bylo účetní období 

zkráceno o 3 měsíce, proto je vidět ten náhlý skok z 2,95 na 1,91.  
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Graf 4: Z-Skóre (Zdroj: ú četní výkazy, vlastní zpracování) 

2.6.2 Index IN05 

Stejně jako Altmanův index nám Index IN05 přináší celkové hodnocení situace ve 

firmě. Může prozradit, zda firma spěje k bankrotu nebo zda přináší svým vlastníkům 

nějakou hodnotu. 

Tabulka 19: Index IN05 

Index IN05 Váha 2008 2009 2010 2011 2012 

X1 0,13 0,38 0,45 0,33 0,29 0,25 

X2 0,04 0,61 0,42 0,04 0,23 0,14 

X3 3,97 0,14 0,31 0,03 0,20 0,17 

X4 0,21 0,17 0,23 0,14 0,19 0,24 

X5 0,09 0,44 0,40 0,23 0,18 0,18 

IN05   1,74 1,81 0,76 1,10 0,97 

Zdroj: účetní výkazy, vlastní zpracování 

Doporučenou hodnotou je v případě indexu IN05 1,6, tato hodnota představuje finančně 

silný podnik. V prvních dvou letech firma vykazuje hodnoty vyšší, takže můžeme říct, 

že v této době neměla žádné finanční problémy a v oblasti financí byla stabilní. V roce 

2010 nastal prudký pokles, způsobený zejména přechodem na hospodářský rok a tím se 

firma dostala až pod hranici 0,9, která značí velké finanční problémy. V následujících 

dvou letech se však dostala opět nad tuto hranici, takže bankrot společnosti zdaleka 
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nehrozí. V roce 2012 je však hodnota 0,97 příliš blízko té kritické hranici. Firma by si 

na to měla dát do budoucna pozor a velmi opatrně zvažovat další zadlužení. 

  

Graf 5: Index IN05 (Zdroj: ú četní výkazy, vlastní zpracování) 

2.7  SOUHRNNÉ HODNOCENÍ 

Na základě výsledků finanční analýzy, lze tvrdit, že je na tom firma dobře a je stabilní 

společností na českém, evropském i mimo evropském trhu. V případě některých 

ukazatelů sice nevykazuje optimální hodnoty, ale vzhledem k okolnostem to lze 

považovat za nevýznamné. Přesto má firma prostor na zlepšení v některých oblastech.  

Společnost je jednou z nejúspěšnějších českých outdoorových značek na trhu a i přes 

velkou konkurenci v této oblasti má vybudovanou dobrou pověst a udržuje si stabilní 

pozici na trhu. V této oblasti je nutné se něčím odlišovat a zaměřit se na konkrétní 

cílovou skupinu, v případě firmy Alpine Pro jsou to běžní lidé, kteří se sportu věnují 

zejména rekreačně a jsou zaměřeni spíše na pohodlí a kvalitu než na špičkové parametry 

a vrcholové výkony. 

Pomocí horizontální a vertikální analýzy jsem zkoumala složení majetku a kapitálu 

v podniku, jejich procentuální podíl a vývoj v čase. U aktiv má velký podíl dlouhodobý 

majetek, zejména pak dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek ve 

formě podílu v dceřiných společnostech. Největší zastoupení mají však oběžná aktiva, 

konkrétně zásoby zboží, vzhledem k tomu, že se společnost zaměřuje na prodej 

sportovního oblečení, je to zcela pochopitelné. Nemalé zastoupení mají i krátkodobé 
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pohledávky, z nichž je poměrně významná část již po lhůtě splatnosti. Společnost začala 

vyvíjet větší tlak na vymáhání pohledávek, což se podařilo u těch dlouhodobých, 

krátkodobé pohledávky však nadále rostou. Část těchto pohledávek a stejně tak i 

závazků probíhá v rámci skupiny dceřiných společností (7).  

U pasiv tvoří nejvýznamnější část vlastní kapitál a to až do roku 2012, což zvyšuje 

důvěryhodnost společnosti navenek. Kromě roku 2010, kdy bylo zúčtovací období 

zkráceno na 9 měsíců, byl výsledek hospodaření vždy kladný a příznivý. Změny 

zaznamenáváme u cizích zdrojů, kdy v čase narůstají krátkodobé závazky i krátkodobé 

bankovní úvěry. Společnost se celou dobu drží „zlatého pravidla financování“ a veškerý 

svůj dlouhodobý majetek financuje z vlastních zdrojů. Postupem času se firma dostává 

do poměru 1:1 vlastní a cizí zdroje (7).  

