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ABSTRAKT 

Hlavním cílem diplomové práce je sestavení dlouhodobého finančního plánu na tři 

roky: 2014, 2015 a 2016. Pro zpracování byla vybrána společnost PLASTY-KO, s. r. o., 

která sídlí v obci Kobylí. Je zde zpracován podrobný rozbor z pohledu vnějšího 

a vnitřního prostředí jmenované společnosti. Výsledky použitých metod pro zpracování 

analýzy dále slouží jako podklad pro stěžejní návrhovou část. Ta se upíná na splnění 

hlavního cíle. 

 

ABSTRACT 

Main goal of the diploma thesis is a composition of a long-term financial plan for three 

years: 2014, 2015 and 2016. Processing company was chosen PLASTY-KO, s. r. o. 

located in Kobylí. There is a detailed analysis from the outside and also inside of 

surroundings of the company. Results of methods for processing the analysis are also 

used as groundwork for a crucial suggestion part of the thesis. This one is focused on a 

fulfilment of a main goal. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Finanční řízení, finanční cíl, finanční plán, finanční ekonomická analýza, finanční 

kontrola. 

 

KEY WORDS 

Financial management, financial goal, financial plan, financial economic analysis, 

financial control.  
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ÚVOD 

V současné době existuje na trhu velké množství společností, které se zabývají výrobou 

a prodejem plastových výrobků, z čehož vyplývá, že je i v tomto odvětví velmi silná 

konkurence. Vlastníci a případně manažeři všech společností musí tedy využívat 

nejrůznější opatření, aby se dokázali odlišit, udrželi dobré postavení na trhu, případně si 

budovali lepší pozici a neustále rostli. Již zmíněná opatření se týkají různých oblastí, lze 

sem zahrnout například problematiku sortimentu výrobního programu či poskytování 

služeb, cenové strategie, reklamy, apod. 

 

Další sférou, na kterou by se měla společnost zaměřovat ve svém vlastním zájmu, je 

analýza finanční situace. Z účetních výkazů a vnitropodnikových dat lze získávat cenné 

informace o jejím celkovém hospodaření a dočasném vývoji. Pokud je v dané 

společnosti na základě těchto dat sestaven finanční plán, pak lze předejít nepříznivým 

událostem a rizikům. A právě na problematiku dlouhodobého finančního plánu se 

zaměřuje diplomová práce. 

 

Společnost PLASTY-KO, s. r. o. se komplexně nevěnuje strategickému plánování ani 

následnému systematickému sestavování finančního plánu. Tato skutečnost je jedním 

z důvodů výběru tématu diplomové práce a jmenované společnosti pro její zpracování. 

Díky analytické části jednatelé společnosti získají lepší přehled o současné situaci 

především v rámci finanční analýzy. Nejpřínosnější je ovšem návrhová část, kde jsou 

sestaveny tři varianty dlouhodobého finančního plánu. 

 

Diplomová práce je rozdělena na čtyři kapitoly – cíl práce a metody zpracování, 

teoretická východiska práce, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení. První 

kapitola popisuje vytyčený cíl a metody, které jsou použity pro jeho dosažení. Ve druhé 

kapitole práce jsou sesbírány všechny potřebné teoretické podklady, které jsou 

zohledněny v praktické části. 

 

Ve třetí, tedy analytické části, je nejdříve společnost představena a dále zkoumána 

z pohledu vnějšího prostředí, vnitřního prostředí a dále pomocí finanční analýzy. Pro 
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přehled o úspěšnosti společnosti jsou výsledky jednotlivých finančních ukazatelů 

srovnány s výsledky konkurenčních společností a hodnotami oborových průměrů. 

Celkový souhrn zjištěných faktů je uveden v kapitole 3.5 pomocí SWOT analýzy. 

 

Čtvrtá část diplomové práce je návrhová. Je zde sestaven dlouhodobý finanční plán, na 

nějž je nahlíženo ze tří úhlů – realistického, optimistického a pesimistického. Po tomto 

důležitém kroku následuje opět finanční analýza, která se zaměřuje hlavně na předchozí 

nedostatky. Zdrojovými údaji jsou tentokrát informace plynoucí z nově naplánovaných 

finančních výkazů. Právě díky této části bude zjištěno a vyhodnoceno, zda byly původní 

cíle dosaženy. 

 

V závěru čtvrté kapitoly práce se nachází porovnání a hlavně vyvození závěrů 

jednotlivých plánovaných variant. Následuje vyhodnocení dopadu na hospodaření 

pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Pro variantu, která je v budoucnu 

s nejvyšší pravděpodobností očekávána, je dále zpracována i analýza rizik.  
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1 CÍL PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Pro výrobní společnosti je s neustále rostoucí konkurencí potřebné využívat strategické 

plánování pro zajištění plynulého chodu jednotlivých vnitropodnikových procesů. 

Pomocí jednotlivých podnikových plánů je vhodné dále do budoucna plánovat 

i základní finanční veličiny -  tržby, náklady, VH, kapitálovou strukturu, vývoj majetku 

apod., které jsou uspořádány ve finančních výkazech. Díky předběžným datům je 

možné činit opatření za účelem dosahování lepších výsledků a současně se vyvarovat 

hrozícím rizikům. 

1.1 Vymezení problému 

Vzhledem k tomu, že vybraná společnost PLASTY-KO, s. r. o. se dosud nevěnovala 

v plné míře strategickému a navazujícímu finančnímu plánování, byla zvolena pro 

zpracování diplomové práce s tématem dlouhodobého finančního plánu. Hlavním 

předmětem podnikání vybrané společnosti je výroba plastových výrobků formou 

vstřikováním plastů a jejich prodej. Dlouhodobý finanční plán se vztahuje na období 

2014-2016. Podle naplánovaných informací může společnost řídit a také kontrolovat 

chod společnosti v následujících letech, což může být pro jednatele společnosti velmi 

přínosné. 

1.2 Stanovení cílů 

Cíle, kterých má být dosaženo, jsou zde rozděleny na cíl hlavní a dílčí cíle. 

Zpracováním praktické části bude postupnými kroky pomocí plnění dílčích cílů 

dosaženo cíle hlavního.  

 

Již zmiňovaným hlavním cílem práce je na základě předcházející podrobné analýzy 

navrhnout tři varianty dlouhodobého finančního plánu pro společnost PLASTY-KO, 

s. r. o. – optimistickou, realistickou a pesimistickou. Součástí tohoto cíle je vyvození 

závěrů a doporučení pro úspěšnou aplikaci ve společnosti. Jak již bylo uvedeno výše, 

dlouhodobý finanční plán se vztahuje na roky 2014, 2015 a 2016. Rok 2014 se zpětně 

plánuje proto, že v současné dobře nejsou ještě dostupné zpracované finanční výkazy 
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o dosažených výsledcích v tomto roce. Podrobná analýza současného stavu se zaměřuje 

na vnější i vnitřní prostředí společnosti a její vyhodnocení. 

 

Diplomová práce obsahuje čtyři podstatné dílčí cíle, a sice: 

 sběr teoretických východisek, 

 analýzu vnějšího i vnitřního prostředí společnosti, 

 sestavení dlouhodobého finančního plánu spolu s posouzením relevantnosti 

jednotlivých návrhů, 

 vlastní doporučení do budoucna v oblasti strategického a finančního plánování. 

1.3 Postup zpracování práce 

V druhé kapitole je věnována pozornost teoretickým východiskům, která jsou důležitá 

pro navazující části práce. Jsou zde vysvětlena a ujasněna důležitá fakta, která se týkají 

finančního řízení, finančního plánování a finanční kontroly. 

 

Do praktické části spadá zhodnocení prozkoumané současné situace a dlouhodobé 

finanční plánování. V analytické části je pomocí několika metod probádané vnější 

i vnitřní prostředí společnosti, na které navazuje vyhodnocení zjištěných poznatků. 

Jednotlivé kroky analytické části postupně podávají potřebné informace pro navazující 

čtvrtou kapitolu. Jedná se o výsledky dílčích rozborů týkajících se společnosti 

PLASTY-KO, s. r. o. a jejího okolí. Jak již bylo zmíněno, tyto výsledky jsou dále 

použity pro sestavení dlouhodobého finančního plánu. Za jednotlivé potřebné kroky 

v analytické části jsou považovány následující: 

 prozkoumání vnějšího okolí firmy pomocí SLEPT analýzy, 

 zjištění dočasného vývoje oboru, na který se analyzovaná společnost specializuje, 

 definování dodavatelů, odběratelů, konkurenčních společností, substitučních 

a komplementárních produktů, 

 prozkoumání vnitřního prostředí firmy pomocí modelu 7S, 

 provedení finanční analýzy (analýza absolutních ukazatelů a výpočet poměrových 

a rozdílových ukazatelů), 

 porovnání analyzované společnosti se třemi konkurenty s použitím Spider analýzy, 
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 shrnutí předchozích analýz pomocí SWOT analýzy, která popisuje silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby. 

 

V konečné fázi je vypracována poslední, tedy návrhová část práce. Dlouhodobý 

finanční plán se vztahuje na tři roky (2014, 2015, 2016) a je vypracován ve třech 

variantách (optimistické, realistické a pesimistické). 

 

Při zpracování diplomové práce bylo postupně využíváno několik metod, jedná se 

konkrétně o následující: 

 vybrané metody strategické analýzy (v analytické části – zkoumání samotné 

společnosti a jejího vnějšího okolí), 

 vybrané metody finanční analýzy (součást strategické analýzy – výpočet vybraných 

ukazatelů), 

 vybrané metody finančního plánování (v návrhové části – stanovení jednotlivých 

variant finančního plánu), 

 elementární matematické metody (součást finanční analýzy a dlouhodobého 

finančního plánování), 

 logické (analýza, syntéza, porovnání – souvisí se všemi dílčími částmi diplomové 

práce). 

 

Analýzou v rámci logických metod je myšleno zkoumání odborných literárních zdrojů 

a sběr potřebných teoretických východisek. V analytické části bylo využito porovnávání 

výsledků finanční analýzy s hodnotami ukazatelů u konkurenčních společností 

a oborovými průměry. Poslední logická metoda – syntéza – byla použita v návrhové 

části diplomové práce, a sice v souvislosti s tvorbou jednotlivých variant podnikového 

dlouhodobého finančního plánu. 

 

Kromě výše uvedeného bylo nutné získat velké množství vnitropodnikových informací, 

které poskytla přímo jednatelka společnosti. Komunikace probíhala pomocí občasných 

schůzek, elektronické pošty a telefonátů. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretické poznatky jsou důležité pro objasnění základních pojmů a konceptů, které se 

budou nadále využívat i v praktické části práce. Zde jsou popsány všechny souvislosti 

s finančním plánováním. 

2.1 Strategické a finanční řízení 

Strategické a finanční řízení jsou vzájemně propojeny a v podstatě finanční navazuje na 

strategické. Aby byl podnik odolný, dokázal se dobře postavit předvídatelným změnám 

a měl přehled o svém pravděpodobném budoucím vývoji, měl by obojí řízení 

uplatňovat. 

2.1.1 Strategické řízení 

Strategické řízení zahrnuje různé aktivity, které se týkají poslání společnosti, jejich 

dlouhodobých cílů, disponibilních zdrojů apod. Týká se také vztahu mezi společností 

a prostředím, ve kterém se společnost nachází. Strategická činnost bývá prováděna top 

managementem nebo vlastníky společnosti. Je-li ve společnosti uplatňována, pak je 

možné předvídat měnící se podmínky vnějšího prostředí a tyto podniky jsou ve srovnání 

s ostatními více efektivní. Existují ovšem i výjimečné podniky, které strategické řízení 

neuplatňují, a přesto prosperují. Nevýhoda je však v tom, že se podmínky mění velmi 

rychle a plánování je spíše krátkodobé. Řešení případných problémů v oblasti 

strategického řízení zdokonaluje řídící pracovníky.  

 

Z výše uvedeného plyne, že by se finanční manažer měl podílet kromě plánování 

krátkodobých a dlouhodobých finančních plánů, také na tvorbě strategie podniku. 

Základním východiskem bývá  maximalizace hodnoty pro vlastníky, a proto je 

pozornost věnována zvyšování hodnoty podniku nebo míře návratnosti investic. 

Hodnota pro zákazníka pak tvoří konkurenční výhodu dané společnosti. Na této hodnotě 

se podílí hlavní a podpůrné činnosti uvedené v následujícím obrázku (4), (5),(26). 
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Obrázek 2.1 Hodnotový řetězec (26, str. 110) 

2.1.2 Finanční řízení 

Finanční řízení představuje regulaci peněžních a kapitálových toků s cílem 

maximalizovat tržní hodnotu podniku a také předejití ohrožení následujícího trvání 

podniku. Zmíněné peněžní toky jsou příjmy a výdaje peněžních prostředků a bývají 

zachycovány ve výkazu cash flow. Oproti tomu kapitálové toky (funds flow) jsou 

přírůstky a úbytky peněžních prostředků. Pohyb obou popsaných finančních prostředků 

definují finance podniku (1). 

 

V podstatě se finančním řízením rozumí ,,subjektivní ekonomická činnost, zabývající se 

získáváním potřebného množství peněž a kapitálu z různých finančních zdrojů 

(financování), alokací peněz do různých forem nepeněžního majetku (investování) 

a rozdělování zisku (dividendová politika) s cílem maximalizace tržní hodnoty majetku 

firmy“ (1, str. 239). 

 

Ve finančním řízení se přijímají rozhodnutí trojího typu – do čeho investovat, tedy jaká 

má být ideální struktura aktiv; z čeho investovat, tedy jaká má být ideální struktura 

finančních zdrojů; kolik vyplatit na podílech na zisku (2). 

2.2 Cíle a finanční strategie společnosti 

Společnost si volí své cíle, kterých se snaží dosáhnout. Soubor těchto vytyčených cílů, 

rozhodovacích kritérií a pravidel, lze nazvat finanční strategií, a ta je základem 
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finančního plánování. Zde jsou tedy popsány poznatky o stanovování cílů a následně 

o finanční strategii. 

2.2.1 Stanovení cílů v oblasti finančního řízení společnosti 

Cíle jsou jasně stanovené žádoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout. Při jejich 

stanovování by měla být dodržena základní pravidla: 

 provázanost hlavních finančních cílů s ostatními záměry společnosti, které jsou 

nefinanční (patří sem například cenové, marketingové nebo personální), 

 reálná dosažitelnost stanovených cílů (je nutné zohledňovat vývoj vnějšího prostředí 

nebo například fázi životního cyklu podniku), 

 kontrolovatelnost (nezařazovat mezi finanční cíle takové, jejichž vyhodnocení je 

komplikované). 

 

Při formulaci cílů je nutné si také uvědomit, co je obsahem cíle (čeho má být dosaženo), 

jaký je rozsah cíle (jeho přesná kvantifikace), na jakou cílovou oblast se zaměřuje (např. 

tržby určitého typu produktů) a jaká je cílová lhůta (3). 

 

Mezi nejčastější podnikové cíle se řadí maximalizace tržeb, dosažení daného tržního 

podílu, dosažení určité výše zisku atd. Na níže uvedeném obrázku jsou hierarchicky 

uspořádané podnikové cíle. Vždy ovšem nemusí být definovány stejně. Například 

maximalizace interních finančních zdrojů může být zaměněna za maximalizaci zisku, 

provozních peněžních toků nebo neustálého zvyšování rentability kapitálu. Podstatou je, 

aby byly jednotlivé cíle vymezovány tak, aby vedly k naplňování základního cíle (2). 
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2.2.2 Finanční strategie 

Finanční strategie je důležitá pro tvorbu finančního plánu, protože ovlivňuje podstatné 

aspekty. Jedná se o kapitálovou strukturu společnosti a míru zadlužení, možnosti získání 

kapitálu za účelem dosažení zvolené kapitálové struktury, velikost pracovního kapitálu, 

dividendovou politiku, způsoby využití volných peněžních prostředků a výběr kritérií 

pro hodnocení investičních projektů (4). 

 

Finanční strategie má několik základních složek (politik). Dluhová politika má zajistit 

finanční potřeby pro realizaci běžné nebo investiční činnosti z externích zdrojů. 

Současně má udržet optimální poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Běžně je 

ovlivňována vnějšími i vnitřními faktory. Mezi vnější patří výše úrokových sazeb, 

inflační riziko nebo aktuální fáze ekonomického vývoje. Vnitřní je pak například bonita 

podniku, která je důležitá pro úvěruschopnost. Rozhoduje se zde o preferované 

koncepci optimální kapitálové struktury (koncepce klasická, kompromisní a koncepce 

hierarchického pořádku zdrojů podniku), celkové zadluženosti, podílu dlouhodobých 

zdrojů v kapitálové struktuře, strategii provozního financování a o preferovaných 

instrumentech. 

 

Úvěrová politika se stará o obchodní oblast, to znamená, že se jedná o poskytování 

úvěrů odběratelům. Je úzce spojena s politikou dluhovou a likviditní. V případě úvěrové 

Obrázek 2.2 Hierarchie podnikových cílů (2, str. 20) 
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politiky se činí rozhodnutí o preferované úvěrové strategií (expanzivní nebo 

konzervativní), úvěrových limitech, způsobech jištění a době splatnosti. 

 

Likviditiní politika zajišťuje požadovanou míru platební schopnosti, a to jak 

krátkodobé, tak i dlouhodobé. Její obsah bývá většinou předurčen politikou účetní, 

dluhovou a úvěrovou. Lze říci, že se velmi často mění, protože na ni působí vnější 

prostředí podniku. Základní rozhodování se týká strategie peněžních zůstatků 

(konzervativní, agresivní a umírněná). 

 

Daňová politika je především tvořena obchodně právními, daňovými a odvodovými 

předpisy. Jejím cílem je co největší daňová optimalizace, při které je využito legálních 

možností k minimalizaci základu daně a tím i daňových a odvodových povinností. 

Zmíněnými možnostmi, tedy prostředky optimalizace, jsou daňové úspory, slevy, 

výhody, apod. 

 

Politika nakládání s výsledkem hospodaření (dividendová politika) především 

rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření (dále VH) za účetní období po zdanění. 

U právnických osob je možné v případě nakládání se ziskem postupovat takto: nejdříve 

vyplatit podíly společníkům, dále převést VH do fondů ze zisku, následně zvýšit 

základní kapitál a nakonec převést VH do dalších let. Bohužel může nastat i situace, že 

společnost vykazuje ztrátu. V tom případě se uhradí: nejdříve z osobních prostředků 

společníků, dále z fondů ze zisku nebo z ostatních kapitálových fondů, následně 

z nerozděleného zisku minulých let a poslední možnost je převodem na účet 

nerozdělené ztráty minulých let. Základní rozhodování u dividendové politiky je 

o použití zisku k výplatě podílů na zisku, zadržení zisku v oblasti vlastního kapitálu, 

kombinaci dvou předchozích alternativ a v případě vykazované ztráty se jedná 

o rozhodování o její úhradě. 
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Účetní politika, jak již plyne z názvu, představuje účetnictví podniku. To slouží 

k informování vnějších (společníci, obchodní partneři, státní orgány) i vnitřních 

uživatelů (management podniku). Pod podnikové účetnictví spadá účetnictví finanční 

a manažerské, které mezi sebou mají určitou vazbu. Pro doplnění různých potřebných 

informací je důležité také účetnictví vnitropodnikové. Vazby a vztahy mezi nimi jsou 

uvedeny na následujícím obrázku (3). 

 

 

 

2.3 Finanční plánování 

Pro finanční řízení je klíčovou činností plánování kapitálových toků. Ovšem na rozdíl 

od finančního účetnictví nejsou pro finanční plánování vydány závazné formuláře a ani 

Obrázek 2.3 Možnosti rozdělení VH (3, str. 105) 

Obrázek 2.4 Struktura podnikového účetnictví (3, str. 107) 
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nejsou stanoveny závazné postupy, které je nutné dodržovat. Proto je důležité dokázat 

vhodně odůvodnit sestavení finančního plánu. 

 

Finanční plán je pro vlastníky společnosti důležitý, protože je v podstatě stanoven 

i určitý finanční cíl. Konkrétním cílem bývá u většiny společností určitá výše zisku před 

zdaněním. Není-li tohoto cíle dosaženo, pak se společnost drží alespoň určitého směru, 

který je vhodný a bude se snažit se tomuto cíli co nejvíce přiblížit. 

 

Naplánování jednotlivých položek společně dokáže omezit finanční riziko. Převážně se 

využívají dlouhodobé finanční plány, které mohou být doplněny krátkodobými. Plánuje 

se pomocí průhledných výpočtů a jednotlivé položky jsou uspořádány ve struktuře 

a formě účetních výkazů.  

 

Komplexní finanční plán obsahuje výkaz zisku a ztráty, rozvahu a výkaz o peněžních 

tocích. Informace vstupující do plánování jednotlivých výkazů se týkají rozhodování 

o investicích a dlouhodobého financování. Důležitá je i prognóza prodeje. Celkový 

finanční plán se hodnotí pomocí kritérií finanční analýzy a vždy je součástí 

podnikového plánu. Podnikový plán dále zahrnuje jiné dílčí plány, jako je například 

marketingový, výrobní, apod. (1). 

 

Pro sestavení finančního plánu je potřebné získat velké množství informací, které 

podnik čerpá jak z vnitřních (převážně účetní informace), tak i z vnějších zdrojů. Jak již 

bylo uvedeno výše, v případě finančního plánování je důležité stanovit finanční cíle 

a především určit prostředky, jak těchto cílů dosáhnout. Finanční plánování by mělo 

zajistit budoucí finanční zdraví a dlouhodobou stabilitu společnosti. Rozhoduje také 

o způsobu financování (investic, běžné činnosti), o investování kapitálu a o peněžním 

hospodaření. 

 

Aby bylo finanční plánování efektivní, měly by být splněny tři základní požadavky, 

a sice prognózování, nalezení optimálního finančního plánu a aktualizace finančního 

plánu. 
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Dle publikace Manažerské finance od Kislingerové je kromě jednotlivých výkazů ve 

finančním plánu část určená kapitálovým výdajům. Dále by měl finanční plán 

obsahovat i komentář – odůvodnění, proč jsou dané investice nutné a čeho lze s jejich 

pomocí dosáhnout. Následuje textová část (výsledek diskuse mezi manažery a vlastníky 

podniku) s informacemi týkající se výzkumu a vývoje, opatření ke zvýšení produktivity, 

marketingu nově vyráběných výrobků nebo například cenová strategie (5). 

 

Finanční plánovač neboli osoba, která má za úkol sestavit finanční plán, by měl 

postupovat v několika krocích, které na sebe navazují. Jedná se o následující: 

1) stanovení metody plánování, plánového horizontu a velikost jednoho plánového 

období, 

2) sesbírání potřebných data z účetnictví, makroekonomických prognóz, atd., 

3) provedení finanční analýzy a její vyhodnocení, 

4) sestavení finančního plánu, 

5) kontrola plnění sestaveného plánu. 

