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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace daného podniku dle 

vybraných metod finanční analýzy. Teoretická část vymezuje základní pojmy, metody a 

ukazatele finanční analýzy, které slouží pro zpracování praktické části. Na základě 

zhodnocení finanční situace podniku získaných z výsledků finanční analýzy jsou 

prezentovány možnosti návrhů a doporučení, které by měly vést ke zlepšení 

hospodaření podniku. Na základě zjištěných skutečností bylo shledáno, že společnost v 

současné době nemá správě nastavený systém pro řízení odběratelských vztahů, tvorbu, 

použití a účtování o opravných položkách k pohledávkám. Pro dosažení zlepšení byla 

určena doporučení.  

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the assessment of the financial situation of the company 

concerned according to the selected methods of financial analysis. The theoretical part 

of the thesis defines the basic concepts, methods, and the indicators of financial 

analysis, which is used for processing of the practical part. On the basis of the 

assessment of the financial situation of the company derived from the results of the 

financial analysis there are presented options, proposals and recommendations. They 

should lead to the improvement of the management of the mentioned company. There 

was found that the company has currently no settings management system for customer 

relationship management, creation, using and accounting of adjustments to receivables. 

To achieve improvements there were recommendations. 
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ÚVOD 

 

Tématem diplomové práce je zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na 

její zlepšení.  

Řada firem v současnosti čelí problémům spojeným s provozováním své činnosti 

a to díky recesi, která místo toho, aby ustupovala, se naopak prohlubuje. Přestože již 

podniky hromadně nepropouštějí a dokonce ani neukončují svou podnikatelskou 

činnost, i přesto se stále řada podniků potýká s doslova existenčními problémy. Nejeden 

podnik od kritického roku 2008 a zejména 2009 prošel velkou zkouškou týkající se 

vlastní existence. Dbát o finanční zdraví podniku je tak pro každý podnik klíčové. S 

finančním zdravím každého podniku souvisí řada faktorů, zejména schopnost realizovat 

vlastní podnikatelskou činnost, mít dobře nastavený strategický plán a umět čelit 

konkurenci. Na trhu je řada podniků, které toto dokážou, a proto si stále drží dobrou 

pozici, avšak přichází i nové podniky, jenž mohou toto podnikání značně ohrozit. 

Téma diplomové práce jsem si vybrala s cílem zhodnotit finanční situaci daného 

podniku, který provozuje můj známý, a proto bych ráda navrhla možné postupy na 

zlepšení jeho aktuální situace. Neméně významným motivem pro volbu tématu 

diplomové práce je aplikace znalostí nabytých studiem na Fakultě podnikatelské 

Vysokého učení technického v podmínkách podnikové praxe. 

Diplomová práce se skládá z teoretické části, která klade důraz na vylíčení 

základních dostupných informací týkajících se finanční situace podniku. Zaměřuje se 

tak na poznatky vztahující se k finanční analýze, jako jsou metody finanční analýzy, její 

vymezení nebo ukazatele finanční analýzy.  V rámci praktické části práce se práce 

zaměřuje na informace týkající se vybraného podniku a jeho finanční situace. Pro 

diplomovou práci byl vybrán podnik Maneo s.r.o., zabývající se zásobováním 

gastronomických provozů, občerstvení a prodejen. Tato část zahrnuje představení a 

zmínění základních údajů zkoumaného podniku. Zahrnuta je zde analýza vnitřního a 

vnějšího prostředí, silných a slabých stránek.  

Třetí část je věnována výpočtu jednotlivých ukazatelů finanční analýzy 

vycházející z teoretické oblasti. 

Poslední část obsahuje zhodnocení finančního zdraví podniku na základě 

získaných výsledků z finanční analýzy a návrhy na zlepšení. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A METODY 

ŘEŠENÍ 

 

1.1 Cíle diplomové práce 

Hlavní cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace daného podniku 

pomocí vybraných metod finanční analýzy a formulace návrhů na zlepšení 

v problémových oblastech finančního hospodaření. Naplnění hlavního cíle práce 

předpokládá sledování cílů dílčích, kterými jsou: 

 zpracování teoretického rámce na základě relevantních informačních zdrojů, 

 sběr dat o analyzovaném podniku, 

 zpracování dat s důrazem na využití rejstříku metod finanční analýzy, 

 syntéza výsledků analytické části v podobě SWOT analýzy, 

 formulace návrhů řešení problémových oblastí finančního hospodaření podniku. 

  

1.2 Použité postupy a metody 

K sepsání teoretické části práce byly využity informace z odborné literatury 

včetně literatury zahraniční. Práce se zaměřila zejména na informace týkající se finanční 

analýzy a informací s touto problematikou spojené. Pro účely analýzy jsou hodnocena 

data v letech 2008 - 2013. Pro tento účel jsou použity stavové, tokové, poměrové a 

rozdílové ukazatele hospodaření a dále souhrnné ukazatele hospodaření.  

V následující druhé části je charakterizována zkoumaná společnost, její historie, 

předmět podnikaní a organizační struktura podniku. Dále je provedena analýza 

současného stavu organizace, především vnějšího a vnitřního prostředí.  

V třetím úseku diplomové práce je aplikována praktická metoda finanční 

analýzy, která vychází z odborné literatury zpracované v teoretické části. Na základě 

výpočtu jednotlivých finančních ukazatelů a z nich získaných výsledků provedu 

zhodnocení finanční situace zkoumané společnosti a zpracuji SWOT analýzu podniku.  

Následně dle výsledků z předchozí části, které nás upozorní na nedostatky 

finanční situace, bude závěr práce věnován zpracování návrhů k zlepšení dané situace 

analyzovaného podniku.  
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Při zpracování této diplomové práce jsou použity následující metody: 

Metoda analýzy slouží k poznávání nebo zkoumání objektu a jeho rozložených 

jednotlivých částí, které následně podrobně zkoumáme. Analýza obecně zkoumá jejich 

vazby, zákonitosti, jejich funkce v objektu.1  

Finanční analýza představuje postup vyšetřování a vyvozování závěrů 

z výsledků finančního hospodaření minulých nebo budoucích období určitého podniku 

včetně zjištění jejich silných a slabých stránek, testování jednotlivých finančních 

parametrů a ověřování jejich skutečné vypovídací schopnosti.2  

Strategická analýza zahrnuje proces, který vyžaduje systematický přístup pro 

identifikaci a analýzu vnějších faktorů působících na podnik a jejich konfrontaci se 

zdroji a schopnostmi podniku. Strategická analýza obsahuje různé analytické techniky, 

jedná se o identifikaci vztahů mezi okolím podniku, zahrnující makrookolí, odvětví, 

konkurenční síly, trh, konkurenty a zdrojovým potencionálem podniku.3  

SWOT Analýza je založena na identifikaci silných a slabých stránek 

sledovaného podniku s nejvýznamnějšími konkurenty a jejich příležitostí a ohrožení.4 

Syntéza je metodou poznávání objektu v celistvosti, ve spojení jednotlivých 

částí do celku. Sleduje vzájemnou souvislost mezi dílčími složkami s cílem 

podrobnějšího poznání celku. Vychází především z celistvé představy zkoumaných 

jevů. 

Srovnávací metoda je založena na srovnání předmětů, jevů, dat, informací a 

zjišťování shodných nebo rozdílných skutečností. Tato metoda umožňuje stanovit shodu 

nebo odlišnosti zkoumaných předmětů.5 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ČASTORÁL, Z. Tvůrčí přístup při tvorbě bakalářských a diplomových prací, s. 15. 
2 MAREK P. a kolektiv. Studijní průvodce financemi podniku, s. 179. 
3 SEDLÁČKOVÁ H., BUCHTA K. Strategická analýza, s. 8. 
4 SEDLÁČEK J. Finanční analýza podniku, s. 14. 
5 ČASTORÁL, Z. Tvůrčí přístup při tvorbě bakalářských a diplomových prací, s. 14. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1 Finanční analýza 

 Finanční analýza je v současnosti nevyhnutelným nástrojem, který uplatní každý 

podnik. Definic finanční analýzy je celá řada, avšak pro účely diplomové práce je 

použita definice, která uvádí, že finanční analýza představuje systematický rozbor 

získaných dat, které jsou obsaženy zejména v účetních výkazech. Finanční analýzy pak 

v sobě shrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti i předpovídání budoucích 

finančních podmínek.6 

 Schéma níže uvádí časové hledisko hodnocení informací.  

 

Schéma 1: Časové hledisko hodnocení informací 7 

 

 Základním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní 

rozhodování o fungování podniku. Existuje velmi úzká spojitost mezi účetnictvím a 

rozhodováním podniku, přičemž účetnictví předkládá z pohledu finanční analýzy do 

určité míry přesné hodnoty peněžních údajů, které se vztahují jen k jednomu časovému 

okamžiku a zmíněné údaje jsou poměrně izolované. Pro to, aby mohla být data využita 

pro hodnocení finančního zdraví podniku, je nutné, aby byla podrobená finanční 

analýze. 

 Původ finanční analýzy je směrován do Spojených států amerických, přesto v 

počátcích se jednalo jen o teoretické práce, jenž s praktickou analýzou neměly nic 

společného. Finanční analýzy se vyvíjely přirozeně podle doby, v níž měly fungovat.  

Struktura uvedených analýz se podstatným způsobem změnila v době, kdy se do 

značné míry začaly užívat počítače, přestože v tomto smyslu se změnily také 

                                                 
6 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 9. 
7 Tamtéž, s. 9. 
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matematické principy a důvody, jež vedly k jejich sestavování. Zpočátku se finanční 

analýzy vyznačovaly zejména tím, že znázorňovaly absolutní změny v účetních 

výsledcích. Následně se ukázalo, že rozvaha a výkaz zisku a ztráty představují zdroj 

kvalitních informací pro zjišťování úvěrové schopností podniků. Šlo tak o zachování 

likvidity podniku a tím také o schopnost přežít. Je možné říci, že Spojené státy americké 

představují kolébku zpracování odvětvových přehledů, jenž jsou vytvářeny na základě 

rozvah a výkazů zisku a ztráty dílčích společností. 

 Finanční analýza se stala také v České republice oblíbeným nástrojem při 

hodnocení reálné ekonomické situace firmy. Výsledky z finanční analýzy tak 

představují základní kritérium ekonomických rozhodnutí a podnikové finance získávají 

nové postavení, neboť se dostávají do centra pozornosti všech podnikatelů. Jsou také 

velmi významné pro strategické řízení firmy v rámci finančního managementu a rovněž 

při hodnocení i výběru partnerů v obchodní oblasti. 

 Finanční analýza má smysl z časového pohledu, přičemž se jedná o dvě roviny. 

První rovinu představuje skutečnost, že se analytikové ohlížejí do minulosti a mají tak 

možnost hodnotit jak se firma vyvíjela až do současnosti. Kritérií hodnocení lze nalézt 

celou řadu. Druhá rovina představuje skutečnost, že finanční analýza slouží jako základ 

pro finanční plánování ve všech časových rovinách, což umožní plánování krátkodobé, 

spojené s běžným chodem firmy, ale i plánování dlouhodobé, jenž souvisí s 

dlouhodobým rozvojem firmy. Finanční analýza však nespadá jen do finančního řízení, 

nýbrž vliv má také na firmu jako na celek, kdy je například součástí marketingové 

SWOT analýzy a ovlivňuje řadu rozhodovacích procesů ve firemním řízení. V rámci 

objektivity se při zpracování finanční analýzy jedná o identifikaci slabin ve firemním 

finančním zdraví, které by mohly vést v budoucnu k problémům a také silných stránek, 

jež souvisejí s možným budoucím zhodnocením majetku firmy. Tato analýza má však 

také svůj význam z vnějšího pohledu, kdy například vnitřní finanční analýzy ukazují 

zaměstnancům, kam směřovat svá hodnocení týkající se firemní likvidity či možnosti 

zaměření výroby. Finanční analýzy tak mohou přicházet zvenčí a mohou tímto 

podmiňovat úvěrový či investiční potenciál firmy a bez ohledu na původ analýz jsou 

jejich nástroje téměř vždy stejné.8  

 

                                                 
8 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 9-10. 
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2.1.1 Interní a externí finanční analýza  

 Finanční analýza se dělí na interní a externí. Interní finanční analýza se rovněž 

označuje jako rozbor hospodaření podniku. V tomto případě mají analytikové k 

dispozici veškeré informace, které k tomu potřebují mimo jiné z informačního systému 

podniku. Jedná se tak o statistiky, účetnické záznamy, plány a další zdroje. Externí 

finanční analýza je poté dostupná z jiných zdrojů, a sice ze zdrojů, které jsou veřejně 

dostupné.9  

 

2.1.2 Metody finanční analýzy  

 Metody a postupy používané při zpracování finanční analýzy se během času 

standardizovaly. Mezi základní metody, které se při finanční analýze využívají, zejména 

patří: 

 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů. Jedná se o analýzu majetkové a 

finanční struktury. Užitečným nástrojem je například analýza trendů, tedy 

horizontální analýza a procentní rozbor jednotlivých dílčích položek rozvahy, 

tedy vertikální analýza. Absolutní ukazatele lze označit za hodnotově vyjádřená 

data, přímo obsažena ve finančních výkazech každého podniku. U rozvahy jde o 

ukazatele stavové. Ty zachycují stav k určitému datu. U výkazu zisku a ztráty se 

jedná o ukazatele tokové, přičemž se tak jedná o hodnoty za určitý časový 

interval. Analýzou je tak možné nahlédnout do zmíněných výkazů a pochopit 

absolutní údaje v určitých souvislostech nebo rozpoznat problémové oblasti.10 

 Analýza tokových ukazatelů. Tato analýza se týká zejména analýzy výnosů, 

nákladů, zisku a cash flow a využívá se horizontální a vertikální analýza. 

 Analýza rozdílových ukazatelů, kdy nejvýraznějším ukazatelem je čistý 

pracovní kapitál. Rozdílové ukazatele je možné označit za fondy finančních 

prostředků, které především zkoumají platební schopnost každého podniku. 

Například zde patří čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky nebo čistý 

peněžně-pohledávkový finanční fond.11 

                                                 
9 MRKVIČKA J., KOLÁŘ P. Finanční analýza, s. 17. 
10 HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy, s. 42. 
11 SŮVOVÁ, H. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači, s. 79. 
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 Analýza poměrových ukazatelů. Jedná se o analýzu likvidity, rentability, 

aktivity, zadluženosti, produktivity, dále ukazatelů kapitálového trhu, analýzu 

ukazatelů na bázi cash flow a další. 

 Analýza soustav ukazatelů. 

 Souhrnné ukazatele hospodaření.12 

 

 Technická finanční analýza zpravidla využívá dvě skupiny metod, a sice metody 

elementární a metody vyšší. Metody elementární jsou založeny na základních 

aritmetických operacích s ukazateli a rovněž na procentním počtu. Metody vyšší 

vyžadují náročnější matematické myšlenky a rovněž postupy.13 

 

2.1.3 Uživatelé finanční analýzy  

Finanční situace podniku je předmětem zájmu mnoha subjektů přicházející tak či 

onak do kontaktu s daným podnikem. Finanční analýza je důležitá pro věřitele, 

akcionáře a další externí uživatelé, rovněž tak pro manažery podniku. Každá skupina 

má své specifické zájmy a s nimi jsou spojené ekonomické rozhodovací úlohy, avšak 

všichni mají jedno společné, potřebují vědět a řídit.14 

 Manažeři - manažeři potřebují finanční analýzu pro potřeby operativního i 

strategického finančního řízení podniku. Ve velké části podniků jsou rovněž 

jejími zpracovateli. Výstupy z finanční analýzy pak využívají ke každodenní 

práci a snaží se naplánovat základní cíle podniku.15 

 Investoři - ti představují poskytovatelé kapitálu a využívají zprávy o finanční 

výkonnosti podniku zejména proto, aby získali dostatečné množství informací 

pro rozhodování o potenciálních investicích. Sledují tak zejména míru rizika a 

výnosů spojených s vloženým kapitálem a dále se zabývají získáváním 

informací, jak podnik nakládá s prostředky, které do podniku vložili.16 

                                                 
12 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 61. 
13 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví: Díl II. Finanční analýza účetních 

výkazů, s. 19. 
14 GRÜNWALD R., HOLEČKOVÁ J. Finanční analýza a plánování podniku, s. 27. 
15 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku, s. 13. 
16 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku, s. 13. 
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 Banky a jiní věřitelé - věřitelé využívají informace z finanční analýzy s cílem 

získat představu o finančním zdraví budoucího nebo existujícího dlužníka.17 

 Obchodní partneři - dodavatele se zajímají o to, zda bude podnik schopný 

splatit vlastní závazky. Odběratele zase zajímá finanční situace podniku v rámci 

dlouhodobých vztahů. Potřebují mít především jistotu, že dodavatelský podnik 

bude schopen dostat svým závazkům.18 

 Majitelé firem - tato skupina využívá informace o financích podniku v rámci 

investičního hlediska a také kontrolního hlediska.19 

 Konkurenti – zajímají se o finanční informace podobných podniků nebo celého 

odvětí a srovnávají vlastní výsledky hospodaření s výsledky z jiných firem.20  

 Zaměstnanci - ti mají velký zájem na tom, aby byl podnik stabilní a 

prosperoval. Především se jedná o jistotu zaměstnání, prosperitu v oblasti 

mzdové a sociální.21  

 Stát a jeho orgány - stát  se zaměřuje zejména na kontrolu vykazovaných daní a 

dále využívá informace týkající se podniků pro různé statistické průzkumy.22  

 

2.2  Finanční výkazy  

2.2.1 Rozvaha  

 Rozvaha představuje účetní výkaz, který popisuje stav majetku a tedy aktiv a 

kapitálu - pasiv vždy k určitému datu. Veličiny v ní obsažené se označují jako stavové.  

Rozvaha zahrnuje řadu dat, které jsou níže vysvětleny a které lépe zobrazuje 

následující schéma č. 2. Jsou zde informace o aktivech a pasivech a jejich dalším dělení 

na dlouhodobý majetek, oběžný majetek v případě aktiv a vlastní kapitál a cizí zdroje v 

případě pasiv.23  

 Rozvaha se obvykle sestavuje ve tvaru bilance T, kdy její levá, majetková strana 

se označuje za aktiva a pravá, kapitálová strana za pasiva. Také je známa vertikální 

                                                 
17 Tamtéž, s. 13. 
18 GRÜNWALD R., HOLEČKOVÁ J. Finanční analýza a plánování podniku, s. 30. 
19 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku, s. 13. 
20 GRÜNWALD R., HOLEČKOVÁ J. Finanční analýza a plánování podniku, s. 30. 
21 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku, s. 13. 
22 Tamtéž, s. 13.  
23 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, s. 15. 
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forma rozvahy, v níž jsou dílčí položky uspořádány do sloupce, nejprve jsou zde aktiva 

a následují pasiva.24 

 Z výše uvedených informací lze vyvodit, že rozvaha je připravena poskytnout 

přehled o současném ekonomickém postavení organizace velmi jednoduchým 

způsobem. Ten je možné uskutečnit jednoduše výpisem všeho majetku a hospodářstvím 

organizace na jedné straně a všech půjček a poplatků na straně druhé.25 

 Dále je zde další členění, které je následně rozebráno. 

 

Schéma 2: Rozvaha 26 

 

Aktiva  Dlouhodobý majetek  Nehmotný (software, licence...) 

      Hmotný (pozemky, budovy, stroje...) 

      Finanční (nakoupené akcie jiných firem...) 

  Oběžný majetek  Zásoby (materiálu, nedokončené výroby,  

      apod.) 

      Pohledávky  

      Krátkodobý finanční majetek 

Pasiva  Vlastní kapitál   Základní kapitál 

      Vytvářené fondy ze zisku 

      Zisky ponechané v podniku pro další rozvoj 

  Cizí zdroje   Dlouhodobé (úvěr u banky delší než 1 rok) 

      Krátkodobé (dosud nezaplacené peníze za  

      dodaný materiál apod.) 

      Rezervy 

 

 

 Majetek dlouhodobé povahy, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, se 

člení v rozvaze na dlouhodobý hmotný a nehmotný. Dlouhodobý nehmotný majetek 

obsahuje zejména výsledky vývoje, patenty, licence, softwary a ocenitelná práva, a 

jehož pořizovací cena je vyšší než 60 tis. Kč. Mezi dlouhodobý majetek se zahrnují 

pozemky, budovy, stavby dopravní prostředky, samostatné movité věci, popřípadě 

soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž 

vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok.27 

                                                 
24 SYNEK, M. Manažerská ekonomika, s. 59. 
25 RAMACHANDRAN, N., KAKANI, R. K. How To Read A Balance Sheet, s. 5. 
26 Vlastní zpracování dle: SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, s. 16. 
27 GRÜNWALD R., HOLEČKOVÁ J. Finanční analýza a plánování podniku s, 36. 
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Oběžný majetek je ten, který se neustále mění dle činnosti firmy a obíhá za 

peníze a je pořízen materiál, který je opracován a ze kterého je vytvořen výrobek, jenž 

si odběratel odveze a zaplatí za něj, čímž se získají další peníze, za něž může být znovu 

zakoupen materiál.28 

 Dále je to vlastní kapitál, který je zakladatelem vložen do podniku na začátku 

podnikání či postupně navyšovaný tím, že podnik má zisk a vlastník jej nepoužívá pro 

sebe, avšak ponechává v podniku pro jeho další rozvoj. Cizí kapitál má podnikatel jen 

zapůjčen a bude jej tak muset někdy vrátit. V případě bankovních zdrojů či jiných 

dlouhodobých půjček se k tomu váže také platba za zapůjčení peněz, čili úrok. Část 

krátkodobých zdrojů podnikatel používá zdarma, přičemž se zpravidla jedná o 

prostředky, u kterých je určeno, kdy mají být zaplaceny a v této době je také zahrnuto 

prodlení. 

 Aktiv a pasiv musí být vždy stejně a není možné, aby legálním způsobem byl 

pořízen majetek, na který podnik neměl zdroje a naopak nelze, aby se část kapitálu 

někam ztratila.29 

 Aktiva představují takové položky, které umožňují firmě bohatnout. Jedná se tak 

o budovy, byty, pozemky, jejž výhodně pronajímají, dále akcie, mající dobrou likviditu 

a předpoklad růstu. Jedná se samozřejmě také o peníze v pokladně, účty v bankách, 

celkový majetek. Pasiva pak představují vše, co se dluží, tedy závazky k dodavatelům, 

závazky vůči našim zaměstnancům, úvěry a půjčky z banky a další. Strana aktiv se vždy 

musí rovnat straně pasiv.30 

 Rozvaha představuje pozoruhodný vynález, avšak i přesto má dva zásadní 

nedostatky. Za prvé je sice teoreticky docela užitečné mít přehled o hodnotách všech 

aktiv vlastněných podnikem, avšak tyto hodnoty bývají v praxi často pomíjivé. Za 

druhé, řada věcí má hodnotu a mohla by být považována za aktiva. Ne všem z nich 

mohou být přiřazeny konkrétní hodnoty a zaznamenány do rozvahy.31 

 

 

                                                 
28 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, s. 15-17. 
29 Tamtéž, s. 15-17. 
30 ŽŮRKOVÁ, H. Plánování a kontrola, s. 58. 
31 FRIDSON, M., S., ALVAREZ, F. Financial statement analysis: a practitioner's guide, s. 29. 
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2.2.2 Výkaz zisků a ztráty  

 Výkaz zisku a ztráty tvoří výnosy, náklady a výsledek hospodaření a takovýto 

výkaz může být sestaven v druhovém či účelovém členění. Druhové členění sleduje 

povahu nákladů, tedy jaké druhy nákladů byly vynaloženy. Během sledovaného období 

se tak dílčí druhy nákladů promítnou do výkazu zisku a ztráty podle časového hlediska 

a nezáleží přitom na věcném hledisku. 

 Dalším členěním je účelové členění, které sleduje příčinu vzniku nákladů. Zde 

jsou náklady na výrobu promítnuty do výsledovky až v okamžiku vykázání výnosu, ke 

kterému přispěly. Úpravou této problematiky se zabývá vyhláška č. 500/2002 Sb., jež 

popisuje jednotlivé položky obou typů výsledovky.32 

 

2.2.3 Cash flow 

Přehled o peněžních tocích neboli Cash flow, doplňuje informace obsažené 

v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Informuje o tom, jakým způsobem podnik vytvořil a 

použil své peněžní prostředky. Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti 

včetně cenin a peněžní prostředky na bankovních účtech.  

 Přehled se sestavuje za uplynulé účetní období a člení se na peněžní toky 

z provozních, investičních a finančních činností.33 

 

2.3 Metody finanční analýzy 

2.3.1 Absolutní ukazatelé finanční analýzy 

Absolutní ukazatelé se využívají zejména k analýze vývojových trendů. 

Srovnávají vývoj v časových řadách – horizontální analýza a k procentnímu rozboru 

komponentů – vertikální analýza.34  

                                                 
32 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 37-38. 
33 SŮVOVÁ H., KNAIFL O. a kol. Finanční analýza I., s. 29-30. 
34 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 67. 
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2.3.1.1  Horizontální analýza  

 Horizontální analýza slouží ke kvantifikaci meziročních změn. Pro tento účel je 

možné využít různé indexy nebo diference a v tomto případě lze zjistit, o kolik procent 

se jednotlivé položky bilance oproti minulému roku změnily (index) nebo o kolik se 

tyto položky změnily v absolutních číslech (diference).35 

 

Vzorec 1: Horizontální analýza 36  

𝒛𝒎ě𝒏𝒂 𝒗 % =
𝐛ěž𝐧é 𝐨𝐛𝐝𝐨𝐛í − 𝐩ř𝐞𝐝𝐜𝐡𝐨𝐳í 𝐨𝐛𝐝𝐨𝐛í

𝐩ř𝐞𝐝𝐜𝐡𝐨𝐳í 𝐨𝐛𝐝𝐨𝐛í
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

 Běžně se používá k zachycení vývojových trendů ve struktuře majetku i kapitálu 

podniku. Jedná se o nejčastěji používanou a nejjednodušší metodu při vypracování 

zpráv o hospodářské situaci podniku a jeho minulém i budoucím vývoji.37 

 

2.3.1.2 Vertikální analýza  

 Vertikální analýza spočívá ve skutečnosti, že se na jednotlivé položky finančních 

výkazů pohlíží v relaci k nějaké veličině.  