Výsledek hospodaření v průběhu let narůstá a lze předpokládat příznivý vývoj i do 

budoucna. Společnost nevýrazně nezasáhla ani hospodářská krize a výsledky drží 

stálena velmi vysoké úrovni. V roce 2008 měla největší vliv na výsledek hospodaření 

realizace odprodeje sezónních zásob a likvidace starých zásob. Vzhledem k tomu, že 

společnost obsazovala nové pracovní pozice, narostly tím osobní a mzdové náklady až o 

16,7%. V roce 2008 se společnosti dařilo i ve finanční oblasti a zaznamenala nárůst 

kursových zisků o 11,5 miliónů a zároveň pokles kursových ztrát o 10,3 miliónů. V roce 

2009 došlo k mírnému poklesu pohledávek po lhůtě splatnosti. Společnost získala 

zakázku na dodání oblečení pro českou olympijskou reprezentaci do Vencouveru 2010. 

Další vliv na výsledek hospodaření měl nárůst obratu o 22%. Společnost také rozšířila 

svou maloobchodní síť v ČR a SR, čímž se zvýšily náklady na marketing, logistiku i 

obchodní činnost. V roce 2010 si firma vytvořila rezervy 1100 tis. kvůli očekávané 

ztrátě dceřiné společnosti. Společnost zaznamenala nárůst spotřeby služeb o 14% 

zejména pak v oblasti marketingu. Vytvořenou ztrátu, která vznikla zkrácením účetního 

období na 9 měsíců, hradí společnost ze zisku z minulých let. Na rok 2011 si společnost 

vytvořila rezervy ve výši 1093 tis. z důvodu výplaty odměn. Hospodářský rok probíhal 

od 1.10.2010 do 30.9.2011. Společnost zaznamenala zvýšení obratu o 11,4%, došlo 

však poklesu výnosů ve finanční oblasti. V roce 2012 společnost získala peněžní 

prostředky ve výši 1198 tis. Kč v rámci „Operačního programu Praha – Adaptabilita“. 

Cílem tohoto projektu je zmenšit riziko ztráty zaměstnání a zlepšit pracovní dovednosti 



51 
 

lidí v zaměstnání. Firma díky této dotaci nastartovala koncepční a kontinuální systém 

vzdělávání, který do té doby ve společnosti zcela chyběl. Realizace tohoto projektu 

s názvem „Podpora rozvoje zaměstnanců Alpine Pro a Alpine Pro Stores ohrožených na 

trhu práce“ byla ukončena 31.12.2013. Dále společnost zaznamenala v roce 2012 nárůst 

obratu za prodané zboží o 17%. Firma se zaměřila zejména na kvalitu a kulturu prodeje, 

tím se zvýšila spotřeba až o 62%. Vzhledem k rozsáhle marketingové kampani k nové 

olympijské kolekci 2012 a dalším podpůrným akcím vzrostli náklady na tuto činnost o 

63% a firma tyto výdaje financovala částečně i z krátkodobého úvěru (7). 

Od roku 2008 se tržby společnosti postupně navyšovaly a ze 468 174 tis. se dostaly až 

na 783 086 tis. v roce 2012. Lze tedy předpokládat, že v dalších letech bude pokračovat 

tento pozitivní trend. Firma má k dispozici poměrně velké množství prostředků na 

pokrytí nečekaných výdajů, v hotovosti však drží peněz méně. Postupný nárůst cizích 

zdrojů má negativní vliv na ukazatele rentability, stejně tak i poměrně velké množství 

aktiv. U rentability vlastního kapitálu je cílem investora dosahovat vyšší výnos než by 

za stejného rizika dosahoval jinde, proto je žádoucí aby tento ukazatel byl co nejvyšší 

(3% a více) a měl rostoucí tendenci, což se ve firmě daří. Likvidita ve společnosti 

dosahuje uspokojivých hodnot. V roce 2011 a 2012 došlo k nárůstu zásob, což 

negativně ovlivnilo běžnou likviditu. Tento růst však kompenzuje i zvýšení 

krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů. Ne příliš výhodně probíhá ve 

společnosti placení pohledávek a závazků. Společnost má velké množství pohledávek a 

částečně i závazků po lhůtě splatnosti a to buď více než 180 dní nebo dokonce více než 

360 dní. Část těchto pohledávek a závazků je v rámci skupiny dceřiných společností a 

proto na vymáhání společnost tolik netlačí. Přesto však čeká příliš dlouho na úhradu 

svých pohledávek. Nejvýhodnější je, pokud společnost dostane pohledávky zaplacené 

dřivé než sama splatí závazky, využívá tím efektivně bezúročné dodavatelské úvěry a ze 

splacených pohledávek pak hradí své závazky (7).  