2.3.1 Zásady finančního plánování 

Dodržování šesti zásad finančního plánování má velký vliv na reálnost finančního 

plánu. Zásada systematičnosti předpokládá sledování základního stanoveného cíle. 

Zásada úplnosti vyžaduje zahrnutí všech činností a faktorů do procesu plánování. 

Zásada přehlednosti má zajistit jednoduchou operativnost s plánem pro každého, kdo 

s ním přijde do styku. Zásada periodičnosti spočívá v sestavování finančního plánu 

v pravidelných časových intervalech. Zásada pružnosti znamená možnost aktualizace 

plánových hodnot ještě před uplynutím plánovaného období. Zásada klouzavosti říká, 

že nový finanční plán má částečně překrývat předchozí, což je znázorněno na 

následujícím obrázku (2). 
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2.3.2 Metody finančního plánování 

Regresní metoda se používá v případě, že se začíná sestavením dlouhodobé rozvahy. 

Následně se odvodí plánový výkaz zisku a ztráty a plán peněžních toků. Při odvozování 

se využívají historické kvantitativní závislosti mezi položkami v rozvaze a ve výkazu 

zisku a ztráty (1). 

 

Metoda procentního podílu z tržeb vychází z předpokladu, že se podíl závisle 

proměnných na tržbách v plánu peněžních toků nemění. V plánových výpočtech se tedy 

použije procentní podíl jednotlivých položek na tržbách – ten se zjistí z účetních výkazů 

za běžné období. V úvahu tedy může přicházet proporcionální vztah k oběžným 

a krátkodobým zdrojům financování nebo k variabilním nákladům. V tomto případě se 

nejdříve plánují peněžní toky a následně rozvaha. (1), (6). 

 

Metoda úměrnosti podle vývoje tržeb – závisle proměnné se vyvíjejí přímo úměrně 

dle vývoje tržeb. Tato metoda se používá v některých fázích plánování, pokud se 

stanovuje pořízení dlouhodobého hmotného majetku nebo pracovního kapitálu (1). 

2.3.3 Klasifikace finančního plánu 

Finanční plán je možné klasifikovat z hlediska časového, rozlišují se dva druhy: 

 střednědobý až dlouhodobý (tři nebo i více let),  

 krátkodobý (měsíční, čtvrtletní, roční) (3). 

 

Obrázek 2.5 Zásada klouzavosti (2, str. 502) 
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Úkolem dlouhodobého plánování bývá realizovat podnikatelský záměr a také efektivně 

obstarat kapitál. V tomto případě je nutné brát v úvahu fáze životního cyklu podniku. 

Dlouhodobý finanční plán obsahuje několik základních částí, které jsou následující: 

 analýza finanční situace, 

 plán tržeb, 

 plán cash flow (příjmů a výdajů), 

 plánovou rozvahu, 

 investiční rozpočet, 

 rozpočet externího financování, 

 plánový výkaz zisku a ztráty (výnosy, náklady a zisk). 

 

V případě, že se sestavuje krátkodobý finanční plán, se pracuje s relativně jistými 

informacemi, a proto se zpracovává podrobně. Zahrnuje: 

 plánový výkaz zisku a ztráty (výnosy, náklady a zisk), 

 plán cash flow,  

 plánovou rozvahu, 

 rozpočty příjmů a výdajů (někdy jsou zpracovány až do denních rozpočtů) (5). 

2.4 Dlouhodobý finanční plán 

Jak již bylo uvedeno v podkapitole „Klasifikace finančního plánu“, dlouhodobé 

plánování se vztahuje na období tří a více let. V některých případech se může jednat 

o mnohem delší časový horizont, a proto je dlouhodobý finanční plán velmi důležitý při 

rozhodování o budoucí činnosti podniku. Ještě před tím, než se začnou plánovat 

jednotlivé finanční výkazy, je nutné provést důkladnou strategickou analýzu.  

2.4.1 Strategická a finanční ekonomická analýza 

Pomocí strategické analýzy je možné identifikovat a hodnotit, které faktory vnějšího 

a vnitřního prostředí podniku mají na analyzovanou společnost či na její část vliv. Po 

zjištění žádoucích faktů je dále nutné navázat syntézou výsledků, např. využitím SWOT 

analýzy. Nejpoužívanější metody popisují ve svých publikacích například Grasseová 

a kol., Koráb a kol., Fotr a kol., Mařík a kol., a další. 
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Analýza vnějšího prostředí - vnější prostředí lze zkoumat pomocí SLEPT analýzy. 

Zaměřuje se na sociální, legislativní a právní, ekonomické, politické a technické 

a technologické hledisko. Dále se provádí analýza oborového prostředí, která popisuje 

vývoj odvětví, ve kterém se pohybuje zkoumaná společnost. Důležitý je také popis 

prostředí dodavatelů, odběratelů a hlavně konkurenčních společností. 

 

Analýza vnitřního prostředí - při finančním plánování je nutné brát v úvahu také 

vlastní situaci v organizaci. Opět je možné zjišťovat současný stav společnosti různými 

způsoby, jedná se například o model 7 S, který sleduje strategii, styl řízení, organizační 

strukturu, informační systémy, spolupracovníky, schopnosti a sdílené hodnoty.  

 

Finanční analýza obsahuje výpočty vybraných ukazatelů. Výsledky vypovídají 

o dočasném vývoji společnosti, struktuře jednotlivých výkazů a podávají informace 

z hlediska rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. 

 

Syntéza výsledků pomocí SWOT analýzy - závěry analýzy vnitřního prostředí slouží 

jako podklad pro formulování silných a slabých stránek. Ty souvisí se stanovením 

příležitostí a hrozeb do budoucího fungování a vývoje společnosti. Podstatou SWOT 

analýzy je rozbor a hodnocení současného stavu společnosti a současné situace okolí 

společnosti (11). 

2.4.2 Plánový výkaz zisku a ztráty 

Po důkladné strategické analýze a jednotlivých výpočtech finanční analýzy je možné 

přistoupit k plánování prvního výkazu, a sice k výkazu zisku a ztráty. Plán se vytváří 

postupně pro jednotlivé položky, které na sebe navazují. Zde jsou popsány způsoby 

výpočtu a postupy (2). 

 

Plán tržeb za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb vychází z obchodního plánu, 

který souvisí s marketingovou studií. Kromě toho je růst objemu prodeje samozřejmě 

závislý i na dalších faktorech, kterými jsou inflace nebo kapacita výroby. Pro praktické 

použití je vhodné uvádět tržby rozčleněné podle jednotlivých druhů výrobků, zboží 

a služeb. Dále je nezbytné definovat, jaký bude mít výroba a prodej vlastních výrobků 

charakter. Tedy, jestli se předpokládá proporcionální vývoj nebo jestli jsou očekávány 
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různé výkyvy. Hodnoty tržeb se mohou uvádět absolutně nebo pomocí indexů, které se 

vážou na údaje z minulých let. 

 

Plán nákladů spotřebovaných nákupů obsahuje čtyři položky současně: 

 spotřebu materiálu, 

 spotřebu energie, 

 spotřebu ostatních neskladovatelných dodávek, 

 prodané zboží. 

 

Nejdříve je nutné náklady rozdělit na přímé a nepřímé – to se netýká prodaného zboží. 

Přímé jednicové náklady se zjišťují pomocí plánovaných tržeb, cenové kalkulace 

a nákladové kalkulace. Rozpočty výrobní, odbytové a správní režie se použijí na určení 

přímých a nepřímých režijních nákladů. Pro režijní náklady lze použít také index 

k dosažené hodnotě v minulém roce nebo násobek k plánovaným tržbám. Náklady na 

prodané zboží se určí pomocí plánované výše tržeb z prodeje zboží a očekávané 

obchodní marže. 

 

Stejně jako u plánu nákladů spotřebovaných nákupů i v plánu služeb je obsaženo více 

položek a plánují se odděleně. Patří sem následující: 

 opravy a udržování, 

 reprezentace, 

 cestovné, 

 reklama, 

 nájemné (leasingové a jiné), 

 ostatní služby. 

 

Při plánování výše uvedených položek jsou výchozí ostatní ekonomické plány podniku 

(může se jednat o plán údržby, plán dlouhodobých finančních zdrojů nebo například 

marketingový rozpočet). Je-li to nutné, mohou se služby také rozlišovat na přímé 

a nepřímé (2), (7). 
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Nedílnou částí výkazu zisku a ztráty jsou i mzdové náklady, které spadají do osobních 

nákladů. Jejich plánovaná hodnota se počítá součinem tří veličin – průměrné mzdy 

v minulém období, indexu růstu průměrné mzdy a plánovaného průměrného 

přepočteného stavu pracovníků. V poměru ke mzdovým nákladům lze potom vypočítat 

další položky osobních nákladů. Například náklady na sociální zabezpečení se  zjistí 

součinem mzdových nákladů a očekávaným procentem příspěvku na sociální 

a zdravotní pojištění. 

 

Položka daně a poplatky obsahuje veškeré daně kromě daně z příjmů a různé poplatky. 

Lze je určit podle počtu aut, výměry pozemků a jejich cen, atd. nebo procentním 

podílem na tržbách. 

 

Odpisy lze jednoduše určit podle odpisového plánu, který společnost pravidelně 

sestavuje. Problém ovšem nastává, pokud odpisový plán konstruován není. Potom se 

volí výpočet průměrné odpisové sazby, která se počítá ve vztahu k vstupním nebo 

k zůstatkovým cenám jednotlivých druhů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. To s sebou ovšem nese rizika a nedostatky. V případě, že je počítána odpisová 

sazba ve vztahu k vstupním cenám, může dojít k nadhodnocení odpisů až takovým 

způsobem, že vznikne záporný stav majetku – tedy nesmyslný. Pokud je naopak použita 

odpisová sazba ve vztahu k zůstatkovým cenám, jsou odpisy podhodnoceny. Z toho 

důvodu je možné spočítat průměr odpisů vypočtených z obou předchozích způsobů 

a právě tuto částku použít jako plánovanou hodnotu (2), (8). 

 

Investiční plán se použije v případě, že se plánují tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu a také zůstatková cena dlouhodobého majetku a materiálu. 

 

Rezervy je nutné rozlišit – jsou daňově uznatelné a daňově neuznatelné. V prvním 

případě se vychází ze zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu. Například 

se jedná o rezervy na opravy majetku nebo o rezervy na pohledávky v konkurzním 

a vyrovnávacím řízení (2). 
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Plánované ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady jsou vypočteny 

obvykle indexovým způsobem, tedy ve vztahu k hodnotám, které byly dosaženy 

v minulých letech. 

 

Finanční výnosy a finanční náklady se plánují jednodušeji oproti předešlým 

položkám. Většina finančních složek je totiž nulová či zanedbatelná. Investiční plán 

v tomto případě slouží pro určení výše tržeb z prodeje cenných papírů a vkladů a výše 

prodaných cenných papírů. Rezervy jsou plánovány stejným způsobem jako rezervy 

provozní. Výnosové úroky se odvozují od průměrného stavu výše běžných 

a termínovaných účtů nebo z poskytnutých půjček. Nákladové úroky se počítají podle 

obsahu úvěrových smluv – jinými slovy jednoduše se převezmou z plánu financování. 

Ostatní finanční výnosy a ostatní finanční náklady se plánují indexovým způsobem. 

 

Pro plánování mimořádných výnosů a mimořádných nákladů se využívá indexová 

metoda, případně se tyto mimořádné položky do budoucna vůbec neplánují. Hodnota 

daně z příjmu se přebírá z plánového propočtu daně z příjmu (2), (8). 

2.4.3 Plánová výše daně z příjmů 

Jedná se o částku, která se vypočte součinem příslušné sazby daně z příjmů a základu 

daně. K základu daně je možné se dopočítat pomocí několika úprav výsledku 

hospodaření před zdaněním. Jedná se o položky, které se přičítají nebo odečítají od VH. 

Dále se VH snižuje o odčitatelné položky dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 

(2), (9). 

2.4.4 Plánová rozvaha 

Na plánový výkaz zisku a ztráty navazuje plánová rozvaha. Zde se postupně naplňují 

položky aktiv a pasiv. Na straně aktiv jsou pohledávky za upsaný základní kapitál, 

dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a časové rozlišení aktiv. Strana pasiv se skládá 

z vlastního kapitálu, z cizích zdrojů a z časového rozlišení pasiv. 

 

U většiny společností tvoří pohledávky za upsaný kapitál nulovou položku. Jejich 

výše se mění v závislosti na plánu dlouhodobých finančních zdrojů – kmenových 

a prioritních akciích (2). 
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Dlouhodobý majetek (dále jen DM) se dělí na nehmotný, hmotný a finanční. Pro jeho 

plánování je důležitý investiční a odpisový plán. Zmíněný investiční plán poskytuje 

potřebné informace o pořizovaném, zařazovaném a vyřazovaném DM. Stav DM ke 

konci roku se běžně plánuje následujícím způsobem: stav ke konci předchozího roku + 

nově pořízený DM – odpisy stávajícího a nově pořízeného DM – zůstatková cena 

prodaného DM. U DM nehmotného a hmotného se plánuje dosud nezařazený majetek 

do užívání a poskytnuté zálohy na jeho pořízení odděleně (2), (8). 

 

Plán oběžných aktiv zahrnuje plán zásob, plán dlouhodobých pohledávek, plán 

krátkodobých pohledávek a plán krátkodobého finančního majetku. Zásoby zahrnují: 

 materiál (plánovaná hodnota se stanoví jako součin doby obratu materiálu ve dnech 

a plánované průměrné denní výše spotřeby materiálu – odvozeno z plánového 

výkazu zisku a ztráty), 

 nedokončenou výrobu, 

 polotovary, 

 výrobky, 

 zvířata, 

 zboží, 

 poskytnuté zálohy na zásoby (2). 

 

Všechny druhy zásob se plánují součinem doby obratu příslušné veličiny ve dnech 

a nákladů, v jejichž výši byly dané zásoby oceněny – názorný příklad je uveden výše, 

u materiálu. Tato metoda se nepoužije pouze v případě poskytnutých záloh na zásoby, 

ty se plánují k různým konkrétním případům. Pro plánování dlouhodobých pohledávek 

jsou východiskem jednotlivé obchodní případy. Krátkodobé pohledávky se rozčleňují 

podle dvou kategorií. V prvním případě jsou to pohledávky do a po lhůtě splatnosti. 

Plánovaný stav pohledávek do lhůty splatnosti se určí součinem doby splatnosti 

a průměrné výše příslušných tržeb. Pohledávky po lhůtě splatnosti zahrnují pohledávky 

za zákazníky se zpožděním úhrady maximálně do deseti dnů (nebo jiného stálého 

zpoždění) – určují se stejně jako pohledávky do doby splatnosti, pohledávky splácené 

na základě dohody s dlužníky, pohledávky v konkurzním řízení a nedobytné 

pohledávky (je možné je odepisovat). V druhé situaci lze pohledávky členit na 
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pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky. Změny všech položek musí být 

totožné se změnami zachycenými v plánu peněžních toků. Odtud se samozřejmě 

přejímá i plán krátkodobého finančního majetku. 

 

Určení plánového vlastního kapitálu je závislé na plánované výši výsledku 

hospodaření (z výkazu zisku a ztráty), na plánu rozdělení výsledku hospodaření a na 

plánu dlouhodobých finančních zdrojů (tedy emise akcií, čerpání dotací nebo přijímání 

darů). Základní kapitál a kapitálové fondy se běžně plánují ve stejné výši. V případě 

jejich navyšování se musí změny promítnout opět v plánovaném cash flow. 

 

Cizí zdroje obsahují rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, dlouhodobé 

bankovní úvěry a krátkodobé bankovní úvěry. Plánované rezervy vychází z výkazu 

zisku a ztráty. Dlouhodobé závazky jsou většinou zanedbatelné. Pokud tomu tak není, 

tak se plánují stejně jako bankovní úvěry, jsou-li známy podrobnější informace. 

Krátkodobé závazky se člení stejně jako krátkodobé pohledávky. Opět je pro plánování 

nejvhodnější využít ukazatele obratovosti. Hodnotu bankovních úvěrů, jak 

dlouhodobých, tak i krátkodobých, lze odvodit z uzavřených úvěrových smluv. 

Vypočítají se konkrétně jako stav ke konci předchozího roku + nově čerpané úvěry – 

splátky dosavadních i nově čerpaných bankovních úvěrů (2), (8). 

 

Plánování časového rozlišení aktiv může být velmi složité nebo naopak zanedbatelné. 

Tvrzení o ostatních aktivech je stejné i u časového rozlišení pasiv. 

2.4.5 Plánový výkaz cash flow 

Plánový přehled o peněžních tocích je pro celkový finanční plán nezbytný. Ovšem stačí 

zjednodušená podoba, u které se vychází ze zjištěných výsledků předchozích plánových 

výkazů. Nutné podklady tedy jsou plánový výkaz zisku a ztráty, plánová rozvaha a dále 

plánový propočet daně z příjmu a plánové rozdělení výsledku hospodaření. Zajímavostí 

zde jsou odpisy a dividendy – pokud se ve výkazu cash flow uvažují, pak je nutné 

současně snížit přírůstek (nebo zvýšit úbytek) vlastního kapitálu, který představuje 

dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (2). 
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2.5 Krátkodobý finanční plán 

Krátkodobý finanční plán má v podstatě stejné hlavní části jako finanční plán 

dlouhodobý. V několika věcech se však liší. Vztahuje se na kratší časové období (tím 

hrozí menší riziko prognostické chyby) a zpřesňuje záměry dlouhodobého finančního 

plánu. Pro jeho sestavení jsou důležité také výsledky předchozího roku, což znamená, 

že může dojít k odchylkám ve splnění záměrů, které byly stanoveny v předchozích 

letech v dlouhodobém finančním plánu (1).  

 

Pro krátkodobý finanční plán je specifické, že se nejdříve plánuje roční plánový výkaz 

zisku a ztráty, roční plán peněžních toků a nakonec roční plánová rozvaha. Vždy se týká 

roku, který bezprostředně následuje po období, za které je k dispozici pouze očekávaná 

skutečnost. Protože se jedná o jeden rok, je možné získat lepší přehled o příjmech 

a výdajích, a tím pádem je možné naplánovat i krátkodobou likviditu (firma potřebuje 

vědět, že má dostatek hotovosti a také, že jsou přijaté i poskytnuté půjčky smysluplně 

uspořádány). Konkrétně plán o peněžních tocích (převážně nepřímou metodou) je 

sestavován ze dvou důvodů: 

 za účelem zjištění každodenní solventnosti podniku, 

 za účelem co nejlepšího využití nadbytečných peněžních prostředků, případně co 

nejlevnější vyrovnání nedostatku peněžních prostředků (1), (2), (5), (6). 

 

Vždy se rozpočtují výnosy, náklady a zisk (v případě zisku je nutné brát v úvahu 

plánovaný vývoj tržeb, změny v sortimentu, cenách, měnových kurzech, atd.); 

rozpočtová výsledovka bývá sestavována ve členění na variabilní náklady, fixní náklady 

a zisk. Zisk je limitován krátkodobě nezměnitelným omezením, které vyplývá z určitého 

provozního potenciálu (výrobní kapacita a sortiment výrobků omezují tržby, 

technologie předurčuje náklady, které je potřeba vynaložit na dosažení tržeb). 

2.6 Kontrola plnění finančního plánu 

Finanční kontrolu lze chápat jako nástroj běžného finančního řízení, jehož úkolem je 

mít v každém okamžiku finanční situaci společnosti pod kontrolou. Finance jsou 

v podstatě pojivem podnikání, a proto je právě finanční kontrola nejvýznamnějším 

prostředkem posuzování plnění naplánovaných cílů (1). 
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V publikaci Finanční řízení podniku od Valacha a kolektivu je uvedeno, že splnění 

finančního plánu ve všech ukazatelích není bezpodmínečně nutné a dokonce ani možné, 

pokud jsou brány v úvahu všechny okolnosti. Proto je samozřejmé, že se musí počítat 

s odchylkami ve vývoji reality – ty mohou být jak lepší, tak i horší než naplánované 

hodnoty. 

 

Předmětem finanční kontroly je, že se zjišťují a vysvětlují rozdíly mezi finančním 

plánem a účetními výkazy. Informace plynoucí z finanční kontroly slouží k navrhování 

nápravných opatření ke splnění původně plánovaných cílů, případně k úpravě 

finančního plánu. Aby bylo dosaženo maximální účinnosti finanční kontroly, musí 

splňovat následující obecné požadavky: 

 rozdíly ve skutečných účetních výkazech od finančního plánu se musí hlásit bez 

zbytečného odkladu, aby bylo možné na ně účinně reagovat, 

 je nutné současně nahlížet do budoucnosti, i když není možné přesně prognózovat, 

 všímat si strategicky významných bodů – v souhrnu mohou dílčí drobné odchylky 

nabývat nečekaně velkých rozměrů, 

 při hodnocení závisle proměnných současně a pružně přihlížet ke skutečnému vývoji 

nezávisle proměnných, 

 soustředit se na hospodárnost, 

 protože se výsledky kontrol používají jako kritérium motivace odpovědných 

pracovníků, má se usilovat o objektivnost, 

 zajistit srozumitelnost, aby byly statistické přehledy výsledků kontrol dobře 

přijímány manažery, 

 vypracovat postup kroků k nápravě odchylek (10). 

 

Podle Grünwalda a Holečkové se finanční kontrola dělí na operativní a strategickou. 

Nutné je také zmínit, že finanční kontrole předchází kontrola rozpočtová. Ta se váže na 

vnitropodnikové účetnictví, kdy se náklady a výnosy analyzují podle odpovědnostních 

okruhů. Zjišťují se odchylky skutečného stavu od plánovaného rozpočtu a dále se 

oznamují odpovědnému pracovníkovi a jeho představenému. Rozlišují se významné 

odchylky od nevýznamných a ovlivnitelné od neovlivnitelných. Z kontrolních zpráv, 

které se podávají zpravidla jednou za měsíc, a následujících vysvětlení lze vyčíst příčiny 
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jednotlivých rozdílů plánu a skutečnosti. Zjištěné informace slouží k určení, jaká je 

možnost splnění finančního plánu v rámci finanční kontroly. Také je důležité určit 

rozmezí, ve kterém se mohou odchylky pohybovat, aby nemuselo dojít k nápravným 

opatřením. Pokud jsou nápravná opatření nutná, pak by neměla narušit vztahy, na nichž 

je založen finanční plán. 

2.6.1 Operativní finanční kontrola 

V rámci operativní finanční kontroly se porovnává plánový výkaz zisku a ztráty, 

plánová rozvaha a plánový výkaz cash flow se skutečnými účetními výkazy. Kontrola 

se v tomto případě zaměřuje za zisk, příjmy, výdaje, oběžná aktiva a krátkodobá pasiva. 