Hledaný obsah se označí jako Pi, následuje formalizovaný výpočet, který je 

následující (Bi označuje velikost položky bilance a ∑Bi  sumu hodnot položek v rámci 

určitého celku). Například u rozvahy může jít o vývoj položky na celkových aktivech, 

respektive celkových pasivech. Na druhé straně u výkazu zisku a ztráty je použit rozbor 

položek na celkových výnosech nebo nákladů.38 Vzoreček je tedy: 

 

Vzorec 2: Vertikální analýza 39 

𝑷𝟏 =
𝑩𝒊

∑ 𝑩𝟏
 

kde:  Pi = procentní podíl položky účetního výkazu,  

  Bi = velikost položky účetního výkazu,  

  ∑ Bi = suma hodnot položek v rámci určitého celku.  

                                                 
35 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, s. 9. 
36 Tamtéž, s. 9. 
37 SEDLÁČEK J., Finanční analýza podniku, s. 14. 
38 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem, s. 13-14. 
39 Tamtéž, s. 13. 
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2.3.2  Rozdílové ukazatele  

 Rozdílové ukazatele finanční analýzy jsou určeny k analýze a řízení finanční 

situace podniku s orientací na jeho likviditu. Patří zde čistý pracovní kapitál (ČPK), čili 

provozní kapitál, jenž je možné definovat jako rozdíl mezi oběžným majetkem a 

krátkodobými cizími zdroji. Dále jsou to čisté pohotové prostředky (ČPP) a čistý 

peněžně-pohledávkový fond.40 Tyto zmíněné ukazatelé jsou dále rozebrány.  

 

2.3.2.1  Čistý pracovní kapitál  

 Čistý pracovní kapitál se vypočítává jako rozdíl mezi celkovými oběžnými 

aktivy a krátkodobými závazky. Z toho vyplývá, že jde o ukazatel, jenž má nejblíže k 

běžné likviditě, který je konstruován na základě stejných údajů jen jako poměrový 

ukazatel. Tento kapitál je část oběžných aktiv krátkodobého majetku, jenž je financován 

dlouhodobými finančními zdroji a podnik s tím může volně disponovat pro své záměry.  

Uvedený kapitál však může být chápán jako část prostředků, jenž by podniku 

dovolily v omezeném rozsahu pokračovat v jeho činnosti, jestli by byl nucen splatit 

velkou část či všechny své krátkodobé závazky a jde tedy o finanční polštář pro případ 

nouze. Jedná se také o měřítko likvidity a má úzkou návaznost na ukazatel běžné 

likvidity, který nepřímo vyjadřuje velikost čistého pracovního kapitálu. Tento kapitál 

také umožňuje oddělit v oběžných aktivech část peněžních prostředků, jenž slouží 

bezprostředně k úhradě finančních závazků, od části, která však je relativně volná a 

může tak být disponibilním finančním fondem, který manažer může využít ve finanční 

politice firmy. Velikost tohoto kapitálu závisí na oboru podnikání. Ukazatel čistého 

pracovního kapitálu bývá doplňován ukazatelem obratovosti čistého pracovního 

kapitálu, kdy se jedná o poměr tržeb k průměrnému čistému pracovnímu kapitálu, jenž v 

sobě odráží účinnost a přiměřenost čistého pracovního kapitálu.41  

 

 

                                                 
40 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 83-84. 
41 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 83-84. 
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2.3.2.2 Čisté pohotové prostředky  

Čisté pohotové prostředky označované také jako ČPP určují okamžitou likviditu 

právě splatných krátkodobých závazků a jedná se tak o rozdíl mezi pohotovými 

peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Pokud je zde zahrnuta pouze 

hotovost a zůstatek na běžném účtu, jedná se pak o nejvyšší stupeň likvidity. Mezi tyto 

prostředky se také zahrnují krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínované vklady, 

neboť jsou v podmínkách fungujícího kapitálového trhu rychle přeměnitelné na 

peníze.42 

 

2.3.2.3  Čistý peněžně pohledávkový finanční fond  

 Čistý peněžně pohledávkový finanční fond představuje střední cestu v přísnosti 

k porovnávání likvidity. Vedle pohotových prostředků a jejich ekvivalentů zahrnuje do 

oběžných aktiv také krátkodobé pohledávky kromě nevymahatelných. Z toho důvodu se 

jmenuje peněžně pohledávkový finanční fond.43 

 Výpočet čistého peněžně pohledávkového finančního fondu je možné uvést jako: 

ČPPFF = oběžná aktiva - zásoby - krátkodobé závazky.44  

 

2.3.3  Poměrové ukazatele  

 Poměrové ukazatele jsou velmi často používaným rozborovým postupem k 

účetním výkazům v rámci využitelnosti a z hlediska jiných úrovní analýz. Analýza 

poměrovými ukazateli vychází výhradně z údajů ze základních účetních výkazů a 

využívá veřejně dostupné informace a má k nim přístup rovněž externí finanční 

analytik. Poměrový ukazatel je vypočítáván jako poměr jedné či několika účetních 

položek základních účetních výkazů k jiné položce či k jejich celé skupině. Je možné 

rozlišit různé skupiny poměrových ukazatelů, kdy se jedná o ukazatele struktury 

majetku a kapitálu, dále ukazatele tvorby výsledku hospodaření a ukazatele na bázi 

peněžních toků. Ukazatele struktury majetku a kapitálu jsou konstruovány na základě 

rozvahy a vztahují se nejčastěji k ukazatelům likvidity, protože zkoumají vzájemný 

                                                 
42 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 84. 
43 RŮČKOVÁ, P., ROUBÍČKOVÁ, M. Finanční management, s. 109. 
44 MRKVIČKA J., KOLÁŘ P. Finanční analýza. 2., s. 



25 

 

vztah rozvahových položek, jež svědčí o vázanosti zdrojů financování v různých 

položkách majetku. Podstatné jsou však také ukazatele zadluženosti, hodnotící 

kapitálovou strukturu firmy. Ukazatele tvorby výsledku hospodaření vycházejí primárně 

z výkazu zisku a ztráty a zabývají se strukturou nákladů a výnosů a strukturou výsledku 

hospodaření dle oblasti, v níž byl uvedený výsledek generován.45  

 

2.3.3.1  Ukazatele rentability  

 Ukazatele rentability vyjadřují poměr konečného hospodářského výsledku 

dosaženého podnikatelskou činností k určitému vstupu k celkovým aktivům, kapitálu či 

tržbám. Jednotlivé ukazatele rentability se dají vykládat obdobně, neboť udávají, kolik 

korun zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. Skupina ukazatelů rentability by tak měla 

obsahovat čtyři základní ukazatele:46 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI – Return On Investment), patří k 

nejdůležitějším ukazatelům, kterými se hodnotí podnikatelská činnost firem. Vyjadřuje, 

kolik zisku dosáhne podnik z investované peněžní jednotky v procentech. Doporučené 

hodnoty jsou nad 12% - 15%. Čitatel zlomku však není zadán jednoznačně. Setkáváme 

se zde se ziskem před úhradou všech úroků a daně z příjmu EBIT (earnings before 

interest and taxes) nebo ziskem po zdanění zvýšené o nákladové úroky EAT (earning 

after taxes).47  

 

Vzorec 3: Rentabilita vloženého kapitálu48 

𝑹𝑶𝑰 =
𝐳𝐢𝐬𝐤 𝐩ř𝐞𝐝 𝐳𝐝𝐚𝐧ě𝐧í𝐦 + 𝐧á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐨𝐯é ú𝐫𝐨𝐤𝐲

𝐜𝐞𝐥𝐤𝐨𝐯ý 𝐯𝐥𝐨ž𝐞𝐧ý 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥
 

 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA - Return On Assets), 

který poměřuje různé formy zisku s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována (vlastních, cizích, krátkodobých či 

dlouhodobých). Dosadíme-li do čitatele EBIT, ukazatel tak měří hrubou produkční sílu 

aktiv podniku před odpočtem daní a nákladových úroků. Je užitečný především při 

                                                 
45 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 47. 
46 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku, s. 22. 
47 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 56. 
48 Tamtéž s. 56. 
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porovnání s rozdílnými daňovými podmínkami a s různým podílem dluhu ve finančních 

zdrojích. Doporučené hodnoty jsou větší než 12%.49  

  

Vzorec 4: Rentabilita celkových vložených aktiv50 

𝑹𝑶𝑨 =
𝐄𝐁𝐈𝐓

𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE - Return On common Equity) je 

ukazatelem, jimž vlastníci (společníci, akcionáři a další investoři) zjišťují, zda jejich 

vložený kapitál přináší dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou odpovídající 

velikosti jejich investičního rizika. Pro investora je důležité, aby ukazatel byl vyšší než 

úroky, které by obdržel při jiné formě investovaní např. z terminovaných vkladů či 

cenných papírů. Bude-li hodnota ROE dlouhodobě nižší nebo rovna výnosnosti cenných 

papírů garantovaným státem, podnik bude nejspíš odsouzen k zániku, neboť investoři 

budou investovat svůj kapitál výnosnějším způsobem. 51 

 

Vzorec 5: Rentabilita vlastního kapitálu52 

𝑹𝑶𝑬 =
č𝐢𝐬𝐭ý 𝐳𝐢𝐬𝐤

𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥
 

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS - Return on Sales) charakterizuje zisk 

vztahující se k tržbám. Tržby obsažené ve jmenovateli představují tržní ohodnocení 

výkonů podniku za určité časové období. Ukazuje nám, jak podnik účinně využije 

všechny své prostředky (kapitál, personál, budovy) k vytvoření hodnot, s nimiž se 

uchází o přízeň trhu. Pro srovnání různých podniků vzájemně se dává přednost použití 

v čitateli provozního zisku EBITu. Doporučené hodnoty je nutné srovnat s odvětvím, 

avšak globálně je hodnota nad 6% označována jako příznivá.53 

 

 

 

                                                 
49 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 57. 
50 Tamtéž, s. 57. 
51 Tamtéž, s. 57. 
52 Tamtéž, s. 57. 
53 Tamtéž, s. 59. 
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Vzorec 6: Rentabilita tržeb54 

𝑹𝑶𝑺 =
 𝐳𝐢𝐬𝐤

𝐭𝐫ž𝐛𝐲
 

 

2.3.3.2 Ukazatele likvidity  

Likvidita určité složky představuje vyjádření vlastnosti dané složky rychle a bez 

velké ztráty hodnoty se přeměnit na peněžní hotovost, přičemž tato vlastnost je 

označována jako likvidnost. Likvidita podniku zase znamená schopnost podniku uhradit 

včas své platební závazky. Ukazatele likvidity mají obecný tvar podílu toho, čím je 

možné platit k tomu, co je nutné platit. Používají se tak tři základní ukazatele: 

 Okamžitá likvidita je označována jako likvidita 1. stupně či také cash ratio a 

představuje to nejužší vymezení likvidity. Vystupují do ní pouze ty nejlikvidnější 

položky z rozvahy. Pod pojmem pohotové platební prostředky je důležité si představit 

sumu peněz na běžném účtu, na jiných účtech nebo v pokladně, avšak rovněž volně 

obchodovatelné cenné papíry, šeky. Uvedený pojem je možné ztotožnit s pojmem 

finanční majetek.55   

 Ukazatel by měl nabývat hodnoty v rozmezí 0,2 - 0,5. Vysoké hodnoty mohou 

svědčit o neefektivitě využívaní finančních prostředků.56 

 

Vzorec 7: Okamžitá likvidita57 

𝑶𝒌𝒂𝒎ž𝒊𝒕á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =
𝐩𝐨𝐡𝐨𝐭𝐨𝐯é 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐞𝐛𝐧í 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐭ř𝐞𝐝𝐤𝐲

𝐤𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐜𝐢𝐳í 𝐳𝐝𝐫𝐨𝐣𝐞
 

 

 Pohotová likvidita z výpočtu vylučuje zásoby, jakožto artikl nezbytný pro 

zachování chodu firmy a zároveň jako artikl, jenž často nelze pohotově přeměnit na 

peněžní prostředky. U společností, které se zabývají službami, je tak pohotová likvidita 

v podstatě identická jako běžná likvidita. U výrobních podniků se však naopak uvedená 

hodnota může poměrně podstatně lišit.  

                                                 
54 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 59. 
55 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 49. 
56 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 92. 
57 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 48. 
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 Ukazatel likvidity II. stupně by měl nabývat hodnoty v rozmezí 1 - 1,5. Při 

poměru menší než 1 by měl podnik uvažovat o případném prodeji zásob a může se 

potýkat s problémem se splácením úvěru.58  

 

Vzorec 8: Pohotová likvidita59 

𝑷𝒐𝒉𝒐𝒕𝒐𝒗á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =
𝐤𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐩𝐨𝐡𝐥𝐞𝐝á𝐯𝐤𝐲 + 𝐤𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛ý 𝐟𝐢𝐚𝐧𝐧čí 𝐦𝐚𝐣𝐞𝐭𝐞𝐤

𝐊𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐜𝐢𝐳í 𝐳𝐝𝐫𝐨𝐣𝐞
 

 

 Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

cizí zdroje společnosti. Neprodejné zásoby by měly být pro výpočet odečteny, dále by 

měla být zvážena struktura pohledávek po lhůtě splatnosti a nedobytných pohledávek, 

které by do výpočtu vstupovat neměly. Doporučená hodnota běžné likvidity by měla 

dosahovat v rozmezí 1,5 - 2,5. Při rovnosti oběžného majetku a krátkodobých zdrojů je 

likvidita společnosti značně riziková. Příliš vysoká hodnota vypovídá o drahém 

financování.60 

 

Vzorec 9: Běžná likvidita61 

𝑩ěž𝒏á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =
𝐨𝐛ěž𝐧á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚

𝐤𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐜𝐢𝐳í 𝐳𝐝𝐫𝐨𝐣𝐞
 

 

2.3.3.3  Ukazatele aktivity  

 Ukazatele aktivity slouží k měření schopnosti společnosti využívat investované 

finanční prostředky a návaznost dílčích složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a 

pasiv. Uvedené ukazatele nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů 

či aktiv nebo dobu obratu za určité období, což představuje reciprokou hodnotu k počtu 

obrátek. Jejich rozbor tak slouží zejména k hledání odpovědi na otázku, jak firma 

hospodaří s aktivy a jejich jednotlivými složkami a rovněž jaký vliv má uvedené 

hospodaření na výnosnost a likviditu.62  

                                                 
58 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K.. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 92. 
59 Tamtéž s. 92. 
60 Tamtéž s. 92. 
61 Tamtéž s. 92. 
62 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 60-61. 
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Obrat aktiv - jedná se o komplexní ukazatel, který udává, kolikrát se celková 

aktiva obrátila za rok. Hodna by se měla pohybovat na úrovni hodnoty 1,6 - 3%. Pod 

hodnotu 1,6 může signalizovat nedostatek aktiv firmy, nad hodnotu 3 má firma dostatek 

aktiv k vlastní činnosti. 

 

Vzorec 10: Obrat aktiv63 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 = 𝒕𝒓ž𝒃𝒚/𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 

 

Obrat dlouhodobého majetku má podobnou vypovídající hodnotu jako 

předešlý ukazatel, omezuje se však pouze na posouzení využití investičního majetku. 

Udává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržbách.64 

 

Vzorec 11: Obrat dlouhodobého majetku65 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 =
𝒕𝒓ž𝒃𝒚

𝒅𝒍𝒐𝒖𝒉𝒐𝒅𝒐𝒃ý 𝒎𝒂𝒋𝒆𝒕𝒆𝒌
 

 

Jako další ukazatel je obrat zásob, jehož vypočtená hodnota udává, kolikrát za 

rok se přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových 

výrobků a opětovný nákup zásob. 

 

Vzorec 12: Obrat zásob66 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒛á𝒔𝒐𝒃 = 𝒕𝒓ž𝒃𝒚/𝒛á𝒔𝒐𝒃𝒚 

 

Návaznosti na ukazatel obratu zásob má podobné vypovídající schopnosti doba 

obratu zásob, který udává počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku vázány až do fáze 

jejich spotřeby nebo do fáze jejich prodeje. Výpočet v sobě zahrnuje ekonomický rok, 

který má 360 dní. Výsledky by měly být co nejnižší.67 

 

 

                                                 
63 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, s. 178. 
64 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 104. 
65 Tamtéž, s. 104. 
66 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, s. 178. 
67 Tamtéž, s. 178. 
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Vzorec 13: Doba obratu zásob68 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒔𝒐𝒃 =
𝒛á𝒔𝒐𝒃𝒚

(𝐭𝐫ž𝐛𝐲/𝟑𝟔𝟎)
 

 

Také doba splatnosti pohledávek z obchodního styku udává počet dnů, kdy 

musí firma čekat, než dostane za již prodané výrobky, zboží či služby zaplaceno. Po 

tuto dobu od předání výrobků firma poskytuje svým odběratelům obchodní úvěr. 

 

Vzorec 14: Doba splatnosti pohledávek69 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒔𝒑𝒍𝒂𝒕𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊 𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒆𝒌 =
𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒌𝒚𝒛 𝒐𝒃𝒄𝒉. 𝒔𝒕𝒚𝒌𝒖

(𝐭𝐫ž𝐛𝐲/𝟑𝟔𝟎)
 

 

Dalším ukazatelem aktivity je také doba splatnosti krátkodobých závazků 

z obchodního styku. Ukazatel udává počet dnů, po které firma využívá bezplatného 

obchodního úvěru od svých dodavatelů.70 

 

Vzorec 15: Doba splatnosti krátkodobých závazků71 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒔𝒑𝒍𝒂𝒕𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊 𝒌𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃ý𝒄𝒉 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌ů =
𝒌𝒓á𝒕. 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚 𝒛 𝒐𝒃𝒄𝒉. 𝒔𝒕𝒚𝒌𝒖

(𝐭𝐫ž𝐛𝐲/𝟑𝟔𝟎)
 

 

Snahou ukazatelů aktiv je co nejvíce zkrátit dobu trvání jedné obrátky majetku, a 

zvýšit tak počet obrátek, tzn. maximalizovat obrátky a minimalizovat doby obratu. 

Obrat zásob by měl být co nejvyšší, doba obratu co nejnižší. U pohledávek se 

doporučuje maximálně 50 dní, u závazků maximálně 100 dní.72 

 

2.3.3.4  Ukazatele zadluženosti  

Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik k financování svých aktiv ve 

své činnosti používá cizí zdroje, tedy dluh. Podstatou finanční analýzy zadluženosti je 

                                                 
68 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, s. 178. 
69 Tamtéž, s. 178. 
70 Tamtéž, s. 178. 
71 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, s. 178. 
72 FIREMNÍ FINANCE. Hodnocení výsledků finanční analýzy, Firemnifinance.cz  [online]. [cit. 2014-

11-23]. Dostupné na: http://firmy.finance.cz/finance-a-pojisteni/informace/financni-analyza/hodnoceni-

vysledku/. 
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hledání optimální struktury mezi vlastním a cizím kapitálem – kapitálová struktura. 

Kapitálová struktura má zásadní význam pro kvalitní rozvoj společnosti a rovněž 

podmiňuje zdraví finančního rozvoje. Při vhodném poměru cizího a vlastního kapitálu 

je možné dosáhnout vyšší výnosnosti.  

Analýza zadluženosti porovnává rozvahové položky a na základě nich zjišťuje, 

v jakém rozsahu jsou aktiva financována cizími zdroji. Následně jsou uvedeny základní 

poměrové ukazatelé zadluženosti.73  

 Základní ukazatel, který se označuje jako celková zadluženost neboli ukazatel 

věřitelského rizika (Total Debt to Total Assets), je možné vypočítat následovně: 

 

Vzorec 16: Věřitelské riziko74 

𝑫𝒆𝒃𝒕 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 = 𝒄𝒊𝒛í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍/𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 

 

Obecně platí, že čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím je vyšší riziko 

věřitelů. Platí zde tzv. zlaté pravidlo financování 50:50.75  

 K měření zadluženosti se dále používá poměr vlastního kapitálu a celkových 

aktiv, který se označuje jako koeficient samofinancování (equity ratio) a vyjadřuje, 

jaká část podnikových aktiv je financována kapitálem od akcionářů. Součet by měl dát 

výsledek přibližně 1.76 

 

Vzorec 17: Koeficient samofinancování77 

𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 = 𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍/ 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 

 

Aby podnik zjistil, zda je pro něj ještě dluhové zatížení únosné, je konstruován 

ukazatel úrokového krytí (Times Interest Earned Ratio - TIE) a vypočte se 

následovně: 

 

 

 

                                                 
73 RŮČKOVÁ, P., ROUBÍČKOVÁ, M. Finanční management, s. 127. 
74 Tamtéž, s. 127. 
75 Tamtéž, s. 128. 
76 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 59. 
77 Tamtéž, s. 59. 
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Vzorec 18: Úrokové krytí78 

Ú𝒓𝒐𝒌𝒐𝒗é 𝒌𝒓𝒚𝒕í = 𝒛𝒊𝒔𝒌/𝒏á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒐𝒗é ú𝒓𝒐𝒌𝒚 

 

 Výše uvedené ukazatele vypovídají o tom, kolikrát je zisk vyšší než úrokové 

platby. Ukazatel znázorňuje jak velký je bezpečností polštář pro věřitele. Doporučené 

hodnoty dosahují hodnoty 3 a více. Neschopnost platit úroky ze zisku může být znakem 

blížícího úpadku firmy.79   

 

2.3.3.5 Ukazatelé produktivity práce 

Ukazatelé produktivity práce sledují podnikovou výkonnost ve vztahu k počtu 

zaměstnanců. Zahrnuje se zde ukazatel produktivity práce z tržeb, který zachycuje, 

jaký objem tržeb připadne na jednoho zaměstnance firmy, neboli kolik Kč zaměstnanec 

průměrně vydělá.80 

 

Vzorec 19: Produktivita práce z přidané hodnoty81 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒑𝒓á𝒄𝒆 𝒛 𝒕𝒓ž𝒆𝒃 =
𝒕𝒓ž𝒃𝒚

𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒑𝒓𝒂𝒄𝒐𝒗𝒏í𝒌𝒖
 

 

Mzdová produktivita udává, kolik výnosů připadá na 1Kč vyplacených mezd. 

Hodnota by měla vykazovat rostoucí tendenci.82  

 

Vzorec 20: Mzdová produktivita83 

𝑴𝒛𝒅𝒐𝒗á 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 =
𝒗ý𝒏𝒐𝒔𝒚

𝒎𝒛𝒅𝒚
 

 

Vývoj průměrné mzdy ukazuje výši průměrné mzdy na jednoho zaměstnance za 

rok. 

 

 

 

                                                 
78 RŮČKOVÁ, P., ROUBÍČKOVÁ, M. Finanční management, s. 129. 
79 Tamtéž, s. 129. 
80 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza - krok za krokem, s. 184. 
81 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza - krok za krokem, s. 184. 
82 SEDLÁČEK J., Finanční analýza podniku, s. 71. 
83 Tamtéž, s. 71. 
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Vzorec 21: Průměrná mzda84 

𝑷𝒓ů𝒎ě𝒓𝒏á 𝒎𝒛𝒅𝒂 =  
𝒎𝒛𝒅𝒐𝒗é 𝒏á𝒌𝒍𝒅𝒚

𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒑𝒓𝒂𝒄𝒐𝒗𝒏í𝒌ů
 

2.3.4  Soustavy ukazatelů  

Jelikož některé z ukazatelů finanční analýzy mohou vypovídat o podniku 

pozitivně, jiné negativně, byly vyvinuty modely, které prostřednictvím jednoho čísla – 

souhrnného indexu, představí celkovou finanční charakteristiku společnosti a vyjádří 

jeho výkonost a ekonomickou situaci. Bankrotní indikátory jsou určeny pro věřitele, 

které zajímá schopnost podniku dostat svým závazkům. Bonitní indikátory odrážejí 

míru kvality firmy podle její výkonnosti, jsou orientovány především na investory a 

vlastníky, kteří nemají údaje pro výpočet současné hodnoty firmy.85 Soustavy ukazatelů 

jsou uvedeny v dalších dvou kapitolách. Je zde blíže představen Altmanův index a 

Index In. 

 

2.3.4.1  Altmanův index  

Altmanův index vychází z propočtu globálních indexů, respektive indexů 

celkového hodnocení. V podmínkách České republiky je tento model pro jeho 

jednoduchost velmi oblíben. Je stanoven jako součet hodnot pěti běžných poměrových 

ukazatelů, k nimž je přiřazena různá váha. Je tedy především vhodným dodatkem 

poměrové finanční analýzy. Největší váhu má zejména rentabilita celkového kapitálu. 

Záměrem Altmanova modelu bylo odlišit firmy bankrotující od těch, u nichž je 

pravděpodobnost bankrotu minimální. S úspěchem lze model použít pouze u střední 

velikosti firem, neboť velké podmínky v našich podmínkách bankrotují jen zřídka.  

 Altmanův model pro společnost, která není veřejně obchodovatelná na burze, je 

možné vyjádřit rovnicí: 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Tamtéž, s. 71. 
85 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, s. 189. 
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Vzorec 22: Altmanův index86 

𝒁 = 𝟎, 𝟕𝟏𝟕 𝑿𝟏 + 𝟎, 𝟖𝟒𝟕 𝑿𝟐+ 3,107𝑿𝟑+ 0,42 𝑿𝟒+ 0,998 𝑿𝟓 

kde:  X1  podíl pracovního kapitálů k celkovým aktivům 

 X2 rentabilita čistého kapitál 

 X3 EBIT/aktiva celkem 

 X4 tržní hodnota základního jmění/celkové závazky 

 X5 tržby/aktiva celkem 

 

Výpočet výsledků lze interpretovat podle toho, do jakého spektra jej zařadíme. 