Souhrnné indexy hodnocení ukazují, že firma nemá výrazné finanční problémy a v této 

oblasti je na tom dobře. Kdyby došlo ke zlepšení některých zjištěných problémů, 

dostaly by se indexy nad hranici finančně zdravého podniku. Vše naznačuje tomu, že by 

to tak v blízké budoucnosti mohlo být. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části práce se zaměřím na vlastní návrhy, které povedou ke zlepšení finanční 

situace ve společnosti. 

3.1  VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Společnost je úspěšnou a stabilní firmou se zaměřením na outdoor a sportovní oblečení 

na českém trhu. Je silnou značkou a i přes velkou konkurenci v tomto oboru se jí velmi 

dobře daří. Po provedení analýzy lze konstatovat, že je na tom firma poměrně dobře, 

přesto lze najít příležitosti ke zlepšení. Některé nedostatky by v budoucnu mohli 

komplikovat finanční hospodaření ve společnosti a je na nich proto třeba zapracovat.  

Příležitost na zlepšení bych viděla zejména v těchto oblastech: 

• efektivnější vymáhání pohledávek, 

• řízení zásob, 

• marketingová komunikace – sociální sítě, reklama, 

• vybavení a umístění konkrétních prodejen, 

• spolupráce s jinými sportovními značkami. 

Vymáhání pohledávek  

Velkou část oběžných aktiv společnosti tvoří pohledávky, zejména pak krátkodobé. A 

velká část z nich je již po lhůtě splatnosti a to až 360 dnů. Firma tak přichází o volné 

prostředky, které by mohla využít ať už na placení závazků, další investování nebo 

splacení krátkodobých úvěrů. Pravdou je, že velká část těchto pohledávek je 

uskutečněná v rámci skupiny dceřiných společností, proto nejsou podmínky na 

vymáhání tak striktní a přísné. Spíše je to forma bezúročného dodavatelského úvěru. 

Přesto jsou způsoby, jak zlepšit efektivitu vymáhání pohledávek od odběratelů. Jednou 

z možností je skonto za včasné zaplacení. Touto slevou společnost odběratele motivuje 

k zaplacení pohledávky před lhůtou splatnosti a společnost bude mít prostředky 
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k dispozici dříve. U skonta bych stanovila více hranic, čímž se zvýší motivace pro 

odběratele. Standardní lhůta splatnosti je 30 dní, stanovila bych tedy tři úrovně skonta: 

• zaplacení 30 - 25 dnů před lhůtou splatnosti:  8%, 

• zaplacení 24 – 20 dnů před lhůtou splatnosti:  4%, 

• zaplacení 19 – 10 dnů před lhůtou splatnosti:  2%. 

A v případě nedodržení lhůty splatnosti bych 10 dní po lhůtě splatnosti rozeslala 

upomínky, 20 dní po lhůtě splatnosti bych zvolila sankci 2% a případně bych u další 

objednávky požadovala platbu předem. Pokud by lhůtu odběratel překročil o více než 

60 dní, zvolila bych vymáhání soudní cestou. Pohledávky nesplacené více než rok jsou 

nepřípustné, pokud jde o odběratele zvenku a ne v rámci dceřiných společností.  

Další možností jak efektivně a včas vymáhat pohledávky je využití faktoringu. 

Krátkodobé pohledávky za odběrateli firma postoupí faktoringové společnosti, která se 

pak stává jejím majitelem a firmě pak vyplácí poměrnou částku, v závislosti na 

konkrétní pohledávce. Využití tohoto modelu je vhodné pro menší množství větších 

pohledávek. Výhodou faktoringu je také to, že riziko případného nesplacení pohledávky 

na sebe bere faktoringová společnost. Tím, že dostane peníze z pohledávek firma včas, 

výrazně zvýší svou likviditu a nabyté prostředky může okamžitě využívat.  