V těchto oblastech se totiž odrážejí poruchy chodu podniku. Většinou se kontroluje 

několik klíčových údajů, kam lze zařadit: 

 přijaté a splacené úvěry, 

 celkové krátkodobé závazky a z toho závazky vůči dodavatelům, 

 krátkodobé bankovní úvěry, 

 krátkodobé pohledávky z obchodní činnosti – podle lhůty splatnosti, 

 finanční náklady a z toho nákladové úroky, 

 provozní výsledek hospodaření, 

 zisk před zdaněním, zisk po zdanění a další. 

 

Zjišťují se rozdíly mezi skutečností a plánem za dané období, které je měsíc nebo 

čtvrtletí. Dále se odhalují kumulované rozdíly od počátku roku a pravděpodobné rozdíly 

skutečnosti a plánu za celý rok, přičemž se přihlíží k dosavadním výsledkům. Tyto 

skutečnosti bývají doplněny komentářem. 

 

Kromě finančních výsledků se podrobují operativní kontrole i jiné úseky, jako je prodej 

nebo výroba. Součástí jsou i ukazatele finanční analýzy, jejichž výsledky se porovnávají 

s úrovní minulých let (1). 

2.6.2 Strategická finanční kontrola 

V tomto případě se kontrola zaměřuje na dodržení plánu finanční struktury, vlastních 

a cizích dlouhodobých finančních zdrojů a pořízení dlouhodobého hmotného majetku. 

Řeší se, jak plnění finančního plánu v daném roce ovlivní skutečnost vypracovaného 
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finančního plánu pro následující roky. Strategická finanční kontrola je současně 

i příležitost pro provedení změn v časovém harmonogramu, proporcích a intenzitě 

opatření v oblasti financování - dlouhodobý finanční plán v podstatě není platný už 

v okamžiku jeho sestavení. Jeho platnost je totiž omezena tím, že skutečné vnější 

podmínky se nevyvíjejí v souladu s optimistickými či pesimistickými předpoklady (1), 

(10).  

 

Pokud má strategická kontrola včas varovat, potom musí zahrnovat tři úrovně 

hodnocení. První oblast kontroly jsou vnější ekonomické podmínky – těmi například 

jsou míra inflace, úroková míra, devizový kurz, vládní výdaje, sklon k investování, 

poměr spotřeby a úspor, důchody domácností, atd. Zjišťuje se, jak se liší od 

předpokladů, ze kterých vycházel finanční plán. 

 

V případě finanční situace se rovněž porovnává současný stav s předchozími 

předpoklady, na kterých byly založeny strategické cíle ve finančním plánu. Strategická 

kontrola se zaměřuje konkrétně například na stálá a oběžná aktiva, vlastní kapitál 

a nerozdělený zisk, dlouhodobé závazky a úvěry. Dále jsou podstatné položky jako 

nákladové úroky, dividendy, kurzové rozdíly, provozní zisk, zisk před zdaněním a zisk 

po zdanění a další. 

 

Poslední část strategické kontroly se týká investiční výstavby. Porovnávají se skutečné 

a plánované investiční výdaje. Mimo to je důležité brát v úvahu i jiné okolnosti, které se 

týkají například již zahájených investic, apod. Uvažuje se a reaguje se i na hospodářský 

cyklus, kvůli jehož částem je nutné dělat různé změny, a tedy nedržet se původního 

finančního plánu (1).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

První podstatná část analýzy současného stavu se týká společnosti PLASTY-KO, 

s. r. o., na kterou je diplomová práce zaměřena. Proto je zde popsán její předmět 

podnikání a další potřebné informace. Navazuje analýza vnějšího a vnitřního prostředí, 

která je vyhodnocena a slouží jako podklad pro vypracování dlouhodobého finančního 

plánu. 

3.1 Představení společnosti 

PLASTY-KO, s. r. o. se zabývá třemi různými činnostmi a na trhu zaujímá své místo již 

15 let.  

3.1.1 Základní informace 

Firma PLASTY-KO, s. r. o. sídlí v Kobylí na Moravě, což je obec nacházející se 

v Jihomoravském kraji, v okresu Břeclav. V obchodním rejstříku je vedena pod 

spisovou značkou C 35687 u Krajského soudu v Brně. Další podstatné údaje jsou 

uvedeny níže. 

 

Vznik společnosti: 17. ledna 2000 

Sídlo:     č. p. 374, 691 10 Kobylí 

Identifikační číslo: 25587978 

Předmět podnikání: - výroba výlisků z plastických hmot rozličnými technologiemi 

a jejich prodej, 

 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 

Jednatelé:   Lenka Čejková, Dis. (od 17. ledna 2002) 

       Vladimír Čejka (od 8. srpna 2005) 

Základní kapitál:  Kč 100.000,--  

 

 

 

 

Obrázek 3.1 Logo společnosti (13) 



37 

 

Základní kapitál se skládá ze dvou vkladů po Kč 50.000,--. Tuto částku vložil každý 

jednatel a v souvislosti s touto skutečností mají každý 50% obchodní podíl. Z výčtu 

předmětu podnikání je zřejmé, že se společnost zabývá jak výrobou vlastních výrobků, 

tak i nákupem zboží a jeho dalším prodejem. Nutné je zdůraznit, že hlavní činnost je 

vstřikování plastů pomocí vstřikovacích lisů a následný prodej takto vyrobených 

plastových výrobků. Této činnosti se společnost věnuje z 80 %, na nákup a následný 

prodej zboží připadá zbývajících 20 % (12), (13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nařízení Komise č. 800/2008 určuje velikost podniků dle počtu zaměstnanců, ročního 

obratu a bilanční sumy rozvahy. Všechna kritéria, tedy maximálně 50 zaměstnanců, 

roční obrat či bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR PLASTY-KO, 

s. r. o., splňuje. Je tomu tak i přesto, že se počet zaměstnanců od založení společnosti 

zvýšil. Ze všech popsaných skutečností v souvislosti s požadovanými kritérii vyplývá, 

že se stále jedná o malou společnost. 

 

Na počátku zde byli dostačující tři seřizovači vstřikovacích lisů a šest lisařek. Ve 

společnosti se vždy pracovalo na třísměnný provoz – dříve byl na jedné směně potřebný 

jeden seřizovač a dvě lisařky. Na kancelářskou pozici byla potřeba pouze účetní, takže 

celkový počet zaměstnanců byl 10. V současné době je zde zaměstnáno celkem dvacet 

osm lidí. Ve vedení jsou samozřejmě jednatelé – paní Čejková je na pozici ekonomické 

ředitelky a pan Čejka je výrobní ředitel. Dále zde pracuje asistentka, účetní a vedoucí 

Obrázek 3.2 Současné sídlo společnosti (13) 
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výroby. Zbývající pracovní pozice zaujímá 9 seřizovačů, čtrnáct lisařek a dvě ženy na 

oddělení kompletace (14), (60). 

3.1.2 Historie společnosti 

Již v základních informacích je uvedeno, že společnost byla založena v roce 2000. 

Původní jednatelkou, a tedy i zakladatelkou, byla paní Ing. Ludmila Herzánová s její 

dcerou Lenkou Herzánovou (současnou Čejkovou). Dne 8. sprpna 2005 přibyl další 

jednatel, a sice pan Vladimír Čejka. Následně od 2. ledna 2014 byla paní Ing. Ludmila 

Herzánová z funkce jednatele odvolána společným rozhodnutím obou současných 

jednatelů (12). 

 

Při zrodu společnosti byl v obchodním rejstříku zapsán stejný předmět podnikání jako 

v současné době. Jednatelé se tedy soustředili od začátku na stejnou výrobní a prodejní 

činnost, ovšem v mnohonásobně menším rozsahu. Společnosti se začalo dařit a našla si 

své místo na trhu. Našla si své věrné zákazníky (s některými z nich spolupracuje 

dodnes) a s růstem zakázek bylo potřebné nakupovat více strojů a přibírat více 

zaměstnanců. Z důvodu rozkvětu rodinného podniku bylo nutné vybudovat nové sídlo 

a nechat postavit výrobní halu. K této změně došlo dne 28. srpna 2008. Z původního 

sídla postupně vznikla prodejna firmy PLASTY-KO, s. r. o., kde se prodávají vlastní 

výrobky. Tento obchod se nazývá HERMES. V posledních letech společnost 

spolupracuje i se zahraničími odběrateli, a to jak v souvislosti s prodejem zboží, tak 

i s prodejem vlastních výrobků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 3.3 Bývalé sídlo a současná prodejna (15) 
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Minulý vývoj společnosti lze dle výše popsaného sledu informací shrnout do několika 

záchytných bodů a jednotlivých fází. Jedná se o následující: 

 2000 založení společnosti, 

 2000-2005 prvotní rozvoj, získávání zákazníků, budování odběratelsko-

dodavatelských vztahů, 

 2005 přistoupení dalšího jednatele, 

 2005-2008 rozšiřování technologií, výrobního sortimentu, 

 2008 postavení výrobní haly a skladu, zvýšení výrobních kapacit, zprovoznění 

vlastní prodejny, 

 2008-2014 neustálé rozrůstání společnosti, odvolání jednatelky (zakladatelka) (12), 

(14). 

3.1.3 Výrobní program a výrobní zařízení 

Ve společnosti PLASTY-KO, s. r. o. se vyrábí velké množství druhů výrobků z plastu. 

Většinou se jedná o tzv. kooperační výrobky - lisují  se na zakázku z forem patřících 

jiným společnostem. V tom případě vyrobené produkty odebírají samozřejmě pouze 

majitelé vstřikovacích forem. Sortiment ale zahrnuje i výrobky vlastní, které jsou 

následně prodávány ve vlastním obchodě (budova bývalého sídla společnosti), který je 

umístěn také v obci Kobylí. Do výrobního programu patří různé technické výrobky, 

výlisky pro stavební průmysl, zahrádkářské potřeby, výrobky do domácnosti, 

kancelářské potřeby a spoustu dalších (13), (15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost nakupuje materiál, který se následně zpracovává ve výrobě, dvojím 

způsobem:  

Obrázek 3.4 Kancelářské potřeby (15) Obrázek 3.5 Kuchyňské a jiné potřeby (15) 
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a) v jeho originální formě – tedy plastové granule, které se roztaví a vstřikují do forem,  

b) nakupuje zmetky různých drobných plastových výrobků z žádoucího materiálu od 

jiných společností – ty následně rozdrtí vlastním speciálním nožovým mlýnem 

a dále zpracovává stejným způsobem jako klasicky nakoupený materiál. 

 

Používá a zpracovává se zde celkem široká škála materiálů. Mohou být použity 

samostatně nebo se míchají v potřebném poměru a vznikají tak jejich směsi. Například 

se jedná o následující: 

 polypropylen, 

 polystyren, 

 vysoce houževnatý polystyren, 

 polyamid (nylon), 

 polyethylen, 

 polykarbonát, 

 poly (vinylchlorid) a další. 

 

Výše již bylo zmíněno, že se roztavený materiál vstřikuje do forem, které jsou umístěny 

ve speciálních strojích – vstřikovacích lisech. Postupem času se přikupovalo další 

potřebné zařízení a v současné době společnost vlastní dvanáct vstřikovacích lisů. 

Hlavní preferovaná značka je ARBURG, ale vlastní i stroje SK. Jednotlivé stroje se 

rozlišují především podle uzavírací síly. Nejsilnější, který se ve výrobě využívá, má 

uzavírací sílu 500 tun.  Je uveden na následujícím obrázku (13), (14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.6 Vstřikovací lis ARBURG 920 S (13) 
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Kromě hlavní technologie jsou zde potřebné různé roboty, sušáky hmoty, fóliovací 

poloautomatický stroj a další nutné drobné vybavení. 

 

Potřebný nakupovaný materiál, všechny stroje i hotové výrobky (pokud jsou hotové 

s časovou rezervou před dodáním odběrateli) společnost skladuje ve svých prostorech. 

Dle výše uvedeného přehledu jednotlivých let byla v roce 2008 postavena nová výrobní 

hala, jejíž součástí je i velký sklad. Dosud jsou tyto prostory dostačující a případné další 

přístavby jsou jen otázkou daleké budoucnosti (14). 

3.2 Analýza vnějšího prostředí 

3.2.1 SLEPT analýza 

Jak již bylo popsáno v teoretické části SLEPT analýza zkoumá několik hledisek, které 

se zaměřují na vnější okolí společnosti. 

 

Sociální hledisko - produkty, které zákazníci u společnosti PLASTY-KO, s. r. o. 

nakupují, zajímají veškeré obyvatelstvo od 30. roku věku. Jedná se totiž o výrobky, 

které jsou převážně potřebné do domácnosti (byly popsány výše). V poslední době jsou 

preferovány před klasickými domácími potřebami z jiných materiálů, protože jsou lehčí, 

lépe omyvatelné a mají spoustu dalších výhod, které souvisejí s jejich praktickým 

využitím. Zkrátka jsou vhodnější pro dnešní životní styl. Tato skutečnost s sebou nese i 

souvislost s potřebou jejich pravidelného obnovování a nahrazování novými, protože 

jsou více opotřebovatelné. Poptávka se může postupem času mírně zvyšovat v důsledku 

stárnoucího obyvatelstva a obnovy využívaného nádobí a jiných domácích potřeb. Pro 

zajímavost je zde uveden vývoj počtu živě narozených dětí na území celé České 

republiky a na území Jihomoravského kraje (14). 
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Tabulka 3.1 Porodnost v letech 2004-2013 (v počtu živě narozených dětí) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (16)) 

Rok Celá ČR 
Jihomoravský 

kraj 

2004 97 664 10 720 

2005 102 211 11 149 

2006 105 831 11 512 

2007 114 632 12 371 

2008 119 570 13 196 

2009 118 348 13 145 

2010 117 153 13 040 

2011 108 673 12 404 

2012 108 576 12 339 

2013 106 751 12 403 

 
Do roku 2008 postupně počet živě narozených dětí rostl, avšak od roku 2009 nastal 

postupný úbytek a od roku 2011 následné kolísání. Lze říci, že porodnost je na území 

Jihomoravského kraje přímo úměrná porodnosti v celé České republice, kromě roku 

2011. Celkově tedy můžeme vidět přírůstek obyvatelstva, což odpovídá i zvýšenému 

počtu obyvatel konkrétně v obci Kobylí. Nutné je však podotknout, že počet obyvatel 

sice přibývá, ale tempo růstu je neustále nižší (16). 

 

Právní a legislativní hledisko se týká daňových záležitostí nebo obchodního práva. 

Především v této oblasti se dvě popisovaná hlediska týkají společnosti PLASTY-KO, 

s. r. o. a ta je ve svém vlastním zájmu sleduje. Obchodní zákoník byl naposled 

aktualizován v roce 2013 a občanský zákoník v roce 2014. Od roku 2015 a v jeho 

průběhu dále probíhaly změny v následujících zákonech, které jsou pro společnost 

důležité: 

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

 zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, 

 zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, 

 zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 

 zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční, 

 zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, 

 zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád (17). 
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V rámci novely zákona o dani z přidané hodnoty se jedná například o podávání 

kontrolního hlášení. Jeho smyslem je umožnit správci daně v reálném čase získat 

potřebné informace o konkrétním plátci. Na základě kontrolního hlášení bude moct 

správce daně identifikovat rizikové transakce. Výhodou pro společnost PLASTY-KO, 

s. r. o. je, že nebude obtěžována dlouhým prověřováním vykázaných nadměrných 

odpočtů, a tím pádem ji bude vrácen nárok na odpočet za kratší dobu (63). 

 

Ekonomické hledisko zahrnuje sledování vývoje různých ukazatelů. Jednatelé 

společnosti je musí neustále brát v úvahu při celkovém řízení rodinného podniku. 

V první řadě je důležitá výkonnost ekonomiky. Vývoj hrubého domácího produktu na 

území České republiky měl kromě roku 2009, kdy se potvrdila ekonomická krize, vždy 

rostoucí trend. Nutné je však zmínit, že oživení od hospodářské krize je velmi pomalé. 

Konkrétní hodnoty jednotlivých roků a meziroční indexy jsou uvedeny v následující 

tabulce. Jako doplňková informace je zde uveden vývoj HDP i za zpracovatelský 

průmysl, do kterého spadá odvětví výroby pryžových a plastových výrobků. Poslední 

sloupec poukazuje na kolísání podílu HDP za zpracovatelský průmysl na celkovém 

HDP vždy okolo 10 % a 11 % (18), (19). 

 

Tabulka 3.2 Vývoj HDP v letech 2004-2014 

(vlastní zpracování s použitím zdrojů (18)), (19)) 

Rok 
Výše HDP 

(v mil. Kč) 

Meziroční 

index 

HDP za zpracovatelský 

průmysl (v mil. Kč) 

HDP zpracovat. průmysl 

/celkový HDP (v %) 

2004 3 057 660 109,2 336 148 10,99 

2005 3 257 972 106,6 360 896 11,08 

2006 3 507 131 107,6 388 624 11,08 

2007 3 831 819 109,3 427 082 11,15 

2008 4 015 346 104,8 450 320 11,21 

2009 3 921 827 97,7 407 107 10,38 

2010 3 953 651 100,8 409 185 10,35 

2011 4 022 410 101,7 438 801 10,91 

2012 4 047 675 100,6 449 464 11,10 

2013 4 086 260 101,0 451 561 11,05 

2014 4 167 985 102,0 460 592 11,05 

 

Důležitý je také přehled o výši průměrné měsíční hrubé mzdy v daném odvětví. Je-li 

zaměřen zájem pouze na konkrétní oblast (výroba pryžových a plastových výrobků), 
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pak se jedná o částku Kč 24.725,--, v Jihomoravském kraji dosahuje Kč 21.876,--. Jak 

již bylo uvedeno výše, společnost zaměstnává dělníky a lisařky. S těmito pracovními 

místy lze srovnat obecné informace týkající se průměrných měsíčních hrubých mezd dle 

jednotlivých profesí uvedených v následující tabulce (20). 

 

Tabulka 3.3 Kategorizace pracovních pozic a průměrné měsíční hrubé mzdy (v Kč) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (21) 

Podskupina a kategorie zaměstnání dle CZ-ISCO 
Průměrná měsíční hrubá 

mzda v roce 2013 

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 19 487 

Manipulační a ostatní pomocní dělníci ve výrobě 15 760 

Ruční baliči 17 071 

 

Průměrná roční inflace se zjišťuje na základě spotřebitelského koše – obsahuje různé 

položky spotřebovávané obyvateli, které se řadí do jedenácti skupin. V minulém roce 

byla míra inflace na úrovni 0,4 % a její celkový vývoj v posledních deseti letech je 

znázorněn na následujícím grafu. V posledních letech je nárůst cenové hladiny velmi 

pomalý a právě proto je v současnosti obava naopak z deflace (22).  
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Graf 3.1 Míra inflace v letech 2004-2014 
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Míra nezaměstnanosti na území České republiky v roce 2014 dosahovala 7–8 %. Tento 

ukazatel je možné také měřit v jednotlivých krajích. Konkrétně v Jihomoravském kraji 

je bohužel vždy vyšší nezaměstnanost, což je zcela jasně viditelné i na následujícím 

grafu. Je-li míra nezaměstnanosti zaměřena pouze na okres Břeclav, jsou dosahované 

hodnoty dokonce ještě vyšší. Tento problém je způsoben nedostatkem pracovních míst 

a může také souviset s porodností, která byla analyzována v sociálním hledisku. Jak již 

bylo uvedeno výše, analyzovaná společnost se chystá zaměstnat nové pracovníky, 

a tedy by neměla mít problém schopné zaměstnance nalézt. Konkrétní hodnoty míry 

nezaměstnanosti jsou uvedeny v tabulce níže (25). 

 

Tabulka 3.4 Míra nezaměstnanosti v letech 2004-2014 (v %) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (23), (24), (25), (61)) 

Rok Česká republika Jihomoravský kraj Okres Břeclav 

2004 8,3 10,7 11,8 

2005 7,9 10,2 11,1 

2006 7,1 8,8 9,8 

2007 5,3 6,9 8,1 

2008 4,4 6,8 6,9 

2009 6,7 10,6 12,1 

2010 7,3 10,9 13,3 

2011 6,7 9,8 11,1 

2012 7,0 10,4 11,4 

2013 7,0 8,9 9,1 

2014 7,1 9,1 9,4 

 

Pro jednotlivé sledované ukazatele jsou již nyní dostupné predikce do následujících let. 

Pro roky 2015 a 2016 je očekávána zvyšující se výkonnost ekonomiky především 

z důvodu rostoucí domácí poptávky. Míra inflace se v roce 2015 očekává nižší 

především kvůli výraznému propadu ceny ropy. V roce 2016 by však hlavní faktory 

ovlivňující inflaci měly působit neutrálně či dokonce proinflačně – tím by měl růst 

spotřebitelských cen zrychlit. S pozvolným růstem HDP je očekáváno snížení míry 

nezaměstnanosti. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny níže (62). 
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Tabulka 3.5 Predikce ekonomických ukazatelů pro roky 2015-2018 (v %) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (62)) 

Sledovaný ukazatel 
Rok 

2015 2016 2017 2018 

Reálný růst HDP 2,7 2,5 2,3 2,3 

Průměrná míra inflace 0,3 1,5 1,8 1,9 

Průměrná míra nezaměstnanosti 5,7 5,5 5,4 5,3 

 

Politické hledisko – v letech 2014-2017 je vláda České republiky tvořena společnou 

vůlí Českou stranou sociálně  demokratickou, hnutím ANO a Křesťanskou 

a demokratickou unií – Československou stranou lidovou. Ve svém programovém 

prohlášení ze dne 14. února 2014 vláda slibuje, že bude usilovat o sociální soudržnost 

v zemi a povede ČR k prosperitě. Dále prosazuje ekonomický program za účelem 

podpory podnikání, efektivnosti trhu práce, fungující státní správě, dlouhodobě 

udržitelného penzijního systému, sociálního smíru a investicích do vzdělání a vědy 

a výzkumu. Vláda bude dále usilovat o vytvoření podmínek, které jsou nutné pro přijetí 

eura a zkvalitnění legislativy. Od roku 2015 se připravují různé zákony, vyhlášky 

a nařízení vlády. Přehled budoucích změn je dostupný k nahlédnutí v Knihovně 

připravované legislativy. Od vlády se neustále očekává, že svůj program více objasní. 

V roce 2013 proběhla první přímá volba prezidenta - vzhledem k tomu, že je ve funkci 

krátce a že se plánují různé změny v zákonech, je relevantní nejistota a nestabilita (26), 

(28). 