Je-li hodnota výpočtu nižší než 1,2, firma signalizuje finanční problémy a je možnost 

bankrotu. Hodnota v rozmezí od 1,2 do 2,8 hovoří o tzv. šedé zóně, což znamená, že 

společnost nelze jednoznačně označit za úspěšnou, ale stejně tak ji hodnotit jako firmu 

s finančními problémy. Výsledky dosahující hodnot na 2,9 soudí o společnosti, že je 

prosperující.87   

 

2.3.4.2 Indexy IN  

V roce 1995 vznikl index IN95, jehož autory jsou Inka a Ivan Neumaierovi. Ten 

byl doplněn další variantou IN99. V roce 2002 byl formulován index IN01, přičemž pro 

jeho tvorbu byla použita data z roku 2001. Posledním z této skupiny je index IN05 z 

roku 2005.88 

 Uvedené varianty se dělí následovně:  

 věřitelská varianta IN95, 

 vlastnická varianta IN99, 

 komplexní varianta IN01, 

 modifikovaná komplexní varianta IN05."89 

 

Pro výpočet těchto indexů jsou nutná různá vstupní data. Jedná se např. o tyto 

účetní údaje, kde patří aktiva či pasiva, cizí zdroje, zisk před úroky a zdaněním (EBIT), 

                                                 
86 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 73. 
87 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 73. 
88 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, s. 189 
89 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku, s. 93. 
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dále nákladové úroky, celkové výnosy, oběžná aktiva, krátkodobý cizí kapitál, dále 

závazky po lhůtě splatnosti.90 

 

Index IN 05 

Veškeré indexy IN vycházejí z významných indikátorů, ale index 05 byl 

sestrojen s ohledem na české podmínky a akceptuje i hledisko vlastníka. Jeho výpočet je 

následující. 

 

Vzorec 23: Index 0591 

𝑰𝑵 𝟎𝟓 = 𝟎, 𝟏𝟑 𝐱
𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚

𝐜𝐢𝐳í 𝐳𝐝𝐫𝐨𝐣𝐞
+ 𝟎, 𝟎𝟒 

𝑬𝑩𝑰𝑻

𝒏á𝒌𝒍. ú𝒓𝒐𝒌𝒚
+ 𝟑, 𝟗𝟕

𝑬𝑩𝑰𝑻

𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
+ 𝟎, 𝟐𝟏

×
𝒗ý𝒏𝒐𝒔𝒚

𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
+ 𝟎, 𝟎𝟗 ×

𝒐𝒃. 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂

𝒌𝒓á𝒕𝒌. 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
 

 

Dle vypočtených hodnot je možné s velkou pravděpodobností předpovídat 

očekávaný vývoj. Hodnota výsledku IN 05 menší než 0,9 nás upozorňuje, že podnik 

spěje k bankrotu s pravděpodobností až 86%. Výsledky v rozmezí 0,9 až 1,6 se označují 

jak u Altmanova indexu za tzv. pásmo „šedé zóny“. Je-li hodnota vyšší než 1,6, 

vypovídá o tom, že podnik tvoří hodnotu s pravděpodobností 67%. 

Při výpočtu indexu 05 může nastat problém, když je firma nezadlužená nebo 

zadlužená velmi málo a ukazatel nákladového krytí je obrovské číslo. Pro tento případ 

je doporučeno při propočtu IN05 omezit hodnotu ukazatele EBIT/úrokové krytí 

hodnotou ve výši 9.92 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku, s. 93. 
91 Tamtéž, s. 93. 
92 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, s. 190. 



36 

 

3 ANALYTICKÁ ČÁST 

 

3.1 Základní charakteristika společnosti  

Na obrázku č. 1 je uvedeno logo společnosti MANEO, s.r.o., kterou se zabývá 

tato práce. 

 

Obrázek 1: Logo společnosti MANEO, s.r.o.93 

 

Společnost MANEO, s.r.o. se sídlem v Brně Řečkovicích, vznikla zápisem  

do obchodního rejstříku dne 2. května 1995. Hlavním předmětem jejího podnikání  

je velkoobchod a specializovaný maloobchod v oblasti nápojů a potravin. Sortiment 

zboží obsahuje na tisíce položek alkoholických i nealkoholických nápojů, koloniálu, 

chlazených a mražených potravin, drogistických potřeb a jiné. Společnost vlastní 

provozovnu, kde má svůj sklad a kanceláře. V těchto prostorách se také nachází 

prodejna, kde se uskutečňuje prodej koncovým spotřebitelům. Hlavní snahou 

společnosti je dodat do gastroprovozoven kompletní sortiment požadovaného zboží.94 

 

 

 

                                                 
93 MANEO, s.r.o. [online].[cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://www.maneo.cz/stranka/2/o-firme/. 
94 MANEO, s.r.o. [online].[cit. 2014-03-03]. Url: http://www.maneo.cz/stranka/2/o-firme/. 

http://www.maneo.cz/stranka/2/o-firme/
http://www.maneo.cz/stranka/2/o-firme/
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3.1.1 Základní údaje  

Základní údaje společnosti jsou uvedeny níže: 

Obchodní název:  MANEO, s.r.o. 

Sídlo společnosti:  Brno - Ivanovice, Příjezdová 27, PSČ 621 00 

Identifikační číslo:  607 51 347 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: velkoobchod 

   specializovaný maloobchod 

   maloobchod tabákovými výrobky 

   maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 

   ubytovací služby 

   pronájem a půjčování věcí movitých 

Jednatel:   František Oštádal 

   Jiří Oštádal 

Společníci:   František Oštádal, Jiří Oštádal 

Základní kapitál: 100.000 Kč95 

 

Sortiment nabízeného zboží obsahuje několik tisíc položek z řad alkoholických, 

nealkoholických nápojů, vín, koloniálu, chlazených a mražených potravin, drogerie, 

cukrovinky slané pochutiny, káva, čaj, maso a uzeniny, čerstvé ryby, tabákové výrobky, 

pečivo, čerstvé zeleniny a ovoce, ale také i sklenice a obalů. Firma rovněž nabízí 

zapůjčení a pronájem výčepních zařízení, která jsou určena pro menší akce typu oslav 

narozenin, grilování atd. Při pořádaní větších akcí (koncerty, hody, moto-srazy) je 

společnost schopna zprostředkovat zapůjčení profi zařízení nebo pronájem výčepního 

zařízení včetně obsluhy.96 

Hlavní činností podniku je velkoobchod potravinářských výrobků a nápojů. Dle 

standardní klasifikace ekonomické činnosti Evropské unie CZ-NACE spadá tato činnost 

do sekce G - Velkoobchod a maloobchod, oddílu 46 – Velkoobchod kromě motorových 

vozidel, skupiny 46.3 – velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky dále 

                                                 
95 Výroční zpráva společnosti MANEO, s.r.o. 
96 E-shop MANEO, s.r.o. [online].[cit. 2014-03-03]. Url: < http://www.eshop.maneo.cz/>. 
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pak do třídy 46.39 - Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými 

výrobky. 

Ve společnosti pracuje 35 zaměstnanců, díky tomuto číslu se podnik řadí mezi 

malé firmy. Mezi zaměstnance spadají také dva společníci, kteří jsou v zaměstnaneckém 

poměru na pozici ředitele a vedoucího provozu. Účetní a ekonomické oddělení zajišťují 

2 pracovníci. Hlavní účetní je přímo podřízená řediteli společnosti, stejně tak jako 

vedoucí provozní činnosti. Zaměstnanci v nižších vedoucích vrstvách zajišťují plynulý 

chod obchodního oddělení, pod které spadá call centrum  

se 3 operátory a prodejna, kterou obsluhuje 1 prodavačka. V případě výpomoci jsou 

přibíráni brigádníci, kterým je vyhotovena dohoda o provedení práce. Tímto krokem je 

ušetřeno za nutnost platit sociální a zdravotní pojištění, jak je tomu u stálých 

zaměstnanců. Dispečer zabezpečuje rozvozy zboží a organizuje činnost 14 řidičů. 

Vedoucí skladu dohlíží na práci 6 skladníků a údržbáře. Organizační skupinu uzavírají 

dva zaměstnanci, kteří se starají o chov starokladrubských koní na Maršovském mlýně, 

tato aktivita patří k vedlejší činnosti společnosti. Organizační strukturu společnosti 

MANEO zachycuje následující obrázek č. 2.  

 

Obrázek 2: Organizační struktura společnosti MANEO, s.r.o.97 

 
 

                                                 
97 Vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti MANEO, s.r.o. 
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3.2 Strategická analýza 

V následující kapitole bude zpracována strategická analýza společnosti 

MANEO, s.r.o. a to na základě vlivu makrookolí pomocí SLEPT analýzy a vlivu 

mikrookolí prostřednictvím Porterova modelu. 

 

3.2.1 PEST/SLEPT Analýza 

Za klíčovou součást vlivu makrookolí lze označit faktory politické, legislativní, 

ekonomické, sociální a kulturní, a faktory technické a technologické. Tato analýza 

makrookolí, dělící se do čtyř základních skupin, se označuje jako PEST/SLEPT 

analýza.98  

V rámci diplomové práce bude zaměřena pozornost na určitá fakta ovlivňující 

fungování vybraného subjektu, jímž je společnost MANEO s.r.o.  

 

Politické faktory 

 Legislativní a politické faktory ovlivňují z největší části příležitosti a ohrožení 

firmy. Zásadní jsou zde tendence deregulace, s čím je spojeno rušení různých zákazů, 

restrikcí nebo právních a celních bariér. Toto následně vede k proměnám konkurenčních 

podmínek uvedených na světových trzích.99  

V dnešní době je politická situace složitá a nevyvážená. Situace, která panuje ve 

vládě, je značně nestabilní. V porovnání s ostatními státy EU se v jiných zemích 

nevystřídalo tolik premiérů, jako tomu je v ČR. Tato skutečnost poukazuje právě na 

výše zmíněnou velkou nestabilitu vlády ČR. Ta ohrožuje podnikání nejedné firmy. 

Navíc ohrožuje obraz země v očích zahraničních politických partnerů i investorů.100  

 V roce 2013 skončil státní rozpočet schodkem hospodaření 81,3 mld. Kč. Jedná 

se tak o výsledek, který je o 19,7 mld. Kč příznivější než v roce 2012 a dále o 18,7 mld. 

lepší než rozpočtovaný. Hlavním důvodem nižšího schodku jsou úspory na straně 

                                                 
98 SEDLÁČKOVÁ H., BUCHTA K. Strategická analýza, s. 16. 
99 KONEČNÝ, M. Strategický management. 
100 Pohledzvenku. Politická stabilita v Česku je nejhorší z celé EU [online], [cit-2014-03-04]. Dostupné z: 

http://pohledzvenku.cz/politika/182-politicka-stabilita-v-cesku-je-nejhorsi-z-cele-eu. 
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výdajů, které se v běžných výdajích nejvíce projevují u neinvestičních nákupů a 

souvisejících výdajů (úspora 7,2 mld. Kč).101  

 

Legislativní faktory 

Legislativa v České republice je jako politická situace nestálá, dochází k častým 

reformám, aktualizují se zákony a u podnikatelského prostředí nevyjímaje. K největším 

změnám došlo zejména v daňové politice státu. Je zde také řada změn týkající se 

občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti 

1. ledna 2014. Změny se zde dotkly například zakládání s.r.o., což již pro naši 

společnost není příliš důležité, nicméně se mění také smluvní vztahy, kdy s přijetím 

nového občanského zákoníku se celá koncepce smluvních vztahů kloní k větší smluvní 

volnosti. Z tohoto plyne větší volnost, avšak také zodpovědnost a rizika. Mění se i doba 

splatnosti smluv.  

Nejvíce analyzovaný podnik ovlivňují daně, a to jak daň z přidané hodnoty, tak 

daň z příjmu. Legislativním faktorem je rovněž zvýšení sazby DPH od začátku roku 

2012, kdy snížená sazba daně z přidané hodnoty vzrostla z 10 % na 14 %. Tím bylo 

nutné navýšit ceny zboží, na které spadá snížená sazba, což se jednalo o veškeré 

potraviny a hygienické potřeby, které společnost nabízí. Od roku 2013 se zvýšila 

snížená sazba ještě o 1 %, která odpovídá nynější sazbě 15 %.  Základní sazba, která se 

u naší společnosti vztahuje především na alkoholické nápoje a tabákové výrobky je 

poněkud stabilnější, avšak od roku 2013 také vzrostla o 1 % bod.  

 Důležité také je zmínit zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon upravuje pracovněprávní vztahy. Společnost MANEO s.r.o. musí 

dodržovat bezpečnost práce a zaměstnanci musejí mít na odpočinek mezi směnami dobu 

minimálně 12 hodin. Společnost MANEO s.r.o. se také řídí zákonem č. 17/1992 Sb., o 

životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kde hrozí za porušení životního 

prostředí sankce. 

V rámci legislativní povinnosti se společnost MANEO s.r.o. na základě svého 

podnikání musí řídit několika platnými zákony ČR, mezi které lze zařadit například: 

 

                                                 
101 MFCR. Výsledek hospodaření státního rozpočtu od roku 2008 [online], [cit-2014-03-04]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/vysledek-hosp-statniho-rozpoctu-od-r2008-16289. 
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 Zákon č. 262/2006 Sb., o obchodních korporacích,  

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku, 

na státní politiku zaměstnanosti, a další. 

  

Ekonomické faktory 

Ekonomickým faktorům musí firma věnovat dostatečnou pozornost, neboť 

mohou do značné míry ovlivnit podnikání. V následujícím grafu č. 1 je uvedena 

prognóza inflace na horizontu měnové politiky. 

Graf 1: Prognóza inflace na horizontu měnové politiky102 

 

Z grafu je vidět nejistota budoucího vývoje inflace spotřebitelských cen. 

Nejtmavší pásmo kolem středu prognózy odpovídá vývoji, jenž nastane s 30 % 

pravděpodobností. Rozšiřující se pásma pak zobrazují vývoj s pravděpodobností 50 %, 

70 % a 90 %.103  

                                                 
102 CNB. Měnová politika - prognóza [online], [cit-2014-03-04]. Dostupné z:   

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/. 
103 Tamtéž. 
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Pro lepší znázornění minulého ale i budoucího vývoje průměrné míry inflace 

byla sestavena tabulka. Nejvyšší hodnoty dosáhla inflace ve sledovaném období v roce 

2008, kdy činila 6,3 %. Jednalo se o nejvyšší průměrnou míru inflace za sledované 

období. Následující tři roky nepřesáhla hodnota průměrné míry inflace dvě procenta. V 

roce 2012 dosahovala 3,3 %. Navzdory oslabení koruny vlivem devizových intervencí 

ČNB se rok 2014 vyznačoval velmi nízkou inflací. Na rozdíl od předchozích let totiž 

během celého roku 2014 působily administrativní vlivy (zejména poklesem cen 

elektřiny) protiinflačně. Míra inflace tak během roku 2014 dosáhla okolo 0,5 %. V roce 

2015 by se růst spotřebitelských cen mohl v souvislosti s oživením ekonomiky a 

zpožděným působením oslabené koruny zvýšit na 1,54 %, očekáváme však, že se 

inflace stále bude pohybovat pod inflačním cílem ČNB. 104 Průměrná míra inflace 

v letech 2007 – 2015 je zachycena v tabulce č. 1. 

 

Tabulka 1: Průměrná míra inflace105 

Ukazatel (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Průměrná  

míra inflace 
2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 0,5 1,5 

 

 Rostoucí inflace má negativní dopad na podnikání obecně, protože podnikatelé 

musejí zdražovat, což se projeví v zájmu zákazníků. Spotřebitelské ceny proti prosinci 

2013 rostly v roce 2014 jen o 0,1 %, což je nejnižší meziměsíční přírůstek cen v lednu 

od roku 1993. Uvedený vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen především v oddíle 

potravin a nealkoholických nápojů a v rámci alkoholických nápojů a tabáku, jenž bylo 

kompenzováno dále poklesem cen v oddílech bydlení a zdraví zejména. Jedná se tak o 

nejnižší meziroční růst cen již od října 2009.106 

 Firmy dále ovlivňuje HDP. Na níže uvedeném grafickém znázornění je zachycen 

HDP (reálný) za roky 2007 - 2013 a predikce na rok 2014 a 2015. 

 

                                                 
104  MFČR. Makroekonomická predikce – říjen 2014 [online], [cit-2014-11-09]. Dostupné z:  

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/makroekonomicka-predikce/2014/makroekonomicka-

predikce-rijen-2014-19503. 
105 Tamtéž. 
106 Kurzy. Makroekonomická inflace [online], [cit-2014-11-09]. Dostupné  z:   

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/. 
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Graf 2: Vývoj HDP 2007 - 2013107 

 

 

 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že se ekonomika po celosvětové hospodářské 

krizi začala zotavovat ve druhé polovině roku 2009. V roce 2011 opět následuje propad 

úrovně HDP s nejnižším bodem na začátku roku 2013, avšak hodnoty nejsou již tak 

fatální, jako tomu bylo v roce 2009. Následně se ekonomika opět začíná zotavovat. 

Predikce slibuje rostoucí HDP, což by mělo pozitivně ovlivnit také společnost MANEO 

s.r.o. HDP působí rovněž na zaměstnanost, která by se v souvislosti s výše uvedenou 

predikcí měla zvyšovat.  

 

Tabulka 2: Zaměstnanost a nezaměstnanost108 

Ukazatel (%) 

4. 

čtvrtletí 

2012 

1. 

čtvrtletí 

2013 

2. 

čtvrtletí 

2013 

3. 

čtvrtletí 

2013 

4. 

čtvrtletí 

2013 

Míra zaměstnanosti 54,8 54,5 55,3 55,3 55,4 

Obecná míra nezaměstnanosti  7,2 7,4 6,7 6,9 6,7 

Míra ekonomické aktivity  59,1 58,9 59,3 59,5 59,4 

 

 Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, míra nezaměstnanosti je značně vysoká a 

za celý rok se příliš nezměnila. Pro firmu tato skutečnost představuje dostupnost levné 

pracovní síly. S ohledem na obecně rostoucí ceny a vysokou míru nezaměstnanosti lze 

do jisté míry předpokládat snížení poptávky po sortimentu společnosti, což však 

                                                 
107 MFCR. Makroekonomická predikce červenec 2014 [online], [cit-2014-11-09]. Dostupné z:   

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/makroekonomicka-predikce/2014/makroekonomicka-

predikce-cervenec-2014-18509. 
108 CZSO. Zaměstnanost, nezaměstnanost [online], [cit-2014-03-04]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zamestnanost_nezamestnanost_prace. 
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vylučuje predikce HDP. V níže uvedené tabulce č. 3 je zachycen regionální stav 

nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji, kde jsou údaje od roku 2005 - 2012 k 31.12. 

daného roku. Jedná se o důležité údaje, neboť společnost značně zajímá vývoj 

regionální nezaměstnanosti. Ta je však ve srovnání s rokem 2011 vyšší právě v roce 

2012. Na konci roku 2013 lze pozorovat klesající míru nezaměstnanosti.  

 Využitelnou pracovní sílu v Jihomoravském kraji tvořilo celkem 585 tisíc osob v 

roce 2012, kdy meziročně se objem pracovní síly zvýšil. Celkově o 4,0 tisíc osob vzrostl 

počet zaměstnaných a také vzrostl počet nezaměstnaných, a to o 4,1 tisíc osob.109 

 

Tabulka 3: Vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji 2005 - 2012110 

Údaje z úřadů práce 111 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Neumístění uchazeči o 

zaměstnání celkem 
63 692 55 230 44 239 43 063 65 944 69 342 62 722 66 435 

z toho:   dosažitelní 60 177 52 056 41 658 41 157 65 163 68 099 61 192 64 975 

ženy 32 739 29 489 24 092 22 821 31 260 32 494 30 304 32 386 

občané se zdravotním 

postižením 
10 058 9 553 8 665 8 136 9 046 9 281 8 187 7 950 

absolventi škol a mladiství 5 226 4 209 2 920 3 019 4 730 4 644 4 461 4 579 

evidovaní 12 a více měsíců 26 877 22 848 16 891 13 037 15 912 22 814 23 197 24 110 

Míra registrované 

nezaměstnanosti (%)  
10,2 8,8 6,9 6,8 10,6 10,9 9,8 10,4 

Podíl nezaměstnaných osob  

ve věku 15 – 64 let (%)  
7,5 6,5 5,2 5,1 8,1 8,5 7,6 8,2 

Volná pracovní místa  5 834 7 990 13 725 8 253 3 040 2 955 2 775 2 289 

 

 Důležité je zmínit také regionální makroekonomické údaje. Situace hospodářství 

kraje v roce 2009 se projevila výrazným meziročním propadem HDP. V roce 2010 a 

2011 se objem regionálního HDP meziročně zvyšoval. Na základě porovnání HDP ve 

stálých cenách roku na základ roku 1995 je možné zjistit, že přírůstek v roce 2010 byl 

nižší než v předkrizovém roce 2008, avšak v roce 2011 byl již překonán.112 V roce 2013 

                                                 
109 CZSO. Tendence vývoje Jihomoravského kraje v roce 2012 [online], [cit-2014-03-04]. Dostupné z:  

http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/zakladni_tendence_vyvoje_jihomoravskeho_kraje_v_roce_2012/$Fil

e/text_cely.pdf. 
110 CZSO. Zaměstnanost [online], [cit-2014-03-04]. Dostupné z: 

 http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zamestnanost-xb. 
111 Stav k 31.12. 
112 CZSO. Tendence vývoje Jihomoravského kraje v roce 2012 [online], [cit-2014-03-04]. Dostupné z: 

 http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/zakladni_tendence_vyvoje_jihomoravskeho_kraje_v_roce_2012/$Fi

le/text_cely.pdf. 
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jsou již hodnoty lepší oproti roku 2008, i když k poklesu došlo také. 

 

Sociální a demografické faktory 

 Sociální a demografické faktory značně ovlivňují podnikání každého podniku, a 

proto by měl být na tyto faktory brán zřetel.  

Jedním z hlavních sociálních problémů dnešní doby, na který je třeba brát ohled, 

je změna ve věkovém složení obyvatelstva, kde v současnosti přibývá starších obyvatel. 

Česká republika má dlouhodobě stabilní počet obyvatel pohybující se kolem 10,4 mil. 

Následující uvedená tabulka č. 4 znázorňuje předpokládaný vývoj počtu obyvatel podle 

věkové struktury do roku 2065. Z celého sledovaného období je patrné snižování 

zastoupení dětské složky (tj. podílu osob mladších 15 let) v důsledku poklesu 

porodnosti a zároveň výrazný nárůst podílu seniorské populace způsobený zlepšováním 

úmrtnostních poměrů, a to zejména osob ve vyšším věku. Zatímco na začátku 21. století 

podíl dětí do 15 let nad poproduktivní složkou převažoval, v následujícím období 

dochází k převaze procentuálního zastoupení osob starších 65 let a tato převaha se do 

budoucna bude stále zvyšovat a ubývat tak obyvatel v produktivním věku.113 

 

Tabulka 4: Vývoj složení obyvatelstva ČR podle hlavních věkových skupin114 

  

 Do budoucna se tak naše společnost může obávat nedostatku pracovních sil. 

Za úvahu by ovšem stálo přehodnocení zaměstnanecké politiky tak, aby starší 

zaměstnanci byli motivováni v zaměstnání setrvat a byli ochotni odložit nástup do 

důchodu. 

 Pokud se jedná o životní styl, pak je nutné uvést, že řada lidí ve středním věku, 

tedy věku produktivním, ráda po práci (zejména v pátky) vyráží za zábavou a k tomu 

                                                 
113 DEMOGRAFIE. Demografické stárnutí ČR podle výsledků projekce [online], [cit-2014-04-04]. 

Dostupné z: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=824&. 
114 Tamtéž. 
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často užívá alkohol, zajde si do restaurace, baru apod. Jelikož společnost MANEO s.r.o. 

se zaměřujeme na zásobování gastronomických provozů, občerstvení a prodejen, lze 

předpokládat v rámci vývoje složení obyvatelstva v budoucnu snížení tohoto životního 

stylu.  Také návštěvy restauračním zařízení mohou být ovlivněny v důsledku snižovaní 

platů obyvatel či vyšší nezaměstnanosti.  

 

Technické a technologické faktory 

 Společnost disponuje vlastními webovými stránkami, kde má svůj e-shop. V 

rámci e-shopu prodává produkty. Vstup do e-shopu je umožněn jen osobám starším 18  

ti let vzhledem k povaze sortimentu (alkoholické výrobky).  Obchodování na internetu 

umožňuje zasáhnout zákazníky tam, kde je to potřebné. Lidé z různých koutů ČR mají 

možnost nakupovat pohodlně z domova. K tomuto účelu slouží vybavenost domácností 

osobním počítačem. Na základě šetření Českého statistického úřadu bylo zjištěno, že ve 

druhém čtvrtletí roku 2012 bylo v České republice okolo 2,8 mil. domácností (67 %) 

vybavených osobním počítačem. Oproti roku 2007 došlo k nárůstu vybavenosti 

osobním počítačem o 28 %. Ve srovnání s 90. léty 20. století došlo k velkému nárůstu 

vybavenosti domácností osobním počítačem. Data zjištěná za rok 2001 uvádějí, že 

pouze pětina domácností měla k dispozici osobní počítač.115  

Tato skutečnost velmi napomáhá prodeji na internetu, který má svá pravidla a 

řídí se zákonem. Do budoucna lze předpokládat, že počet domácností vlastnících 

osobní počítač ještě více poroste. Důležité je také připojení domácností k internetu. Na 

základě údajů z Českého statistického úřadu lze říci, že pokrytí je zde poměrně dobré. 