Řízení zásob 

Vzhledem k zaměření společnosti je logické, že má neustále k dispozici velké množství 

zásob. Toto zboží pak směřuje na jednotlivé prodejny, kde se část vystaví a část 

uskladní a dochází k průběžnému doplňování. Tento systém funguje poměrně dobře a 

spolehlivě. V případě že se sezónní zboží neprodá, směřuje pak do dvou outletových 

prodejen v Praze a v Hatích. Zbylé staré a neprodejné zásoby pak fungují třeba jako 

dárky k nákupu a společnost se tímto způsobem zbavuje téměř všech zásob. Tato 

strategie řízení zásob funguje sice dobře, problém je však v tom že firma drží zboží 

příliš dlouho. Doba obratu zásob se v letech 2010 a 2011 dostala nad hranici 200 dnů a 

v posledním roce klesla na 160 dnů. To je dost dlouhá doba a bylo by vhodné ji snížit 

aspoň na hodnotu z roku 2009 (92 dnů). Zásoby zboží samozřejmě souvisí i se 
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sezónními akcemi jako například pořádání olympijských her. Přesto bych celý proces 

zbavování starého zboží urychlila a nenasazovala staré zboží do kolekcí více sezón. 

Žádoucí je aby doba obratu zásob měla klesající tendenci a obrat zásob naopak rostoucí, 

náznak tohoto trendu můžeme již vidět, pozitivně to ovlivní i likviditu společnosti, 

jelikož za zbavení se zboží obdrží finanční prostředky. Dalším řešením by mohl být 

odprodej starší kolekce třeba sportovním obchodům, které prodávají směs různých 

značek, například Hervis sport, Sportisimo.  

Marketingová komunikace 

Společnost má velmi dobře organizovaný marketing a veškeré kampaně jsou na velmi 

vysoké úrovni. Ve velké míře je však marketingová komunikace zaměřená jen na Prahu. 

Tam probíhají různé podpůrné kampaně jako roznos letáků přímo do schránek 

zákazníků nebo třeba reklama v tisku. V Brně a ostatních regionech je marketingová 

podpora o něco menší, proto bych se zaměřila i na ostatní části republiky a před 

obdobím největších tržeb, což jsou Vánoce a letní výprodeje, bych zkusila například 

roznos letáků do schránek.  

Společnost má velmi dobře vymyšlený věrnostní program pro svoje zákazníky a formou 

direkt mailu je pak oslovuje a v průběhu roku připravuje různé slevové akce právě pro 

ně. Firma se efektivně stará o svoje stálé zákazníky, z nichž se stávají loajální a 

pravidelní nakupující. Je však několik možností jak získat nové zákazníky.  

Zásadním prvkem v dnešní době je reklama na internetu. Tam můžeme sem tam narazit 

i na bannery Alpine Pro, tuhle kampaň bych rozšířila o reklamu na serverech 

zaměřených na pěší a cyklo turistiku. Tyto stránky hojně navštěvují lidé, kteří aktivně 

sportují a vyměňují si tam různé rady a tipy a právě tuto skupinu by reklama měla 

oslovit. Další možností jsou billboardy, zejména bych je umístila v okolí prodejen, 

v centru města to není až tak možné, ale například příjezdová cesta k nákupnímu centru 

s prodejnou Alpine Pro, by byla vhodné místo. Dále bych volila jednorázové reklamní 

kampaně před zásadními slevovými akcemi (Vánoce, letní výprodeje) buď v televizi 

nebo v rádiu a průběžně bych umisťovala reklamu do tisku. Velmi jednoduchým a 

finančně nenáročným způsobem oslovování zákazníků je profil na sociálních sítích. 

V tomto směru jde společnost s dobou a je aktivní na všech nejpoužívanějších 
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sociálních sítích jako například Facebook, Google+, Twitter a má i svůj kanál na 

YouTube. Zaměřila bych se na rychlejší komunikaci s uživateli, rozšířila bych řadu 

instruktážních videí zejména pak na Facebooku, kde bych vysvětlila funkci jednotlivých 

materiálů, aby zákazníci věděli, jak oblečení funguje a přišli do obchodu již s jasnou 

představou, co potřebují a chtějí.  

Zajímavou formou marketingové komunikace je umisťování reklamy na různé dopravní 

prostředky. Reklama v hromadné dopravě, případně umístěná zvenku, oslovuje střední 

třídu, která je hlavní skupinou zákazníků. Variantou je i umístění reklamy ze zadu 

autobusů Student Agency. Tato reklama působí spíše na lidi, kteří využívají vlastní 

dopravní prostředky, případně zámožnější obyvatelstvo a pokrývá velké území 

republiky.  

V oblasti marketingu je možností mnoho, je důležité zvolit si nějakou koncepci a 

zaměření a tím se pak řídit. Mým hlavním doporučením je soustředit se na celou Českou 

republiku a reklamní kampaň vést na celém území, nezaměřovat se pouze na pražské 

zákazníky. 