 

Technologické a technické hledisko je v případě analyzované společnosti podstatné, 

protože k výrobě využívá vstřikovací lisy. Konkrétně se jedná převážně o lisy značky 

ARBURG. Pojem ARBURG je současně i firma dnes již celosvětové společnosti, která 

se zabývá výrobou a prodejem lisů. Nejbližší pobočka je v Brně, se kterou společnost 

PLASTY-KO, s. r. o. spolupracuje a potřebné stroje zde nakupuje. Dále jsou nejblíže 

dostupné prodejny v Martine (Slovensko) nebo ve Vídni (Rakousko). Protože se jedná 

o dlouhodobý majetek, samozřejmě se opotřebovává a do budoucna bude postupně 

potřeba jej obměňovat a pořizovat nový. Aby se jednatelé společnosti informovali 

o nových trendech a aktualitách v oblasti této technologie, jezdí pravidelně na veletrhy 

ARGURG a také na technologické dny do Loßburgu (Německo), které probíhají přímo 

v továrně na výrobu těchto strojů (14). 
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3.2.2 Analýza oborového prostředí  

Obecně obor podnikání ,,výroba pryžových a plastových výrobků“ se v minulých letech 

řadil k nejrychleji rostoucím odvětvím průmyslu. To bylo zapříčiněno rychlým 

nárůstem poptávky ze strany odběratelů v automobilovém, elektrotechnickém nebo 

stavebním průmyslu. Díky tomu narostl potřebný počet zaměstnanců, do jisté míry se 

tedy snížila i nezaměstnanost, což je možné vidět na předchozím grafu, a zvýšila se 

produktivita práce (např. v letech 2004-2006 došlo k nárůstu téměř o 25 %). K 

meziročním indexům průmyslové produkce v oblasti výroby pryžových a plastových 

výrobků se přihlíží tak, že minulé období je bráno jako hodnota 100. Tyto údaje jsou 

spolu s celkovými tržbami v odvětví uvedeny v následující tabulce (29). 

 

Tabulka 3.6 Vývoj tržeb v odvětví výroby pryžových a plastových výrobků v letech 2004-2014 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (30), (31),(32)) 

Rok Meziroční index Tržby v odvětví v letech (v Kč) 

2004 116,7 153 200 334 

2005 110,0 168 520 367 

2006 113,0 202 498 455 

2007 119,0 223 725 569 

2008 93,3 208 958 941 

2009 89,0 171 825 056 

2010 103,9 193 926 398 

2011 111,3 214 920 405 

2012 103,5 215 376 459 

2013 101,8 219 253 235 

2014 112,2 246 002 130 

 

Nižších tržeb oproti minulému roku bylo tedy za celé odvětví dosaženo pouze v letech 

2008 a 2009. Vyhlídky do budoucna jsou příznivé. I přes důsledky hospodářské krize by 

měla být oblast výroby pryžových a plastových výrobků perspektivní. Převážně je tomu 

tak z důvodu výroby komponentů, které jsou nezbytné pro další odvětví – již 

zmiňovaný automobilový či stavební průmysl. 71 % tržeb z prodeje vlastních výrobků 

a služeb plyne od českých zákazníků a zbývajících 29 % ze zahraničí, a to především 

z Rakouska. Tržní podíl, který potom společnost PLASTY-KO, s. r. o. na území České 

republiky zabírá, je za posledních pět let 8,54 % (14), (29).  
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Přesto, že se jedná o perspektivní průmyslovou oblast, nesmí se zapomínat na možnost 

nahrazení výrobků produkovaných ve společnosti PLASTY-KO, s. r. o. substituty. 

Příkladem jsou různé potřeby do kuchyně a do domácnosti, které se samozřejmě běžně 

vyrábějí i z jiných materiálů. Tato skutečnost může odbyt výrobků omezit. Naopak 

výhodou pro analyzovanou společnost je, že se zde vyrábějí i komplementy, které 

nahradit nelze – například držáky na otopná tělesa nebo plastové součástky do 

automobilových světlometů. V tomto případě je ovšem důležité zmínit, že existuje silná 

konkurence, a proto je důležité se snažit odlišit a dbát na kvalitu (29), (30). 

3.2.3 Analýza prostředí dodavatelů 

PLASTY-KO, s. r. o. je převážně výrobní společnost. Většinou tedy spolupracuje 

s dodavateli materiálu. Nejvýznamnějších pět (vyhodnoceno na základě dlouholeté 

spolupráce)  je zde uvedeno a stručně popsáno (14). 

 

 FORMEX, s. r. o. sídlí v Brně. Zabývá se konstrukcí a výrobou precizních forem 

pro vstřikování plastů a výrobou plastových výrobků. V tomto případě společnosti 

spolupracují formou tzv. kooperační výroby – PLASTY-KO, s. r. o. na zakázku 

vyrábí produkty pomocí dodaných forem a z dodaného materiálu (14), (33). 

 

 VACULA, s. r. o. je přední firma v oboru plastů, nabízí více než 800 druhů 

inženýrského plastového materiálu. Sídlí v Lipníku nad Bečvou a společnosti 

PLASTY-KO, s. r. o. dodává výrobní materiál (14), (34). 

 

 POLYMER INSTITUTE BRNO spol. s r.o. je dalším dodavatelem plastových 

granulí. Ovšem v souvislosti s těmito jejich výrobky poskytuje i různé služby (14), 

(35). 

 

 JELÍNEK TRADING spol. s r.o. je společnost, která především recykluje plastové 

odpady a následně vyrábí regranuláty. Tyto regranuláty odebírá i společnost 

PLASTY-KO, s. r. o. Hlavní sídlo společnosti je ve Zlíně. Kromě toho má další dva 

provozy v Olomouci a ve Vrbnu pod Pradědem (14), (36). 

 



49 

 

 Lumius, spol. s r. o. sídlí ve Frýdku-Místku a je dodavatelem elektřiny (14), (37). 

3.2.4 Analýza prostředí odběratelů 

Analyzovaná společnost je vlastně prvotní článek v distribuční cestě, z čehož vyplývá, 

že odběratelem není konečný spotřebitel. Spoluprací s kupujícími si společnost 

postupem času vypěstovala trvalý dodavatelsko-odběratelský vztah s několika stálými 

odběrateli. Zde je uvedeno pět společností, které pravidelně kupují výrobky (14). 

 

 DORA PLAST GmbH je společnost, která zde nakupuje a dále prodává převážně 

různé kuchyňské nádobí a potřeby. Sídlí v Rakousku, ve městě Neulengbach (14), 

(15). 

 

 FORMEX s. r. o. – společnost, která je uvedena i v dodavatelích z důvodu 

kooperační výroby (14). 

 

 Thermal Trend spol. s r. o. se zabývá výrobou a prodejem otopných těles. Od 

společnosti PLASTY-KO, s. r. o. odebírá držáky nezbytné k upevnění otopných 

těles ke stěně. Sídlo má v blízké obci Starovičky (14), (38). 

 

 EXPROVER spol. s r.o. se sídlem v Černé Hoře vyrábí a prodává stejně jako 

Thermal Trend spol. s r. o. otopná tělesa, tudíž také nakupuje držáky (14), (39). 

 

 MAPLAST DUTY s.r.o. má svoji hlavní činnost zaměřenou na vstřikování plastů 

jako PLASTY-KO, s. r. o. Za normálních okolností by se tedy mohla považovat za 

konkurenta, ale v tomto případě je v roli odběratele. Od analyzované společnosti 

totiž nakupuje různé drobné plastové výrobky a dál je prodává (14), (40). 

3.2.5 Analýza konkurenčního prostředí 

V České republice se vstřikováním plastů zabývá spousta různých společností. Nutné je 

však podotknout, že téměř každá z nich kromě tohoto hlavního předmětu podnikání 

navíc poskytuje další služby, vyrábí i jiné produkty či nakupuje a prodává jiné zboží. 

Nejbližší dva konkurenty, které uvedla jednatelka společnosti, jsou stručně popsány 

níže. Ovšem nejedná se o největší a nejperspektivnější společnosti v daném odvětví. 
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 INCOT – majitelem je pouze pan Radek Kovář, který na základě živnosti lisuje 

plastové výrobky a vyrábí formy ke vstřikování (41). 

 

 SLUŽBA družstvo invalidů Brno – jedná se o družstvo, které je založeno od roku 

1959 a zaměstnává zdravotně postižené lidi. Kromě lisování plastů poskytuje 

prostory k pronájmu, šije přikrývky, poskytuje služby ve formě kadeřnictví 

a holičství a půjčuje kroje (42). 

 

Za lépe srovnatelné konkurenční společnosti lze považovat následující, se kterými je 

zpracována Spider analýza v kapitole porovnání s konkurenčními společnostmi. 

 

 IMS-Drašnar, s. r. o. má od svého vzniku, tedy od roku 1997 sídlo v České Třebové. 

Kromě lisování plastů se zabývá výrobou forem na lisování (43). 

 

 DK PLAST, spol. s r. o. sídlí v Bělé nad Svitavou. Společnost byla založena roku 

1994 a mimo výroby plastových výrobků se soustřeďuje i na produkci výrobků 

kovových (44), (45). 

 

 KOVOPLAST, výrobní družstvo vzniklo v roce 1994 a sídlí v obci Hluk. Hlavní 

činností je lisování plastů a lisování a tváření plechů (47), (48). 

3.3 Analýza vnitřního prostředí 

Díky modelu 7S jsou zde zjištěny podrobnější informace o vnitřním prostředí 

analyzované společnosti. Je zkoumáno základních sedm faktorů. 

 

Strategie analyzované společnosti se přiklání spíše ke strategii nízkých nákladů než 

k diferenciaci. Nicméně určitě to není na úkor snižování kvality – podnik působí na trhu 

od roku 2000, a proto je jeho hlavním cílem se neustále rozvíjet a udržet si stálou 

klientelu. Díky tomu se na trhu udrží a následně se bude moci také odlišovat od 

ostatních konkurenčních společností. 
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Využívaná organizační struktura je liniová. Ve vedení společnosti jsou jasně určeni 

jednatelé a zbytek personálu je pod jejich zaměstnaneckou úrovní. Jednatelé a současně 

i manažeři, kteří mají odborné znalosti ze všech oblastí činnosti firmy (14). 

 

Uplatňovaný styl řízení ve společnosti PLASTY-KO, s. r. o. je v posledních letech 

jednoznačný, direktivní. Jednatelé společnosti se dříve zajímali o názory a doporučení 

zaměstnanců, ovšem překvapivě z pohledu pracovníků se vyplňování dotazníků stalo 

nepříjemnou záležitostí. Z toho důvodu se jednatelé rozhodli, že informace a názory od 

svých pracovníků nutně vyzvídat nebudou a rozhodují pouze dle svého uvážení (14), 

(52). 

 

Informační systémy využívané pro komunikaci mezi jednateli a zaměstnanci jsou 

převážně na telefonní úrovni. Kromě toho se hodně využívá elektronická pošta a Skype 

pro vyřizování objednávek, tedy spojení s odběrateli či dodavateli. V případě potřeby je 

samozřejmě k dispozici Česká pošta nebo balíková služba PPL. Společnost využívá 

spíše ruční způsoby zpracování informací. Pro vedení účetnictví společnost vlastní 

ekonomický systém Pohoda E1 Komplet. 

 

Pro spolupracovníky a jejich vykonávanou činnost na pracovišti je důležitá motivace. 

V případě analyzované společnosti se může jednat o lepší finanční ohodnocení. 

 

Nejdůležitější schopnosti jsou manažerské. Vzhledem k tomu, že se jedná o malou 

společnost, jednatelka je současně i manažerkou. Není zde tedy zaměstnaný člověk, 

který by se zaměřoval pouze na manažerskou činnost. Přesto lze říci, že schopnosti 

a dovednosti paní Čejkové jsou na dobré úrovni, ovšem dle mého názoru by mohla více 

delegovat pravomoci. Z druhého úhlu pohledu jsou velmi podstatné i schopnosti 

zaměstnanců. Je nutné je neustále zlepšovat a snažit se o jejich rozvíjení. Proto se ve 

společnosti také organizují velmi zřídka pravidelná školení. 

 

Sdílené hodnoty ve společnosti mají být na dobré úrovni. Jedná se o jakousi kulturu 

a vztahy mezi zaměstnanci a také mezi zaměstnanci a zaměstnavateli na pracovišti. 
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V případě analyzované společnosti panuje přátelská atmosféra, ovšem komunikace 

v podobě pravidelných porad a schůzí schází (14). 

3.4 Finanční analýza 

Ve finanční analýze je společnost zkoumána z několika hledisek. Jestliže jsou použity 

údaje z účetních výkazů přímo, pak se jedná o absolutní ukazatele. Poměrové ukazatele 

se počítají tím způsobem, že jsou dávány do poměru různé údaje získané z účetních 

výkazů. Poslední jsou rozdílové ukazatele, které lze získat rozdílem stavových hodnot 

(potřebných částek z rozvahy). 

3.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Nejdříve se provádí vertikální analýza, díky které se zjišťují podíly jednotlivých 

položek ve výkazech na celkové (hlavní) položce. Je zde zpracována analýza rozvahy 

(základnu tvoří celková aktiva a celková pasiva) a dále výkazu zisku a ztráty (základna 

jsou celkové výnosy) (51).  
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Tabulka 3.7 Vertikální analýza – rozvaha (v %) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12)) 

Ozn. Položka rozvahy Podíly položek v jednotlivých letech 

2009 2010 2011 2012 2013 

  Celková aktiva 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

B. Dlouhodobý majetek 63,81 57,96 62,53 68,75 69,51 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 63,81 57,96 62,53 68,75 69,51 

C. Oběžná aktiva 33,62 40,69 37,14 30,90 27,22 

C. I. Zásoby 15,27 17,60 12,83 18,19 14,84 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,02 10,46 0,00 1,37 

C. III. Krátkodobé pohledávky 15,68 12,39 9,07 10,95 10,00 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 2,67 10,68 4,78 1,76 1,00 

D. Časové rozlišení 2,57 1,34 0,33 0,35 3,26 

  Celková pasiva 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

A. Vlastní kapitál 9,76 9,92 12,25 0,18 8,14 

A. I. Základní kapitál 0,37 0,38 0,28 0,32 0,31 

A. II. Kapitálové fondy 7,45 7,53 5,67 6,46 6,28 

A. III. Rezervní fondy, ... 0,15 0,15 0,11 0,13 0,13 

A. IV. VH minulých let -0,90 0,00 0,00 0,01 0,01 

A. V. VH za účetní období 2,70 1,86 6,18 11,02 1,40 

B. Cizí zdroje 90,24 90,08 85,18 81,00 90,89 

B. I. Rezervy 0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 

B. II. Dlouhodobé závazky 7,45 11,35 15,81 21,74 25,62 

B. III. Krátkodobé závazky 11,62 9,40 14,98 8,77 16,63 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 71,16 64,49 54,39 50,49 48,63 

C. I. Časové rozlišení 0,00 0,00 2,58 1,05 0,98 

 

Jelikož společnost vlastní ve všech letech pouze dlouhodobý hmotný majetek, jeho 

hodnota je stejná jako hodnota celkového dlouhodobého hmotného majetku. Tato 

hodnota je současně vždy největší složkou celkových aktiv. Na druhém místě jsou 

samozřejmě oběžná aktiva, jejichž největší část zaujímají převážně zásoby – v podobě 

zboží, vlastních výrobků a materiálu. Krátkodobé pohledávky se v posledních třech 

letech pohybují téměř ve stejné výši, tj. okolo 10 %.  Největší podíl krátkodobého 

finančního majetku byl dosažen v roce 2010 a od té doby se neustále snižuje. Časové 

rozlišení aktiv je využíváno v každém roce a největší podíl na CA mělo v roce 2013. 

Složení CA znázorňuje následující graf. 
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V případě zdrojů krytí jsou zjištěné podíly na celkových pasivech docela překvapující. 

Většina prostředků, které společnost využívá, jsou cizí. Podíl cizích zdrojů se pohybuje 

v letech 2009, 2010, a 2013 až na 90 %. Využívání cizích zdrojů není neobvyklé, 

úvěrová zadluženost je v posledních třech letech v průměru na úrovni 51,17 %, což je 

dle odborné literatury (např. Knápková a Pavelková) přijatelné. Horší je skutečnost, že 

narůstá hodnota dlouhodobých závazků a společnost je tedy s nejvyšší 

pravděpodobností nestíhá splácet. Tuto skutečnost potvrzuje i následně vypočtený 

ukazatel doby obratu závazků v podkapitole Analýza poměrových ukazatelů na straně 

61. Níže je opět uveden graf, který situaci složení CP znázorňuje. 
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Následuje vertikální analýza výkazu zisku a ztráty. Základnou, která je rovna hodnotě 

100 %, je součet tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Nejsou zde zahrnuty tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu, protože jsou 

vykazovány ve velmi malé výši a nejsou v případě analyzovaného podniku podstatné. 

K této hodnotě jsou následně porovnávány jednotlivé položky výkazu ve všech 

sledovaných letech. Výpočty jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 3.8 Vertikální analýza - výkaz zisku a ztráty (v %) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12) 

Ozn. Položka VZZ 
Podíly položek v jednotlivých letech 

2009 2010 2011 2012 2013 

  Tržby celkem (I.+II.1) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

I. Tržby za zboží 25,22 17,60 18,14 16,63 14,48 

A. Náklady na zboží 18,43 12,22 12,63 11,40 12,18 

  Obchodní marže 6,79 5,38 5,51 5,23 2,30 

II. Výkony 75,90 83,14 82,48 85,81 84,12 

B. Výkonová spotřeba 42,13 49,54 48,81 43,27 54,06 

  Přidaná hodnota 40,55 38,98 39,17 47,77 32,36 

C. Osobní náklady 20,72 18,47 20,28 22,20 21,78 

D. Daně a poplatky 0,05 0,05 0,08 0,09 0,10 

E. Odpisy DHM a DNM 11,86 9,69 9,34 7,33 6,51 

III. Tržby za DM a materiál 0,00 0,61 0,04 0,45 1,59 

F. ZC prodaného DM a materiálu 0,00 0,00 0,00 0,33 0,01 

IV. Ostatní provovní výnosy 1,25 1,58 3,28 1,96 0,70 

H. Ostatní provovzní náklady 1,27 1,90 3,18 1,17 0,83 

* Provozní VH 7,91 8,49 15,03 19,40 5,74 

X. Výnosové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N. Nákladové úroky 5,37 0,00 4,18 4,29 3,44 

XI. Ostatní finanční výnosy 1,34 -0,06 0,15 0,36 1,71 

O. Ostatní finanční náklady 0,68 0,57 1,23 0,55 2,04 

* Finanční VH -4,70 -5,56 -5,26 -4,48 -3,77 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0,67 0,63 1,85 2,77 0,39 

** VH za běžnou činnost 2,53 2,30 7,92 12,14 1,58 

XIII. Mimořádné výnosy 0,05 0,00 0,15 0,05 0,01 

R. Mimořádné náklady 0,00 0,54 0,28 0,00 0,00 

* Mimořádný VH 0,05 -0,54 -0,12 0,05 0,01 

*** VH za účetní období 2,59 1,76 7,80 12,19 1,60 

**** VH před zdaněním 3,26 2,39 9,65 14,96 1,98 

 

Ve všech pěti letech se na celkových výnosech nejvíce podílí hodnota výkonů. Tato 

skutečnost je pochopitelná, protože se jedná především o výrobní společnost. Z tohoto 

pohledu byl nejslabší rok 2009 a naopak nejsilnější v tržbách za zboží. Dále je možné 

vidět, že společnost prodává materiál a majetek minimálně, a to pouze v případě, že jej 

již nepotřebuje. Nejvyšší podíl nákladových úroků měla společnost v roce 2009, kdy 

pochopitelně dosahovala i největšího podílu bankovních úvěrů. Největší výsledek 

hospodaření byl celkově dosažen v roce 2012. 
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Na vertikální analýzu navazuje analýza horizontální, která umožňuje zjistit, jaký je 

vývoj aktiv, pasiv a jednotlivých položek ve výkazu zisku a ztráty v čase. Poskytuje 

prvotní informace o fungování podniku. V následující tabulce jsou vypočteny změny 

hlavních položek rozvahy ve všech sledovaných letech. Absolutní hodnoty se vypočtou 

rozdílem hodnoty aktuálnějšího roku a méně aktuálního. V případě relativních změn se 

použije vzorec (absolutní změna x 100)/hodnota t-1) (52), (51). 

 

Tabulka 3.9 Horizontální analýza – rozvaha 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12) 

Položka 

rozvahy 

Změny jednotlivých položek v daných letech 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

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

CA -300 -1,12 8734 32,89 -4349 -12,32 889 2,87 

DM -1745 -10,18 6675 43,36 -796 -3,61 854 4,01 

DHM -1745 -10,18 6675 43,36 -796 -3,61 854 4,01 

OA 1777 19,68 2299 21,28 -3545 -27,05 -895 -9,36 

Zásoby 573 13,98 -147 -3,15 1102 24,35 -905 -16,08 

Dl. pohl. 0 0,00 3685 737,00 -3690 -100,00 437 100,00 

Kr. pohl. -921 -21,87 -90 -2,73 187 5,84 -202 -5,96 

KFM 2120 295,68 -1149 -40,50 -1140 67,77 -225 -210,29 

Čas. rozl. -332 48,19 -240 -67,23 -8 6,84 930 853,20 

CP -300 -1,12 8734 32,89 -4349 -12,32 889 2,87 

VK 13 0,50 1688 64,09 1230 28,46 -2962 -53,35 

ZK 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kap. fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rez. fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VH min. let 244 1,00 0 0,00 1 100,00 1 50,00 

VH úč. obd. 231 -31,91 1688 342,39 1229 56,35 -2963 -86,89 

CZ -313 -1,29 6137 25,65 -4996 -16,62 3866 15,43 

Rezervy 1287 100,00 -1287 -100,00 0 0,00 0 0,00 

Dl. záv. 1013 50,60 2564 85,04 1149 20,60 1427 21,21 

Kr. záv. -626 -20,06 2791 111,86 -2572 -48,66 2580 95,06 

Bank. úv. -1987 -10,40 2069 12,08 -3573 -18,62 -141 -0,90 

Čas. rozl. 0 0,00 909 100,00 -583 -64,14 -15 -4,60 

 

Analyzovaná společnost nevlastní žádný dlouhodobý nehmotný ani dlouhodobý 

finanční majetek, a proto je ve všech letech hodnota dlouhodobého hmotného majetku 

stejná jako hodnota stálých aktiv. Z horizontální analýzy vyplývá, že hodnota DHM se 

střídavě zvyšovala a snižovala, což odpovídá tomu, že bylo potřeba v letech 2011 

a 2013 nakoupit nový majetek. Stejný vývoj v čase měla samozřejmě i hodnota pasiv. 
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Oběžná aktiva měla rostoucí tendenci, ovšem v roce 2012 hodně poklesla, což bylo 

způsobeno inkasováním dlouhodobých pohledávek téměř ve stejné výši z roku 2011. 