V roce 2011 bylo v ČR celkem 3,1 milionu trvale dostupných vysokorychlostních 

internetových přípojek. Jedná se o téměř 2 miliony více, než tomu bylo před pěti lety. 

V porovnání s průměrem za EU27 se však jedná o stále nižší čísla.116 

 Pokud jde o možnosti připojení k síti, pak v ČR ty jsou na základě pevného 

připojení, pomocí ADSL linky a bezdrátové technologie WiFi. Také cenové rozpětí 

                                                 
115 Český statistický úřad. Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi 

jednotlivci 2012 [online]. [cit-2014-03-04]. Dostupné z:   

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/9701-12. 
116 Český statistický úřad. Informační společnost v číslech 2013 [online]. [cit-2014-03-04]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vybrane_poznatky_z_publikace_is_2013/$File/info_spol_2013_info

.pdf. 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/9701-12
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těchto připojení jsou dnes již dostupné velké části populace, což dokazují zvyšující se 

čísla připojení domácností k internetu. 

 Kromě výše uvedeného je nutné zmínit rozvoj obchodování na internetu, které v 

současnosti zaznamenává rostoucí charakter. Jedná se tak o značnou konkurenci v této 

oblasti, což společnost může negativně ovlivnit. 

 

3.2.1.1  Shrnutí PEST/SLEPT Analýzy 

 Podnikání společnosti MANEO s.r.o. čelí určitým ohrožením, na které by se 

měla společnost dále zaměřit. Bohužel se jedná o faktory, které jsou jen velmi těžce 

ovlivnitelné, kde patří nestabilní vláda nebo změny na legislativním poli, které se 

podnikání dotýkají snad nejvíce. Úspěšnost podnikání společnosti závisí na výši inflace, 

HDP i míře nezaměstnanosti v kraji, ale i celé ČR. Na začátku roku 2013 ČR 

nevykazovala příliš optimistické údaje - vysoká míra nezaměstnanosti, nízké meziroční 

přírůstky HDP a rostoucí míra inflace, což má negativní dopad na každé podnikání. 

Nicméně na základě prognóz, které předložilo Ministerstvo financí ČR, je možné říci, 

že by se měla situace stabilizovat a lepšit. Z toho důvodu je možné předpokládat i lepší 

podmínky pro podnikání. 

 

3.2.2 Porterův model  

Problematika konkurentů, zákazníků a dodavatelů na trhu je zahrnuta především 

v mikrookolí. Jak působí jednotlivé vlivy okolního prostředí na firmu, ukazuje 

Porterův model konkurenčních sil, viz obrázek. 3. Tento obrázek znázorňuje uvedený 

Porterův model, kde jsou jako potencionální konkurenční činitelé označeny tyto 

subjekty: 

 substituční výrobky nebo služby,  

 dodavatelé,  

 odběratelé,  

 konkurence, 

 vstup nových konkurentů na trh.  
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Obrázek 3: Porterův model konkurenčních sil 117 

 

 
  

Analýza konkurenčních sil je z hlediska analýzy mikrookolí (vnitřního prostředí) 

velmi důležitá. Do popředí se zde dostávají konkurenční síly. Porterův model 

konkurenčních sil, neboli také model pěti sil, je zaměřený na identifikaci vlivů, které 

působí na výnosnost odvětví.118 

Společnost Maneo má poměrně mnoho zákazníků, a z toho důvodu je pro tento 

podnik rozhodující patřičně se o spokojenost stávajících, ale i nových zákazníků starat. 

Je nutné vynakládat na to nejen finanční prostředky, ale i úsilí. Proto, aby uspěl 

v konkurenčním boji a složité situaci, která v současné době panuje na trhu, v zemi, ale i 

v celém světě, potřebuje mít znalosti o své pozici na trhu, znát konkurenci a umět se 

přizpůsobit stále se proměňujícímu trhu.  

 

Konkurenti společnosti Maneo s.r.o. 

V provozování maloobchodu a velkoobchodu s potraviny, alkoholickými a 

nealkoholickými nápoji, je konkurence v tomto oboru poměrně dost vysoká. 

Konkurenční boj dosahuje velkých rozměrů a hlavně je zde vytvářen velký tlak na ceny 

                                                 
117 PORTER M. Konkurenční výhoda, s. 23. 
118 SEDLÁČKOVÁ H., BUCHTA K. Strategická analýza, s. 47.  
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Největšími konkurenty společnosti v oblasti rozvozu a zásobování gastronomických 

produktů do hotelů, restaurací, kaváren, firem, čerpacích stanic a obchodů v regionu 

Moravy je společnost WineLife a.s., se sídlem v Brně Horních Heršpicích, kde má svůj 

centrální sklad. Následujícím konkurentem je velkoobchod s nealkoholickými, ale 

především alkoholickými nápoji Hyveco trading s.r.o., stejně tak i společnost Dios 

Trading spol. s r.o., působící na trhu již od roku 1992 v brněnských Modřicích a JASO-

DISTRIBUTOR spol. s r.o. velkoobchod zaměřený na nabídku velkého množství 

alkoholických nápojů a stolními, kojeneckými, minerálními a léčivými  vodami. 

Všichni výše zmiňovaní konkurenti se zabývají rozvozem nabízeného zboží ke svým 

konečným zákazníkům, kterými jsou provozovatelé gastronomických podniků. 

Hrozícím konkurentem je také velkoobchod s potravinami a nápoji - společnost 

Makro Cach Cary ČR s.r.o., který nabízí odběrové místo veškerého druhu zboží pro 

živnostníky. Stejně tak prodejna JIP, která držitelům živnostenského listu umožňuje 

nakupovat za výhodnější podnikatelské ceny. 

Jelikož naše analyzovaná společnost provozuje v prostorách svého sídla také 

maloobchod spotřebitelského zboží a nápojů, je konkurentem jakákoliv maloobchodní 

prodejna, obchodní řetězec či hypermarket. V okolí, kde společnost provozuje svůj 

maloobchod, je největším hrozícím konkurentem hypermarket Globus. V blízkosti se 

také nachází obchodní řetězec Lidl Česká republika v.o.s., supermarket Billa, prodejna 

Albert, která je součástí společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. či nákupní centrum 

Královo pole, v němž nalezneme hypermarket Tesco. Společnost Tesco spustila od 

roku 2012 možnost nákupu potravin a veškerého zboží prostřednictvím e-shopu. Tato 

skutečnost je dalším problémem, neboť také společnost Maneo provozuje internetový 

obchod. Na těchto e-shopech bývají ceny zpravidla nižší, avšak platí se zde doprava, 

která u vyšší částky za zboží je již zdarma. E-shopů s potravinami stále přibývá. V 

dnešní době lidé nemají tolik času nakupovat, a proto volí tuto možnost nákupu, která je 

pohodlná a mnohdy i levnější, a to zejména s ohledem na čas a dojížďku za 

potravinami. Také hypermarkety Interspar a supermarkety SPAR poskytují možnost 

nákupu potravin on-line.   
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Odběratelé  

Společnost Maneo s.r.o. je spolehlivým partnerem v oblasti zásobování 

potravinářských výrobků, nealkoholických a alkoholických nápojů, vín, tabákových 

výrobků do hotelů, restaurací, barů, hudebních klubů, kaváren, čerpacích stanic, firem a 

obchodů nejen na Moravě, ale i v celé ČR. V současné době firma zásobuje kolem 550 

provozoven. Společnost se také nejen v minulosti, ale i dnes podílela na dodávce a 

zásobování zboží při pořádaní větších brněnských akcí, jako je Studentský Majáles či 

konání závodu motorových vozidel Velká cena Brna. Právě provozovatelé těchto 

zmíněných podnikatelských subjektů a různých druhů akcí jsou typickými zákazníky 

naší společnosti.    

 Díky vybudované maloobchodní prodejně jsou zákazníky i drobní spotřebitelé, 

jako jsou např. rodiny s dětmi či samostatní jedinci. V rámci provozování e-shopu, 

společnost dokáže, oslovit veškeré spotřebitelé po celé České republice.  

Ceny maloobchodu a velkoobchodu, ale také jednotlivých zákazníků, se 

samozřejmě poměrně liší. Při větším odběru množství poskytuje společnost slevy.  

Mezi nejvýznamnější odběratelé lze zařadit několik známých brněnských 

restaurací:  

• Hacienda Mexicana s.r.o.,  

• Korzar s.r.o.,  

• ART Progres s.r.o.,  

• DandD s.r.o., 

• Aloha 

• Havana restaurant  

• Bar, který neexistuje. 

 

V tomto oboru podnikání je velmi snadné přestoupit ke konkurenci či zajistit si 

dodávku zboží přímo od výrobců. Podnik by se měl zaměřit na uspokojení svých 

zákazníků a nedat jim příležitost vyhledat konkurenční společnosti. Velikou roli zde 

hraje kvalita nabízeného zboží, přizpůsobení cen trhu, nabídka služeb a jejich rozsah, 

ale také celková image firmy.  
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Dodavatelé 

Jak již bylo několikrát zmíněno, společnost Maneo s.r.o. provozuje nejen 

maloobchod, ale také velkosklad se širokou škálou potravinářských výrobků, 

alkoholických a nealkoholických nápojů, prodává zboží od více výrobců. Má tedy velké 

množství dodavatelů, se kterými má vybudované velmi vřelé vztahy v rámci dlouholeté 

spolupráce. Mají mezi sebou stanovené platební a obchodní podmínky, které musí 

společnost dodržovat, neboť na vyjednávací síle dodavatelů je v rámci svého podnikání 

velmi závislá.  U dodavatelů je také velmi důležitá značka kvality. Proto společnost 

odebírá zboží od řady vyhlášených kvalitních českých výrobců. Zejména se jedná o 

odběr pivních speciálů působících pod společnosti Pivovary Lokbowicz a.s., do které 

patří sedm pivovarů - Černá Hora, Protivín, Uherský Brod, Jihlava, Rychtář, Klášter a 

Vysoký Chlum. Dále tradiční český pivovar Plzeňský Prazdroj a.s. či DUP – družstvo 

Pelhřimov, která vlastní, vaří a dodává piva značky Poutník. 

Významným dodavatelem v oblasti nealkoholických nápojů je výrobce Kofola 

a.s., do jejichž portofólia spadá široká řada nápojů, jako je např. Kofola, Rajec, Jupík, 

Topic, Semtex atd. 

  Dodávku mezinárodních a domácích značek cigaret zprostředkovává jeden 

z předních výrobců a prodejců tabákových výrobků v České republice Phillip Morris 

a.s. V rámci nákupu potravin je přední česká potravinářská firma zabývající se výrobou 

trvanlivých i chlazených potravin HAMÉ s.r.o. Mražené výrobky pak odebírá 

společnost od firmy Nowaco. Jedná se o maloobchodní značku mražených potravin 

výrobků distribuovaných společností BIDVEST ČR. Tato firma patří k největším a 

nejstabilnějším dovozcům, zpracovatelům a prodejcům mražených ryb a mražené 

zeleniny v České republice. Velkoobchod s masem a masnými výrobky zajišťuje 

společnost Animalco a.s. Společnost Animalco a.s. patří mezi nejvýznamnější 

dodavatele zvířat a masa na českém trhu. Společnost Maneo dále nakupuje potraviny v 

oblasti konzervovaných potravin od společnosti Essa spol. s.r.o. Mezi produkty, které 

společnost Maneo odebírá, paří například konzervované a sterilované ovoce, 

konzervovaná a sterilovaná zelenina, rýže, luštěniny, bramborový program, suché 

plody, rybí a masové konzervy, olivy a olivové oleje atd. Další společností je společnost 

Polar, která je distributorem nejen hluboce zmrazených a chlazených potravin. 

Společnost Unilever pak vyrábí a prodává výrobky od více než 400 značek potravin 



52 

 

(značky Knorr, Flora, Hera, Rama, Perla, Lipton, Hellmann's,), hygienické a kosmetické 

přípravky a prostředky pro domácnost (značky Cif, Domestos, Dove, atd.) a zmrzlinu 

(značky Algida, Míša, Magnum, Carte D'Or, Ben&Jerry's). Společnost Unilever na 

svých webových stránkách uvádí, že 160 milionů spotřebitelů po celém světě se každý 

den rozhodne pro některý z výrobků společnosti Unilever a nezáleží na tom, zda jde 

o stravování celé rodiny, osobní péči nebo udržování domova čistého a svěžího.119 

Dalším významným dodavatelem je společnost LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o., 

která zajišťuje výrobu šunek a masných specialit. Dále se jedná o společnost Benefit 

Zlín s.r.o., kdy jejich základním sortimentem jsou konzervářské a gastro-výrobky. Patří 

zde výrobky, jako jsou kečup, rajské protlaky, křen, hořčice, česneková pasta. 

Společnost spolupracuje také s dodavateli, které poskytují dodávky čistících a 

úklidových prostředků, obalový materiál, dodávky sklenic apod.  

Při výběru nových dodavatelů rozhoduje několik faktorů, může se například 

jednat o termín splatnosti. Pro společnost je termín splatnosti velmi důležitý, protože 

může pozdržet platbu za dodávky a může ho zatím použít pro jiné účely. Dalším 

rozhodujícím faktorem je kvalita dodávaných výrobků a poptávka po nich. 

Neopomenutelným faktorem také bývají poskytování množstevních slev. 

 

Substituční výrobky nebo služby 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost Maneo svoji podnikatelskou činnost 

zaměřuje na nákup a následný prodej potravin a nápojů, je hrozba substitutů extrémně 

vysoká. Počet značek potravinářského sortimentu a firem nabízejících své výrobky je 

markantní a neustále roste. Každý druh zboží prodávaný v supermarketech a 

obchodních řetězcích má velmi mnoho substitutů, neboť potraviny a nápoje mohou být 

snadno nahrazeny výrobkem jiné značky, původu a kvality. Touto hrozbou může 

zákazník orientovat svůj nákup u konkurence a jeho následný odchod. Je tedy nutné 

tomuto ohrožení se bránit a to nabídkou nejširšího množství různých variant nápojů, jak 

alkoholických, tak nealkoholických. Specializovat se na alkoholické produkty všeho 

druhu a mít k dispozici široký sortimentem potravin, které nabídne zákazníkovi 

                                                 
119 Unilever. Představení Univeleru. [online]. [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: < 

http://www.unilever.cz/onas/predstaveniunileveru. 
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možnost velkého výběru dle jeho přání. Tím je možno zamezit, že kupující nebude 

vyhledávat substitut u jiného prodejce. 

Možnými substituty, které může společnost Maneo nabídnout svým zákazníkům 

ve smyslu odlišení se od konkurence, mohou být například výhodnější ceny při 

dlouhodobém obchodním vztahu, může nabízet věrnostní odměny, vyřešení problémů 

okamžitě. Významným zákazníkům může poskytnout například vstupenky na akce, na 

kterých se podílí apod. Možností je řada a společnost musí pružně reagovat, aby na trhu 

uspěla. Společnost by také měla řešit průběžně spokojenost se svými službami a 

produkty a realizovat tak analýzy trhu. To ji pomůže odhalit případné problémové 

oblasti.   

 

Vstup nových konkurentů na trh 

Každá společnost by si měla uvědomit hrozbu stávajících podniků ve svém 

oboru podnikání, ale také možný vstup nových konkurentů na trh, kteří mohou 

nabídnout lepší ceny, široký sortiment výrobků, služeb apod.  

Počet supermarketů a hypermarketů se silnou marketingovou strategií neustále 

přibývá, pro naší analyzovanou společnost může být hrozícím konkurentem otevření 

jakéhokoliv maloobchodu, ale také velkoobchodu. V současnosti se společnost Maneo 

vyhnula plánované výstavbě odběrného místa společnosti Makro v Brně Ivanovicích. 

Pokud by k tomu došlo, znamenalo by to pro ni určitý odliv zákazníků. Stále je však 

tato situace nejasná. Projekt je dle mínění některých ivanovických zastupitelů v rozporu 

s územním plánem. Proti tomuto záměru se staví také ekologové, kteří protestují a hájí 

se tím, že se z Ivanovic stane souvislá nákupní zóna, kde přijede denně nakoupit přes 2 

500 aut. Výsledkem by bylo další zatížení tranzitní silnice I/43 a vznikl by problém s 

vysokou prašností, které jsou i v dnešní době velmi těsně dodržovány.120 Zatím lze tedy 

spíše očekávat, že se plánový návrh v nejbližší době neuskuteční. 

Významnými konkurenty mohou být jakékoliv firmy zabývající se prodejem 

potravin a nealkoholických i alkoholických výrobků. Mohou to být i substituční 

produkty. Navíc firmy mohou sídlit kdekoliv v rámci České republiky, pokud budou 

nabízet prodej výrobků on-line.  

                                                 
120 PROCHÁZKOVÁ, M. V brněnských Ivanovicích má vyrůst Makro. IDNES.cz [online]. 18.9.2008. 

[cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://brno.idnes.cz/v-brnenskych-ivanovicich-ma-vyrust-makro-f1n-

/brno-zpravy.aspx?c=A080918_122205_brno_t. 
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Bariéry vstupu do daného odvětví lze označit za poměrně nízké. Společnost by 

tedy měla reagovat na proměňující se prostředí, ale také optimalizovat podle potřeb 

svých zákazníků, nových trendů a vývoje na trhu. To je také důvodem, proč firma by 

měla čas od času realizovat krátké průzkumy na svých webových stránkách, aby věděla, 

jaké jsou přání a potřeby zákazníků a jak si na tom vede. 

 

3.2.2.1 Shrnutí Porterova modelu 

 V rámci této analýzy bylo možné se setkat s analýzou zaměřenou na dodavatele, 

odběratelé, substituční výrobky a služby a vstup nových konkurentů na trh. Uvnitř 

tohoto modelu, který byl prezentován výše, působí konkurenční rivalita, která je 

všudypřítomná. Bylo zde uvedeno, že jednotliví dodavatelé jsou pro firmu velmi 

důležití a firma si jich musí náležitě vážit například tím, že plní sjednané podmínky 

jejich spolupráce. Společnost by se měla mít na pozoru před vstupem nových 

konkurentů, neboť ti mohou být pružnější, mít lepší finanční podmínky, schopnosti, 

služby či produkty než je společnost Maneo a mohli by tak odlákat zákazníky na svou 

stranu. Společnost se musí mít také na pozoru před konkurenty na poli e-shopů, kde by 

měla minimálně sledovat jejich nabídku a aktualizovat svůj web, snažit se udělat co 

nejvíce jednoduchý systém nakupování a uvést dostatek kvalitních informací o 

produktech. Možností, jak si poradit s konkurencí, je celá řada, ale je to náročné jak 

finančně, tak časově. Jednou z těchto možností mohou být pravidelné analýzy a 

dotazování týkající se spokojenosti zákazníků s produkty a službami firmy.   

 Jak také bylo uvedeno, firmě se v současnosti podařilo udržet zákazníky také 

tím, že se vyhnula plánované výstavbě odběrného místa společnosti Makro v Brně 

Ivanovicích. Pokud se přesto firma postaví, bude to problém pro společnost Maneo a 

bude muset hledat cesty, jak zákazníky udržet. 

 

3.3 Finanční analýza  

V následující části diplomové práce bude provedena samotná finanční analýza, 

která vychází z odborné literatury zpracované v teoretické části.  
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Ke zpracování finanční analýzy jsou vyžadovány vstupní data společnosti 

Maneo s.r.o.  V diplomové práci bude konkrétně využita rozvaha, výkaz zisku a ztrát ve 

sledovaných letech 2008 až 2013, které byly převzaty z výročních zpráv společnosti. 

Pro hodnotnější vyjádření budou dosažené hodnoty do roku 2012 vybraných 

ukazatelů srovnány s oborovými průměry za odvětví s využitím benchmarkingového 

diagnostického systému finančních indikátorů INFA, který lze nalézt na webových 

stránkách Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pro porovnání s podniky je nutné zvolit 

odvětvovou klasifikaci dle CZ-NACE, o které jsem se již zmínila v představení 

podniku. Dle CZ-NACE společnost spadá do oddílu 46 – Velkoobchod kromě 

motorových vozidel, které patří mezi hlavní náplně podniku. Výsledky finanční analýzy 

budu také srovnávat s doporučenými hodnotami, které byly zmíněny v teoretické části. 

Na základě výpočtu jednotlivých finančních ukazatelů a z nich získaných 

výsledků provedu zhodnocení finanční situace zkoumané společnosti a následně 

zpracuji návrhy, které by měly vést ke zlepšení dané situace podniku. 

 

3.3.1 Horizontální analýza  

Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn položek jednotlivých výkazů 

v časové posloupnosti. V následujících tabulkách jsou vypočteny jednotlivé změny 

položek jak v relativním, tak v absolutním vyjádření. S ohledem na citlivost údajů 

podniku nejsou některé údaje blíže specifikovány. 

 

Horizontální analýza aktiv  

Následující část práce se zabývá horizontální analýzou aktiv, které jsou blíže 

shrnuty v tabulce č. 5. 
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Tabulka 5: Horizontální analýza aktiv121  

Horizontální analýza aktiv 

AKTIVA (v tis. Kč) 
změna 08/09 změna 09/10 změna 10/11 změna 11/12 změna 12/13 

absl. rel. absl. rel. absl. rel. absl. rel. absl. rel. 

  AKTIVA 

CELKEM 
8477 10,4 -1921 -2,1 -4291 -4,9 -3905 -4,7 -2869 -3,6 

B. 

DLOH. 

MAJETEK 
4171 10,1 -871 -1,9 -2016 -4,5 -2014 -4,7 -1099 -2,7 

B.I. DHM 567 4050 -10 -1,7 -225 -39,4 -208 -60,1 -138 -100,0 

B.II. DNM 3604 8,7 -861 -1,9 -1791 -4,1 -1806 -4,3 -961 -2,4 

B.III. DFM 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -100,0 

C. 

OBĚŽNÁ 

AKTIVA 
4462 11,3 -984 -2,2 -2271 -5,3 -2364 5,8 -1805 -4,7 

C.I. Zásoby 4543 21,4 734 2,8 -349 -1,3 -28 -0,1 -2605 -10,0 

C.II. Dl. pohledávky -29 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

C.III. Kr. pohledávky 1707 17,9 685 6,1 -1288 -10,8 -590 5,5 -852 -8,5 

C.IV. Kr. fin. majetek -1759 -20,2 -2403 -34,6 -634 -14,0 -1746 -44,7 1652 76,6 

D. i. časové rozlišení -156 -52,0 -55 -45,8 -4 -5,1 473 639,2 35 6,4 

 

 Jak je vidět, aktiva byla nejvyšší v roce 2009. Již v roce 2010 došlo k poklesu, 

jehož vrchol je možné sledovat v roce 2011 s postupným klesáním v roce 2012. Rok 

2013 již představuje mírnější pokles. Důvod poklesu aktiv v jednotlivých letech je 

způsoben zejména vyřazením starého, již odepsaného dlouhodobého majetku, 

především automobilů, ale i dopadem celosvětové hospodářské krize, která byla spojena 

s nárůstem nezaměstnanosti, poklesem ekonomiky a snížením odbytu a tím pádem také 

poklesem zakázek. V roce 2013 byla relativní změna ve výši -3,6%, kdy došlo ve 

srovnání s rokem 2012 ke zlepšení z -4,7%. 

 Dlouhodobý majetek tvoří zejména budova, kde společnost má svoji 

provozovnu, prodejnu a skladové prostory. Další důležitou položkou v dlouhodobém 

majetku tvoří vozový park, kde společnost disponuje 25 nákladními a 5 osobními 

automobily. Tento majetek dosahoval nejvyšší hodnoty v roce 2009. K nejvyššímu 

poklesu dlouhodobého majetku došlo v roce 2012. Jednalo se o -4,7%.    

 Dlouhodobý majetek rovněž zahrnuje software dané firmy. V roce 2009 došlo k 

investicím do softwaru. V následujících letech již nedošlo k pořízení software, proto byl 

sledován pokles vlivem opotřebení.  

                                                 
121 Vlastní zpracování. 
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 Pokud se jedná o oběžná aktiva, pak zde je situace velmi podobná. Opět nejhorší 

situace byla v roce 2012 a následně se situace zlepšuje. Pokles je způsoben poklesem 

nedokončené výroby v roce 2010, což se dále promítlo i do následujících let.  

 Druhou vysokou hodnotu v aktivech vytvářejí zásoby, které jsou umístěny na 

skladech firmy. V rámci zásob došlo k poklesu v roce 2010 a tento trend pokračoval až 

do roku 2013.  

 Dlouhodobé pohledávky má firma pouze v roce 2009. Tato skutečnost 

poukazuje na silnou pozici firmy vůči svým dodavatelům a zajímavým faktem je, že 

tyto pohledávky byly splaceny v rámci jednoho roku. Od roku 2010 již žádné 

pohledávky nejsou. Pokud se jedná o krátkodobé pohledávky této firmy, pak situace je 

následující. Od roku 2010 docházelo k postupnému splácení krátkodobých pohledávek, 

které byly v roce 2012 ve výši 8,5 %. Další položku v rámci horizontální analýzy aktiv 

tvoří krátkodobý finanční majetek, jenž v roce 2009 klesl na 20,2 %. Klesající trend 

vydržel až do roku 2012, kdy pokles činil 44,7 %. Nejvyšší pokles byl zaznamenán 

právě v tomto roce. V roce 2013 se situace zlepšila, kdy došlo ke vzrůstu hodnot 

krátkodobého finančního majetku (1652 tis. Kč). Došlo tak ke zlepšení finanční situace 

firmy. 

 Poslední položkou horizontální analýzy aktiv je časové rozlišení, které je 

především složeno z leasingových splátek.  