Umístění a vybavení prodejen 

Zde jsem se zaměřila pouze na brněnské prodejny, jelikož není reálné, abych znala 

každou jednu prodejnu v republice. V Brně jsem navštívila všechny čtyři pobočky 

v Olympii, v nákupním centru Královo Pole, v OC Futurum a na ulici Jánská. Myslím 

si, že jsou jednotlivé prodejny dobře strategicky rozmístěné a pokrývají velkou část 

města. Jediný problém vidím v OC Futurum, jednak je vybavení prodejny již dost 

zastaralé a opotřebované, což nepůsobí na zákazníky moc dobře. Ale nevýhodné mi 

přijde umístění v tomto nákupním centru. Je poměrně blízko mnohem většímu a 

navštěvovanějšímu nákupnímu komplexu Olympia, proto se většina zákazníků 

rozhodne jet spíše tam a spojit to s nákupem i v dalších obchodech. OC Futurum většina 

lidí využívá jen na nákup potravin a úroveň ostatních obchodů je tam velmi slabá. Je 

vidět, že se do celého obchodního centra příliš neinvestuje a obchody se tam často 

střídají, jelikož to není pro většinu finančně výhodné. Spíše bych uvažovala o přesunu 

této prodejny do Galerie Vaňkovka. Je to velmi dynamické a rychle se rozvíjející 

nákupní centrum v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a denně přes něj projde 
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velmi velké množství lidí. Umístění prodejny zde by bylo zárukou velkých tržeb a 

přísunu nových zákazníků, i přes vyšší nájem. Zároveň se v tomto centru nachází jen 

jedna menší outdoorová prodejna. Jedinou nevýhodou by bylo naopak větší množství 

univerzálních sportovních obchodů. 

Spolupráce s jinými sportovními značkami  

Společnost Alpine Pro se zaměřuje na výrobu a prodej oblečení a obuvi na sport a volný 

čas. Nepokrývá však kompletní škálu těchto věcí, proto je pak v malé míře doplňuje 

produkty jiných značek, aby mohla nabídnout zákazníkům kompletní sortiment. Tato 

spolupráce se postupem času rozšířila na značky Nikwax (údržba funkčního oblečení a 

obuvi), Relax (sluneční brýle), Dakine (batohy a tašky), Proma Šumperk (tkaničky do 

bot), Salomon (lyžařské rukavice), Sea To Summit (drobné outdoorové vybavení). Ne 

na každé prodejně jsou zastoupeny všechny tyto značky, ale jejich nabídka se postupně 

rozšiřuje. Je vidět, že si je společnost vědoma svých slabších stránek a využívá 

možnosti této oboustranně výhodné spolupráce. Já bych navrhovala rozšíření o funkční 

spodní prádlo a plavky. Zákazníci se na tyto dva produkty často ptají a i přes to, že 

Alpine Pro má i svoje spodní prádlo, navrhla bych doplnění o ještě jednu variantu. 

Plavky v nabídce nejsou vůbec i přes zájem zákazníků, se kterým se pravidelně 

setkáváme nejen v prodejně na Jánské, kde pracuji, ale i v dalších prodejnách. Volila 

bych třeba spolupráci s firmou Speedo, Litex nebo Arena. 

I v této části jsem vycházela ze znalosti a vlastní zkušenosti z brněnských prodejen. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo pomocí finanční analýzy zhodnotit situaci ve 

společnosti Alpine Pro, a. s. v letech 2008 – 2012 a na základě těchto výsledků 

navrhnout možná řešení pro zlepšení jejich finanční situace a fungování v podniku.  

V první řadě jsem zpracovala teoretickou část práce, kde jsou uvedena veškerá 

teoretická východiska pro vypracování samotné analýzy. Uvedla jsem stručný popis a 

postup u jednotlivých ukazatelů, doporučené hodnoty a jejich dopad na situaci ve 

společnosti. 