Dlouhodobé pohledávky opakovaně narůstaly a snižovaly se. Krátkodobé pohledávky 

vzrostly v roce 2012 oproti roku 2011, ale v ostatních letech vždy oproti předchozímu 

roku klesly.  V v roce 2013 došlo ke snížení OA z důvodu nižších zásob - ty měly 

v průběhu posledních pěti let kolísavý vývoj a v roce 2013 klesly. V roce 2013 se 

zvýšilo časové rozlišení aktiv – společnost zaúčtovala náklady příštích období. V roce 

2013 si tedy nějaké služby předplatila. 

 

 

 

 

V případě vlastního kapitálu je možné vypozorovat velký propad v roce 2013, který byl 

způsoben nižším výsledkem hospodaření oproti minulému roku o 86,89 %. Provozní 

VH je nižší kvůli celkově vyšším vynaloženým nákladům a nižším tržbám, což je jasně 

viditelné i v následující horizontální analýze VZZ. Hodnota základního kapitálu, 

kapitálových fondů, rezervních a ostatních fondů se neměnila. Cizí zdroje se významně 

snížily v roce 2012, což lze konstatovat v souvislosti s úhradou části dlouhodobých 

bankovních úvěrů a krátkodobých závazků. Nutné je podotknout, že společnost má po 

dobu všech pěti let dlouhodobé závazky, které se neustále navyšují. V roce 2010 

společnost vytvořila cílenou rezervu, což je možné soudit z toho, že ji hned následující 

rok v plné výši vyčerpala a dál žádnou netvořila. Od roku 2011 je využíváno časové 
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rozlišení pasiv, což znamená, že v každém roce něco užívá, s čímž nese náklad 

a současně výdaje příštích období. 

 

Horizontální analýza je provedena i pro výkaz zisku a ztráty. Všechny vypočtené 

hodnoty (absolutní i relativní změny) jsou opět uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 3.10 Horizontální analýza - výkaz zisku a ztráty 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12)) 

Položka VZZ 

Změny jednotlivých položek v daných letech 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

v tis. 

Kč v % 

v tis. 

Kč v % 

v tis. 

Kč v % 

v tis. 

Kč v % 

T za zboží -1251 -17,73 -288 -4,96 -781 -14,16 -448 -9,46 

N na zboží -1126 -21,84 -188 -4,67 -596 -15,52 360 11,09 

Obch. marže -125 -6,58 -100 -5,64 -185 -11,05 -808 -54,26 

Výkony 6187 29,14 -2343 -8,55 -642 -2,56 463 1,89 

Výk. spotřeba 4550 38,61 -1495 -9,15 -2520 -16,98 3680 29,87 

Přid. hodnota 1512 13,33 -948 -7,37 1693 14,22 -4025 -29,59 

Osobní N 295 5,05 76 1,25 153 2,48 125 1,98 

Daně a popl. 2 15,38 10 66,66 0 0,00 6 24,00 

Odpisy DM -122 -3,68 -335 -11,11 -755 -26,58 -159 -7,62 

T za DM, mat. 200  - -188 -94,00 116 966,67 343 267,97 

ZC DM, mat. 1  - -1 -100,00 93 -  -90 -96,77 

Ost. prov. V 90 25,64 477 108,16 -371 -40,41 -350 -63,99 

Ost. prov. N 175 49,16 358 67,42 -563 -63,33 -94 -28,83 

Provozní VH 164 7,41 1827 76,89 1223 29,10 -3820 -70,40 

Výn. úroky 0 0,00 0 0,00 -1 -100,00 0 0,00 

Nákl. Úroky 0 0,00 -211 -15,30 31 2,65 -236 -19,68 

Ost. fin. V -392 -104,80 60 -333,33 59 140,48 378 374,26 

Ost. fin. N -30 -15,79 185 115,23 -190 -55,07 416 268,39 

Finanční VH -240 -18,24 86 5,53 217 14,76 198 15,80 

DzP za b. č. -11 -5,89 342 194,32 258 49,81 -668 -86,08 

VH za b. č. -65 -9,17 1571 243,94 1182 53,36 -2954 -86,96 

Mim. V -14 -93,33 42 4200,00 -29 -67,44 -10 -71,43 

Mim. N 152  - -75 -49,34 -76 -98,70 -1 -100,00 

Mimoř. VH -166 -1106,67 117 77,48 47 138,24 -9 -69,23 

VH úč. obd. -231 -31,91 1688 342,39 1229 56,35 -2963 -86,89 

VH před zd. -242 -26,56 2030 303,44 1487 55,09 -3631 -86,74 

 

Tržby za zboží se v každém roce snižovaly, což se projevovalo i v neustálém poklesu 

obchodní marže. Její hodnota v roce 2013 oproti roku 2012 spadla o 54,24 %. V roce 
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2011 společnost zaznamenala velký pokles výkonů – pravděpodobně tedy byla nižší 

poptávka po vlastních výrobcích. Přidaná hodnota se střídavě snižovala a zvyšovala, což 

bylo způsobeno právě kolísáním tržeb a nákladů vztahujících se na zboží a na vlastní 

výrobky. V roce 2010, 2012 a 2013 společnost prodala již nepotřebný DHM – vždy se 

jednalo o stroj nebo osobní automobil (společnost je po opotřebení pravidelně obměňuje 

a nakupuje nové). V roce 2011 se tržby z prodeje DM a materiálu snížily, protože byla 

prodaná jen zanedbatelná část materiálu. 

 

Provozní VH měl rostoucí tendenci, ale v roce 2013 výrazně poklesl (o 70,4 %), což 

bylo způsobeno především vyšší hodnotou nákladů oproti výnosům. Finanční VH 

v roce 2009 poklesl, protože ostatní finanční náklady byly větší než ostatní finanční 

výnosy. V následujících letech však docházelo k jeho zvyšování, protože byla nižší výše 

nákladových úroků nebo ostatních finančních nákladů, které se na finančním VH 

značně podílí. Mimořádný VH nemá jednoznačný vývoj a není možné jej detailněji 

specifikovat. Pouze je možné konstatovat, že se ve společnosti odehrály situace, které 

způsobily mimořádné výnosy a náklady. 

 

Na následujícím grafu je znázorněn průběh jednotlivých VH. Hlavní je fialová křivka, 

která znázorňuje hodnoty VH za účetní období. Je zde jasně viditelné, že nejúspěšnější 

byl rok 2012 a následující rok 2013 naopak nejméně ziskový. 
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3.4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele se považují za základní nástroj finanční analýzy, protože umožňují 

získat rychlou představu o finanční situaci podniku. V první řadě jsou pro zkoumané 

roky vypočteny a okomentovány ukazatele rentability. Společným znakem těchto 

ukazatelů je, že vždy poměřují vložený kapitál k výslednému zisku (před zdaněním 

nebo po zdanění) (53), (51). 

 

Tabulka 3.11 Vybrané ukazatele rentability (v %) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12), (54)) 

Sledovaný ukazatel 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

ROCE 

(VH před zd./VK+Dl. záv.) 
19,71 11,84 27,26 34,09 5,17 

ROA (VH po zd./Aktiva) 2,70 1,86 6,18 11,02 1,40 

ROE (VH po zd./VK) 27,62 18,72 50,46 61,42 17,26 

ROS (VH po zd./Tržby) 2,59 1,49 7,17 11,98 1,51 

 

Rentabilita aktiv v letech 2009 a 2010 byla klesající a dosahovala velmi nízkých 

hodnot, ale následně je v letech 2011 a 2012 zaznamenán pozitivní růst. Rok 2013 je 

nejhorší vůbec. Ukazatel ROE dosahuje poměrně vysokých hodnot, z nichž nejnižší je 

opět 17,26 % v roce 2013. Rentabilita tržeb říká, kolik korun čistého zisku připadá na 

jednu korunu tržeb. Nejvíce to bylo v roce 2012, a sice 11,98 %. Dle výpočtů je možné 

odvodit, že nejpříznivější byl rok 2012. Pro jednotlivé ukazatele dosahuje nejlepších 

výsledků. Naopak rok 2013 byl z pohledu rentability celkově hodně špatný. Nemilé 

výsledky byly způsobeny poklesem tržeb, což značí, že se společnost v roce 2013 

setkala s určitými nepříjemnostmi, které ovlivnily nedostatečný odbyt výrobků. 

 

Ukazatele aktivity poukazují na intenzitu využití majetku. Pomocí těchto ukazatelů se 

měří využití celkových a stálých aktiv. Jsou také důležité například pro zjištění potřebné 

doby k úhradě závazků nebo inkasa pohledávek. V případě ukazatelů doby obratu 

pohledávek a závazků se uvažují vždy pohledávky a závazky jen z obchodních vztahů. 

Smyslem těchto ukazatelů je tedy stanovení přiměřenosti kapitálu společnosti 

a intenzity využití majetku (53). 
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Tabulka 3.12 Vybrané ukazatele aktivity 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12), (54)) 

Sledovaný ukazatel 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat CA (Tržby/CA; x-krát) 1,04 1,24 0,86 0,92 0,93 

Obrat SA (Tržby/SA; x-krát) 1,63 2,14 1,38 1,34 1,34 

DO zásob (Zásoby/Denní tržby; ve dnech) 54 52 54 72 58 

DO pohl. (Pohl./Denní tržby; ve dnech) 49 35 33 41 29 

DO záv. (Záv./Denní tržby; ve dnech) 28 19 43 23 50 

 

Dle výše obratu celkových aktiv ve všech letech lze usuzovat, že podnik má dostatek 

majetku, ale nedokáže jej efektivně využít. Vzhledem k tomu, že obrat stálých aktiv 

dosahuje nižších hodnot, není nutné zvyšovat výrobní kapacity. Doba, která uplyne od 

nákupu materiálu až po samotný prodej hotových výrobků, se pohybuje v průměru 

okolo 58 dní, což je pozitivní. Na platby od odběratelů se v posledních letech čeká 

maximálně po dobu necelých dvou měsíců. V roce 2009 byl tento časový interval 

nejdelší ze všech analyzovaných let, což je možné konstatovat v souvislosti 

s ekonomickou krizí. Doba obratu závazků je nejdelší v roce 2013, což souvisí 

s likviditou podniku, která je zkoumána níže. 

 

Ukazatele likvidity informují o schopnosti společnosti hradit své závazky a získat 

dostatek potřebných peněžních prostředků k provedení plateb. Likvidita závisí i na tom, 

jak je podnik schopen prodávat své výrobky, jak inkasuje pohledávky, atd. Sledují se tři 

druhy likvidity (54). 

 

Tabulka 3.13 Vypočtené ukazatele likvidity (x-krát) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12), (54)) 

Sledovaný ukazatel 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 

(OA/Krátkodobé záv. a bank. úv.) 
2,88 4,33 2,48 3,52 1,38 

Pohotová likvidita 

(OA-zásoby/Krátkodobé záv. a bank. úv.) 
1,57 2,46 1,62 1,45 0,63 

Okamžitá likvidita 

(KFM/Krátkodobé záv. a bank. úv.) 
0,23 1,14 0,32 0,20 0,05 
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S likviditou je na tom společnost dobře, ovšem v roce 2013 nastaly potíže – všechny 

ukazatele likvidity se výrazně snížily a okamžitá likvidita klesla dokonce na hodnotu 

0,05. Příčinou bylo zvýšení krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Nelze ale říci, 

že zhoršení platební schopnosti zapříčinili odběratelé špatnou platební morálkou. Původ 

této nemilé skutečnosti bude s vyšší pravděpodobností ve špatném řízení peněžních toků 

společnosti. 

 

Ukazatele zadluženosti poukazují na to, jaký podíl cizích a vlastních zdrojů společnost 

k podnikání využívá. Díky jejich výpočtu je tedy možné určit charakter kapitálové 

struktury a následně odhadnout možné finanční riziko (53). 

 

Tabulka 3.14 Vypočtené ukazatele zadluženosti 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12), (54)) 

Sledovaný ukazatel 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost (CZ/CA; v %) 90,24 90,08 85,18 81,00 90,89 

Koef. samofinancování (VK/CA; v %) 9,76 9,92 12,25 17,94 8,14 

Úrokové krytí 

(Provozní VH/Nákl. úroky; x-krát) 
1,47 - 3,60 4,53 1,67 

 

Využívané cizí zdroje představují 80–90 % celkového kapitálu. Jedná se o vysokou 

zadluženost, která může pro podnik představovat i značné riziko. Doporučené 

financování cizími zdroji je na úrovni 30-60 %, a proto můžeme zadluženost považovat 

za slabou stránku společnosti. Úrokové krytí říká, kolikrát převyšuje zisk náklady na 

cizí kapitál. U tohoto ukazatele na tom byla společnost nejlépe v letech 2011 a 2012. 

Výsledek v roce 2010 není uveden, protože v tomto období měla společnost nulové 

nákladové úroky a tím pádem výpočet není možný (51). 

3.4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

V rámci analýzy rozdílových ukazatelů jsou zde vypočteny tři ukazatele: čistý pracovní 

kapitál, čistý peněžní majetek a čisté pohotové prostředky. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce níže. 
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Tabulka 3.15 Vypočtené rozdílové ukazatele (v tis. Kč) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12), (51)) 

Sledovaný ukazatel 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Čistý pracovní kapitál 

(OA-(Kr. záv.+Kr. bank. úv.)) 
5 908 8 311 7 819 6 846 2 402 

Čistý peněžní majetek 

(OA-(Zásoby+Kr. záv.)) 
1 808 3 638 3 293 1 218 -1 352 

Čisté pohotové prostředky 

(OA-Zásoby-Pohl-KCZ) 
-2 404 342 -3 598 -2 170 -5 944 

 

Hodnoty ČPK jsou ve všech letech kladné, což je pro společnost pozitivní skutečnost. 

Jedná se totiž o přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými cizími zdroji – společnosti 

by tedy vypočtená výše volných prostředků zůstala po uhrazení krátkodobých 

bankovních úvěrů a krátkodobých závazků. V roce 2013 dosahuje tento ukazatel 

nejnižší hodnoty, což je způsobeno tím, že právě v tomto roce společnost začala poprvé 

čerpat krátkodobý bankovní úvěr. Podíl ČPK na celkových aktivech je pouhých 7,55 %. 

Obecně by měl ČPK tvořit 30-50 % celkových aktiv, což je splněno jen v roce 2010 

(31,30 %). Průměrně za posledních pět let je podíl ČPK na aktivech ve výši necelých 20 

%. Hodnota nového krátkodobého bankovního úvěru v roce 2013 se projevila i na 

ukazateli ČPM, který je v pouze ve zmiňovaném roce záporný. Vypočtené hodnoty 

ukazatele ČPP dosahují za celé období velmi špatné výsledky. Pouze v roce 2010 měla 

společnost kladnou částku pohotových peněžních prostředků, která byla velmi nízká. 

Z této skutečnosti vyplývá, že společnost má problémy s řízením finančních prostředků, 

co se týče hotovosti a peněz na bankovních účtech po úhradě krátkodobých cizích 

zdrojů. V praxi se mohou do pohotových peněžních prostředků zahrnovat i jejich 

ekvivalenty, tedy šeky, směnky, krátkodobé cenné papíry. Společnosti PLASTY-KO, 

s. r. o. však žádný KFM v takové formě nedrží (54). 

3.5 Porovnání s konkurenčními společnostmi 

Pro porovnání analyzované společnosti s lepšími konkurenčními společnostmi byla 

zvolena Spider analýza. Vztahuje se na dva roky, které bezprostředně předchází 

navrhovanému dlouhodobému finančnímu plánu. Vybrané ukazatele se zde tedy 

srovnávají za roky 2012 a 2013. Porovnává se zde rentabilita, aktivita, likvidita 

a zadluženost. Jak již bylo uvedeno v analýze konkurenčního prostředí, vybrané 



65 

 

společnosti jsou IMD-Drašnar, s. r. o., DK PLAST, spol. s r. o. a výrobní družstvo 

KOVOPlast. První tabulka a graf jsou zaměřeny na rok 2012. 

 

Tabulka 3.16 Spider analýza za rok 2012 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12), (44), (45), (47)) 

Srovnávaný ukazatel 

Srovnávaná společnost 

PLASTY-

KO, 

s. r. o. 

IMS-

Drašnar, 

s. r. o. 

DK Plast, 

spol. 

s r. o. 

KOVOPlast, 

výr. družstvo 

RENTABILITA (v %) 

ROCE 34,09 26,53 9,88 20,46 

ROA 11,20 11,64 7,60 17,12 

ROE 61,42 22,28 8,31 23,28 

ROS 11,98 6,67 12,17 21,38 

AKTIVITA 

Obrat CA (x-krát) 0,92 1,74 0,73 0,81 

DO zásob (dní) 72,00 32,63 86,93 94,91 

DO pohl. (dní) 41,00 23,36 66,79 52,09 

DO záv. (dní) 23,00 13,01 18,80 19,03 

LIKVIDITA (x-krát) 

Běžná 3,52 3,30 8,50 6,41 

Pohotová 1,45 1,73 5,57 4,09 

Okamžitá 0,20 0,61 3,15 2,51 

ZADLUŽENOST 

Celková zadl. (v %) 81,00 47,76 8,52 26,00 

Koef. samof. (v %) 17,94 52,24 91,48 73,56 

 

Ukazatele rentability poukazují na to, jaká je výnosnost hodnoty umístěné ve 

jmenovateli. Rentabilita lze u společnosti PLASTY-KO, s. r. o. posuzovat velmi 

pozitivně. Nejvyšší je ukazatel ROE – pro investora je obecně důležité, aby byla 

hodnota ukazatele vyšší, než je průměrné úročení vkladů, tedy 2–3 %. Tato podmínka je 

splněna dostatečně. Oborový průměr, zjištěný na stránkách Ministerstva průmyslu 

a obchodu, tohoto ukazatele byl na úrovni 24,72 %, takže nejblíže se pohybovalo výr. 

družstvo KOVOPlast. Výnosnost dlouhodobých zdrojů i tržeb je také na velmi dobré 

úrovni. Následuje výr. družstvo KOVOPlast a dále IMS-Drašnar, s. r. o. Nejnižší 

výnosnost dle vypočtených ukazatelů má společnost DK Plast, spol. s r. o. (51), (55). 

 

V případě ukazatelů aktivity dosahuje nejlepších výsledků společnost IMS-Drašnar, 

s. r. o., která dokáže ve výborném časovém intervalu dostát svým závazkům a stejně tak 
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i inkasovat pohledávky z obchodních vztahů. Tato společnost se snaží nakupovat 

zásoby pouze v žádoucím množství, aby jej dlouhou dobu neskladovala. Obrat CA by 

měl dle literatury dosahovat minimální hodnoty 1 a všeobecně platí, že čím více, tím 

lépe. Nejlepší hodnoty dosáhla společnost IMS-Drašnar, s. r. o., která obrátí celková 

aktiva v tržbách 1,74 krát. Tato hodnota je také velmi blízko oborovému průměru, jehož 

hodnota byla 1,69 krát. Lze říci, že na druhém místě zaujímá pozici společnost 

PLASTY-KO, s. r. o., která dosáhla nejhorší hodnoty v případě DO zásob. DO zásob 

a DO pohl. je takřka dvojnásobná oproti společnosti IMS-Drašnar, s. r. o., ale stále jsou 

tyto hodnoty v normě. Obrat CA značí, že společnost má dostatek majetku, ale 

nedokáže jej využít efektivně. Poslední dvě společnosti velmi rychle splácí své závazky, 

ale doba inkasa pohledávek a držení zásob je o to delší. Stejně jako společnost 

PLASTY-KO, s. r. o. dle výsledku obratu CA nedokáží vhodně využít svůj dostatečný 

majetek. 

 

Přesto, že byla společnost PLASTY-KO, s. r. o. výše zkritizována pro pravděpodobné 

špatné řízení zdrojů financování, lze říci, že u ukazatelů likvidity dosahuje 

uspokojivých hodnot, je totiž velmi blízko doporučeným hodnotám dle publikace od 

Knápkové a Pavelkové. Společnost tedy je schopna převést svá aktiva na peníze v době, 

kdy je to potřeba. Nejvyšší likviditu má však společnost DK Plast, spol. s r. o., jejíž OA, 

pohl. a KFM převyšují několikrát krátk. záv. a krátk. bank. úv. Těsně za ní se umístilo 

výr. družstvo KOVOPlast a dále IMS-Drašnar, s. r. o. Všechny čtyři podniky měly 

hodnoty běžné likvidity vyšší, než byl oborový průměr (2,50 krát). Pohotová likvidita 

v celkovém odvětví dosáhla hodnoty 1,95 krát a okamžitá 0,98 krát (51), (55). 

 

Z tabulky je jasně viditelné, že nejvyšší hodnoty ukazatelů zadluženosti má společnost 

PLASTY-KO, s. r. o. V roce 2012 využívala 81 % cizích zdrojů, což bylo zjištěno již 

v předchozí finanční analýze. Opačným extrémem je společnost DK Plast, spol. s r. o., 

která podniká v podstatě pouze pomocí vlastního kapitálu. Optimální zadluženosti dle 

publikací, které uvádí, že je vhodné financování vlastními zdroji ve výši 30-60 %, 

dosahuje společnost IMS-Drašnar, s. r. o. Zde je nutné zmínit, že oborový průměr, který 

se týká zadluženosti ve smyslu bankovních úvěrů a výpomocí, dosáhl hodnoty 5,55 %. 

Jak již bylo zjištěno ve finanční ekonomické analýze, PLASTY-KO, s. r. o. má 
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úvěrovou zadluženost okolo 50 %, což je v porovnání velmi vysoká hodnota. 

Bankovních úvěrů ve výši 30 % dosáhla společnosti IMS-Drašnar, s. r. o. a nejblíže 

s hodnotami 0 % a 1,88 % byly společnost DK Plast, spol. s r. o. a výr. družstvo 

KOVOPlast. Všechny porovnávané ukazatele jsou zahrnuty v následujícím grafu (51), 

(55). 

 

 

Graf 3.6 Znázornění spider analýzy za rok 2012 

         (vlastní zpracování s použitím zdroje (12),(44), (45), (47)) 

 

V grafu nejsou zcela jednoznačně vidět všechny vypočtené hodnoty z důvodu jejich 

velkého rozptylu, ovšem podstatné skutečnosti jsou zde potvrzeny. Například ROE 

společnosti PLASTY-KO, s. r. o. (vyznačeno modrou barvou) je nad hranicí 60 %, DO 

zásob dosahuje 70 dní a ukazatel celkové zadluženosti je na úrovni 80 %. 

 

Stejným způsobem jsou porovnány vypočtené ukazatele společností i v roce 2013. 