 

Horizontální analýza pasiv 

Následující tabulka č. 6 již shrnuje problematiku týkající se horizontální analýzy 

pasiv. Od roku 2010 je možné vidět klesající tendenci pasiv s vrcholem v roce 2011, 

kdy se jednalo o celkový pokles o 4,9 %. Bohužel i v posledním sledovaném roce, tedy 

v roce 2013, jsou stále vidět záporné hodnoty. Příčiny tohoto stavu je možné hledat v 

cizích zdrojích, zejména pak v bankovních úvěrech a výpomocích.   

 Další sledovanou položkou je vlastní kapitál, který je v kladných hodnotách a 

jeho výše byla nejvyšší v roce 2012. V roce 2013 došlo k nepatrnému snížení vlastního 

kapitálu, který nejvíce ovlivňuje právě hospodářský výsledek. Dále je zde položka 

základní kapitál - v tomto případě se nevyskytuje. Výsledek hospodaření z minulých let 

poukazuje na konstantní čistý zisk, jenž činil více než 5620 tis. Kč v minulých letech.  
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Vzhledem k dopadům celosvětové hospodářské krize, úbytku tržeb a odbytů, 

došlo k postupnému snižování v této položce. Největší dopady jsou znatelné v roce 

2011. Následně dochází k postupnému růstu. Výsledky hospodaření běžného období 

vykazují záporné hodnoty. V letech 2011 a 2012 se tato situace změnila a hodnoty jsou 

kladné, avšak v roce 2013 opět došlo k poklesu a tedy k záporným hodnotám.   

 Další důležitou sledovanou položkou jsou cizí zdroje. Důležité jsou zde zejména 

krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. Cizí zdroje v roce 2009 vykazují 

kladné hodnoty, avšak od následujícího roku se jedná o hodnoty záporné. Rezervy 

podnik nemá. Krátkodobé závazky měla firma v roce 2009 a od roku 2010 tyto závazky 

vykazují zápornou hodnotu, což znamená, že se je podnik snaží splácet. Největší část 

svých závazků podnik splatil v roce 2013, kdy je evidován pokles o 17 %.  

 Bankovní úvěry a výpomoci se v prvních letech zvýšily. Od roku 2010 je však 

podnik splácí a poměrně dobře se mu to daří. Zejména v roce 2013 se podařilo splatit 4 

239 tis. Kč, což je tedy úbytek o 26,3 %.  

 

Tabulka 6: Horizontální analýza pasiv122  

Horizontální analýza pasiv 

PASIVA (v tis. Kč) 
změna 08/09 změna 09/10 změna 10/11 změna 11/12 změna 11/13 

absl. rel. absl. rel. absl. rel. absl. rel. absl. rel. 

  
PASIVA 

CELKEM 
8 477 10,4 -1 921 -2,1 -4 291 -4,9 -3 905 -4,7 -2 869 -3,6 

a. 
VLASTNÍ 

KAPITÁL 
2 470 9,8 1 018 3,7 2 900 10,1 2 979 9,4 2 623 7,6 

A.I. Základní kapitál 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
A.IV. VH minulých let 5 620 34,3 2 468 11,2 1 018 4,2 2 901 11,4 2 982 10,5 

A.V. 
VH běžného 

období 
-3 150 -56,1 -1 449 -58,7 1 882 184,7 78 2,7 -359 -12,1 

B. CIZÍ ZDROJE 6 007 10,7 -2 932 -4,7 -7 864 -13,3 -6 486 -12,7 -8 046 -20,3 
B.I. Rezervy 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
B.II. Dlouh. Závazky -220 100,0 2 0,9 -18 -8,1 4 2,0 42 20,2 
B.II. Krátk. závazky 2 860 8,5 -1 318 -3,6 -2 755 -7,8 -4 098 -12,6 -4 849 -17,0 

B.IV. 
Bank. úvěry a 

výpomoci 
2 927 13,2 -1 623 -6,5 -5 085 -21,7 -2 392 -13,0 -4 239 -26,3 

C. i časové rozlišení 0 0,0 0 0,0 667 0,0 -398 -59,7 3 554 1321 

 

 

 

                                                 
122 Vlastní zpracování. 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

 V rámci této části práce je pozornost zaměřena na horizontální analýzu výkazu 

zisku a ztrát. V rámci horizontální analýzy jsou zaznamenány tržby, náklady, finanční 

hospodářský výsledek, mimořádný hospodářský výsledek a další položky.  

 Tržby za prodej zboží v roce 2009 klesly oproti předešlému roku. V roce 2010 a 

2011 došlo k nárůstu tržeb za prodej zboží. Znatelnější nárůst této položky byl v roce 

2011 (3 781 tis. Kč). V roce 2012 došlo k velkému poklesu. Rok 2013 pak opět 

představuje rostoucí charakter tržeb za prodej zboží. K této položce je nutné přiřadit 

také náklady na prodané zboží, které v prvním sledovaném roce byly ve výši -18 327 

tis. Kč, a dále došlo k nárůstu těchto nákladů.  

 Další sledovanou položkou je obchodní marže, která byla v prvních dvou 

sledovaných letech záporná. V roce 2010 pak byly vyčísleny vyšší náklady na prodané 

zboží než tržby za prodej zboží. Pokles v rámci obchodní marže byl v roce 2009 o 3,8 % 

a v roce 2010 se jednalo o 2,7 %. 

 Dále jsou zde výkony, které v letech 2009 a 2010 rostly. Vlivem celosvětové 

hospodářské krize však od roku 2011 je pozorován pokles o 16,8 % a v roce 2012 

dokonce o 46,3 %. V roce 2013 se situace stabilizovala a pokles byl již jen o 5,0 %. 

Přidaná hodnota vykazuje až do roku 2010 záporné hodnoty. V roce 2011 došlo k růstu 

přidané hodnoty o 12,9 %, avšak opět v roce 2012 došlo k jejímu poklesu. Rok 2013 

vykazuje opět růst o 5,6 %.  

 Odpisy rostly v letech 2009 a 2010 vzhledem k pořízení nového software. Od 

roku 2011 dochází k záporným hodnotám, jelikož firma nenakoupila žádný nový 

majetek. 

 Další položkou je provozní výsledek hospodaření, která vykazuje záporné 

hodnoty až do roku 2010, s výjimkou v roce 2011 a opětovným poklesem v roce 2012 a 

2013. Finanční hospodářský výsledek byl v prvním roce záporný. V roce 2010 lze 

pozorovat kladné hodnoty, avšak hned od roku 2011 dochází k záporným hodnotám. 

 Dále je to daň z příjmu z běžné činnosti, jež vykazovala až do roku 2010 

záporné hodnoty. V roce 2011 a 2012 jsou již hodnoty kladné, kdy podnik zaplatil státu 

větší daně.  

Hospodářský výsledek za roky 2009 a 2010 vykazoval záporné hodnoty. V 

letech 2011 a 2012 se situace změnila a hodnoty jsou již kladné. V roce 2013 došlo k 
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opětovnému poklesu hospodářského výsledku, což souvisí s výše zmíněnými 

položkami, které zachycuje tabulka č. 7. 

 

Tabulka 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát relativní vyjádření123 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

VÝKAZ ZISKU A 

ZTRÁTY (v tis. Kč) 

změna 08/09 změna 09/10 změna 10/11 změna 11/12 změna 12/13 

absl. rel. absl. rel. absl. rel. absl. rel. absl. rel. 

I. 
Tržby za prodej 

zboží 
-19 465 -8,6 3 108 1,5 3 781 1,8 -8 971 -4,2 674 0,3 

A. 
Náklady na 

prodané zboží 
-18 327 -9,4 3 896 2,2 2 964 1,6 -8 384 -4,5 493 0,3 

+ obchodní marže -1 138 -3,8 -788 -2,7 817 2,9 -587 -2,0 181 0,6 
II. Výkony 222 74,5 336 64,6 -144 -16,8 -330 -46,3 -19 -5,0 
+ přidaná hodnota -2 843 -16,7 -275 -1,9 1 785 12,9 -488 -3,1 842 5,6 
C. Osobní náklady 152 2,0 171 2,2 -26 -0,3 -10 -0,1 920 11,7 
D. Daně a poplatky 13 9,7 116 78,9 34 12,9 -102 -34,3 -3 -1,5 
E. Odpisy  429 16,6 1 024 33,9 -76 -1,9 -566 -14,3 0 -1,4 
* provozní VH -3 968 -46,7 -1 993 -44,1 2 135 84,5 -70 -1,5 -619 -13,5 
* Finanční VH -160 14,1 130 -10,1 146 -12,6 253 -24,9 174 -22,8 

Q. 
Daň z příjmů 

z běžné činnosti 
-796 -48,7 -491 -58,6 399 115,0 105 14,1 -86 -10,1 

*** 
VH za účetní 

období (+/–) 
-2 312 -54,7 -1 940 -58,7 2 281 167,0 183 5,0 -445 -11,6 

 

3.3.2 Vertikální analýza  

V následující kapitole je provedena vertikální analýza, spočívající ve vyjádření 

jednotlivých položek účetních výkazů jako procentního podílů k jediné zvolené 

základně. Jako základ tvoří výše celkových aktiv, celkových pasiv a u výkazu zisku a 

ztrát velikost celkových výnosů či nákladů.  

 

Vertikální analýza aktiv 

První část vertikální analýzy tvoří aktiva, která jsou blíže shrnuta v tabulce č. 8, 

viz níže. Je zde zobrazen podíl jednotlivých položek aktiv k celkovým aktivům. 

 

 

 

 

                                                 
123 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 8: Vertikální analýza aktiv124 

Vertikální analýzy aktiv 

AKTIVA (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

B. DLOUHODOBÝ 

MAJETEK 
50,99 50,83 50,95 51,15 51,13 51,61 

B.I. Dlouh. nehmotný majetek 0,02 0,65 0,65 0,41 0,17 0,00 
B.II. Dlouh. hmotný majetek 50,92 50,13 50,24 50,68 50,90 51,55 
B.III Dlouh. finanční majetek 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 48,64 49,01 48,97 48,76 48,19 47,63 
C.I. Zásoby 26,16 28,75 30,22 31,35 32,85 30,69 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C.III 

 
Krátkodobé pohledávky 
 

11,73 12,53 13,58 12,74 12,62 11,98 

C.IV Krátk. finanční majetek 10,70 7,73 5,17 4,67 2,71 4,96 

D. i. časové rozlišení 0,37 0,16 0,09 0,09 0,69 0,76 

 

Lze vypozorovat trend v rozložení dlouhodobého majetku 50% a oběžných aktiv 

49%, pouze necelé 1% část tvoří časové rozlišení. Dlouhodobý majetek se postupně 

zvyšuje o desetinu procent, čímž podnik nenavyšuje nikterak svůj majetek a lze tvrdit, 

že je "hmotně ukotvený". Nejvyšší zastoupení dlouhodobého majetku má dlouhodobý 

majetek hmotný. Nehmotný majetek nemá skoro žádné zastoupení, neboť se rovnou 

odepíše. 

Naopak oběžná aktiva nám s přibývajícími desetiny procenty u dlouhodobého 

majetku klesala. Největší zastoupení oběžných aktiv mají zásoby, ty tvoří téměř 

polovinu celkových oběžných aktiv, od roku 2008 mají stále se navyšující trend o 2%, 

v posledním zkoumaném roce se o tuto hodnotu snížily oproti roku 2012. Následující 

polovina oběžných aktiv se dělí na krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční 

majetek. Krátkodobé pohledávky jsou stabilní pohybující se v celém sledovaném 

období mezi 11 – 13%. Můžeme však zpozorovat od roku 2008 klesající peněžní 

prostředky. V roce 2008 peněžní prostředky, tedy hotovost a peníze na bankovních 

účtech, tvořily až 10% celkových aktiv. Časové rozlišení netvoří nijak zvláště důležitou 

položku, má zastoupení většinou do 1% na celkových aktivech ve sledovaném období.  

 

                                                 
124 Vlastní zpracování. 
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Graf 3: Poměr vývoje aktiv125 

 

 

Vertikální analýza pasiv 

Následující součást této vertikální analýzy tvoří pasiva, kde základnou pro 

stanovení poměru budou celková pasiva podniku. 

Z tabulky lze vypozorovat způsob rozložení financování kapitálu. Je zde patrné, 

že podnik ve zkoumaném období snižuje podíl cizích zdrojů na vlastním kapitálu. 

Snížení cizích zdrojů je však způsobeno splacením bankovního úvěru, který má podnik 

sjednaný.  Lze tvrdit, že rozložení vlastního a cizího kapitálu je pro podnik prospěšný. 

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, větší část zdrojů tvoří cizí zdroje, což 

znázorňuje propojenost podniku s bankovními institucemi ve velké míře. Ideální by 

bylo, kdy se jednalo o poměr 60:40, čehož by mohl podnik poměrně snadno dosáhnout. 

Pokud by totiž hrozila nějaká hrozba, nebyl by podnik schopen tato rizika řešit z 

vlastních zdrojů, což by znamenalo, že by se velmi rychle zadlužil a cesta ven by byla 

velmi pomalá a problematická.  

Největší nárůst vlastního kapitálu lze pozorovat v roce 2013, kdy se jednalo 

celkem o 48,60%. Od roku 2010 je tak možné pozorovat vzrůstající tendenci v rámci 

                                                 
125 Vlastní zpracování. 
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vlastního kapitálu. V roce 2012 dosáhl vlastní kapitál 43,55% pasiv, což bylo dáno 

růstem výsledku hospodaření.  

Další sledovanou položkou, kterou je nutné zmínit, je základní kapitál. Ten byl 

ve výši 0,13% v roce 2012 a taktéž v roce 2013. V roce 2008 to bylo 0,12% a v letech 

2009 a 2010 to pak bylo 0,11%. 

Cizí zdroje tvoří vůbec nejmenší poměr k pasivům a v roce 2013 byly ve výši 

46,42%. Bylo to dáno díky tomu, že došlo ke snížení krátkodobých závazků, které právě 

v tomto roce činily 30,82%, což je oproti roku 2008 o 10,79% méně. Dochází tak ke 

snižování krátkodobých závazků. 

Pokud se jedná o dlouhodobé závazky, pak tyto se firma snaží mít velmi nízké a 

pohybují se okolo 0,25%. Výjimku tvoří rok 2013, kdy jsou dlouhodobé závazky ve 

výši 0,33%.  

Dále jsou zde informace o bankovních úvěrech a výpomocích. Vůbec nejvyšší 

částka byla sledována v roce 2009, kdy se jednalo o 27,24% a dále pak docházelo ke 

snižování. Nejméně to bylo již v roce 2013, kdy se jednalo o 15,28%. 

Poslední položku tvoří časové rozlišení, které v roce 2013 bylo ve výši 4,98%. 

Časové rozlišení nemá zásadní vliv na celkovém rozložení pasiv.  

Tabulka 9: Vertikální analýza pasiv126 

Vertikální analýzy pasiv 

PASIVA (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

a. VLASTNÍ KAPITÁL 31,15 30,96 32,80 37,95 43,55 48,60 

A.I. Základní kapitál 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 

A.III 
Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy  
3,92 3,55 3,63 3,82 4,00 4,15 

A.IV VH minulých let 20,19 24,55 27,89 30,54 35,69 40,90 

A.V. VH běžného účetního období  6,91 2,75 1,16 3,47 3,74 3,41 

B. CIZÍ ZDROJE 68,85 69,04 67,20 61,25 56,11 46,42 

B.I. Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II. Dlouhodobé závazky 0,00 0,25 0,25 0,24 0,26 0,33 

B.III Krátkodobé závazky 41,61 40,87 40,26 39,03 35,80 30,82 

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 27,24 27,93 26,69 21,98 20,05 15,28 

C. i. časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,80 0,34 4,98 

                                                 
126 Vlastní zpracování. 
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Pro lepší orientaci v základních položkách pasiv jsou údaje zachyceny graficky v 

níže uvedeném grafu.  

 

Graf 4: Poměr vývoje pasiv127 

 
 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

V níže uvedené tabulce č. 10 je zachycena vertikální analýza výkazu zisku a 

ztrát. Pro vertikální analýzu byla zvolena základna celkových tržeb. Budeme tedy 

zjišťovat poměr jednotlivých položek k celkovým tržbám analyzovaného podniku 

Podíváme-li se na tabulku níže, jsou zde nejprve zachyceny tržby za prodej 

zboží v letech 2008-2013. Zde je možné vidět, že hodnota za sledované období je téměř 

neměnitelná a drží se v průměrné výši 99,64%. Je tak možné říci, že tržby za prodané 

zboží tvoří největší podíl v rámci výkazu zisku a ztrát. Náklady na prodané zboží za 

sledované období jsou nižší a průměrně tvoří 85,91%. Nejvyšší tržby byly zaznamenány 

v roce 2013, kdy zaujímaly celkem 99,82% a nejvyšší náklady byly naopak 

zaznamenány v roce 2008, kdy činily 86,42%.  

Další sledovanou položkou je výkonová spotřeba, která tvoří průměrně 6,7%. 

Výkonová spotřeba tak netvoří příliš významnou část výkazu zisku a ztrát. Přidaná 

                                                 
127 Vlastní zpracování. 
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hodnota je pro podnik důležitá, avšak u tohoto podniku tvoří pouze okolo 7% a roste jen 

velmi pomalu. Nejvyšší byla v roce 2013, kdy činila 7,79%. Do budoucna by bylo 

vhodné přidanou hodnotu zvýšit.  

Následující položkou ve vertikální analýze výkazu zisku a ztrát jsou osobní 

náklady, které nejsou příliš vysoké. K mírnému navýšení osobních nákladů došlo v roce 

2013 vlivem přijetí několika nových zaměstnanců.  

Daně a poplatky byly zvýšeny také v roce 2013 a zaujímaly 3,17%. Odpisy činí 

jen malou část. Jedná se přibližně o 1,6%.  

Dále je to provozní hospodářský výsledek, který byl nejvyšší v roce 2008, kdy 

činil 3,75% a následně docházelo k jeho snižování. Nejnižší byl právě v roce 2013 a 

zaujímal 0,01%. 

Finanční hospodářský výsledek je od roku 2008 - 2012 v záporných hodnotách. 

Naopak v roce 2013 došlo k navýšení a finanční hospodářský výsledek činí 0,96%. 

Výsledek hospodaření za účetní období je nezajímavější za rok 2008, kdy se 

jedná o zisk ve výši 2,48%. Dále však docházelo ke snižování hodnot do roku 2010 a 

postupným oživením od roku 2011. V roce 2013 však hospodářský výsledek za účetní 

období tvořil pouze 0,35%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Tabulka 10: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty128 

Vertikální analýza výsledovky 

VÝKAZ ZISKU A 

ZTRÁTY (%) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Tržby celkem 100 100 100 100 100 100 
I. Tržby za prodej zboží 99,79 99,58 99,57 99,30 99,80 99,82 
A. Náklady na prodané 

zboží 
86,42 85,53 86,11 85,73 85,85 85,82 

+ obchodní marže 13,37 14,05 13,47 13,57 13,95 14,00 
II. Výkony 0,13 0,25 0,41 0,33 0,19 0,18 
B. Výkonová spotřeba 6,00 7,48 7,29 6,62 6,74 6,39 
+ přidaná hodnota 7,50 6,82 6,58 7,28 7,40 7,79 
C. Osobní náklady 3,35 3,73 3,76 3,67 3,84 4,28 
D. Daně a poplatky 0,06 0,07 0,12 0,14 0,10 3,17 
E. Odpisy DNM a DHM 1,14 1,45 1,92 1,84 1,66 1,63 
* provozní VH 3,75 2,18 1,20 2,17 2,24 0,01 
N. Nákladové úroky 0,45 0,56 0,50 0,39 0,26 0,03 
O. Ostatní finanční 

náklady 
0,05 0,06 0,05 0,08 0,11 0,29 

* Finanční VH -0,50 -0,62 -0,55 -0,47 -0,37 0,96 
Q. Daň z příjmů z běžné 

činnosti 
0,72 0,40 0,16 0,35 0,42 0,49 

** VH za běžnou činnost 2,53 1,15 0,65 1,35 1,45 0,11 
*** VH za účetní období 2,48 1,19 0,48 1,35 1,45 0,35 

 

 

Vývoj tržeb 

Následující graf č. 5 zaznamenává vývoj tržeb ve sledovaném období 2009 – 

2013, celkové tržby v tomto případě tvoří tržby z prodeje zboží, za vlastní produkty a 

tržby z prodeje dlouhodobého majetku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 Vlastní zpracování. 
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Graf 5: Vývoj tržeb129 

 

3.3.3 Rozdílové ukazatele  

V následující kapitole jsou zaznamenány jednotlivě rozdílové ukazatele 

v přehledných tabulkách včetně grafu, kde je zobrazen jejich časový vývoj pro lepší 

orientaci. 

 

Čistý pracovní kapitál 

Jak je možné vidět na výsledných hodnotách ve sledovaných obdobích, tak čistý 

pracovní kapitál dosahuje kladných hodnot. Nejvyššího rozptylu měl podnik v roce 

2013, kdy se společnosti podařilo vytvořit volné prostředky ve výši 12,9 mil. Kč. 

Naopak v roce 2008 dosáhla pouze 5,7 mil. Kč. Tyto dva roky se od sebe liší zejména 

ve výši krátkodobých závazků. Zatímco v roce 2008 byla hodnota velmi vysoká 33,8 

mil. Kč, tak v roce 2013 se snížila až o 10 mil. Kč. Společnost má dostatek oběžného 

majetku, který může zpeněžit a použít ke krytí svých budoucích závazků 

 

 

                                                 
129 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 11: Čistý pracovní kapitál130 

Položky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva 39527 43989 43005 40734 38370 36565 

Krátkodobé závazky 33817 36677 35359 32604 28506 23657 

Čistý pracovní kapitál  5710 7312 7646 8130 9864 12908 

 

Čisté pohotové prostředky 

 Dalším rozdílovým ukazatelem jsou čisté pohotové prostředky. Ty jsou 

zachyceny v tabulce č. 12. Je zde také zachycen časový vývoj jednotlivých ukazatelů. 

Jak je možné vidět, pohotové peněžní prostředky byly v roce 2008 ve výši 8 699 tis. Kč. 

Tato částka se snižovala až do roku 2012, avšak v roce 2013 došlo k mírnému zvýšení 

na částku 3 809 tis. Kč. Krátkodobé závazky byly vyšší, a sice ve výši 33 817 tis. Kč s 

postupným zvyšováním do roku 2009 a poté však s klesající tendencí až do roku 2013. 

V roce 2013 se jednalo o částku 23 657 tis. Kč. Čisté pohotové prostředky vykazují 

záporné hodnoty ve všech letech, společnost by nebyla schopna uhradit své závazky z 

hotovosti a peněz na bankovních účtech. 

 

Tabulka 12: Čisté pohotové prostředky131 

Položky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pohotové peněžní prostředky 8699 6940 4537 3903 2187 3809 

Krátkodobé závazky 33817 36677 35359 32604 28506 23657 

Čisté pohotové prostředky -25118 -29737 -30822 -28701 -26319 -19848 

 

Čistě pěněžně pohledávkový finanční fond 

V další tabulce č. 13 jsou zachyceny údaje týkající se čistého peněžně 

pohledávkového finančního fondu. Při výpočtu se z oběžných aktiv odečítají také 

zásoby, jakožto méně likvidní aktiva. Peněžně pohledávkový fond je jako předchozí 

ukazatel v záporných číslech, což není příliš pozitivní. To značí, že podnik by nebyl 

schopen pokrýt své krátkodobé závazky ani při odečtení nejméně likvidní položky a to 

zásob. Naprostá většina peněžních prostředků je tedy vázána v krátkodobých 

pohledávkách. Tyto peněžní prostředky tak společnost nemůže ihned obdržet, neboť 

                                                 
130 Vlastní zpracování. 
131 Tamtéž. 
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odběratelé mají stanovenou lhůtu splatnosti a nelze po nich vyžadovat dřívější platbu. 

Lze však zpozorovat, že situace se od roku 2010 zlepšuje díky snižujícím 

se krátkodobým závazkům.  

 

Tabulka 13: Čistý peněžně pohledávkový finanční fond132 

Položky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva 39527 43989 43005 40734 38370 36565 

Zásoby 21262 25805 26539 26190 26162 23557 

Krátkodobé závazky 33817 36677 35359 32604 28506 23657 

Čistý peněžně pohled. 

Finanční fond 
-15552 -18493 -18893 -18060 -16298 -10649 

 

Graf 6: Vývoj rozdílových ukazatelů133 

 

 

3.3.4 Poměrové ukazatele  

Následující analýza bude rozdělena do pěti podskupin, jedná se o ukazatele 

rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity podniku a provozních ukazatelů. 

 

                                                 
132 Vlastní zpracování. 
133 Tamtéž. 
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3.3.4.1 Analýza rentability 

Ukazatelé rentability ukazují základní obraz o efektivitě podnikání a poukazuje 

na slabé stránky v hospodaření. Vypočtené kazatelé jsou jednotlivě zobrazeny 

v tabulkách, porovnány s doporučenými hodnotami dle literatury, dostupné ukazatelé v 

systému finančních indikátorů INFA i s oborovým průměrem. Pro lepší orientaci je 

vývoj výsledků zaznamenán v grafech. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu ROI 

Vypočtené hodnoty tohoto ukazatele, kde se v čitateli nachází zisk před úhradou 

všech úroků a daně z příjmu EBIT lomeno celkovým vloženým kapitálem, zobrazuje, 

kolik podnik dokáže dosahovat provozního zisku z vlastního kapitálu. Hodnoty jsou 

vylíčeny v tabulce č. 14 níže. 