Na základě teoretických východisek jsem v druhé části mé práce zpracovala finanční 

analýzu společnosti Alpine Pro, a. s. Zpracovala jsem horizontální a vertikální analýzu 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty, což mi poskytlo komplexní obraz o složení majetku a 

zdrojů financování v podniku a jejich vývoji v čase. Dále jsem využila analýzy 

rozdílových ukazatelů. Ukázalo se, že je firma schopna flexibilně reagovat na nečekané 

události a má dostatek prostředků na pokrytí náhlých výdajů či investic. Nedrží však 

dostatek peněž v hotovosti a na bankovních účtech. Na základě analýzy tržeb a zisku lze 

říct, že se společnosti daří a v případě tržeb vidíme narůstající tendenci. Slabší stránkou 

společnosti je řízení zásob, pokusila bych se optimalizovat jejich množství. Doba obratu 

zásob je na příliš vysoké úrovni a zboží je moc dlouho nevyužité. Další problém je ve 

vymáhání pohledávek, kdy má firma velké množství těchto pohledávek již po lhůtě 

splatnosti. Návrhy na zlepšení jsem uvedla ve své návrhové části.  

Souhrnné indexy hodnocení společnosti ukazují, že společnost nemá výrazné finanční 

problémy a předpovídají příznivý vývoj do budoucna. Pokud nedojde k zásadním 

zvratům, bude společnost nadále úspěšná a zisková. 

V poslední části jsem přednesla několik návrhů, které by mohly vést ke zlepšení situace 

ve firmě. Zaměřila jsem se na problematiku vymáhání pohledávek a to prostřednictvím 

skonta nebo faktoringu. Dále jsem se soustředila na řízení zásob a jejich lepší využití. 

V oblasti marketingu jsem navrhla několik možností jak se ještě lépe prezentovat a na 

co se zaměřit. Zabývala jsem se i rozmístěním prodejen v Brně a navrhla jsem přesunutí 

pobočky z OC Futurum do Galerie Vaňkovka. A nakonec jsem se zaměřila na možnost 



58 
 

spolupráce Alpine Pro s dalšími sportovními značkami, čímž by posílili a rozšířili 

prodávaný sortiment.  

Myslím si, že stanovený cíl mé práce byl splněn, na základě provedené analýzy jsem 

navrhla několik řešení, které by dle mého názoru mohli vést ke zlepšení finanční 

situace. Věřím, že jsou návrhy realizovatelné a mohly by si najít i uplatnění v praxi.  
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Příloha 1: Rozvaha za roky 2008 – 2012 

AKTIVA 
netto - běžné účetní období 

2008 2009 2010 2011 2012 
Aktiva celkem 605 227  558 185  615 101  742 018  696 360  

pohledávky za upsaný základní kapitál 0  0  0  0  0  

dlouhodobý majetek 133 550  127 582  125 682  117 860  91 575  

dlouhodobý nehmotný majetek 94  19  0  1 432  12 246  

zřizovací výdaje 0  0  0  0  0  

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0  0  0  0  0  

software 94  19  0  363  372  

ocenitelná práva 0  0  0  0  0  

goodwill 0  0  0  0  0  

jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  0  0  0  

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  0  1 069  11 874  

poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 0  0  0  0  0  

dlouhodobý hmotný majetek 89 672  80 505  79 967  68 929  60 999  

pozemky 0  0  0  0  0  

stavby 0  0  0  0  0  

samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 4 362  3 728  6 963  6 953  6 113  

pěstitelské celky trvalých porostů 0  0  0  0  0  

základní stádo a tažná zvířata 0  0  0  0  0  

jiný dlouhodobý hmotný majetek 0  0  0  0  69  

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0  0  2 624  127  1 499  

poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 0  0  0  0  0  

oceňovací rozdíl k nabytému majetku 85 310  76 779  70 381  61 850  53 319  

dlouhodobý finanční majetek 43 784  47 058  45 715  47 498  18 330  

podíly v ovládaných a řízených osobách 43 784  47 058  45 715  47 498  18 330  

podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 0  0  0  0  0  

ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0  0  0  0  0  

půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv 0  0  0  0  0  

jiný dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  

pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  

poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 0  0  0  0  0  

oběžná aktiva 458 697  425 454  484 335  619 451  597 578  

zásoby 211 508  143 332  245 488  371 358  346 822  

materiál 0  0  0  0  0  

nedokončená výroba a polotovary 0  0  0  0  0  

výrobky 0  0  0  0  0  



 
 