Nejdříve je zde uvedena opět tabulka a dále znázornění pomocí pavučinového grafu. 
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Tabulka 3.17 Spider analýza za rok 2013 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12),(44), (45), (47)) 

Srovnávaný ukazatel 

Srovnávaná společnost 

PLASTY-

KO, 

s. r. o. 

IMS-

Drašnar, 

s. r. o. 

DK Plast, 

spol. 

s r. o. 

KOVOPlast, 

výr. družstvo 

RENTABILITA (v %) 

ROCE 5,17 45,47 14,05 11,29 

ROA 1,40 22,29 10,62 8,69 

ROE 17,26 37,64 11,62 12,62 

ROS 1,51 13,55 15,14 11,22 

AKTIVITA 

Obrat CA (x-krát) 0,93 1,65 0,79 0,78 

DO zásob (dní) 58,00 53,58 79,40 112,10 

DO pohl. (dní) 29,00 41,29 52,28 66,82 

DO záv. (dní) 50,00 23,00 12,08 47,34 

LIKVIDITA (x-krát) 

Běžná 1,38 1,80 10,10 4,85 

Pohotová 0,63 1,09 6,87 3,10 

Okamžitá 0,05 0,51 4,63 1,90 

ZADLUŽENOST 

Celková zadl. (v %) 90,89 39,00 8,59 31,14 

Koef. samof. (v %) 8,14 59,22 91,41 68,86 

 

Rentabilita byla v roce 2013 pro společnost PLASTY-KO, s. r. o. o dost horší než 

v předchozím roce, ovšem nejvíce se přibližuje hodnotě oborového průměru ve výši 

23,56 %. Velký pokles hodnot ukazatelů byl způsoben snížením VH. Společnost 

vykázala o mnoho nižší tržby a vyšší náklady. Podobně na tom bylo výr. družstvo 

KOVOPlast, pro které byl rok 2013 také horší. Naopak příznivěji dopadla společnost 

IMS-Drašnar, s. r. o., pro kterou jsou hodnoty dokonce ještě lepší než v minulém roce. 

Pozitivně lze hodnotit i společnost DK Plast, spol. s r. o., jejíž rentabilita je u všech 

zkoumaných ukazatelů také lepší (55). 

 

Ukazatele aktivity – v případě společnosti PLASTY-KO, s. r. o. je vývoj oproti roku 

2012 spíše příznivý. Společnost dokáže v kratším čase inkasovat pohledávky, má kratší 

DO zásob a o trochu větší obrat CA. V pořadí skončila opět na druhém místě, hned za 

společností IMS-Drašnar, s. r. o., která dosahuje nejlepších hodnot jako v minulém roce 

a současně je nejblíže oborovému průměru ve výši 1,58 krát. Výr. družstvu KOVOPlast 
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se hodně zvýšila DO zásob, což je možné odůvodnit větším nákupem zboží při akčních 

slevách. Stejně tak se zvýšila hodnota pohledávek a závazků z obchodních vztahů. 

 

V roce 2013 začala mít společnost PLASTY-KO, s. r. o. problémy s likviditou, která je 

velmi nízká. Bylo to způsobeno vyššími krátkodobými závazky i novým krátkodobým 

bankovním úvěrem. Okamžitá likvidita klesla až na kritickou hodnotu 0,05, na čemž se 

podílel i velmi nízký stav KFM. Hůře než v minulém roce jsou na tom i IMS-Drašnar, 

s. r. o. a výr. družstvo KOVOPlast, s. r. o. Naopak lepších výsledků dosahuje DK Plast, 

spol. s r. o., pro níž byl rok 2013 z hlediska likvidity pozitivní. Za oborovými průměry 

ve všech sledovaných likviditách zaostávají společnost PLASTY-KO, s. r. o. a IMS-

Drašnar, s. r. o. Výsledky byly pro rok 2013 následující: běžná likvidita 2,53 krát, 

pohotová likvidita 2,00 krát a okamžitá likvidita 1,10 krát. Naopak nad těmito 

hodnotami jsou společnost DK Plast, spol. s r. o. a výr. družstvo KOVOPlast. 

 

Celková zadluženost u společnosti PLASTY-KO, s. r. o. bohužel narůstá. Zvýšila se 

téměr o 10 % - jak již bylo uvedeno u ukazatelů likvidity, tato situace nastala kvůli 

vyšším krátkodobým závazkům a nově čerpaného krátkodobého bankovního úvěru. 

Cizích zdrojů využívá o 5 % více i výr. družstvo KOVOPlast, s. r. o. Naopak 

financování vlastními zdroji se zvýšilo v případě IMS-Drašnasr, s. r. o. a poměr cizích 

a vlastních zdrojů se téměř nezměnil u společnosti DK Plast, spol. s r. o. Oborový 

průměr úvěrové zadluženosti dosáhl v roce 2013 hodnoty 5,84 %, které byly opět 

nejblíže společnost DK Plast, spol. s r. o. a výr. družstvo KOVOPlast. Procentuelní 

hodnoty všech společností jsou u tohoto ukazatele velmi podobné (55). 
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Graf 3.7 Znázornění spider analýzy za rok 2013 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12),(44), (45), (47)) 

 

Pro porovnání – na pavučinovém grafu z roku 2013 je u společnosti PLASTY-KO, 

s. r. o. vidět velká změna hodnoty ukazatele ROE, DO zásob se také snížila, ale ne v tak 

velkém rozměru. Celková zadluženost je dokonce ještě vyšší než v minulém roce, 

dosahuje 90 %. 

3.6 SWOT analýza 

V předchozích kapitolách 3.1 až 3.5 byla podrobně prozkoumána analyzovaná 

společnost a její okolí. Pomocí SWOT analýzy jsou zde shrnuty zjištěné podstatné 

skutečnosti – silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby. 
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Silné stránky: 

 společnost podniká ve velmi lukrativním oboru, protože na výrobě plastových 

výrobků jsou závislé i další oblasti podnikání – jedná se o rozvíjející se 

a perspektivní odvětví, 

 existuje již 15 let, buduje si dobré jméno a pozici na trhu, 

 vlastní prodejnu svých vlastních výrobků, 

 vlastní prostory a vybavení, dostatek potřebného majetku, 

 jednatelé se pravidelně účastní veletrhů a technologických dní, čímž získávají 

přehled o využívané a rozvíjející se technologii, 

 společnost má již vybudované dobré a dlouhodobé obchodní vztahy s dodavateli 

a odběrateli, spolupráce je na velmi dobré úrovni, 

 kromě lisování plastů se zabývá i nákupem jiného zboží, jeho kompletací a následně 

dalším prodejem, 

 v případě potřeby pravidelně pořádaná školení zaměstnanců, 

 převážně jsou zde zaměstnáni stálí pracovníci. 

 

Slabé stránky: 

 přesto, že společnost roste, jedná se stále o malý podnik, což může znamenat menší 

vyjednávací sílu, 

 výrobky produkované analyzovanou společností mohou být nahrazeny substituty, 

 jednatelé společnosti velmi málo delegují pravomoci a snaží se všechno zvládnout 

sami, 

 je zde nedostatečná komunikace mezi nadřízenými a podřízenými a absence 

získávání názorů od zaměstnanců, 

 chybějící porady či pravidelné schůze a následné obeznámení zaměstnanců 

o výrobních a jiných plánech společnosti, 

 panuje zde velmi vysoké až nebezpečné využívání cizích zdrojů krytí, 

 neustále rostoucí dlouhodobé závazky, 

 neustále se snižující celkové tržby, 

 přesto, že má společnost dostatek majetku, nedokáže jej efektivně využívat, 

 společnost má velmi dlouhou DO závazků, tedy nedokáže dobře řídit své finanční 

prostředky, 
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 zvyšující se potíže s likviditou, 

 společnost má nedostatek ČPP. 

 

Příležitosti: 

 jelikož se jedná o velmi perspektivní odvětví, u kterého se očekává budoucí růst 

i v budoucnu, má společnost příležitost se více prosadit na tuzemském trhu, 

 vyšší poptávka ze zahraničí po plastových výrobcích (zejména z bioplastu) 

a následné rozšíření své působnosti na mezinárodní úroveň, 

 společnost může využívat rychlého vývoje technologií, který s sebou nese následek 

modernějšího, rychlejšího a přesnějšího výrobního zařízení 

 

Hrozby: 

 snižování tržeb na základě stále se snižujícího tempa růstu výkonnosti ekonomiky, 

 neustále se zvyšující počet konkurenčních společností může PLASTY-KO, s. r. o. 

ohrozit lepší nabídkou produktů, 

 silnější poptávka konkurence po kvalifikované pracovní síle – lukrativnější pracovní 

nabídky mohou odlákat ze společnosti kvalifikované zaměstnance. 

 

Nejdůležitější silnou stránkou je samozřejmě již samotné podnikání v oboru výroby 

pryžových a plastových výrobků. Na základě této skutečnosti je společnost schopná se 

za předpokladu stejného hospodaření jako doposud udržet na trhu a i nadále 

prosperovat. S tímto samozřejmě souvisí i její historický vývoj a tržní podíl. Vše 

potřebné k podnikání v podobě vlastních prostorů, vybavení a personálu má také. 

 

Za nejslabší stránku je považován velmi vysoký podíl financování cizími zdroji, 

v případě velkého poklesu tržeb a zisku by se mohlo stát, že společnost nebude schopna 

včas a v plné míře dostát svým splatným závazkům. Další negativní skutečnost vychází 

z vnitřního prostředí společnosti. Jedná se o nedostatečné delegování pravomocí 

a komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.  

 

Společnost má velkou příležitost na základě rostoucí poptávky ze strany nových 

zákazníků zvyšovat svůj tržní podíl. V případě, že se reference o společnosti PLASTY-
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KO, s. r. o. rozšíří i dále do zahraničí, pak může prorazit i do jiných států. Naopak 

hrozbou, která přichází z vnějšího okolí společnosti, jsou z důvodu snižujícího se tempa 

růstu ekonomiky možné snižující se tržby. Stejně tak může být pro analyzovanou 

společnost riziková velmi silná konkurence. 

3.7 Vyhodnocení analytické části 

Společnost PLASTY-KO, s. r. o. a její okolí byly v kapitolách 3.1-3.4 podrobně 

prozkoumány. Bylo zjištěno, že se jedná o malý podnik, který sídlí v Jihomoravském 

kraji a pohybuje se v průmyslu, konkrétně v oblasti výroby plastových a pryžových 

výrobků. Toto odvětví zdárně překonalo ekonomickou krizi, nebylo příliš zasaženo 

(tržby v odvětví poklesly, ovšem následoval opětovný nárůst) a do budoucna se očekává 

stálá potřeba výrobků vyráběných vstřikováním. 

 

Od roku 2000, kdy byla společnost založena, si již vybudovala dobré obchodní vztahy 

a udržuje trvalé kontakty s různými dodavateli i odběrateli. Jelikož na trhu existuje silná 

konkurence a zákazníci mohou upřednostňovat substituční výrobky, je nutné, aby 

společnost nezaostávala za ostatními, měla celkový přehled a sledovala aktuální trendy. 

Tuto skutečnost lze o analyzované společnosti konstatovat. Naopak nedostatkem je 

například minimální komunikace zaměstnavatele se zaměstnanci. 

 

V roce 2010 poklesl VH za úč. obd. o 231 tis., následně narůstal a v roce 2012 dosáhl 

nejvyšší hodnoty ze všech pěti sledovaných let. Velký propad nastal v roce 2013, kdy 

VH za úč. obd. dosáhl pouze 447 tis. Kč. Tato částka není závratně nízká, ovšem 

v důsledku růstu VH je poněkud zarážející. Tato změna byla způsobena celkově vyššími 

náklady a nižšími výnosy. Důležitou zjištěnou skutečností je neustálý nárůst 

dlouhodobých závazků, kvůli kterým společnost neustále více využívá cizí zdroje ke 

krytí majetku. Celková zadluženost v roce 2013 dosahovala dokonce hodnoty 90,89 %. 

 

Za účelem porovnání vypočtených ukazatelů v rámci finanční analýzy byly vybrány tři 

konkurenční podniky, jejichž hlavní činnost je stejná jako u společnosti PLASTY-KO, 

s. r. o. Předmětem srovnání byla čtyři základní hlediska – rentabilita, aktivita, likvidita 

a zadluženost, a to ve dvou posledních zkoumaných letech (2012 a 2013). Zcela 
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jednoznačně nelze říci, která firma si vede celkově nejlíp. V roce 2012 lze za špičku 

považovat IMS-Drašnar, s. r. o., za kterou se řadí PLASTY-KO, s. r. o. s rentabilitou 

a aktivitou. Naopak příznivé výsledky v oblasti likvidity a zadluženosti mají DK Plast, 

spol. s r. o. a výr. družstvo KOVOPlast. 

 

V roce 2013 se u společnosti PLASTY-KO, s. r. o. projevil pokles VH také 

u rentability, likvidity i zadluženosti – všechny tyto oblasti vycházely hůře. V tomto 

roce je na tom PLASTY-KO, s. r. o. celkově dost špatně. IMS-Drašnar, s. r. o. má 

nejlepší výsledky u rentability a aktivity, ale v likviditě a zadluženosti jsou na tom lépe 

opět DK Plast, spol. s r. o. a výr. družstvo KOVOPlast. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V předchozí kapitole byly zjištěny potřebné informace o společnosti PLASTY-KO, 

s. r. o., pro kterou je zde sestaven dlouhodobý finanční plán na roky 2014-2016. Část 

skutečností vyplynula z provedených analýz. Velký podíl informací, které byly uvedeny 

v úvodu analytické části, byl však získán z interních zdrojů společnosti – konkrétně 

přímo od jednatelky. Je velmi složité určit přesné hodnoty jednotlivých položek 

účetních výkazů, a právě z důvodu možných velkých odchylek je zde uvedena kromě 

realistické i optimistická a pesimistická varianta dlouhodobého finančního plánu. 

4.1 Prognóza vývoje odvětví 

Výroba pryžových a plastových výrobků se dle analýzy oborového prostředí jeví jako 

velmi perspektivní oblast podnikání. Nejen, že se v rámci tohoto odvětví vyrábí 

výrobky ke konečné spotřebě určené koncovým zákazníkům, ale také jsou na něm 

závislé jiné sektory. Příkladem může být stavebnictví nebo automobilový průmysl. 

I kdyby nastala situace stagnace či snížení poptávky ze strany spotřebitelů po drobných 

výrobcích do domácnosti, u průmyslových výrobků by taková hrozba neměla nastat. 

Podíl společnosti na trhu je za posledních pět let v průměru 8,54 %, což není špatné a do 

budoucna se očekává zvyšování stávajícího tržního podílu. 

4.2 Stanovení cílů pro dlouhodobý finanční plán 

Analyzovaná společnost se snaží co nejvíce rozšiřovat sortiment vyráběného zboží díky 

zvyšování výrobních kapacit. Postupně zaměstnává více pracovníků a chce získávat 

neustále větší podíl na trhu s plastovými výrobky. Aby se společnost těmto cílům 

alespoň přibližovala, a tím se více prosazovala, musí splňovat dílčí kroky a snažit se 

spět určitým směrem. Zde jsou uvedeny hlavní záměry, ke kterým bude směřovat 

dlouhodobý finanční plán a kterých je tím pádem potřeba dosáhnout v následujících 

letech. Byly především vyvozeny z výsledků provedené finanční analýzy v podkapitole 

č. 3.4.2 a dále k nim svými potřebami přispěla a skutečnosti potvrdila jednatelka 

společnosti. Jedná se o pět níže vytyčených a popsaných cílů. 
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Každoroční zvyšování tržeb – hodnota celkových tržeb v předchozích pěti letech měla 

kolísavý vývoj. Cílem společnosti je, aby tržby v roce 2014 vzrostly a dále se mírně 

zvyšovaly. Minimální požadované zvýšení tržeb v roce 2014 oproti roku 2013 je 

alespoň o 50 %. Tento velmi vysoký cíl si klade jednatelka v souvislosti se 

skutečnostmi, které tomu nasvědčují a jsou popsány v kapitole plánovaných změn ve 

společnosti. 

 

Dosahování kladného VH – vzhledem k velkému poklesu VH v roce 2013 si 

společnost klade za cíl v roce 2014 dosáhnout VH alespoň na stejné úrovni. Vylučuje 

tak možnost, že by VH nadále klesal. Přesto, že jsou plánovány rostoucí tržby, je nutné 

uvažovat i o náklady, u kterých dosud není známo, v jaké budou výši. Do dalších let by 

měla být dosažena rostoucí tendence.  

 

Zvýšení rentability – rok 2013 byl z hlediska tvorby VH nepříznivý, hodnota zisku 

velmi klesla. Tato skutečnost se odrazila i na vypočtených ukazatelích rentability. Proto 

je pro společnost důležité, aby se rentabilita měrná ukazateli ROCE, ROA, ROE a ROS 

v následujících letech zvyšovala. 

 

Snížení míry zadlužení – podle předchozí analýzy bylo zjištěno, že společnost využívá 

až 90 % cizích zdrojů, což je velmi vysoká hodnota. Posledním cílem společnosti je se 

snažit tuto zadluženost postupně snižovat a dostat se v roce 2016 alespoň na 70 %. 

4.3 Dočasný vývoj tržeb 

Obecně se výroba plastových a pryžových výrobků jeví jako velmi dobrý průmyslový 

obor podnikání. Pozitivně dokázal překonat ekonomickou krizi a zdá se, že by měl mít 

příznivý vývoj i do budoucna. Společnost zaznamenala ztrátu pouze ve dvou letech za 

celou dobu své existence. Jednalo se právě o rok 2007, kdy byl VH za úč. obd. -45 tis. 

Kč a rok 2008 s nejvyšší ztrátou 222 tis. Kč. V tomto období byl velký pokles zisku 

zapříčiněn již zmíněnou ekonomickou krizí. Snížila se průmyslová produkce v důsledku 

nižšího počtu nových zakázek a byly zasaženy téměř všechny podniky. 
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V posledních pěti letech společnost dosahovala kladného VH, takže tržby převyšovaly 

náklady. Vůbec nejúspěšnější za celou dobu podnikání byl rok 2012, kdy bylo dosaženo 

VH ve výši 3 410 tis. V roce VH sice poklesl z důvodu celkově vyšších nákladů, ale 

stále dosahoval kladné hodnoty 447 tis. Dočasný vývoj tržeb je uveden v tabulce níže. 

 

Tabulka 4.1 Vývoj tržeb v letech 2009-2013 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12)) 

Tržby 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

T za prodej zboží (v tis. Kč) 7 054 5 803 5 515 4 734 4 286 

Změna oproti minulému roku (v %)  - -17,73 -4,96 -14,16 -9,46 

T za prodej výrobků a služeb (v tis. Kč) 20 918 27 175 24 888 23 739 25 310 

Změna oproti minulému roku (v %) - 29,91 -8,42 -4,62 6,62 

T celkem (v tis. Kč) 27 972 32 978 30 403 28 473 29 596 

Změna oproti minulému roku (v %) -  17,90 -7,80 -6,35 3,94 

 

4.4 Plánované změny ve společnosti 

Rok 2013 

Noví zákazníci - je velmi podstatné zmínit skutečnost, že před koncem roku 2013 

společnost uzavřela smlouvu s novým zákazníkem. Jedná se o kooperační výrobu pro 

automobilový průmysl – tato práce i výrobky jsou velmi dobře zaplacené. Uzavření 

tohoto obchodu lze považovat za důležitý krok - zakázky v takovém rozsahu společnost 

PLASTY-KO, s. r. o. dosud neměla. Odběratel si zvolil společnost PLASTY-KO, 

s. r. o. na základně velice dobrých referencí. 

 

Ve stejném období byl  zaměstnán nový vedoucí výroby, který má v tomto oboru praxi - 

pracoval několik let na stejné pozici u jiné společnosti. Se změnou svého 

zaměstnavatele přiměl další společnost, pro kterou dříve  vyřizoval zakázky, aby začala 

spolupracovat se společností PLASTY-KO, s. r. o. I v tomto případě se jedná částečně 

o automobilový průmysl. 

 

Lze tedy říci, že rok 2014 se už nyní zdá být pro společnost velmi přínosný až zlomový. 

Kromě výše uvedených změn stálý odběratel z Rakouska neustále navyšuje své 
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objednávky, které se týkají převážně výrobků z bioplastu (ten začíná být velmi 

populární) (14). 

 

Rok 2014 

Plán investice – s výše uvedenými informacemi samozřejmě souvisí potřeba navýšit 

kapacity, aby byla společnost schopna v takovém rozsahu plnit zakázky ve svůj 

prospěch a samozřejmě i za účelem spokojenosti zákazníků. Jednatelé se tedy rozhodli 

v září pořídit tři nové stroje ARBURG na vstřikování plastů. Cena nově pořízených 

strojů je 302 378 EUR a vedlejší pořizovací náklady jsou ve výši 80 000 Kč. Pro 

přepočet je použit kurz ČNB, který byl v září 2014 v průměru 27,598 CZK/EUR. 

Pořizovací cena po přepočtu tedy činí 8 425 028 Kč. Společnost využije rovnoměrné 

účetní odpisy se stanovenou dobou životnosti 5 let, tedy 60 měsíců. Majetek je zařazen 

do užívání od října 2014 (od měsíce následujícího od pořízení) (14), (56). 

 

Roční odpisová sazba je vypočtena dle vzorce 100/doba životnosti majetku, konkrétně 

tedy 100/5 = 20 %. Ta se dále použije pro zjištění měsíčního odpisu. Vzorec je (PC x 

roční odpisová sazba)/(100 x 12), po dosazení pak (8 425 028 x 20)/1200 = 140 418 Kč. 

V roce 2019 se odepíše zůstatková cena majetku z předchozího roku. Přehled účetních 

odpisů je v tabulce níže (57). 

 

Tabulka 4.2 Účetní odpisy nově pořízeného DHM 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (14), (57)) 

Rok 
Hodnota odpisovaného 

majetku (v Kč) 

Počet 

měsíců 
Odpis (v Kč) 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková 

cena (v Kč) 

2014 8 425 028 3 421 254 421 254 8 003 774 

2015 8 003 774 12 1 685 016 2 106 270 6 318 758 

2016 6 318 758 12 1 685 016 3 791 286 4 633 742 

2017 4 633 742 12 1 685 016 5 476 302 2 948 726 

2018 2 948 726 12 1 685 016 7 161 318 1 263 710 

2019 1 263 710 9 1 263 710 8 425 028 0 

Celkem - 60 8 425 028 - - 

 

Zákonné daňové odpisy u těchto strojů uplatňuje též po dobu 5 let, jelikož se tyto stroje 

řadí do druhé odpisové skupiny. Koeficient pro první rok odpisování je 5 a pro 

následující roky 6 dle Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Níže je dostupný 



79 

 

k nahlédnutí přehled o výpočtech, odpisech a zůstatkových cenách v jednotlivých letech 

(9). 