 

Tabulka 14: Ukazatel ROI134 

Ukazatel  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROI  (EBIT/CK) 32,90% 16,07% 8,38% 14,13% 12,60% 10,05% 

Doporučené hodnoty135 12-15% 

 

Tento ukazatel je možno porovnat pouze s doporučenými hodnoty v literatuře, 

systém INFA rentabilitu investovaného kapitálu bohužel neumožňuje porovnat 

s oborovým průměrem. Výsledky jsou ve velké míře pro každou firmu individuální. Při 

pohledu na vypočtené hodnoty, nejvyššího výsledku dosáhl podnik v prvním 

sledovaném roce a to až 32,9%, důvodem je především vytvořený vysoký zisk v tomto 

roce. Následující roky poté se hodnoty velmi propadly, v roce 2009 je hodnota 

dvojnásobně nižší než v roce 2008 a v roce 2010 až trojnásobně. Hlavním důvodem je 

značně propadající se výsledek hospodaření v těchto letech. V roce 2011 a 2012 se však 

situace poměrně vylepšila a podnik se dostal mezi doporučené hodnoty. Poslední 

zkoumaný rok, kdy podnik dosahuje výsledku 10,05% je hodnota opět pod hranicí 

schválených hodnot. 

 

                                                 
134 Vlastní zpracování. 
135 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 56. 



71 

 

Graf 7: Vývoj ROI136 

 

 

Rentability celkových vložených aktiv ROA 

Rentabilita aktiv neboli produkční síla, poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na jeho způsob financování. Pro výpočet jako u 

předchozího ukazatele byl v čitateli použit EBIT a v děliteli jsou použity celková aktiva 

podniku. 

 

Tabulka 15: Ukazatelé rentability137 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA  (EBIT / AKT) 10,25% 4,98% 2,75% 5,36% 5,49% 4,89% 

Oborový průměr dle INFA 11,46% 6,95% 4,97% 5,26% 3,77% x 

Doporučené hodnoty 138 nad 8% 

 

Na rozdíl od předchozího ukazatele je možné výsledky rentability celkových 

vložených aktiv porovnat s oborovým průměrem dle systému INFA, avšak pouze do 

roku 2012 a dále s doporučenými hodnotami obsaženými v literatuře. Z tabulky je 

patrné, že výsledky se od roku 2008 do roku 2010 velmi snížily, přičemž od roku 2011 

                                                 
136 Vlastní zpracování. 
137 Tamtéž. 
138 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 57. 
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je situace poměrně stabilní a pohybuje se okolo 5%. Nejefektivněji dokázal podnik 

využívat svůj majetek ke tvorbě zisku v roce 2008 a pohyboval se tak nad 

doporučenými hodnotami v tomto jediném roce, naopak nejhorší situace nastala v roce 

2010. 

 

Graf 8: Vývoj ROA139 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

Další ukazatel rentability, zobrazený v tabulce č. 16, označuje, kolik čistého 

zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu.  

 

Tabulka 16: Rentabilita vlastního kapitálu140 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE  (EAT / VK) 22,19% 8,88% 3,54% 9,15% 8,59% 7,02% 

Oborový průměr dle INFA 19,91% 10,35% 9,72% 10,86% 10,47%  

Doporučené hodnoty 141142 4,30% 3,98% 3,89% 3,70% 1,92% 2,20% 

 

                                                 
139 Vlastní zpracování. 
140 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 57. 
141 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 57. 
142 Kurzy.cz [online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/vynos-

dluhopisu-10r-cr/. 
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Opětovně je možné tento ukazatel porovnat se systémem INFA a 

s doporučenými hodnotami, které stanovuje literatura jako průměrné úročení 

terminovaných vkladů nebo úrokové sazby státních dluhopisů. Pro doporučené hodnoty 

byly zvoleny státní dluhopisy a jejich hodnota vždy ke konci příslušného roku. 

Z tabulky je patrné, že všechny získané hodnoty až na hodnotu z roku 2010, kdy podnik 

dosáhl rentabilit vlastního kapitálu 3,54%, jsou nad doporučenými hodnotami. To 

poukazuje na to, že kromě zmiňovaného roku, podnikání vlastníkovi vynáší více, než 

kdyby investovaný kapitál vložil do terminovaných vkladů nebo na finančních trzích. 

Při porovnání s oborovým průměrem jsou hodnoty podniku až na rok 2008 vždy nižší. 

 

Graf 9: Vývoj ROE143 

 

 

 

Rentability tržeb ROS 

Další ukazatel poukazuje na to, kolik korun zisku připadne na jednu korunu 

tržeb. Varianta s EBITem v čitateli je vhodná pro porovnání podniků, neboť je použita i 

při výpočtu oborových průměrů systému INFA. 

 

 

 

                                                 
143 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 17: Rentabilita tržeb144 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROS (EAT / T) 3,68% 2,16% 1,15% 2,09% 2,13% 1,82% 

Oborový průměr INFA 3,93% 2,79% 2,14% 2,27% 1,73% x 

Doporučené hodnoty145 Nad 6% 

 

Z tabulky č. 17 vyplývá, že ukazatel rentability tržeb sledovaného podniku se 

pohybuje ve všech letech pod oborovým průměrem. Dle literatury se označuje pozitivní 

hodnota nad 6%, tohoto výsledku však nedosahuje sledovaný podnik ani průměr 

v oboru. V letech 2008 vytvořil podnik 3,68% provozního zisku ze svých tržeb, což je 

nejvyšší hodnota za sledované období a také se nejvíce přibližuje k oborovému průměru 

a doporučeným hodnotám. Pod 2% se podnik dostal v roce 2010 a 2013, kdy se tyto 

roky vyznačují malým provozním ziskem. Lze tvrdit, že podnik je málo rentabilní 

pomocí svých celkových tržeb.  

 

Graf 10: Vývoj ROS146 

 

 

                                                 
144 Tamtéž. 
145 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 59. 
146 Vlastní zpracování. 
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3.3.4.2 Ukazatelé likvidity 

Do skupiny poměrových ukazatelů dále spadají ukazatelé likvidity, které ukazují 

vztah firmy ke svým krátkodobým závazkům. Používají se zde tři základní skupiny 

ukazatelů, a to likvidita běžná neboli 3. stupně, likvidita pohotová - 2. stupně a 

okamžitá, označovaná za likviditu 1. stupně. Třídy likvidity budou jednotlivě zachyceny 

v tabulkách a jejich vývoj v grafech.  

 

Běžná likvidita 

Běžná neboli také celková likvidita se pohybuje ve sledovaných letech do roku 

2012 pod hranice doporučených hodnot 1,5 - 2,5. Avšak v posledním sledovaném roce 

se dostala nad hranici 1,5. Ve sledovaném období je průměrná hodnota běžné likvidity 

1,04. K největšímu nárůstu celkové likvidity došlo mezi rokem 2010 a 2011. Lze říct, že 

vývoj tohoto ukazatele se od prvního sledovaného roku vyvíjí pozitivně. Při pohledu na 

porovnání s oborovým průměrem se však sledovaný podnik nachází pod hranicí.  

 

Tabulka 18: Běžná likvidita147 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita (OAKT / KD) 0,71 0,71 0,73 1,21 1,35 1,55 

Oborový průměr 1,29 1,47 1,5 1,51 1,42 x 

Doporučené hodnoty148 1,5-2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147 Vlastní zpracování. 
148 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 92. 
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Graf 11: Vývoj Běžná likvidita149 

 

 

 

Pohotová likvidita  

Po celou dobu sledovaného období se pohotová likvidita pohybuje v intervalu 

0,29 – 0,55. Tedy pod doporučenými hodnotami, které by ideálně měly být mezi 1 -1,5. 

Znamená to, že podnik by ani v případě, kdyby inkasoval své pohledávky, nebyl schopen 

uhradit své krátkodobé závazky v plné výši. Nejlepšího výsledku společnost dosáhla 

v posledním roce, naopak nejnižších hodnot dosahuje v letech 2010. Průměrná hodnota 

pohotové likvidity je za sledované období 0,39. Hodnoty likvidity druhého stupně jsou 

dvojnásobně nižší, v některých případech až trojnásobně pod oborovým průměrem 

s podobnými podniky. 

Tabulka 19: Pohotová likvidita150 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pohotová likvidita ((KrP+FM) / KD) 0,33 0,29 0,28 0,43 0,43 0,55 

Oborový průměr 0,88 1,04 1,09 1,11 1,00 x 

Doporučené hodnoty151 1-1,5 

                                                 
149 Vlastní zpracování. 
150 Vlastní zpracování. 
151 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 92. 
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Graf 12: Vývoj pohotová likvidita152 

 

 

 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita se ve sledovaném období pohybuje v intervalu 0,08 – 0,15. 

Doporučeného intervalu 0,2 – 0,5 nedosahuje ani v jednom roku sledovaného období a také 

všechny hodnoty jsou opět pod oborovým průměrem. Nejlepšího výsledku společnost 

dosáhla v roce 2008 a v posledním roce 2013, kdy by ze svých disponibilních finančních 

prostředků byla schopna zaplatit pouze 15% svých krátkodobých závazků a krátkodobých 

bankovních úvěrů. Ve sledovaném období je průměrná hodnota okamžité likvidity 0,11, což 

znamená, že podnik by nebyl schopen splatit své závazky pomocí svých finančních 

prostředků. Okamžitá likvida má ve sledovaných letech skokový charakter. Největší pokles 

je zaznamenán z roku 2010 a 2012. To je způsobeno poklesem finančního majetku v 

rozvaze.  

 

 

 

 

                                                 
152 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 20: Okamžitý likvidita153 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Okamžitá likvidita  (FM / KD) 0,15 0,11 0,08 0,11 0,08 0,15 

Oborový průměr 0,09 0,14 0,15 0,14 0,14 x 

Doporučené hodnoty154 0,2-0,5 

 

Graf 13: Vývoj okamžitá likvidita155 

 

 

3.3.4.3 Analýza aktiv 

Ukazatelé aktivity poskytují informace o tom, jak společnost dokáže hospodařit 

se svými aktivy. Zpracované výsledky jsou rozděleny do dvou tabulek, první tabulka č. 

21 pojednává o obratu aktiv a druhá tabulka č. 22 zobrazuje dobu obratu aktiv. 

 

 

 

                                                 
153 Vlastní zpracování. 
154 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 92. 
155 Vlastní zpracování. 
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Ukazatelé Analýza obratu aktiv 
Obrat aktiv je ukazatel, který představuje, jak efektivně podnik využívá svých 

aktiv k dosahování tržeb. Výsledky sledované společnosti se pohybují v doporučených 

hodnotách a se srovnáním s oborovým průměrem jsou si hodnoty velmi podobné a ve 

většině případů jsou nad hranicí těchto hodnot.  Lze tedy tvrdit, že celková aktiva se 

otočí v podniku průměrně 2,5 krát v tržbách za rok.  

Obrat dlouhodobého majetku, neboli obrat stálých aktiv, zobrazuje, kolikrát se 

dlouhodobý majetek obrátí v tržbách. Bohužel systém INFA nevykazuje oborový 

průměr pro srovnání. V tomto případě se obrátí dlouhodobý majetek průměrně 5 krát za 

rok. 

Obrat zásob vykazuje během sledovaného období nejdříve mírný nárůst, což je 

pro společnost pozitivní výsledek, od roku 2010 však ukazatel opět klesl. Nejhoršího 

výsledku společnost dosahuje v letech 2010 a 2012 sledovaného období, kdy ukazatel 

vykazuje hodnotu pod 8.  

 

Tabulka 21: Ukazatelé obratu aktivity156 

Ukazatel (počet obrátek) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat aktiv   2,78 2,30 2,40 2,56 2,57 2,68 

Oborový průměr INFA 2,92 2,49 2,32 2,32 2,17 x 

Doporučené hodnoty157 1,6-3 

Obrat dlouhodobého majetku  5,46 4,53 4,70 5,01 5,03 5,19 

Obrat zásob    10,64 8,02 7,93 8,18 7,83 8,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady, 

s. 92. 
157 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, s. 178. 
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Graf 14: Vývoj obratu aktiv158 

 

 

Ukazatelé doby obratu 

Následující tabulka č. 22 zobrazuje jednotlivé výsledky doby obratu. Bohužel 

tyto údaje nebylo možné vyhledat na serveru INFA a nelze je tedy srovnat s oborovým 

průměrem. 

Tabulka 22: Ukazatelé doby obratu aktiv159 

Ukazatel (počet dní) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Doba obratu aktiv    129,31 156,20 150,20 140,39 139,97 134,44 

Doba obratu zásob    33,83 44,91 45,39 44,02 45,99 41,26 

Doporučené hodnoty160 co nejnižší 

Doba splatnosti pohledávek    11,12 13,20 16,03 14,57 15,60 13,82 

Doporučené hodnoty max. 50 dní 

Doba splatnosti kr. závazků    20,02 29,48 29,27 21,63 16,24 18,49 

Doporučené hodnoty max. 100 dní 

 

Doba obratu aktiv vykazuje ve sledovaném období klesající trend, což lze 

považovat za pozitivní výsledek. V roce 2009 sledovaného období vykazuje ukazatel 

                                                 
158 Vlastní zpracování. 
159 Vlastní zpracování. 
160 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, s. 178. 
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nejvyšší hodnoty, kdy doba obratu aktiv činí 156 dní, nejnižší hodnoty dosahuje 

ukazatel v roce 2013 – 134 dní.  

Doba obratu zásob společnosti byla nejnižší v prvním roku sledovaného 

období, kdy dosáhla více než 33 dní. V roce 2009 tato doba vzrostla o 11 dní a 

v následujících letech kolem 45 dní setrvala, zásoby tak leží delší dobu na skladě, než 

jsou prodány.  

Pro ukazatele doba inkasa pohledávek a doba splatnosti krátkodobých 

závazků obecně platí, že k inkasování pohledávek by mělo docházet v kratším časovém 

intervalu, než je doba splatnosti závazků. Tuto teorii společnost po celou dobu 

sledovaného období plní, což svědčí o tom, že podnik nejdříve dochází k úhradě faktur 

od odběratelů a až posléze podnik uhradí svými závazky dodavatelům. Doba splatnosti 

vystavených faktur ve společnosti činí zpravidla 7 dnů. Doba splatnosti pohledávek 

společnosti od roku 2008 rostla z 11 dnů na 16 až do roku 2010, poté však do 

aktuálního roku se počet dnů snižuje. 

Doba splatnosti krátkodobých závazků je vysoká. Nejnižší hodnoty dosahuje 

v roce 2012, avšak představuje 16 dní. Doba splatnosti krátkodobých závazků 

společnosti byla nejdelší v letech 2009 a 2010, kdy hodnota představuje 29 dní. 

Hlavním důvodem tohoto stavu je především zvýšení krátkodobých závazků. 

 

Graf 15: Vývoj doby obratu aktiv 
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3.3.4.4 Analýza zadluženosti 

Tabulka č. 23 zachycuje ukazatele zadluženosti, které přináší informace týkající 

se úvěrového zatížení firmy ve sledovaných letech 2008 - 2013. 

 

Tabulka 23: Ukazatelé zadluženosti161 

Ukazatel  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Debt Ratio     68,85% 69,04% 67,20% 61,25% 56,11% 46,42% 

Equity Ratio 

(koef.samofinancování) 
31,15% 30,96% 32,80% 37,95% 43,55% 48,60% 

Oborový průměr INFA 39,37% 42,28% 42,45% 42,22% 42,58% x 

Doporučené hodnoty 50:50 

Úrokové krytí  8,13 3,85 2,30 5,37 8,11 10,25 

Doporučené hodnoty162 větší než 3 

 

Hlavním ukazatelem zadluženosti je ukazatel tzv. Debt Ratio, neboli ukazatel 

věřitelského rizika, který vyjadřuje podíl cizích zdrojů, připadající na celkové zdroje. 

Koeficient samofinancování, neboli anglicky Equity Ratio, je opakem k celkové 

zadluženosti. Tyto dva ukazatelé se vzájemně doplňují a jejich součet by měl dávat 

100%. Poměr zadluženosti a koeficientu samofinancování se mezi roky 2008 až 2010 

pohybuje v poměru okolo 70:30. Od roku 2011 dochází ke snížení tohoto poměru a 

přiblížení se jak oborovým hodnotám, tak doporučenému poměru. Poslední sledovaný 

rok je v tomto ohledu nejlepším rokem, kdy je vyvážený poměr mezi cizím zdrojem 

financování a vlastními prostředky. Bankovní úvěry a výpomoci se podniku poměrně 

dobře daří splácet.  

Úrokové krytí udává kolikrát EBIT převyšuje nákladové úroky. Čím vyšší je 

tato hodnota, tím větší je schopnost podniku splácet úvěry. Nejnižší hodnotu je možné 

nalézt v roce 2010, kdy se výsledek dostává pod hranicí doporučených hodnot a to na 

2,3, kdy podnik mohl mít problémy se splácením úvěrů. Situace se však od roku 2011 

velmi zlepšuje. Nejlepší úrokové krytí bylo v roce 2013, kdy zisk převyšoval placené 

úroky 10 krát, z čehož plyne, že podnik nemá problém hradit nákladové úroky ze zisku.  

 

 

                                                 
161 Vlastní zpracování. 
162 RŮČKOVÁ, P., ROUBÍČKOVÁ, M. Finanční management, s. 129. 
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Graf 16: Vývoj financování podniku163 

 

 

3.3.4.5 Analýza produktivity práce 

Kapitolu poměrových ukazatelů uzavírají provozní ukazatelé, které napomáhají 

a umožňují vedení společnosti sledovat a analyzovat vývoj základních aktivit podniku. 

Jejich výsledky lze vidět v níže zobrazené tabulce č. 24. 

 

Tabulka 24: Ukazatelé produktivity práce 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Produktivita práce z tržeb (tis. Kč) 6 112 5 905 5 994 6 674 6 393 5 865 

Mzdová produktivita (Kč) 3,0 2,4 2,4 2,7 2,6 2,5 

Průměrná mzda  - roční (tis. Kč) 152 169 169 184 183 186 

                           - měsíční (Kč) 12 676 14 057 14 043 15 336 15 234 15 498 

Počet zaměstnanců 37 35 35 32 32 35 

 

Produktivita práce z tržeb za prodané zboží na jednoho pracovníka. Její 

vývoj je poměrně skokového charakteru. V průměru jeden zaměstnanec přinese 6.157 

tisíc Kč. Doporučené hodnoty ani oborový průměr není dostupný. Hodnoty by však 

měly mít rostoucí trend.  

                                                 
163 Vlastní zpracování. 
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Mzdová produktivita udává, kolik výnosů připadá na 1Kč vyplacených mezd. 

Hodnoty mají od roku 2008 klesající trend, což není velmi pozitivní výsledek. Zlepšení 

nastalo v roce 2011, ale poté se hodnoty opět propadly. 

Vývoj průměrné mzdy po celou dobu roste. V posledním roce 2013 činí 

průměrná měsíční mzda 15 498 tis. Kč. Lze tedy říci, že podnik mzdy svým 

zaměstnancům v průběhu času navyšuje. Při srovnání s tím, kolik přinese jeden 

zaměstnanec společnosti peněz je samozřejmé, že přináší podstatně vyšší hodnotu, než 

je náklad na jeho udržení. 

 

Graf 17: Vývoj ukazatelů produktivity 

 

 

 

3.3.5 Soustavy ukazatelů  

V teoretické části byla pozornost k hodnocení komplexního finančního zdraví 

zaměřena na skupiny bonitních a bankrotních modelů. Mezi tyto modely bude 

analyzován Altmanův index, index IN05. 
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Altmanův index 

Tabulka č. 25 zobrazuje jednotlivé položky nutné pro výpočet Altmanova indexu 

a jejich výsledek.  

Tabulka 25: Altmanův index164 

Ukazatel Váha 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 X1 (ČPK/celkové aktiva) 0,717 0,050 0,058 0,062 0,070 0,089 0,121 

 X2 (Nerozděl.VH/aktiva) 0,847 0,171 0,208 0,236 0,259 0,302 0,346 

 X3 (EBIT/celková aktiva) 3,107 0,254 0,126 0,085 0,139 0,137 0,121 

 X4 (ZK/cizí zdroje) 0,42 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 X5 (Tržby/aktiva) 0,998 2,778 2,300 2,392 2,559 2,567 2,672 

  Altmanův index - 3,254 2,693 2,777 3,027 3,096 3,261 

 Výsledek prosperuje 
šedá 

zóna 
šedá 

zóna 
prosperuje prosperuje prosperuje 

 

Jak lze vidět, podle zkoumaného indexu podnik ve čtyřech obdobích dosahuje 

prosperujících hodnot nad 3. V roce 2009 a 2010 došlo k poklesu a hodnoty dosahují 

okolo 2,7, podnik se tak posunul do intervalu šedé zóny. Od roku 2011 se již podnik 

pravidelně pohybuje ve třetím intervalu, kde je uspokojivá finanční situace podniku. 

Graf 18: Vývoj Altmanova indexu165 

 
 

 

 

                                                 
164 Vlastní zpracování. 
165 Vlastní zpracování. 
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Index IN05 

Následující model má vyšší vypovídající hodnou než předchozí Altmanův index, 

jelikož Index 05 byl sestrojen s ohledem na české podmínky a akceptuje i hledisko 

vlastníka. 

Tabulka 26: Index IN05166 

Ukazatel Váha 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 X1 (A/cizí zdroje) 0,15 0,218 0,217 0,223 0,245 0,267 0,323 

 X2 (EBIT/nákladové úroky) 0,04 0,259 0,125 0,092 0,179 0,261 0,326 

 X3 (EBIT/A) 3,97 0,324 0,160 0,109 0,178 0,175 0,154 

 X4 (výnosy/A) 0,21 0,584 0,484 0,502 0,537 0,540 0,562 

 X5 (OA/krátk. závazky) 0,09 0,105 0,108 0,109 0,112 0,121 0,139 

  Index IN 05 - 1,491 1,094 1,036 1,251 1,364 1,505 

 
Výsledek 

šedá 

zóna 
šedá 

zóna 
šedá 

zóna 
šedá 

zóna 
šedá 

zóna 
šedá 

zóna 

 

Z tabulky č. 26 je možné vypozorovat, že podnik se ve sledovanou dobu nalézá 

v šedé zóně, což může značit určité finanční problémy, ale nikoliv problémy existenční. 

Nejnižší hodnotu lze najít v roce 2009, kdy byla naměřena hodnota 1,094. Naopak 

nejlepší finanční situace podle Indexu IN05 se projevila v posledním roce 2013, kdy 

hodnota dosahuje 1,5.  Od roku 2010 lze pozorovat mírný nárůst, který může 

pokračovat i nadále a podnik se tak muže dostat v následujících letech nad hodnoty 1,6. 

Graf 19:Vývoj indexu IN05167 

 

                                                 
166 Tamtéž. 
167 Vlastní zpracování. 
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3.4 SWOT analýza  

Následně jsou shrnuty silné a slabé stránky společnosti, příležitosti a hrozby, 

které vyplývají ze strategické a finanční analýzy podniku, kterými jsem se zabývala 

v předcházející části diplomové práce. Silné a slabé stránky představují vnitřní potenciál 

firmy, vychází tedy zevnitř podniku. Vyjadřují, jak je podnik schopný využít vnějšího 

prostředí ke zvýšení své vnitřní hodnoty. Silné a slabé stránky jsou do značné míry 

podnikem ovlivnitelné. Příležitosti a hrozby představují naopak potenciál vnější, tedy 

vnější prostředí společnosti. Jedná se o podnikatelské prostředí, ve kterém se daný 

podnik pohybuje (ekonomické, legislativní, sociální, politické a technické faktory), a 

které většinou nemůže sám nijak ovlivnit. Může však toto prostředí identifikovat a 

pokusit se být na tyto ovlivňující faktory připraven.  

Silné stránky 

 Velký počet stabilních dlouhodobých zákazníků  

 Úspěšný e-shop  

 Široká nabídka produktů  

 Dlouhodobá působnost na trhu již od r. 1994  

 Rozrůstající síť dodavatelů  

 Kladný výsledek hospodaření  

 Vyvážený poměr cizích a vlastních zdrojů 

 Schopnost podniku splácet úvěr 

 Loajální zaměstnanci  

Slabé stránky 

 Velké množství silných konkurenčních podniků  

 Široké spektrum substitučních produktů  

 Nestabilní vývoj tržeb  

 Slabá marketingová strategie 

 Nízká likvidita 

 Nízká míra využití aktiv 

Příležitosti 

 Získaní nových zákazníků v rámci celé ČR  

 Rozšíření marketingové strategie  
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 Růst HDP a snížení inflace  

 Dostupnost levné pracovní síly  

 Vzrůstající tendence nákupů na internetu  

 Rostoucí počet domácností vybavených PC a internetem  

 Dobré vztahy s odběrateli  

 Dobré vztahy s dodavateli  

 Rozvoz potravin spotřebitelům přímo do jejich domácností 

Hrozby 

 Ztráta stávajících zákazníků  

 Snížení cen u konkurence  

 Vstup nových konkurenčních podnikatelů  

 Ztráta dodavatelů  

 Zvyšující se inflace, nárůst cen produktů  

 Nestabilita vlády  

 Splatnost smluv  

 Smluvní volnost  

 Zvyšování daní  

 Změny v zákonech  

 Celkové makroekonomické údaje  

 Stárnoucí obyvatelstvo  

 Změna životního stylu – menší počet osob navštěvujících restaurační zařízení 

kvůli finančním potížím  

 

Z výše uvedeného je možné vysledovat, že firma má dostatek silných stránek a 

několik stránek slabých. Na druhé straně má i příležitosti, ale je ohrožena hrozbami. 

Hrozby pak částečně převyšují příležitosti. Na slabých stránkách může zapracovat, 

avšak hrozby ovlivnit nemůže. Má jen možnost je sledovat, pravidelně vyhodnocovat, 

vyhledávat rizika a vlastní strategií se k tomu postavit a účinně se bránit. V rámci 

vyhodnocení SWOT analýzy lze říci, že firma si ve svém podnikání stojí na trhu dobře, 

avšak jsou zde stále určité mezery, které by měla řešit. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ FINANČÍ SITUACE 

PODNIKU 

 

Z provedené finanční analýzy vyplývá, že podnik je finančně stabilizovaný. 