zvířata 0  0  0  0  0  

zboží 200 644  128 511  213 190  320 275  289 746  

poskytnuté zálohy na zásoby 10 864  14 821  32 297  51 083  57 076  

dlouhodobé pohledávky 31 868  16 720  14 430  8 002  41 966  

pohledávky z obchodních vztahů 0  0  0  0  41 926  

pohledávky - ovládající a řídící osoba 10 022  16 134  14 054  7 992  0  

pohledávky - podstatný vliv 0  0  0  0  0  

pohledávky za společníky, členy družstva a 
účastníky sdružení 0  0  0  0  0  

dlouhodobé poskytnuté zálohy 0  0  0  0  0  

dohadné účty aktivní 0  0  0  0  0  

jiné pohledávky 21 500  0  0  0  0  

odložená daňová pohledávka 346  586  376  10  40  

krátkodobé pohledávky 184 585  220 142  210 469  230 509  206 827  

pohledávky z obchodních vztahů 178 902  215 735  203 516  225 617  196 392  

pohledávky - ovládající a řídící osoba 2 699  0  0  0  0  

pohledávky - podstatný vliv 0  0  0  0  0  

pohledávky za společníky, členy družstva a 
účastníky sdružení 0  0  0  0  0  

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0  0  0  0  0  

stát-daňové pohledávky 12  1 895  5 005  11  15  

krátkodobé poskytnuté zálohy 631  102  133  356  9 967  

dohadné účty aktivní 498  981  1 545  4 180  204  

jiné pohledávky 1 843  1 429  270  346  250  

krátkodobý finanční majetek 30 736  45 260  13 948  9 581  1 962  

peníze 567  241  91  224  112  

účty v bankách 30 169  45 019  13 857  9 357  1 850  

krátkodobé cenné papíry a podíly 0  0  0  0  0  

pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  

časové rozlišení 12 980  5 149  5 084  4 707  7 206  

náklady příštích období 10 993  4 489  3 614  4 369  6 512  

komplexní náklady příštích období 0  0  0  0  0  

příjmy příštích období 1 987  660  1 470  339  694  

Pasiva celkem 605 227  558 185  615 101  742 018  696 360  

vlastní kapitál 381 771  382 892  369 353  394 299  311 219  

základní kapitál 120 000  120 000  120 000  120 000  120 000  

základní kapitál 120 000  120 000  120 000  120 000  120 000  

vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0  0  0  0  0  

změny základního kapitálu 0  0  0  0  0  

kapitálové fondy 35 681  36 216  34 077  35 330  -64 026  

emisní ážio 0  0  0  0  0  

ostatní kapitálové fondy 38 697  36 697  36 697  36 697  36 697  

oceňovací rozdíl z přecenění majetku a -1 016  -481  -2 620  -1 367  -100 723  



 
 

závazků 

oceňovací rozdíl z přecenění při přeměnách 0  0  0  0  0  

rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 24 398  24 398  24 398  24 398  24 398  

zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 24 000  24 000  24 000  24 000  24 000  

statutární a ostatní fondy 398  398  398  398  398  

výsledek hospodaření minulých let 179 928  188 310  202 276  190 878  214 571  

nerozdělený zisk minulých let 179 928  188 310  202 276  190 878  214 571  

neuhrazená ztráta minulých let 0  0  0  0  0  
výsledek hospodaření běžného účetního 
období 21 764  13 968  -11 398  23 693  16 277  

cizí zdroje 206 062  161 124  244 521  336 565  366 230  

rezervy 0  0  1 100  1 093  3 777  

rezervy podle zvláštních právních předpisů 0  0  0  0  0  

rezerva na důchody a podobné závazky 0  0  0  0  0  

rezerva na daň z příjmů 0  0  0  0  0  

ostatní rezervy 0  0  1 100  1 093  3 777  

dlouhodobé závazky 111 887  65 864  50 990  28 084  58 292  

závazky z obchodních vztahů 79 757  10  0  0  0  

závazky - ovládající a řídící osoba 0  0  0  0  0  

závazky - podstatný vliv 0  0  0  0  0  

závazky ke společníkům, členům družstva a 
účastníkům sdružení 0  0  0  0  0  

dlouhodobé přijaté zálohy 0  0  0  0  0  

vydané dluhopisy 0  0  0  0  0  

dlouhodobé směnky k úhradě 0  0  0  0  0  

dohadné účty pasivní 0  0  0  0  0  

jiné závazky 32 130  65 854  50 990  28 084  58 292  

odložený daňový závazek 0  0  0  0  0  

krátkodobé závazky 69 175  95 260  137 431  197 388  136 305  

závazky z obchodních vztahů 33 659  40 177  61 173  58 221  50 009  

závazky - ovládající a řídící osoba 0  7 000  7 000  4 234  5 137  

závazky - podstatný vliv 0  0  0  0  0  

závazky ke společníkům, členům družstva a 
účastníkům sdružení 0  0  0  0  0  

závazky k zaměstnancům 2 195  3 390  2 408  3 034  2 946  

závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 1 020  1 119  1 436  1 715  1 628  