 

Tabulka 4.3 Daňové odpisy nově pořízeného DHM 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (14)) 

Rok Výpočet 
Odpis 

(v Kč) 

Oprávky 

(v Kč) 

Zůstatková 

cena (v Kč) 

2014 8 425 028/5 1 685 006 1 685 006 6 740 022 

2015 (2 x 674 002)/(6-1) 2 696 008 4 381 014 4 044 014 

2016 (2 x 4 044 014)/(6-2) 2 022 007 6 403 021 2 022 007 

2017 (2 x 2 022 007)/(6-3) 1 348 005 7 751 026 674 002 

2018 (2 x 674 002)/(6-4) 674 002 8 425 028 
 

Celkem - 8 425 028 - 
 

 

Plán financování investice – koupi nových strojů, která je popsána výše, hodlá 

společnost v plné výši financovat z cizích zdrojů. Jedná se o dva různé úvěry. 

U společnosti Impuls-leasing AUSTRIA ve výši 200 890 EUR, jehož hodnota je při 

kurzu v září 2014 5 544 162 Kč. Doba splácení dluhu je zvolena na pětileté období 

stejně jako doba odpisování pořízeného majetku. Splátky jsou hrazeny čtvrtletně a jsou 

úročeny sazbou 1,29 % p.q. (tj. 5,16 % p. a.), která byla zjištěna dle veřejného 

sazebníku banky. Hodnota pravidelné konstantní splátky je určena dle vzorce S = U x 

[q
n
 x (q-1)/ q

n
-1], kde je: 

S…..anuita, 

q…..1 + úroková sazba, 

n…..počet období.  

Následující tabulka poukazuje na konkrétní splátky, celkem bude zaplaceno na úrocích 

781 404 Kč (14), (58), (59). 
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Tabulka 4.4 Splátkový plán bankovního úvěru Impuls-leasing AUSTRIA (v Kč) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (14), (58)) 

Rok Čtvrtletí Počáteční stav Anuita Úrok Úmor Konečný stav 

2014 4. 5 544 162 316 278 71 520 244 759 5 299 403 

2015 

1. 5 299 403 316 278 68 362 247 916 5 051 487 

2. 5 051 487 316 278 65 164 251 114 4 800 373 

3. 4 800 373 316 278 61 925 254 353 4 546 020 

4. 4 546 020 316 278 58 644 257 635 4 288 385 

2016 

1. 4 288 385 316 278 55 320 260 958 4 027 427 

2. 4 027 427 316 278 51 954 264 324 3 763 103 

3. 3 763 103 316 278 48 544 267 734 3 495 368 

4. 3 495 368 316 278 45 090 271 188 3 224 180 

2017 

1. 3 224 180 316 278 41 592 274 686 2 949 494 

2. 2 949 494 316 278 38 048 278 230 2 671 264 

3. 2 671 264 316 278 34 459 281 819 2 389 445 

4. 2 389 445 316 278 30 824 285 454 2 103 991 

2018 

1. 2 103 991 316 278 27 141 289 137 1 814 854 

2. 1 814 854 316 278 23 412 292 867 1 521 987 

3. 1 521 987 316 278 19 634 296 645 1 225 343 

4. 1 225 343 316 278 15 807 300 471 924 871 

2019 

1. 924 871 316 278 11 931 304 347 620 524 

2. 620 524 316 278 8 005 308 274 312 250 

3. 312 250 316 278 4 028 312 250 0 

 

Druhá společnost poskytující finanční prostředky je SOCIETE GENERALE Equipment 

Finance. Od této banky společnost PLASTY-KO, s. r. o. čerpá úvěr ve výši 2 800 000 

Kč, jehož splátky budou opět rozloženy na 5 let a úroková sazba prozrazená jednatelkou 

společnosti činila 6,12 % p. a. Splátky jsou opět uvažovány v konstantní anuitě, která 

vyšla 163 571 Kč (14). 
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Tabulka 4.5 Splátkový plán bankovního úvěru SOCIETE GENERALE Equipment (v Kč) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (14))  

Rok Čtvrtletí Počáteční stav Anuita Úrok Úmor Konečný stav 

2014 4. 2 80 0000 163 571 42 840 120 731 2 679 269 

2015 

1. 2 679 269 163 571 40 993 122 578 2 556 691 

2. 2 556 691 163 571 39 117 124 453 2 432 238 

3. 2 432 238 163 571 37 213 126 358 2 305 880 

4. 2 305 880 163 571 35 280 128 291 2 177 590 

2016 

1. 2 177 590 163 571 33 317 130 254 2 047 336 

2. 2 047 336 163 571 31 324 132 247 1 915 089 

3. 1 915 089 163 571 29 301 134 270 1 780 819 

4. 1 780 819 163 571 27 247 136 324 1 644 495 

2017 

1. 1 644 495 163 571 25 161 138 410 1 506 085 

2. 1 506 085 163 571 23 043 140 528 1 365 558 

3. 1 365 558 163 571 20 893 142 678 1 222 880 

4. 1 222 880 163 571 18 710 144 861 1 078 019 

2018 

1. 1 078 019 163 571 16 494 147 077 930 942 

2. 930 942 163 571 14 243 149 327 781 615 

3. 781 615 163 571 11 959 151 612 630 003 

4. 630 003 163 571 9 639 153 932 476 071 

2019 

1. 476 071 163 571 7 284 156 287 319 784 

2. 319 784 163 571 4 893 158 678 161 106 

3. 161 106 163 571 2 465 161 106 0 

  

Vypůjčené finanční prostředky zcela nepokryjí pořizovací cenu strojů, a proto je nutné 

zbývající část 80 866 Kč zaplatit z vlastních zdrojů (z bankovního účtu). 

 

Plán navýšení počtu personálu - vzhledem k tomu, že je zde využíván nepřetržitý 

provoz po celých dvacet čtyři hodin a je potřeba obsluha dalších tří strojů, je nutné 

zaměstnat dalších pět pracovníků. Jejich nástup je vhodný taktéž od září tohoto roku. 

Konkrétně se jedná o tři seřizovače a dvě lisařky. Průměrná měsíční hrubá mzda 

seřizovače ve společnosti PLASTY-KO, s. r. o. je 22 500 Kč a lisařky 15 000 Kč. Pro 

srovnání jsou průměrné měsíční hrubé mzdy k těmto konkrétním pozicím 

v Jihomoravském kraji uvedeny v analytické části práce. Mzdové náklady se tedy zvýší 

o 390 tis. Kč. Podrobný rozpis je uveden v tabulce níže. 
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Tabulka 4.6 Přehled o navýšení mzdových nákladů v roce 2014 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (14)) 

Pracovní 

pozice 

Počet nových 

zaměstnanců 

Průměrná mzda 

(v Kč) 

Počet měsíců 

zaměstnání 

Částka navýšení 

mzdových nákladů 

(v Kč) 

Seřizovač 3 22 500 4 270 000 

Lisařka 2 15 000 4 120 000 

Celkem 5 - - 390 000 

 

Rok 2015 

Plán navýšení počtu personálu – hned od začátku roku je v plánu zaměstnat další dvě 

pracovní síly. Tentokrát se jedná pouze o lisařky, jedna bude navíc na ranní a druhá na 

odpolední směně. Částka navýšení mzdových nákladů se tedy vypočítá jednodušeji než 

v minulém roce. Počet lisařek x průměrná měsíční hrubá mzda x počet měsíců 

zaměstnání, resp. 2 x 15 000 x 12 = 360 tis. Kč. 

4.5 Odhad budoucího vývoje tržeb 

Po konzultaci s jednatelkou společnosti bylo zjištěno, že se snaží každoročně odhadovat 

budoucí tržby a dle skutečných výsledků lze říci, že jsou tyto předběžné odhady 

naplněny průměrně z 80 %. Je tomu tak především proto, že zákazníci v průběhu roku 

mění své požadavky – někteří spolupráci skončí, nebo naopak navyšují své objednávky. 

Může se také stát, že se některé zakázky přesunou z kooperace zpět, tedy přímo do 

výroby u zákazníka. Také plán společnosti se může v průběhu roku změnit. Výše tržeb 

byla stanovena v rámci vzájemné spolupráce s jednatelkou společnosti. Tento odhad byl 

stanoven pomocí velmi podrobného a rozsáhlého přehledu o vyráběných produktech. 

Kromě konkrétního výrobního plánu bylo nutné využít i vnitropodnikových informací. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, v roce 2013 VH velmi poklesl z důvodu vysokých celkových 

nákladů. Tržby za prodej zboží mají v posledních pěti letech klesající tendenci, 

a protože se společnost nechystá v této oblasti dělat žádné závratné změny, realistická 

varianta dlouhodobého finančního plánu zahrnuje opět mírný pokles. Prodej zboží je 

v podstatě pouze doplňková činnost společnosti a její tržby netvoří stěžejní složku, 

takže mírné snižování odbytu zboží je akceptováno. V následujících letech je pozornost 

maximálně věnována výrobě a prodeji vlastních výrobků. Jednatelka však sdělila, že 
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nechce, aby výše tržeb z prodeje zboží nedosáhly nižších hodnot než 2 000 tis. V roce 

2014 je tedy očekáván pokles o 8 %, v roce 2015 o 6 % a v roce 2016 o 5 %. 

 

Dle přehledu v předchozí tabulce je jasně viditelné, že tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb vzrostly, ale v letech 2011 a 2012 byl zaznamenán pokles. Za 

normálních okolností by se očekávala stagnace případně mírný pokles podle dočasného 

vývoje. Ovšem společnost do budoucna plánuje ve velkém rozsahu navýšit své výrobní 

kapacity z důvodu velkého zájmu ze strany odběratelů. Stávající ceny výrobků plánuje 

zachovat. Jednatelé společnosti počítají s vysokým nárůstem tržeb, protože již na konci 

roku 2013 uzavřeli smlouvu se dvěma novými odběrateli. Jak již bylo uvedeno výše, 

jedná se o zakázky velkého rozsahu. Navíc není předpokládaná žádná velká překážka či 

nepříznivý vliv, který by měl pozitivní vývoj tržeb z vlastních výrobků a služeb ohrozit. 

V rámci realistické varianty je tedy očekáván v roce 2014 nárůst tržeb o 55 %, protože 

se zcela jistě zvýší prodej nově vyrobených výrobků. V podstatě by bylo možné 

uvažovat se 100% nárůstem, ale v případě, že by jeden ze zmiňovaných nových 

zákazníků odešel, pak by byl reálný nárůst tržeb alespoň o 55 %, a proto je uvažována 

tato změna. Navíc ani jeden z nových zákazníků nejsou v historii podniku, není známa 

jejich spolehlivost a jistota spolupráce. V roce 2015 je očekáván opět růst, ovšem již ne 

tak velký, pouze o 7 % a v roce 2016 o 9 % (14). 

 

Celkové tržby, tedy součet tržeb z prodeje zboží a prodeje výrobků a služeb, se v roce 

2014 zvýší o 45,88 %, v roce 2015 o 5,81 % a v roce 2016 o 7,78 %. Přehled 

o jednotlivých plánovaných tržbách dle realistické varianty i o jejich součtu je uveden 

v tabulce níže. Tyto rostoucí hodnoty tržeb byly stanoveny z několika důvodů: 

 od roku 2009, kdy byl pokles výkonnosti ekonomiky, následuje rostoucí vývoj 

HDP, který je možné předpokládat i do budoucna, 

 stejný průběh jako HDP mají i tržby v odvětví, 

 společnost má nesrovnatelně větší poptávku ze strany odběratelů oproti předchozím 

obdobím a jistotu odběru stanoveného množství výrobků, 

 společnost v souvislosti s předchozím bodem plánuje navýšit výrobní kapacity. 
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Tabulka 4.7 Plánované tržby k realistické variantě dlouhodobého finančního plánu 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12)) 

Tržby 

Rok 

Skutečnost Plán 

2013 2014 2015 2016 

T za prodej zboží (v tis. Kč) 4 286 3 943 3 706 3 484 

Změna oproti minulému roku (v %) -9,46 -8,00 -6,00 -5,00 

T za prodej výrobků a služeb (v tis. Kč) 25 310 39 231 41 977 45 755 

Změna oproti minulému roku (v %) 6,62 55,00 7,00 9,00 

T celkem (v tis. Kč) 29 596 43 174 45 683 49 239 

Celková změna (v %) 3,94 45,88 5,81 7,78 

  

Optimistická varianta zaznamená v případě tržeb z prodeje zboží v roce 2014 stagnaci 

a následně postupný mírný růst. Pro tržby za prodej výrobků a služeb by bylo možné 

zaznamenat jejich navýšení, ovšem ve větším rozměru než obsahuje realistická varianta. 

Přehled o přesných částkách a jejich procentuálních změnách je opět uveden 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 4.8 Plánované tržby k optimistické variantě dlouhodobého finančního plánu 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12)) 

Tržby 

Rok 

Skutečnost Plán 

2013 2014 2015 2016 

T za prodej zboží (v tis. Kč) 4 286 4 286 4 372 4 503 

Změna oproti minulému roku (v %) -9,46 0,00 2,00 3,00 

T za prodej výrobků a služeb (v tis. Kč) 25 310 41 002 44 282 48 268 

Změna oproti minulému roku (v %) 6,62 62,00 8,00 9,00 

T celkem (v tis. Kč) 29 596 33 646 36 668 40 352 

Celková změna (v %) 3,94 13,68 8,98 10,04 

 

Pro budoucí vývoj tržeb z prodeje zboží pesimistická varianta znamená velký a neustále 

rostoucí pokles. Je tomu tak proto, protože v nákupu a prodeji zboží společnost nechystá 

žádné změny a může nastat snižování jejich odbytu. Vzhledem k tomu, že společnost 

plánuje navýšit výrobní kapacitu na základě již existující vysoké poptávky ze strany 

odběratelů, nelze v rámci roku 2014 za stejných podmínek předpokládat snižování tržeb 

z prodeje vlastních výrobků a služeb. Pesimistická varianta tedy uvažuje o nepříznivých 

hodnotách v tom smyslu, že výše očekávaných tržeb nebude tak vysoká jako 
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u předchozích dvou variant. Rok 2014 bude tedy optimistický na základě smluvené 

spolupráce s novými zákazníky. I kdyby spolupráci přerušili například v půli roku, i tak 

lze očekávat nárůst alespoň o 41 %. Do dalších let je zde bráno v úvahu riziko, že 

některý z odběratelů sníží počty odebíraných výrobků, případně spolupráci ukončí. Pak 

by mohl nastat klesající trend, který znázorňuje rok 2015 a 2016. Následující tabulka 

obsahuje konkrétní hodnoty. 

 

Tabulka 4.9 Plánované tržby k pesimistické variantě dlouhodobého finančního plánu 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12)) 

Tržby 

Rok 

Skutečnost Plán 

2013 2014 2015 2016 

T za prodej zboží (v tis. Kč) 4 286 3 857 3 394 2 953 

Změna oproti minulému roku (v %) -9,46 -10 -12 -13 

T za prodej výrobků a služeb (v tis. Kč) 25 310 35 687 33 903 31 191 

Změna oproti minulému roku (v %) 6,62 41 -5 -8 

T celkem (v tis. Kč) 29 596 39 544 37 297 34 144 

Celková změna (v %) 3,94 33,61 -5,68 -8,45 

 

Ve skutečnosti se tedy budoucí vývoj tržeb může přibližovat ke třem popsaným 

variantám. Je jasně viditelné, že všechny tři uvažované alternativy představují nárůst 

tržeb oproti roku 2013. Na základě smluvené spolupráce se dvěma novými, velmi 

důležitými zákazníky je téměř zcela nepřípustné, že by v roce 2014 mohla nastat horší 

situace než v roce 2013. Pokud by tedy jeden z nich svůj zájem snížil, nebo by úplně 

odstoupil, stále by byl reálný nárůst tržeb dle pesimistické varianty. Proto je zde 

uvažováno zvýšení celkových tržeb o 33,61 %. Všechny vyjmenované alternativy 

samozřejmě navazují na hodnotu celkových tržeb v roce 2013 a jsou graficky 

znázorněny níže. 
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Graf 4.1 Dočasný vývoj celkových tržeb a odhad jejich budoucího vývoje 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12)) 

4.6 Dlouhodobý finanční plán 

Jak již bylo několikrát zmíněno, dlouhodobý finanční plán je sestaven ve třech 

variantách, kterým se může skutečnost v letech 2014-2016 podobat. Ve všech třech 

případech jsou brány v úvahu skutečnosti vyplývající z vnějšího prostředí 

i z plánovaných úkonů sdělených jednatelkou společnosti. 

4.6.1 Realistická varianta 

Nyní jsou zde vypočteny jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty a rozvahy. Jedná se 

o nejpravděpodobnější budoucí vývoj analyzované společnosti. 

 

Plánový výkaz zisku a ztráty 

Tržby za prodej zboží a tržby za prodej výrobků a služeb byly odhadnuty ve 

spolupráci s jednatelkou společnosti a jsou uvedeny v předchozí kapitole. V účetnictví 

se tržby vykazují v případě hotovostního zaplacení na účty 211/604 (601), vystavení 

faktury potom 311/604 (601). Je samozřejmě možné zaplatit i bankovním převodem, 

což by bylo  zachyceno na účtech 221/604 (601). 
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Náklady vynaložené na prodané zboží – do budoucna se očekává spíše menší 

pořizované množství, a proto hodnota těchto nákladů bude mít klesající vývoj stejně 

jako tržby za prodej zboží, od kterých se odvozují (metoda procentního podílu na 

tržbách). Účtují se 504/211 (221), v případě dodání na fakturu 504/321. 

 

Obchodní marže v průběhu předchozích let kolísala. Dosahovala vysoké hodnoty, a to 

téměř 32 %, nebo naopak docela nízké - necelých 16 %. Do dalších let je uvažována ve 

výši 26 %, což je více než v roce 2013. Obchodní marže je rovna rozdílu tržeb za prodej 

zboží a vynaložených nákladů na prodané zboží. 

 

Výkonová spotřeba – necelých 80 % této položky tvoří spotřeba materiálu a energie, 

které je třeba věnovat pozornost. Vzhledem ke zvýšeným kapacitám v roce 2014 se 

zvýší produkce, tržby a tím i nákup potřebného materiálu (účtování: nákup materiálu 

111/211 (221, 321); převzetí na sklad 112/111;  spotřeba materiálu 501/112). Protože 

budou nakoupeny nové stroje, bude následovat i větší odběr elektřiny a tím pádem se 

zvýší i náklady na tuto položku (účtování 502/211 (221, 321). Zbývajících 21,72 % 

celkové výkonové spotřeby zaujímají služby, které jsou společnosti poskytovány 

(pojistné, přeprava, opravy, reklama, atd.).  Tyto položky mohou být účtovány např. na 

účet 518 nebo 548. 

 

Mzdové náklady se v roce 2014 i 2015 zvýší z důvodu přijetí nových zaměstnanců. 

Podrobné informace týkající se složení nového personálu a výši konkrétních hrubých 

mezd jsou uvedeny v kapitole plánovaných změn ve společnosti. V roce 2014 to tedy 

znamená navýšení této položky o 390 tis. Kč – v tomto roce byli přijati noví 

zaměstnanci až od září, kalkuluje se tedy s nárůstem jednotlivých mezd na čtyři měsíce. 

Pro rok 2015 se počítá s dalším navýšením o 780 tis. Kč kvůli novým zaměstnancům 

z roku 2014 (budou pracovat o osm měsíců déle oproti minulému roku) a o 360 tis. Kč 

kvůli dalším dvěma novým zaměstnancům již od ledna 2015. V roce 2016 není 

plánovaná změna v počtu zaměstnanců a ani se neočekává nárůst mezd. Z toho důvodu 

by měla celková hodnota mzdových nákladů odpovídat stejné částce jako v roce 2015. 

Celkové hodnoty mzdových nákladů jsou pro rok 2014 tedy 5 134 tis. Kč (4 744 + 390) 
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a roky 2015 a 2016 ve výši 6 274 tis. Kč (5 134 + 780 + 360). Účtování hrubých mezd 

je na účty 521/331 a jejich výplata 331/221. 

 

Související náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění jsou v zákonné 

výši 34 % z odhadovaných hrubých mezd. V roce 2014 se jedná o částku 1 746 tis. Kč 

a v letech 2015 a 2016 o 1868 tis. Kč. Srážka ze mzdy zaměstnance se v případě SZ 

i ZP účtuje 331/336 a předpis pojistného podniku za zaměstnance potom 524/336. 

Následuje úhrada, tedy 336/221. 

 

Sociální náklady se rozlišují daňové (účet 527) a nedaňové (účet 528). Běžně se jedná 

o výdej stravenek a další poplatky, jako je například povinná lékařská prohlídka. V roce 

2014 budou tyto náklady ve výši 130 tis. Kč, v roce 2015 ve výši 137 tis. Kč a 2016 ve 

výši 148 tis. Kč. Tyto hodnoty byly zjištěny metodou procentního podílu na tržbách. 

 

Daně a poplatky – společnost vlastní dva osobní automobily, které jsou samozřejmě 

využívány pro podnikání, a tudíž je nutné platit silniční daň (účtování: daňová 

povinnost 531/345; úhrada 345/221). Jsou zde zahrnuty i další poplatky, se kterými se 

musí v následujících letech počítat a jejich výše nelze zcela přesně určit. Daně 

a poplatky se plánují opět metodou procentního podílu na tržbách.  

 

Odpisy DHM a DNM – v prvním uvažovaném roce je v plánu pořízení tří nových 

strojů pro vstřikování plastů. Jejich pořizovací cena i odpisový plán do následujících let 

byla uvedena v kapitole plánovaných změn ve společnosti. Stávající DHM bude 

odepisován stejně jako doposud a tato hodnota se navýší o odpisy nově pořízeného 

DHM. V roce 2013 činily odpisy 1 927 tis. Kč (tj. 4,43 % z hodnoty odpisovaného 

majetku). Touto procentuelní hodnotou se vynásobí konečný stav odpisovaného 

majetku v roce 2013 a získá se tak částka odpisů stávajícího majetku pro rok 2014. 

Přehled výpočtu stávajících odpisů je uveden níže. 
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Tabulka 4.10 Odpisy stávajícího majetku 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12)) 

Rok 
Hodnota odpisovaného 

majetku celkem (v tis. Kč) 

Podíl 

odpisu 

Odpis 

(v tis. Kč) 

Zůstatková 

cena (v tis. Kč) 

2014 21 747 0,0443 963 20 784 

2015 20 784 0,0443 921 19 863 

2016 19 863 0,0443 880 18 983 

 

K těmto odpisům se přičtou účetní odpisy nově pořízeného majetku, které jsou 

rozepsané v kapitole plánovaných změn ve společnosti a budou tak určeny konečné 

hodnoty pro následující tři roky (1 384 tis. Kč, 2 606 tis. Kč, 2 565 tis. Kč). Jejich 

zaúčtování proběhne následujícím způsobem: 551/081 (082). 