Bankovní úvěry a výpomoci společnost splácí v souladu se splátkovými plány, 

rozložení cizího a vlastního kapitálu je v doporučeném poměru. Tržby však v podniku 

značně kolísají, ačkoliv se jejich hladina v posledních dvou letech se stabilizovala. Do 

budoucna lze očekávat růstový trend a dobré finanční výsledky. Velkou výhodou pro 

firmu je vzrůstající počet domácností s osobním počítačem a internetem. Obecně 

dochází k většímu množství realizovaných objednávek přes internet, což také umožní 

získat více zákazníků v budoucnosti. Problémem společnosti je však nízká likvidita 

druhého a třetího stupně, kde se rapidně pohybuje pod hranicí doporučených hodnot. 

Hlavní následek má velký počet neuhrazených faktur z obchodního vztahu s odběrateli.   

Následující návrhy se zaměřují na zvýšení efektivnosti zejména v oblasti 

finančního řízení společnosti. 

 

4.1 Řízení vztahů s odběrateli 

Společnost nedokáže uspokojivě řídit své pohledávky z obchodních vztahů, 

jelikož velká část těchto pohledávek je ve fázi neuhrazených pohledávek po termínu 

splatnosti. Bohužel jejich počet neustále narůstá, tím se také zhoršuje úroveň likvidity, 

v budoucnu tento fakt může navíc narušit následný rozvoj společnosti nebo v nejhorším 

případě ohrozit její samostatnou existenci. Je nutné podniku pokusit v tomto sjednat 

nápravu a provést případná opatření.   

Následující tabulka č. 27 zachycuje celkovou výši pohledávek ve sledovaných 

letech vždy ke konci daného roku. Jsou zde rozděleny pohledávky před lhůtou 

splatnosti, pohledávky do 6 ti měsíců od uplynutí doby splatnosti, pohledávky po 

splatnosti delší než 6 měsíců, 12 měsíců, 18 měsíců, 24 měsíců, 30 měsíců a 36 měsíců 

tak, jak stanovuje §8a zákona o rezervách pro tvorbu opravných položek. 
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Tabulka 27: Vývoj pohledávek  

POHLEDÁVKY 

(tis. Kč) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Před splatností: 2040 1 431 2 021 1 587 1 480 1 527 

Po splatnosti: 

Do 6 měsíců  712 2 411 4 021 4 428 2 955 2 473 

Více než 6 měsíců 532 376 543 823 760 1 285 

Více než 12 měsíců 987 577 388 1 060 2 131 272 

Více než 18 měsíců 1250 31 262 310 402 568 

Více než 24 měsíců 607 2 041 206 319 985 2 028 

Více než 30 měsíců 524 919 1 978 1 083 1 359 1 942 

Více než 36 měsíců 387 459 989 542 679 971 

CELKEM 7039 8 246 10 409 10 152 10 752 11 066 

Celkem po 

splatnosti 
4999 6 816 8 388 8 565 9 271 9 539 

 

Z tabulky č. 27 lze vypozorovat neustálý nárůst pohledávek po splatnosti a 

prodlužující se doba, která uplynula od termínu splatnosti pohledávek. Tato skutečnost 

potvrzuje, že společnost se potýká s rostoucím počtem neuhrazených faktur po 

stanovené lhůtě. Také se prodlužuje doba, která uplynula od termínu jejich splatnosti. 

Hlavním problém vysokého počtu neuhrazených pohledávek je, že vstupují do 

výnosů dnem dodávky nikoliv dnem inkasování a ovlivňují tak základ daně a tím 

hodnotu zdanění. Dalším problémem neuhrazených pohledávek je odvod daně z přidané 

hodnoty, kdy podnik odvádí a přiznává daň za příslušný měsíc, ve kterém vzniklo 

uskutečnění zdanitelného plnění, tedy den dodávky zboží odběrateli.  

Při analýze, jak podnik postupuje při řízení odběratelských vztahů a opravných 

položek k pohledávkám po splatnosti, bylo zjištěno několik nedostatků v řízení 

pohledávek, které budou rozebrány níže a vytvoření návrhů a doporučení na obměnu 

systému řízení pohledávek. 

 

4.1.1 Preventivní opatření 

Základním řízením pohledávek by měla být prevence. Cílem prevence je, aby 

nevznikly nedobytné nebo pozdě hrazené pohledávky. V první řadě by si podnik měl 

stanovit délku obchodního úvěru. Účetní jednotka některým odběratelům poskytuje 

větší než sedmidenní lhůtu splatnosti faktur, a to až na 30 dní.  
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4.1.1.1 Hodnocení bonity odběratelů  

 Cílem společnosti je co největší prodej podnikových aktivit, a to bez ohledu na 

ověření solventnosti klienta. V prvním případě než účetní jednotka začne obchodovat 

s novým zákazníkem, měla by prozkoumat jeho bonitu. Provádění bonity u nového 

odběratele je důležité především u větších dodávek, dle analýzy lze rozhodnout, zda 

prodej bude uskutečněn za hotové nebo na úvěr, předpokladem však musí být 

dostatečně velká marže, která by profitovala i při nesplacení pohledávky.  

 Ke zhodnocení důvěryhodnosti odběratele lze využít informací z externích 

zdrojů. Jedna z možností, která se nabízí při ověření nového klienta, je veřejný rejstřík 

dostupný široké veřejnosti na stránkách českého soudnictví Justice.cz. Dostupné jsou 

zde informace o jednotlivých podnikatelských subjektech, a to především předmětu 

podnikaní, výroční zprávy a účetní závěrky, zakladatelské listiny a také, zda společnost 

není v insolvenci či likvidaci. 

Dalším nezpoplatněným serverem pro ověření solventnosti je aplikace ARES 

Ministerstva financí, kde jsou souhrnně zpřístupněné údaje z informačních systémů pro 

vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech.168 

Jedním velmi užitečným pomocníkem před vznikem vztahu s neplatičem je 

Registr dlužníků. Jedná se o globální informační systém, který umožňuje vyhledat 

nesplacené závazky ekonomických subjektů registrovaných v České republice 

prostřednictvím mezinárodního registru dlužníku. Zprostředkovává negativní a pozitivní 

údaje vedené v jednotlivých registrech, ze kterých čerpá data. Ceník tohoto systému je 

uveden níže: 

 tarif Kredit: Kreditní systém s cenou 50,- Kč za každé hledání 

v databázích CERD + 50,- Kč za každý vklad dlužníka,  

 tarif Basic: Přístup na 1 rok formou splátek 1500,- Kč/měsíc,  

 tarif Full: Přístup na 1 rok 10.000,- Kč/rok,  

 tarif Promo: Přístup na 1 rok 3.000,- Kč / 1 rok s povinností umístění 

loga CERD na své www stránky, 

 tarif Reciprocal: Přístup na 1 rok 2.000,- Kč s povinností vkladu všech 

dlužníků s platbou po splatnosti delší než 30 dní.169 

                                                 
168 MFCR [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz. 

http://www.justice.cz/
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Prověření bonity nového odběratele je možné také svěřit agentuře, která se na 

solventnost subjektů specializuje. Náklady však s nimi spojené však budou zcela určitě 

poměrně vysoké, neboť se jedná o služby vytvořené přímo zákazníkovi na míru. Lze tak 

očekávat větší ceny, než kdyby si společnost zakoupila přístup do centrálního registru 

dlužníků. 

Doporučila bych společnosti prověřovat bonitu nového klienta pomocí veřejného 

rejstříku Justice, serveru ARES a také pomocí Centrálního registru dlužníků. Díky 

takové prevenci před vznikem pohledávky může podnik předcházet vzniku faktur po 

splatnosti. 

 

4.1.1.2 Monitorování pohledávek 

Dalším úkolem při řízení odběratelských vtahů je vytvoření pravidelných kontrol 

pohledávek. Nastolit účetnímu či finančnímu oddělení pravidelné kontroly a urgování 

nezaplacených faktur. V počáteční řadě v řízení nezaplacených faktur je nutné zavést 

rozesílání urgence o pohledávkách po termínu splatnosti 7 dnů pomocí emailové 

schránky, kde by byl dlužník vyzván k její neprodlené úhradě. Při nereagování klienta je 

nutné urgování nezaplacené pohledávky po splatnosti 14 dnů pomocí telefonátu a 

následně zaslání písemných upomínek se snahou přimět dlužníka k zaplacení. 

Zasílání upomínek jednoznačně doporučuji a to především prostřednictvím 

České pošty doporučenou zásilkou do vlastních rukou odběratele. 

 

Zavedení monitorovacího systému 

U pravidelných odběratelů vypovídá o bonitě jeho platební morálka v minulosti, 

je proto nutné mít zavedený ve společnosti monitorující systém pohledávek, kde by byla 

zachována jejich platební historie. Pro účely sledování bonity jak stálých tak nových 

odběratelů a kontroly pohledávky bych doporučila zavedení účinného jednoduchého 

systému, který by byl provedený pomocí tabulkového editoru Microsoft Excel, případně 

vytvoření jednoduché databáze. Tento program by také zobrazoval dny po splatnosti 

k jednotlivým pohledávkám sloužící pro správu jak zasílání urgencí odběratelům tak 

smluvních pokut z prodlení nezaplacené částky.  

                                                                                                                                               
169 Centralniregistrdluzniku [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: 

http://www.centralniregistrdluzniku.cz/doc/pricelist.htm. 
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Na trhu je také dostupný softwarový informační systém SynopsIS, který 

zprostředkovává správu pohledávek. Jedná se o úkolový management, ve kterém jsou 

zaevidované veškeré pohledávky. Program automatický odesílá upomínky 

k pohledávkám po splatnosti a je napojený na řadu informačních databází ohledně 

bonity klienta. Jeho celková cena činí 40 800,-, při měsíčním nájmu je cena 2 120,-.170 

Dohled nad systémem a řízení pohledávek bych svěřila účetnímu oddělení. Díky 

systému by se podle mého názoru velmi vylepšilo řízení dodavatelsko-odběratelských 

vtahů ve společnosti, které by v budoucnu vedlo ke snížení počtu neuhrazených 

pohledávek.  

 

4.1.1.3 Poskytnutí skonta 

Jedním z nástrojů motivace zákazníka k placení před konečným datem 

stanoveným na faktuře, a tak k urychlení inkasa, je možnost nabídnou odběrateli skonto 

z hodnoty pohledávky. Dlužníkovi se tak nabízí možnost platit méně, než je jeho 

stanovený dluh a to tehdy, jestliže zaplatí dříve, než na konci svého úvěrového období. 

Při stanovení skonta platí zásada, aby se poskytnutí skonta nestalo pro prodávajícího 

ztrátové, kdy hodnota dodávky po odečtení skonta úročená náklady kapitálu, by se měla 

minimálně rovnat původní hodnotě dodávky.171 

 

Vzorec 24:Výpočet skonta 

𝐻𝐷𝑠 ∗ (1 + 𝑖𝑡) ≥ 𝐻𝐷 

Kde: 

HDS - hodnota dodávky snížená o skonto v Kč, 

HD - plná (fakturovaná) hodnota dodávky, 

it - náklady kapitálu přepočtené na délku poskytnutého skonta ve tvaru indexu, 

 

Hodnotu dodávky snížené o skonto lze zjistit podle vztahu: 

 

 

 

                                                 
170 Synopsis. Správa pohledávek [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: 

http://www.synopsis.cz/cenik/sprava-pohledavek. 
171 REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management, s. 71. 



94 

 

Vzorec 25: Hodnota dodávky snížená o skonto172 

𝐻𝐷𝑠 = 𝐻𝐷 ∗ (1 + 𝑖𝑠)173 

Kde: is – sazba skonta ve tvaru indexu kvantifikovaná podle vztahu: 

 

Vzorec 26: Sazba skonta  

 

 

Náklady kapitálu na délku poskytnutého skonta (it) pak označují přepočet na počet dnů 

(T), jenž uplyne mezi standardní dobou splatnosti a dále dobou pro využití skonta. 

 

Vzorec 27: Náklady kapitálu na délku skonta174 

𝑖𝑡 = 𝑖𝑘 ∗  
𝑇

360
 

kde: 

T - počet dnů, na které je poskytnuto skonto (T = DS – LS); 

DS - doba splatnosti obchodního úvěru ve dnech; 

LS - lhůta pro poskytnutí skonta; 

i - alternativní výnosová míra 

 

Časový horizont poskytnutí skonta: 

 

Vzorec 28: Časový horizont poskytnutí skonta175 

𝑇 =
360 ∗ 𝑖𝑠

𝑖𝑘 ∗ (1 − 𝑖𝑠)
 

Skonto pro zákazníky s dobou splatnosti 30 dní 

Poskytnutí skonta bych zvažovala při obchodním úvěru, který je poskytován 

zákazníkům při splatnosti faktury do 30 dní od vystavení faktury. Pokud by odběratel 

zaplatil částku do 15 dnů, dostane slevu x % ze základní ceny. Jestliže zaplatí až za 30 

dní, musí uhradit plnou částku. Jako alternativní zdroj financování uvažuji krátkodobý 

bankovní úvěr, u kterého se náklady kapitálu pohybují na úrovni 8,9 p.a. 

                                                 
172 REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management II. Díl, s.71 
173 Tamtéž. 
174 REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management II. Díl, s.71 
175 Tamtéž. 
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Průměrná hodnota dodávky v této kategorii je 115 000 Kč. 

115 000 × (1 − 𝑖𝑠) × (1 +
0,089

360
× 15) ≥ 115 000 

115 426,42 − 115 426,42𝑖𝑠 ≥ 115 000 

𝑖𝑠 ≤ 0,37% 

Platební podmínky by tedy byly zvoleny (0,37/15); (0/30). Je nutné provést 

kontrolu, zda skonto je pro podnik výhodné. 

115 000 × (1 − 0,0037) × (1 +
0,089

360
× 15) ≥ 115 000 

115 426,42 − 115 426,42𝑖𝑠 ≥ 115 000 

114 999,34 ≥ 115000 

 

Z výpočtu je patrné, že skonto je pro podnik nevýhodné. Pokud odběratel zaplatí 

obchodní úvěr do 15 dnů, dostal by slevu 0,37%, což by odpovídalo 425,50 Kč. 

Vzhledem k výše uvedenému výsledku a na základě konzultace s vedením firmy jsem 

dospěla k závěru, že uvedená sleva pro odběratele není dostatečnou motivací při platbě 

do 15 dnů. Doporučila bych nepřekročení sedmidenní lhůty poskytnutí obchodního 

úvěru, jelikož společnost obchoduje s nápoji a potravinami a v případě 30 denní lhůty 

splatnosti má odběratel po jejím uplynutí již s velkou pravděpodobností výrobky 

spotřebovány a je obtížné platit, za něco co již nemá. Týdenní splatnosti bude odběratel 

více motivovat k úhradě odebraného zboží po jeho dodání.  

Pokud si společnost není jistá, zda mu odběratel pohledávku včas zaplatí na 

základě předešlých zkušeností a již evidovaných faktur po splatnosti, mohla by stanovit 

platbu předem. Je zde však možné značné riziko, že odběratel přejde ke konkurenci. 

 

4.1.2 Pohledávky po splatnosti 

Pohledávky po splatnosti představují velký problém pro každý podnik. Podobně 

je tomu také v případě podniku Maneo s.r.o. Každá taková pohledávka je problémem, 

který musí podnik zavčasu řešit. K těmto problémům a chybám dochází především 

tehdy, když pohledávka není z nějakého důvodu standardně uhrazena a je třeba provádět 

některé ne úplně běžné operace.  
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 V této části je pozornost zaměřena na analýzu pohledávek po termínu splatnosti 

a to v oblastech, ve kterých společnost chybuje. Následně je provedeno doporučení 

vedoucí ke snížení počtu tohoto problému, kterého se společnost Maneo s.r.o. dotýká.  

 

4.1.2.1 Smluvní pokuta 

Společnost však nevyužívá aktivně možné způsoby zajištění svých pohledávek. 

K zajištění pohledávek od odběratelů využívá pouze formu smluvních pokut, a to jen 

výjimečně. V takovém případě je nutné mít uzavřenou rámcovou kupní smlouvu se 

všemi odběrateli, ve které budou přesně definovány podmínky splatnosti faktury a dále 

také sankce v podobě smluvní pokuty při neuhrazení faktury v nastaveném termínu. 

Podnik má nastavený způsob smluvních pokut ve všech svých obchodních smlouvách 

stejně, a to ve výši 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Z interních zdrojů 

společnosti vyplynulo, že za poslední 3 roky byl v této oblasti velmi pasivní a bohužel 

smluvních pokut vůbec nevyužil, přičemž o tomto faktu vypovídá tabulka č. 28. 

Navrhuji zavedení pokynu do interní směrnice společnosti, který uloží účetní či 

manažerům sledovat pohledávky po termínu splatnosti a stanovit povinnost rozesílání 

urgencí a sankčních pokut u odběratelů, které jsou v prodlení.  

 

Tabulka 28: Smluvní pokuty k pohledávkám 

Rok Suma smluvních pokut 

2008 24.579,50 Kč 

2009 18.573,20 Kč 

2010 16.199,60 Kč 

2011 10.983,10 Kč 

2012 0,00 Kč 

2013 0,00 Kč 

2014 0,00 Kč 

 

4.1.2.2 Soudní řízení pohledávek 

Značná část pohledávek po uplynutí splatnosti není vymáhána na základě 

řádného řízení a společnost tak může vytvořit pouze opravnou položku k pohledávkám 

do 200 000 Kč ve výši 20 % z celkové hodnoty. U společnosti bylo zjištěno, že 

pohledávky nežaluje z obavy, že dlužník není dostatečně bonitní a nebyl by schopen 
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pohledávku splácet. Exekuční řízení by v takovém případě nemuselo být zdařilé a 

podnik by tak musel sám uhradit náklady spojené se soudním řízením, aniž by se dočkal 

uspokojení své pohledávky. Pokud by náklady s řízením převyšovaly předpokládaný 

výnos, je výhodnější přejít k odpisu pohledávky. Obavy vedení společnosti jsou 

pochopitelné, avšak podnik by se měl zaměřit na analýzu bonity dlužníka. U dlužníků, u 

kterých by zjistil jejich kladnou platební schopnost, by měl zvážit možnost 

žalovatelnosti.  

Po využití všech druhů výzev k úhradě pohledávky dlužníka, doporučuji 

podniku zvýšit zájem rozhodnutí, na které pohledávky bude zahájeno soudní či rozhodčí 

řízení. Tímto využít možnost vytvoření opravné položky až do výše 100% hodnoty 

pohledávky po splatnosti dle § 8 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 

základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Takový aktivní způsob vymáhání 

pohledávek z obchodního styku přispěje nejen ke věrnějšímu zobrazení sledovaných 

skutečností, ale především k využití maximálně možné daňové optimalizace v této 

oblasti. 

Předcházející tabulky č. 29 porovnávají skutečnost, jak byla opravná položka 

vytvořena v porovnání s tím, jak by byla tvořena ke konci roku 2013, kdy by bylo u 

pohledávek zahájeno soudní, rozhodčí či správní řízení. V momentě by na nákladový 

účet 558 nevstoupila pouze hodnota 57 571,40 Kč, ale 127 191,15 Kč. Navýšení 

nákladového účtu by vedlo ke snížení daňového základu v roce 2013 Kč o 69 619 75 

Kč. 

 

Tabulka 29: Opravné položky skutečnost176 

Dlužník Splatnost 

Počet měsíců 

po 

splatnosti177 

Hodnota 

pohledávky 

v Kč 

Výše 

opravné 

položky 

Výše 

opravné 

položky  

v Kč 

ABC 14.1.2012  23 189.402,00 20% 37.880,40 

KLM 20.9.2012 15 53.485,00 20% 10.697,00 

XY 7.12.2012 12 44.970,00 20% 8.994,00 

CELKEM   287.857,00  57.571,40 

 

 

                                                 
176 Vlastní zpracování.  
177 Počet měsíců po splatnosti k 31. 12. 2012. 
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Tabulka 30: Opravné položky při soudním řízení k 31. 12. 2013178 

Dlužník Splatnost 

Počet měsíců 

po 

splatnosti179 

Hodnota 

pohledávky 

v Kč 

Výše 

opravné 

položky 

Výše 

opravné 

položky  

v Kč 

ABC 14.1.2012  23 189.402,00 50% 94.701,00 

KLM 20.9.2012 15 53.485,00 33% 17.650,05 

XY 7.12.2012 12 44.970,00 33% 14840,10 

CELKEM   287.857,00  127.191,15 

 

Dále si je nutné uvědomit, že 1. ledna 2014 došlo k novelizaci zákona o 

rezervách při tvorbě opravných položek k pohledávkám, která se vztahuje na 

neuhrazené pohledávky vzniklé po tomto datu. Není vyžadováno až na pohledávky nad 

200 000 Kč, aby se věřitel při vymáhání svých pohledávek řádně účastnil rozhodčího, 

soudního či správního řízení. V současné době je kromě splnění obecných podmínek 

důležité také vědět to, zda od sjednané doby splatnosti nepromlčené pohledávky 

uplynulo více než 18 nebo 36 měsíců. Pokud od doby splatnosti uplynulo více než 18 

měsíců, lze k takovým pohledávkám tvořit opravnou položku až do výše 50 % 

neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. Po uplynutí více než 36 měsíců je následně 

možné vytvořit opravnou položku až do výše 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky.  

 

4.1.2.3 Insolvenční řízení pohledávek  

Společnost dále neeviduje žádné pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení  

ani se této možnosti nikterak nevěnuje. V každém případě je nutné provést analýzu 

bonity dlužníka z veřejně přístupných zdrojů, a to alespoň u všech pohledávek, u 

kterých společnost eviduje délku 6 měsíců po splatnosti. Může tak zjistit, zda na 

dlužníka nebyl podán insolvenční návrh, zda není v likvidaci, exekučním řízení nebo 

jeho majetek nepodléhá zástavnímu právu. Je tak nutné zavést kontrolu v pravidelných 

intervalech, zda dlužník nevstoupil do insolvence. V takovém případě se naskytuje 

společnosti možnost přihlášení pohledávky k insolvenčnímu soudu. Tím pádem umožní 

vytvoření opravné položky ve výše 100% celkové hodnoty pohledávky, opět tak dojde 

k optimalizaci daňového základu. Společnost by se měla zaměřit na analýzu tvorby 

                                                 
178 Vlastní zpracování. 
179 Počet měsíců po splatnosti k 31. 12. 2012. 
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opravným položek k pohledávkám u podniků, které jsou v insolvenci, a to alespoň u 

pohledávek, kde jejich peněžní hodnota je více než 10 000 Kč.  

Doporučila bych zavedení do interní směrnice týkající se tvorby, použití a 

účtování opravných položek k pohledávkám, kde účetní jednotka bude věnovat 

pozornost možnosti přihlášení pohledávek k insolvenčním řízením. U pohledávek do 

hodnoty 10 000 Kč by analýza probíhala čtvrtletně, u pohledávek nad 10 000 Kč by 

k inventarizaci docházelo v pravidelných intervalech po 14 dnech. Pohledávky nad 100 

000 Kč by byly předány externímu právníkovi, jehož úkolem by bylo posouzení jejich 

žalovatelnosti a rozhodnutí o podání přihlášky k insolvenčnímu řízení. Hlavním cílem 

těchto postupů by bylo zvýšení počtu pohledávek, ke kterým by účetní jednotka mohla 

vytvořit až 100% opravné položky dle § 8 a 8a, zákona o rezervách. 

 

4.1.2.4 Vymáhací agentury 

Jako další z možností bych doporučila využití služeb specializovaných agentur, 

které zajišťují mimosoudní inkaso pohledávek. Výhodou je, že tyto agentury mají velké 

zkušenosti s řešením nedobytných pohledávek a mohou fundovaně poradit se systémem 

řízení pohledávek. Zajišťují telefonické a písemné upomínky, ale i osobní návštěvy. U 

notorických dlužníků můžou signály vyvolat pocit, že to skutečně dodavatel s úhradou 

faktury myslí vážně. Bohužel ani tento způsob neřeší všechny problémy a navíc přináší 

další náklad, neboť si agentury účtují fixní provizi procentní částku z inkasované 

pohledávky. 

V České republice poskytuje tyto služby mnoho agentur, avšak na svých 

webových stránkách ceník nezveřejňují, proto nemohu ohodnotit využívání inkasních 

agentur z ekonomického hlediska. Některé z nich garantují vyplacení odměny pouze 

v případě, že pohledávku od dlužníka vymůžou. Výhoda externí správy a inkasa 

pohledávek je právě hlavně ve zrychlení toku peněz a odstranění více práce, kterou 

upomínání a vymáhání způsobuje. 

 

4.1.2.5 Odprodej pohledávek před lhůtou splatnosti 

Za krajní řešení, jako nástroj pro řízení odběratelských pohledávek, bych 

zařadila prodej pohledávky. Na internetu lze dnes najít mnoho nabídek na odkup 
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pohledávek, přičemž nejznámější formou je převedení pohledávky faktoringové 

společnosti. Faktoring představuje faktorem prováděný odkup krátkodobých 

pohledávek splňující stanové podmínky. Obvykle doba splatnosti dané pohledávky není 

delší než 180 dní, není zajištěná a vznikla na základě obchodního úvěru.  

Náklady faktoringové společnosti se skládají většinou ze dvou častí, 

faktoringového poplatku za administraci spojenou s postoupením a správou pohledávek 

a úroku z čerpané částky. Faktoringový poplatek se běžně vypočítavá procentem 

z postoupené pohledávky, přičemž jeho výše závisí na několika podmínkách, jako je 

splatnost pohledávky, bonita odběratelů, pracnost inkasa a jiné.  