stát - daňové závazky a dotace 9 371  8 433  6 530  11 915  8 695  

krátkodobé přijaté zálohy 0  0  88  132  1 612  

vydané dluhopisy 0  0  0  0  0  

dohadné účty pasivní 6 775  10 912  19 716  55 604  42 588  

jiné závazky 16 155  24 229  39 081  62 533  23 691  

bankovní úvěry a výpomoci 25 000  0  55 000  110 000  167 856  



 
 

bankovní úvěry dlouhodobé 0  0  0  0  0  

krátkodobé bankovní úvěry 25 000  0  55 000  110 000  167 856  

krátkodobé finanční výpomoci 0  0  0  0  0  

časové rozlišení 17 394  14 169  1 226  11 154  18 910  

výdaje příštích období 17 394  14 169  1 226  11 154  18 910  

výnosy příštích období 0  0  0  0  0  

 

Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty za roky 2008 - 2012 

VZZ 
skutečnost v účetním období 

2008 2009 2010 2011 2012 

tržby za prodej zboží 451 660 549 480 385 718 656 766 768 225 

náklady vynaložené na prodané zboží 241 879 320 653 236 102 373 327 459 513 

obchodní marže 209 781 228 827 149 617 283 440 308 713 

výkony 6 235 6 751 3 660 6 324 8 711 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 6 235 6 751 3 660 6 324 8 711 

změna stavu zásobvlastní činnosti 0 0 0 0 0 

aktivace 0 0 0 0 0 

výkonová spotřeba  131 510 149 846 107 759 181 270 208 916 

spotřeba materiálu a energie 13 192 12 835 8 235 12 098 11 194 

služby 118 318 137 011 99 524 169 173 197 722 

přidaná hodnota 84 506 85 732 45 518 108 493 108 508 

osobní náklady 47 899 49 440 38 374 59 710 65 825 

mzdové náklady 34 267 36 474 25 879 40 973 46 777 

odměny členům orgánu společnosti a družstva 905 959 2 444 3 295 1 920 

náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 11 764 10 986 9 362 14 389 16 049 

sociální náklady 963 1 021 689 1 054 1 078 

daně a poplatky 623 111 117 341 403 

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 13 103 11 271 8 133 13 838 12 328 

tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 7 518 6 595 3 229 4 415 6 150 

tržby z prodeje dlouhodobého majetku  608 352 551 275 761 

tržby z prodeje materiálu 6 910 6 243 2 678 4 140 5 389 

zůstat. cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu 6 065 6 460 2 378 4 042 5 029 

zůstat. cena prodaného dlouhodobého majetku 29 265 0 151 171 

prodaný materiál 6 036 6 195 2 378 3 890 4 858 

změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplex. nákladů příštích 
období -7 720 -21 411 -45 847 -5 890 -5 826 

ostatní provozní výnosy 4 112 28 855 2 704 2 017 2 877 



 
 

ostatní provozní náklady 14 614 31 583 44 028 5 179 10 460 

převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

provozní výsledek hospodaření 21 552 43 728 4 268 37 705 29 317 

tržby z prodeje cenných papírů a podílů 2 761 0 0 0 0 

prodané cenné papíry a podíly 118 0 0 16 389 0 

výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobách a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 0 0 0 0 0 

výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 0 0 0 0 0 

výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

náklady z finančního majetku 0 2 521 0 0 0 

výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 0 10 958 3 338 -14 198 490 

výnosové úroky 795 710 771 867 189 

nákladové úroky 1 414 4 190 4 117 6 434 8 521 

ostatní finanční výnosy 16 690 6 484 9 234 9 701 11 249 

ostatní finanční náklady 9 749 15 568 17 867 9 221 9 301 

převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

finanční výsledek hospodaření 8 965 -26 043 -15 317 -7 278 -6 873 

daň z příjmu za běžnou činnost 8 753 3 717 349 6 734 6 167 

splatná 6 488 3 958 138 6 368 6 197 

odložená 2 265 -241 211 366 -30 

výsledek hospodaření za běžnou činnost 21 764 13 968 -11 398 23 693 16 277 

mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

splatná 0 0 0 0 0 

odložená 0 0 0 0 0 

mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům 0 0 0 0 0 

výsledek hospodaření za účetní období 21 764 13 968 -11 398 23 693 16 277 

výsledek hospodaření před zdaněním 30 517 17 685 -11 049 30 427 22 444 

 