Zájemce si může vybrat faktoring mezi několika faktoringovými společnostmi, 

které v České republice působí. Mezi nejvýznamnější faktoringové společnosti se 

například řadí ČSOB Factoring, Bibby Financial Services, Erste Factoring, 

TRANSFINANCE D. S., Factoring, Factoring České spořitelny, Factoring KB, 

UniCredit Factoring, NLB Factoring, Transfinance a Raiffeisenbank. Stanovení ceny 

pro každou pohledávku je vždy individuální, přičemž společnosti mají  stanovena svá 

specifika a pravidla pro uzavření faktoringové smlouvy a od toho se odvíjí cena.  

Cenové podmínky nejsou u všech společností dostatečně transparentní a není 

jednoduché si udělat z dostupných informací úplnou představu, kolik ve skutečnosti 

zaplatíme. Faktoringové společnosti nabízí také doplňkové služby za paušální platbu, 

například vedení účtu pro elektronické postupování pohledávek zpoplatňuje ČSOB 

Factoring částkou 450 Kč měsíčně. 

Pro lepší ilustraci ceny faktoringu uvedu následující příklad factoringu České 

spořitelny. 

 

Fakturovaná částka:   1000 000,- 

Factoringový poplatek: 0,5% (průměrná cena) 

Doba splatnosti:  60 dnů 

Úrok za financování:  1M PRIBOR (0,25%)180 + 2,0% p.a. = 2,25 % p.a 

 

 

                                                 
180 CNB [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/prumerne_form.jsp. 
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Výpočet: 

Factoringový poplatek: 100 000,- Kč x 0,5 % = 500,- Kč 

Úrok z profinancování: 80 000,- Kč x 60/365 x 2,25 % = 296,- Kč 

 

Factoringová společnost fakturuje klientovi náklady ze služby 

500 Kč + 296 Kč = 796 Kč. Tedy celkový náklad kompletní factoringové služby 

představuje 0,79 % nominální hodnoty pohledávky. 

 

Využití faktoringu představuje pro společnost mnoho výhod a nevýhod. 

Postoupení pohledávky se většinou odběrateli oznamuje a to může vyvolat ztrátu důvěry 

a negativní dopad mezi vzájemným vztahem mezi obchodními partnery. Je nutné 

počítat s tím, že za postup pohledávky se uskutečňuje na základě poměrně vysokého 

diskontu. Prodej pohledávky je spíše řešením pro společnosti, které urgentně vyžadují 

hotovost a nemohou dále čekat na dobu uhrazení. Při postoupení pohledávky faktoringu 

obdrží společnost 70 - 90%  finančních prostředků z hodnoty pohledávky, což přispěje 

k navýšení likvidity podniku. Při využití tzv. bezregresivního faktoringu přebírá faktor 

veškerou povinnost nad pohledávkou a tím může dojít k úspoře administrativních 

nákladů při správě pohledávek. Je tedy nutné zvážit veškeré klady a zápory faktoringu. 

Dané společnosti bych zvolení faktoringu doporučovala v případě nedostatku 

hotovostních prostředků.  

 

4.1.2.6 Opravné položky k pohledávkám 

Společnost se snaží pohledávky po termínu splatnosti redukovat formou tvorby 

opravných položek k pohledávkám stanoveným zákonem. Z interní směrnice firmy bylo 

zjištěno, že společnost tvoří k řadě pohledávek po splatnosti, které splňují zákonné 

podmínky opravné položky ve výši 20 % z celkové hodnoty pohledávky, které jsou 

v hodnotě od 30 000 Kč do 200 tis. Kč. Zmiňovanou výši 20% tvoří ale také u 

některých pohledávek do 30 tis. Kč. V případě takových pohledávek, jejichž délka po 

splatnosti je déle než 12 měsíců, celková hodnota pohledávek vzniklá vůči stejnému 

dlužníkovi a nepřesáhne za období, za nějž se podává daňové přiznání, částku 30 000 

Kč, by účetní jednotka mohla uplatnit dle zákona o rezervách 100% opravné položky 
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k neuhrazené pohledávce. Tím by věrněji zobrazila sledované skutečnosti a 

optimalizovala daňový základ. 

Společnost dle interní směrnice pro tvorbu a účtování opravných položek a dle 

podrobené analýzy nevyužívá postupnou tvorbu opravných položek u pohledávek 

účastných soudního či rozhodčího řízení. Opravnou položku vytváří až, když již byla 

dovršena zákonná lhůta více než 36 měsíců na vytvoření 100% opravné položky. 

Vhodnějším postupem by však bylo vytvářet opravné položky postupně v jednotlivých 

letech při uplatňování příslušné části dle zákona o rezervách. Tím by opět účetní 

jednotka podávala věrnější obraz. 

Opravnou 20% položku k pohledávkám využívá u převážné většiny pohledávek 

po splatnosti, a to z toho důvodu, že většinu pohledávek tvoří právě pohledávky, u 

kterých nebylo vedeno soudní rozhodčí či správní řízení a tudíž k nim nemůže být 

vytvořena vyšší opravná položka. 

 

Tabulka 31: Opravné položky tvořené ve společnosti Maneo s.r.o. v 2013 

Položka 
Vytvoření opravné 

položky v Kč 

Zrušení opravné položky 

v Kč 

OP 100 % (soudní řízení) 198 540,00 16 726,00 

OP 80 %   (soudní řízení) 0,00 0,00 

OP 66 %   (soudní řízení) 0,00 0,00 

OP 50 %   (soudní řízení) 0,00 0,00 

OP 33%    (soudní řízení) 0,00 0,00 

OP 20 %    (soudní řízení) 0,00 0,00 

OP 100 % (do 30.000 Kč) 212 104,00 93 324,00 

OP 20 % 139 250,20 54 835,60 

CELKEM 549 894,20 164 885,60 

Zaúčtování 558 001/391.A 391.A/558 001 

 

 Zásadním doporučením pro danou společnost by byla oprava interní směrnice k 

vytváření opravných položek k pohledávkám. V první řadě do směrnice zavést, že 

účetní jednotka bude u všech pohledávek do 30 000 Kč, u nichž od konce termínu 

splatnosti uplynulo více než 12 měsíců a celková hodnota pohledávek vzniklá vůči 

témuž dlužníkovi, nepřesáhne za období, za nějž se podává daňové přiznání, částku 

30 000 Kč, bude vytvářet 100% opravné položky dle § 8c, zákona o rezervách. 
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K pohledávkám vzniklým do konce roku 2013, u nichž bylo zahájeno soudní či 

rozhodčí řízení, by dle návrhu nové směrnice byly tvořeny opravné položky 

k pohledávkám postupně v jednotlivých letech dle § 8a, ZoR.  

 do celkové výše 33 % hodnoty pohledávky, pokud od konce termínu splatnosti 

uplynulo více než 12 měsíců, 

  do výše 50 % hodnoty pohledávky, pokud od konce termínu splatnosti 

uplynulo více než 18 měsíců, 

 do výše 66 % hodnoty pohledávky, pokud od konce termínu splatnosti 

uplynulo více než 24 měsíců,  

 do výše 80 % hodnoty pohledávky, pokud od konce termínu splatnosti 

uplynulo více než 30 měsíců,  

 do výše 100 % hodnoty pohledávky, pokud od konce termínu splatnosti 

uplynulo více než 36 měsíců. 

 

K pohledávkám do 200 000 Kč vzniklým od 1. 1. 2014, u nichž nebylo zahájeno 

řádné účasti na rozhodčím, soudním či správním řízením, zavést do směrnice vytvoření 

opravných položek u pohledávek, u nichž uplynulo více než: 

 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. 

 

U pohledávek vyšší hodnoty než 200.000 Kč vzniklých po 1. 1. 2014 je možné 

tyto opravné položky vytvořit, pokud dojde k zahájení soudnímu či správnímu řízení. 

Ve zmíněných případech by nový způsob ovlivnil základ daně ve zdaňovacím 

období. Doporučuji společnosti, aby se při řízení pohledávek a tvorbě opravných 

položek řídila vždy platnou legislativou a využila tak všech možností, které zákonné 

podmínky připouští. Nikterak si nezjednodušovaly systém tvorby opravných položek, 

jelikož to by mohlo vést ke snížení daňově uznatelných nákladů a tím zvýšení 

výsledného základu daně a samotné daňové povinnosti. Jestliže se společnost bude 

opírat o zákony, povede k věrnějšímu zobrazení sledovaných skutečnosti.  

Mimo tvorby opravných položek k pohledávkám účetní jednotka provádí dle 

zákonem stanovených podmínek také daňový odpis pohledávek. V rámci inventarizace 
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pohledávek hlavní účetní provede vyhodnocení a stanovení případů, kdy je možné 

uplatnit daňově uznatelný odpis pohledávky dle § 24 odst. 2 písm. y) ZoD.  

 

4.2 Propagace společnosti 

Jelikož podniku poměrně kolísající tržby, doporučila bych zejména změnit 

podnikovou strategii, a to například marketingovou nebo produktovou. V následující 

části se především zaměřím okrajově na marketingovou strategii, kterou má společnost 

poměrně slabou. Podnik má za celou dobu své existence již stálé zákazníky a aktivně se 

nepodílí na oslovování nových budoucích odběratelů. Především pomocí rozjíždějícího 

se e-shopu a dodávky potravin přímo do domácností spotřebitelů by mohl oslovit nové 

zákazníky, a to především jednotlivce. Pokud se chce zaměřit na skupinu restaurací, 

hotelů a barů, doporučila bych orientovat se na reklamu v časopise určeném pro tento 

segment.  

 

4.2.1 Marketing 

Jak již jsem se zmínila, účinnou formou propagace je reklama v inzerci, která 

souvisí s oborem podnikání. Zvolila bych časopis a internetový magazín ze světa 

gastronomie Gastro & hotel profi revue, který přináší informace, rozhovory, inspiraci, 

nové trendy a zajímavosti z gastronomické scény a zaměřuje se pouze na obchodní 

vztahy typu B2B. Reklama v tomto časopise dokáže oslovit cílovou skupinu, a to přímo 

management a personál hotelů, restaurací, penzionů, kaváren a barů, kde by společnost 

mohla být potencionálním dodavatel potřebných surovin. Časopis vychází v českém 

jazyce, 6 krát ročně, jedná se tedy o dvouměsíčník.181 

Ceník za umístění reklamy v tomto tištěném časopise je v celku vyhovující. 

Doporučila bych umístění reklamy uvnitř časopisu přes 1/3 strany nebo přes ¼, jejichž 

rozložení a cenu vidíme na obrázku níže. Další formou marketingu využití společnosti 

Gastro & hotel profi je jejich zpravodaj rozesílaný až na 9000 emailových adres 

gastronomických zařízení, kde je uveřejněna zpráva s logem nebo fotografií inzerátu, 

její cena je přijatelná za 3.500 Kč. Dále je ještě možné umístění reklamy při rozměrech 

                                                 
181 Gastroahotel [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: 

http://www.gastroahotel.cz/informace/inzerce.aspx. 
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90 x 50mm na webu časopis G&H za cenu 3.200 Kč, která se dále odvíjí délky 

působnosti. 

 

Obrázek 4: Rozložení a cena reklamy v časopise182 

 
 

Z mého pohledu by tento druh propagace mohl podniku přinést nové zakázky a 

tak přispět ke zvyšování obratu podniku. Alespoň jedenkrát bych využila nabídku 

rozeslání zpravodajů pomocí emailu stávajícím odběratelům této inzerce. Reklamu v 

časopise nebo na internetu bych doporučila alespoň 2x do roka. 

Zacílení na skupinu jednotlivých spotřebitelů, a to především rozjíždějícího se 

rozvozu potravin přímo do domácností. V jihomoravském kraji žilo celkem 1 171 158 

obyvatel183 ke dni 30. 9. 2014. Pro firmu je také důležité zjištění, že v roce 2013 byl 

počítač a internet v 72 % domácností v kraji a tedy za 8 let se podíl zdvojnásobil.184 

Jedná se o poměrně velký počet osob, na které je možné se zacílit právě pomocí letáků. 

Letáky mohou mít jednoduchou formu, uvádějící pouze základní informace o firmě, 

sortimentu se sdělením důležitých kontaktů, pracovní době a nesporných výhodách 

objednávky.  

                                                 
182 Gastroahotel [online]. [cit. 2014-09-23]. Dostupné z: 

http://www.gastroahotel.cz/informace/inzerce.aspx. 
183 CZSO [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/demograficky_vyvoj_v_1_az_3_ctvrtleti_2014. 
184 CZSO [online]. [cit. 2014-09-23]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/pocitace_a_internet_v_domacnostech_2013. 
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Firma má možnost zasílat tištěné letáky nebo může využít jednak rozesílání 

informací e-mailem nebo prostřednictvím sociální sítě, např. Facebook, kde bude 

poskytovat akce, nabídky, soutěže a další atraktivní možnosti pro zákazníky. S ohledem 

na počet osob nemůže být do každé domácnosti rozeslán letáček. Pozornost bych 

zaměřila v okolních vesnicích, kde není taková široká nabídka supermarketů a 

obchodních domů a tím pádem i produktů jako ve větších městech.   

 Pokud by se firma zaměřila na letáky pro cca 20 000 domácností, zaplatila by 6 

737 Kč za náklad (20 000 ks) a tedy 0,34 Kč za kus. Při odběru 60 000 ks by se jednalo 

o částku 13 743 Kč za odběr a 0,23 Kč za kus. Jednalo by se o formát A5 (148 x 210 

mm), typ papíru: ofset (80g), barevnost líc: 4 barvy (plnobarevný tisk), barevnost rub: 4 

barvy (plnobarevný tisk) s nula počtem lomů.185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 Interprint [online]. [cit. 2014-09-23]. Dostupné z: http://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-tisku-

letaku. 
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ZÁVĚR 

 

Tématem diplomové práce byla problematika zhodnocení finanční situace 

vybrané společnosti a návrhy na její zlepšení. Práce se zaměřila na prozkoumání 

finanční situace mnou vybrané firmy, která se zabývá velkoobchodem potravin a nápojů 

Maneo s.r.o.  

Smyslem této práce bylo nejprve charakterizovat teoretické poznatky z odborné 

literatury týkající se finanční analýzy, metody a jednotlivé ukazatele sloužící pro 

hodnocení finanční situace společnosti. Teoretická část práce shrnula veškeré potřebné 

poznatky k vypracování praktické části práce, která již byla tvořena vlastní finanční 

analýzou aplikovanou na zvolenou firmu.  

Analytická část vycházela nejdříve z představení podniku, základních informací, 

předmětu podnikaní a jeho organizační struktury. Následně byla provedena podrobná 

analýza vnitřního prostředí a vnějšího prostředí podniku. Byla využita analýza 

makroprostředí SLEPT, která zahrnovala faktory politické, legislativní, ekonomické, 

sociální a kulturní, faktory technické a technologické, které značně ovlivňují působení 

společnosti. Následně byl proveden tzv. Porterův model, kde jsou jako potencionální 

konkurenční činitelé označeny substituty, odběratelé, dodavatelé, konkurenti a vstup 

nových konkurentů na trh. 

Hlavní část analytické části se věnovala analýze finančního zdraví společnosti 

od roku 2008 – 2013 za využití dat získaných z výročních zpráv podniku. Byla 

provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Následně 

byly použity rozdílové, poměrové ukazatelé a v návaznosti na to soustavy ukazatelů 

Index IN05 a Altmanův index, které dokážou vyjádřit celkovou finanční charakteristiku 

společnosti. Výsledky těchto jednotlivých ukazatelů byly okomentovány a srovnány 

s doporučenými průměry dle literatury, dostupné ukazatelé na serveru Ministerstva 

průmyslu a obchodu dle benchmarkingového diagnostického systému INFA 

s oborovým průměrem.  

Po provedení strategické a finanční analýzy byly shrnuty silné a slabé stránky 

společnosti, její příležitosti a hrozby. 

Závěr mé diplomové práce je věnován mým konkrétním postřehům a návrhům, 

které po jejich zavedení ve společnosti pomohou ke zvýšení efektivity. Na základě 
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zjištěných skutečností bylo shledáno, že společnost v současné době nemá správě 

nastavený systém pro řízení odběratelských vztahů, tvorbu, použití a účtování o 

opravných položkách k pohledávkám. Pro dosažení zlepšení byla určena doporučení a 

to především úpravou interní směrnice, při jejímž použití by mělo dojít k nápravě, které 

by vedlo k věrnějšímu zobrazení skutečností a využití daňové optimalizace.  

V poslední oblasti návrhové části práce jsem se zaměřila na marketingovou 

propagaci podniku. Společnost se aktivně nepodílí na hledání nových zákazníků, jak 

samostatných jedinců, tak na získání nových obchodních vztahů typu B2B. Při oslovení 

přímých spotřebitelů (jedinců) jsem byla velmi konkrétní a doporučila jsem do 

povědomí této kategorie zákazníků vstoupit pomocí reklamního letáku. V případě druhé 

cílové skupiny zákazníků jsem volila propagaci v inzerci zaměřenou především na 

segment restaurací, barů, hotelů a kaváren.  

Předpokládám, že získané výsledky na základě provedené finanční analýzy a 

návrhy na opatření ve zmíněných oblastech budou pro společnosti pozitivním přínosem 

a využije je tak při svých strategických rozhodnutích.  
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EU  Evropská unie   

HDP  Hrubý domácí produkt 

INFA   Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů 

Mil.  Milion 

ROA  Return On Assets - ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

ROE  Return On common Equity - rentabilita vlastního kapitálu 

ROI  Return On Investment - ukazatel rentability vloženého kapitálu 

ROS  Return on Sales 

Tis.  Tisíc 

WiFi  Wireless Fidelity, komunikační standard pro bezdrátový přenos dat 

ZoD  Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů 

ZoR  Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Rozvaha 

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12. (hodnoty netto) 

  AKTIVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
  Aktiva celkem 81 270 89 747 87 826 83 535 79 630 76 761 

B. Dlouhodobý majetek 41 443 45 614 44 743 42 727 40 713 39 614 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 14 581 571 346 138 0 

B.I.2

. 

Nehmotné výsledky výzkumu a 

vývoje 
0 0 0 0 0 0 

B.I.3

. 
Software 0 0 0 346 138 0 

B.I.4

. 
Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 

B.I.6

. 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 14 36 571 0 0 0 

B.I.7

. 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0 545 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 41 385 44 989 44 128 42 337 40 531 39 570 

B.II.

1. 
Pozemky 3 712 3 712 3 712 3 712 3 712 3 712 

B.II.

2. 
Stavby 17 819 34 370 33 719 33 177 31 889 30 601 

B.II.

3. 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
4 240 6 210 5 780 4 749 4 008 4 392 

B.II.

5. 
Dospělá zvířata a jejich skupiny 312 435 643 425 648 591 

B.II.

6. 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 0 0 0 0 0 

B.II.

7. 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
262 262 274 274 648 271 

B.II.

8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 
118 0 0 274 274 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 44 44 44 44 44 44 

B.III

.1. 
Podíly – ovládaná osoba 0 0 0 0 0 0 

B.III

.2. 

Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 
0 0 0 0 0 0 

B.III

.3. 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 
44 44 44 44 44 44 

B.III

.5. 
Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

B.III

.6. 

Pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek 
0 0 0 0 0 0 

c. oběžná aktiva 39 527 43 989 43 005 40 734 38 370 36 565 

C.I. Zásoby 21 262 25 805 26 539 26 190 26 162 23 557 

C.I.1

. 
Materiál 0 0 0 19 136 89 

C.I.2

. 
Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0   

C.I.4

. 

Mladá a ostatní zvířata a jejich 

skupiny 
770 805 690 760 520 450 
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C.I.5

. 
Zboží 20 492 25 000 25 849 25 411 25 506 23 018 

C.I.6

. 
Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 29 0 0 0 0 0 

C.II.

1. 
Pohledávky z obchodních  vztahů 0 0 0 0 0 0 

C.II.

2. 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

C.II.

5. 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 0 

C.II.

7. 
Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0 

C.II.

8. 
Odložená daňová pohledávka 29 0 0 0 0 0 

C.III

. 
Krátkodobé pohledávky 9 537 11 244 11 929 10 641 10 051 9 199 

C.III

.1. 
Pohledávky z obchodních  vztahů 6 990 7 586 9 373 8 671 8 874 7 888 

C.III

.2. 

Pohledávky – ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 0 0 0 0 0 

C.III

.6. 
Stát – daňové pohledávky 1 123 2 815 1 562 957 265 215 

C.III

.7. 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 922 365 230 555 808 974 

C.III

.8. 
Dohadné účty aktivní 502 424 376 434 0 0 

C.III

.9. 
Jiné pohledávky 0 54 24 24 104 122 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 8 699 6 940 4 537 3 903 2 157 3 809 

C.IV

.1. 
Peníze 8 607 6 940 4 537 3 621 2 170 3 630 

C.IV

.2. 
Účty v bankách 92 0 0 282 17 179 

C.IV

.3. 
Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

D. i. časové rozlišení 300 144 78 74 547 582 
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  PASIVA 2008 2008 2010 2011 2012 2013 

  Pasiva celkem 81 270 89 747 87 826 83 535 79 630 76 761 

a. Vlastní kapitál 25 315 27 785 28 803 31 703 34 682 37 305 

A.I. Základní kapitál 100 100 100 100 100 100 

A.I.1. Základní kapitál 100 100 100 100 100 100 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků 
0 0 0 0 0 0 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
3 188 3 188 3 187 3 187 3 187 3 187 

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný 

fond 
495 495 494 494 494 494 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 2 693 2 693 2 693 2 693 2 693 2 693 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých 

let 
16 409 22 029 24 497 25 515 28 416 31 398 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 16 409 22 029 24 497 25 515 28 416 31 398 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+ – ) 
5 618 2 468 1 019 2 901 2 979 2 620 

B. cizí zdroje 55 955 61 962 59 023 51 165 44 679 35 633 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0 0 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních 

právních předpisů 
0 0 0 0 0 0 

B.I.4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 220 222 204 208 250 

B.II.1. Závazky z obchodních  vztahů 0 0 0 0 0 0 

B.II.10. Odložený daňový závazek 0 0 222 204 208 250 

B.III. Krátkodobé závazky 33 817 36 677 35 359 32 604 28 506 23 657 

B.III.1. Závazky z obchodních  vztahů 12 579 16 937 17 115 12 871 9 238 10 556 

B.III.4. Závazkyke společníkům, člénum 

družstva a účastníkům sdružení 
19 963 18 425 17 326 16 375 14 635 11 897 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 399 350 344 345 376 435 

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění 
221 192 207 214 226 252 

B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 17 0 0 320 514 510 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 1 0 0 0 7 0 

B.III.10

. 
Dohadné účty pasivní 578 669 361 2 438 3 471 0 

B.III.11

. 
Jiné závazky 59 104 6 41 39 7 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 22 138 25 065 23 442 18 357 15 965 11 726 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 17 357 15 965 11 726 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 22 138 25 065 23 442 1 000 0 0 

c. i. časové rozlišení 0 0 0 667 269 3 823 

C.I.1. Výdaje příštích období 0 0 0 667 269 3 823 

C.I.2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 0 
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Příloha 2: Výsledovka 

Výsledovka v plném rozsahu k 31.12. 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 
I. Tržby za prodej zboží 226 134 206 669 209 777 213 558 204 587 205 261 

A. Náklady vynaložené na prodané 

zboží 195 837 177 510 181 406 184 370 175 986 176 479 

+ obchodní marže 30297 29159 28371 29188 28601 28782 

II. Výkony 298 520 856 712 382 363 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 118 170 721 642 222 283 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 180 350 135 70 160 80 

II.3. Aktivace 0 0 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba 13 605 15 532 15 355 14 243 13 814 13 134 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 4 198 4 774 4 651 4 732 4 186 4 619 

B.2. Služby 9 407 10 758 10 704 9 511 9 628 8 515 

+ přidaná hodnota 16 990 14 147 13 872 15 657 15 169 16 011 

C. Osobní náklady 7 590 7 742 7 913 7 887 7 877 8 797 

C.1. Mzdové náklady 5 628 5 904 5 898 5 889 5 850 6 509 

C.2. Odměny členům společnosti a 

družstva 0 0 0 0 0 0 

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 1 943 1 837 2 015 1 982 1 979 2 230 

C.4. Sociální náklady 19 1 0 16 48 58 

D. Daně a poplatky 134 147 263 297 195 192 

E. Odpisy dl. nehm. a hmotného 

majetku 2 590 3 019 4 043 3 967 3 401 3 355 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 184 345 42 795 28 13 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku 183 333 38 791 23 8 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 1 12 4 4 5 5 

F. Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 9 129 0 262 25 68 

F.1. Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 9 129 0 262 25 68 

F.2. Prodaný materiál 0 0 0 0 0 0 

G. Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 8 611 12 809 397 601 

IV. Ostatní provozní výnosy 2 534 2 137 1 673 2 048 2 122 1 973 

H. Ostatní provozní náklady 889 461 829 616 832 1 011 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 

* provozní výsledek hospodaření 8 488 4 520 2 527 4 662 4 592 3 973 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 0 0 0 0 0 0 

VII.1

. 

Výnosy z podílů v ovládaných 

osobách a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 0 0 0 0 0 0 
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VII.3

. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 0 0 0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 0 0 0 0 6 0 

N. Nákladové úroky 1 024 1 160 1 049 834 539 366 

XI. Ostatní finanční výnosy 0 1 0 0 0 2 

O. Ostatní finanční náklady 107 132 112 181 223 224 

* Finanční výsledek hospodaření -1 131 -1 291 -1 161 -1 015 -762 -588 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 634 838 347 746 851 765 

Q 1. – splatná 53 589 345 765 850 723 

Q 2. – odložená 0 249 2 -19 1 42 

** výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 5 723 2 391 1 366 2 901 2 979 2 620 

  Mimořádné výnosy 0 77 0 1 0 0 

R. Mimořádné náklady 53 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 105 77 0 1 0 0 

*** výsledek hospodaření za účetní 

období (+/–) 5 618 2 468 1 019 2 901 2 979 2 620 

**** výsledek hospodaření před 

zdaněním 7 305 3 306 1 366 3 647 3 830 3 385 