 

Tržby z prodeje DM a materiálu – v roce 2013 prodala veškerý již nepotřebný DHM, 

který byl z velké části odepsaný. Tržby činily 471 tis. Kč (311/641; úhrada 221/311) 

a ZC byla ve výši pouhých 3 tis. Kč (541/082); vyřazení 082/022). Tento majetek v roce 

2014 nahrazuje novým (vstřikovacími lisy), což se už promítlo v odpisech. Do dalších 

tří let tedy prodej dalšího majetku není plánován a tato položka zůstane nulová. Do 

budoucna se nepočítá ani s prodejem nepotřebného materiálu. 

 

Ostatní provozní výnosy a náklady jsou stanoveny metodou procentního podílu na 

tržbách. Na základě minulých let bylo procento výnosů stanoveno na 1,55 % a nákladů 

na 1,49 %. Používají se ve spojení s pokladnou účty 648 a 548. 

 

Výnosové úroky – se odvíjí od výše vkladu na běžném účtu a od výše čerpaného 

bankovního úvěru. Výnosové úroky budou v roce 2014 ve výši 1 tis. Kč, 2015 ve výši 5 

tis. Kč a v roce 2016 ve výši 9 tis. Kč. Jsou určeny pomocí součinu příslušného procenta 

a peněžních prostředků na bankovních účtech. Zaúčtují se 221/662. Vklady v bance 

v těchto letech činí 1 708 tis. Kč, 6 840 tis. Kč a 12 468 tis. Kč. 

 

Nákladové úroky - hodnota současných nákladových úroků je zjištěna procentem 

z hodnoty bankovních úvěrů. Toto procento vyšlo geometrickým zprůměrováním podílu 

z předchozích pěti let 5,57 %. K této částce je v každém roce přičtena konkrétně 

vypočtená hodnota úroků z nově čerpaných bankovních úvěrů, která je uvedena 
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v kapitole plánovaných změn ve společnosti. Rok 2014: 14 511 x 0,0557 = 760 tis. Kč, 

760 + (72 + 43) = 875 tis. Kč; rok 2015: 13 261 x 0,0557 = 739 tis. Kč, 739 + (254 + 

153) = 1 146 tis. Kč; rok 2016: 12 631 x 0,0557 = 704 tis. Kč, 704 + (201 + 121) = 

1 026 tis. Kč. Zaúčtují se 562/221. 

 

Ostatní finanční výnosy a náklady jsou vypočteny metodou procentního podílu na 

tržbách. U výnosů bylo dle předcházejících období stanoveno 0,70 % a u nákladů 0,88 

%. Pro tyto položky se používají účty 668 a 568. 

 

Mimořádné výnosy a náklady se považují za výnosy a náklady, které souvisejí 

s předem nepředvídatelnými událostmi. Proto se neplánují a jsou ve všech letech 

nulové. V případě, že skutečnosti této povahy nastanou, pak se účtují především na účty 

688 a 588. 

 

V případě realistické varianty by společnost díky zvýšeným tržbám dosáhla v roce 2014 

patnáctinásobně většího výsledku hospodaření než v roce 2013, což je výborný 

výsledek a současně by se jednalo o nejvyšší zisk za celou dobu existence. Je tomu tak 

i přesto, že se zde značně zvýšily i náklady – mzdové náklady a související náklady za 

SZ a ZP z důvodu přijetí nových pracovních sil a odpisy kvůli pořízení nového strojního 

vybavení. Právě pomocí zde vypočteného VH jsou propojeny všechny tři plánované 

výkazy. Hodnota této položky musí být tedy ve VZZ, rozvaze i cash flow stejná. 
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Tabulka 4.11 Plánový VZZ - realistická varianta (v tis. Kč) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12)) 

Ozn. Položka VZZ 
Rok 

2014 2015 2016 

I. Tržby za prodej zboží 3 943 3 706 3 484 

A. Náklady vynaložené na zboží 2 918 2 742 2 578 

  Obchodní marže 1 025 964 906 

II. Výkony 39 231 41 977 45 755 

B. Výkonová spotřeba 22 993 24 603 26 817 

  Přidaná hodnota 17 263 18 338 19 844 

C. Osobní náklady 7 010 8 544 8 555 

D. Daně a poplatky 30 32 34 

E. Odpisy DNM a DHM 1 384 2 606 2 565 

III. Tržby z prodeje DM a materiálu 0 0 0 

F. Zůstatková cena DM a materiálu 0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 669 708 763 

H. Ostatní provozní náklady 643 681 734 

* Provozní VH 8 865 7 183 8 719 

X. Výnosové úroky 1 5 9 

N. Nákladové úroky 875 1 146 1 026 

XI. Ostatní finanční výnosy 302 320 345 

O. Ostatní finanční náklady 380 402 433 

* Finanční VH -952 -1 223 -1 105 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 106 797 1 252 

** VH za běžnou činnost 6 807 5 163 6 362 

* Mimořádný VH 0 0 0 

*** VH za účetní období 6 807 5 163 6 362 

**** VH před zdaněním 7 913 5 960 7 614 

 

Plánová výše daně z příjmů 

Daň z příjmů za běžnou činnost - bohužel nebyly poskytnuty informace o dosavadní 

výši daňových odpisů, a proto je zde pro výpočet použit velmi hrubý odhad. 

V minulých letech z výkazů zisku a ztráty vyplývá, že výše účetních a daňových odpisů 

není stejná. Pomocnými výpočty dle výše daně, VH před a po zdanění byla 

v jednotlivých letech zjištěna výše daňových odpisů a dále skutečnost, že se postupně 

každý rok průměrně snižují o 6,45 %. Procento snižování dosavadních odpisů bylo 

zachováno a k této částce se pak přičetla výše daňových odpisů nově pořízeného 

majetku. V tom případě ve všech letech vyšel záporný rozdíl účetních a daňových 

odpisů (mínus položka) a daň z příjmů potom ve výši 1 106 tis. Kč, 797 tis. Kč a 1 252 

tis. Kč. Podrobný rozpis obsahuje následující tabulka. 
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Tabulka 4.12 Výpočty související s daní z příjmů – realistická varianta (v tis. Kč) 

(vlastní zpracování) 

Položka 
Rok 

2014 2015 2016 

Účetní odpisy stávajícího majetku 963 921 880 

Účetní odpisy nově pořízeného majetku   421 1 685 1 685 

Účetní odpisy celkem 1 384 2 606 2 565 

Daňové odpisy stávajícího majetku 1 791 1 675 1 567 

Daňové odpisy  nově pořízeného DM 1 685 2 696 2 022 

Daňové odpisy celkem 3 476 4 371 3 589 

VH před zdaněním 7 913 5 960 7 614 

Rozdíl odpisů (- položka) -2 092 -1 765 -1 024 

VH po úpravách = ZD 5 821 4 195 6 590 

Daň z příjmů PO (19 %) 1 106 797 1 252 

VH po zdanění 6 807 5 163 6 362 

 

Plánová rozvaha 

Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek – společnost za posledních pět let 

neeviduje žádný DNM ani DFM, a proto i v následujících letech bude jejich hodnota 

nulová. Vykazuje pouze pozemky, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí a případně nedokončený DHM. Dosavadní výše DHM bude v roce 2014 navýšena 

o nově pořízené stroje (účtování: pořízení 042/321; zařazení 042/022). Hodnota 

nedokončeného DM ve výši 55 tis. zůstane stejná i do budoucna, jelikož přesně není 

známo o jaký majetek a v jaké fázi rozpracovanosti se jedná. V následujících letech by 

se měla hodnota DHM, a tím pádem i celkového DM, snižovat v důsledku pravidelné 

korekce (odpisový plán je uveden výše). Pro rok 2014 je hodnota majetku 29 330 tis. 

Kč, pro rok 2015 činí 26 724 tis. Kč a rok 2016 je ve výši 24 159 tis. Kč. 

 

Zásoby  - bohužel nejsou k dispozici informace o průměrné denní spotřebě materiálu, 

takže je pro plánování využita metoda doby obratu. Pomocnou informací je však 

předpoklad rostoucích zásob kvůli již dopředu známému velkému poptávanému 

množství. Každý rok je v této položce zahrnut materiál, výrobky a zboží, a převážně 

vždy mají největší podíl výrobky. Počet dní použitý pro plánování u materiálu je 19,30, 

u výrobků 23,06 a u zboží 14,79 dní. Účtování o pořizování zásob bylo uvedeno 

u položek VZZ. 
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Dlouhodobé pohledávky – nejsou dostupné informace o době jejich splatnosti, 

nicméně vznikly v roce 2013 a vztahují se na období delší než jeden rok. Mají tedy ve 

všech plánovaných letech stejnou hodnotu, a to 437 tis. Kč. Konkrétně se jedná o jiné 

pohledávky, u kterých se používá účet 378. 

 

Krátkodobé pohledávky – vzhledem k vyššímu očekávanému množství zakázek, tedy 

i zásob, jsou předvídatelné vyšší pohledávky z obchodních vztahů. Jejich přesná výše je 

určována dle doby obratu s použitím 36,70 dní a klasicky se účtuje na účet 311. 

Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou plánovány procentním podílem na tržbách (zde se 

využívá účet 314). Daňové pohledávky vůči státu výjimečně v roce 2013 obsahovaly 

částku 603 tis. Kč, což se již nepředpokládá.  

 

Krátkodobý finanční majetek se skládá z peněz v hotovosti a vkladů na bankovních 

účtech. Celková hodnoty KFM je převzata z plánového výkazu peněžních toků. Dále je 

tato částka rozdělena dle poměru v minulých letech. 

 

Základní kapitál a kapitálové fondy dosahovaly ve všech sledovaných letech stejných 

hodnot. ZK činí již od založení společnosti 100 tis. Kč (zaúčtováno 701/411) a není 

v plánu jej navyšovat. Kapitálové fondy byly dosud tvořeny částkou 2 000 tis. Kč, což 

také zůstane do budoucna stejné (účet 413 na straně Dal, na Má dáti není známa povaha 

vkladu). Totéž tvrzení platí u rezervních fondů, nedělitelných fondů a ostatních 

fondů ze zisku, jejichž hodnota byla a nadále bude 40 tis. Zákonný rezervní fond se má 

pravidelně navyšovat o 5 % z dosaženého VH (účtování 431/421), dokud jeho celková 

výše nedosáhne 10 % základního kapitálu. Tato podmínka je již několik let splněna, 

a proto již není povinnost do zákonného rezervního fondu nadále přispívat. 

 

Výsledek hospodaření minulých let – v plánovaných letech se hodnota této položky 

vždy navyšuje či snižuje o zisk, případně ztrátu dosaženou v předchozím roce. Tato 

částka se standardně snižuje ještě o příděl do zákonného rezervního fondu. Jak již bylo 

uvedeno výše, zákonná výše přídělu do rezervního fondu je splněna, a proto se dál 

nenavyšuje a zde není příděl odečten. V plánovaných letech se neuvažuje vyplácení 

nerozděleného zisku, bude se tedy v celé výši převádět do dalších let (431/428). 
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Výsledek hospodaření běžného účetního období se přebírá z výkazu zisku a ztráty, 

kde byl postupnými výpočty zjištěn. Rovná se součtu provozního, finančního 

a mimořádného VH. Jak již bylo uvedeno výše, touto položkou jsou propojeny všechny 

tři plánované výkazy. V případě plánovaných let je uvažován zisk, který se účtuje 

710/702. Pokud by však nastala ztráta, pak se využívá opačný zápis, tedy 702/710. Na 

začátku roku se však používá zápis 701/431, případně 431/701. 

 

Rezervy - v následujících letech se rezervy neplánují. Byly vytvářeny pouze jednou, 

v roce 2010, a to ze zákona. V roce 2011 byly hned vyčerpány. U zákonných rezerv se 

jejich tvorba účtuje 552/451. Následné zúčtování opačným zápisem 451/552 

a u nezákonných pak tvorba 554/459 a zúčtování 459/554.  

 

Dlouhodobé závazky jsou převzaty ve stejné výši jako v roce 2013 do všech tří 

plánovaných let. Jedná se tedy o hodnotu 8 155 tis. Kč, která zahrnuje závazky 

z obchodních vztahů (účet 321), a závazky ke společníkům (účet 365). 

 

Krátkodobé závazky obsahují závazky z obchodních vztahů (účet 321), mzdové 

závazky k zaměstnancům (účet 331), závazky ze SZ a ZP (účet 336), daňové závazky 

vůči státu a jiné závazky (účet 379). Závazky z obchodních vztahů se určují stejně jako 

krátkodobé pohledávky z obchodního styku pomocí doby obratu. Taktéž lze očekávat 

jejich nárůst kvůli zvyšování kapacit a počtu zakázek. Pro výpočty bylo použito 30,28 

dní. Závazky k zaměstnancům vykazují prosincové mzdové náklady, tedy 5 134/12 = 

428 tis. Kč v roce 2014 a 6 274/12 = 523 tis. Kč v letech 2015 a 2016. Závazky vůči SZ 

a ZP navazují na předchozí položku a činí 34 % z vypočtených částek. Tedy 145 tis. Kč 

v roce 2014 a 178 tis. Kč v letech 2015 a 2016. Daňové závazky vůči státu obsahují 

obvykle DPH a daň z příjmů. Jsou stanoveny metodou procentního podílu na tržbách 

stejně jako krátkodobé přijaté zálohy. Jiné závazky zůstávají ve výši 62 tis. Kč jako 

v minulých letech. 

 

Bankovní úvěry a výpomoci – dle výpočtů horizontální analýzy bylo zjištěno, že se 

dlouhodobé bankovní úvěry za posledních pět let průměrně snižují o 5,99 % (podrobný 

rozpis je uveden v tabulce níže) Současná částka se do dalších let tedy sníží také 
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o stejnou procentuelní hodnotu a přičte se hodnota nově čerpaných bankovních úvěrů, 

jejichž splátkový kalendář je rozepsán v kapitole plánovaných změn ve společnosti. 

V roce 2013 byl čerstvě čerpán krátkodobý bankovní úvěr, který se v roce 2014 splatí 

v celé výši. Nejdříve se postupně účtuje připsání bankovního úvěru na bankovní účet na 

základě výpisů z bankovního a úvěrového účtu (než jsou tyto dokumenty k dispozici, 

používá se účet peníze na cestě) 221/261, 261/461. 

 

Tabulka 4.13 Stávající bankovní úvěry 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12)) 

Rok 

Počáteční 

stav 

(v tis. Kč) 

Procento 

snižování 

Splátka 

(v tis. Kč) 

Konečný 

stav 

(v tis. Kč) 

Úrok 

(v tis. Kč) 

2014 14 511 0,0599 869 13 642 760 

2015 13 642 0,0446 381 13 261 739 

2016 13 261 0,0446 630 12 631 704 

 

Časové rozlišení aktiv i pasiv je obtížně plánovaná položka a bohužel nejsou 

k dispozici podrobnější informace. Z toho důvodu bude po celé plánované období 

zachována stejná výše jako v roce 2013. Jedná se konkrétně o náklady příštích období 

účtovaných na účtu 381 (aktivní položka) a výdaje příštích období na účtu 383 (pasivní 

položka) 
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Tabulka 4.14 Plánová rozvaha - realistická varianta (v tis. Kč) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12)) 

Ozn. Položka rozvahy 
Rok 

2014 2015 2016 

  Celková aktiva 44 385 48 032 52 518 

B. Dlouhodobý majetek 29 330 26 724 24 159 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 29 330 26 724 24 159 

C. Oběžná aktiva 14 016 20 269 27 320 

C. I. Zásoby 6 760 7 153 7 710 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 437 437 437 

C. III. Krátkodobé pohledávky 4 708 4 982 5 370 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 2 111 7 697 13 804 

D. Časové rozlišení aktiv 1 039 1 039 1 039 

  Celková pasiva 44 385 48 032 52 518 

A. Vlastní kapitál 9 397 14 560 20 922 

A. I. Základní kapitál 100 100 100 

A. II. Kapitálové fondy 2 000 2 000 2 000 

A. III. Rezervní fondy, … 40 40 40 

A. IV. VH minulých let 450 7 257 12 420 

A. V. VH účetního období 6 807 5 163 6 362 

B. Cizí zdroje 34 677 33 161 31 285 

B. I. Rezervy 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 8 155 8 155 8 155 

B. III. Krátkodobé závazky 4 902 5 279 5 631 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 21 620 19 727 17 499 

C. I. Časové rozlišení pasiv 311 311 311 

 

Plánový výkaz cash flow 

Přehled o peněžních tocích obsahuje změny jednotlivých položek, které mají vliv na 

příliv nebo odliv peněžních toků do společnosti. Všechny tyto změny jsou uvedeny 

v tabulce níže – je jasně viditelné, že naplánovaná varianta, která je považována za 

nejpravděpodobnější, by hodně zlepšila stav krátkodobého finančního majetku. Ve 

všech plánovaných letech se očekává příjem a nejvyšší konečný stav KFM je v roce 

2016, a sice ve výši 13 804 tis. Kč. 
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Tabulka 4.15 Plánový výkaz o peněžních tocích - realistická varianta (v tis. Kč) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12)) 

Položka cash flow 
Rok 

2014 2015 2016 

KFM na začátku roku 319 2 111 7 697 

Výsledek hospodaření 6 807 5 163 6 362 

 + Odpisy 1 384 2 606 2 565 

Změna zásob -2 037 -393 -557 

Změna krátkodobých závazků -392 377 352 

Změna krátkodobých pohledávek -1 522 -274 -388 

Změna dlouhodobých pohledávek 

(z obchodních vztahů) 
0 0 0 

Změna rezerv 0 0 0 

Změna časového rozlišení pasiv 0 0 0 

Změna časového rozlišení aktiv 0 0 0 

 + Zůstatková cena prodaného DM 0 0 0 

PROVOZNÍ CF 4 240 7 480 8 334 

Změna dlouhodobého majetku -7 204 2 606 2 565 

 - Odpisy -1 384 -2 606 -2 565 

 - Zůstatková cena prodaného DM 0 0 0 

INVESTIČNÍ CF -8 588 0 0 

Změna vlastního kapitálu 0 0 0 

Změna dlouhodobých závazků 

(z obchodních vztahů) 
0 0 0 

Změna dlouhodobých bankovních úvěrů 7 109 -1 894 -2 227 

Změna krátkodobých bankovních úvěrů -969 0 0 

FINANČNÍ CF 6 140 -1 894 -2 227 

CF celkem 1 792 5 586 6 107 

KFM na konci roku 2 111 7 697 13 804 

 

4.6.2 Optimistická varianta 

Oproti realistické variantě je v případě optimistické varianty na celkové tržby pohlíženo 

velmi příznivě. Jedná se o jedinou a současně hlavní změnu, protože od vývoje tržeb se 

odvíjí velké množství ostatních položek, především ve výkazu zisku a ztráty. V tomto 

případě platí nákup potřebných strojů a zaměstnanost nových pracovníků ve stejném 

rozsahu jako u realistické varianty.  

 

Plánový výkaz zisku a ztráty 

V podstatě u všech položek VZZ se použily stejné výpočty jako u realistické varianty. 

Především se jedná o metodu procentního podílu na tržbách. Dále například mzdové 
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náklady nebo nákladové úroky jsou stejné a jejich hodnoty byly převzaty z kapitoly 

plánovaných změn ve společnosti.  

 

Tabulka 4.16 Plánový VZZ - optimistická varianta (v tis. Kč) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12) 

Ozn. Položka VZZ 
Rok 

2014 2015 2016 

I. Tržby za prodej zboží 4 286 4 372 4 503 

A. Náklady vynaložené na zboží 3 172 3 235 3 332 

  Obchodní marže 1 114 1 137 1 171 

II. Výkony 41 002 44 282 48 268 

B. Výkonová spotřeba 24 031 25 954 28 290 

  Přidaná hodnota 18 085 19 465 21 149 

C. Osobní náklady 7 016 8 553 8 565 

D. Daně a poplatky 32 34 37 

E. Odpisy DNM a DHM 1 384 2 606 2 565 

III. Tržby z prodeje DM a materiálu 0 0 0 

F. Zůstatková cena DM a materiálu 0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 702 754 818 

H. Ostatní provozní náklady 675 725 786 

* Provozní VH 9 680 8 301 10 014 

X. Výnosové úroky 1 6 11 

N. Nákladové úroky 875 1 146 1 026 

XI. Ostatní finanční výnosy 317 341 369 

O. Ostatní finanční náklady 399 428 464 

* Finanční VH -956 -1 227 -1 110 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 260 1 009 1 497 

** VH za běžnou činnost 7 464 6 065 7 407 

* Mimořádný VH 0 0 0 

*** VH za účetní období 7 464 6 065 7 407 

**** VH před zdaněním 8 724 7 074 8 904 

 

Plánová výše daně z příjmů 

Vypočítá se stejným způsobem jako u realistické varianty, výše mínus položek je 

v plánovaných letech totožná. 
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Tabulka 4.17 Výpočty související s daní z příjmů - optimistická varianta (v tis. Kč) 

(vlastní zpracování) 

Položka 
Rok 

2014 2015 2016 

Účetní odpisy celkem 1 384 2 606 2 565 

Daňové odpisy celkem 3 476 4 371 3 589 

VH před zdaněním 8 724 7 074 8 904 

Rozdíl odpisů (- položka) -2 092 -1 765 -1 024 

VH po úpravách = ZD 6 632 5 309 7 880 

Daň z příjmů PO (19 %)   1 260 1 009 1 497 

VH po zdanění 7 464 6 065 7 407 

 

Plánová rozvaha 

Zde byly opět použity metody procentního podílu na tržbách, doby obratu 

a individuálního stanovení určitých položek dle kapitoly plánovaných změn ve 

společnosti. Bilanční sumy jsou ve všech plánovaných letech vyšší než u varianty 

realistické. To je způsobeno vyššími předpokládanými tržbami – ty se podílejí na 

výpočtu položek dle metody procentního podílu na tržbách i doby obratu. 
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Tabulka 4.18 Plánová rozvaha - optimistická varianta (v tis. Kč) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12)) 

Ozn. Položka rozvahy 
Rok 

2014 2015 2016 

  Celková aktiva 45 252 49 883 55 472 

B. Dlouhodobý majetek 29 330 26 724 24 159 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 29 330 26 724 24 159 

C. Oběžná aktiva 14 883 22 120 30 274 

C. I. Zásoby 7 092 7 618 8 262 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 437 437 437 

C. III. Krátkodobé pohledávky 4 939 5 306 5 755 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 2 415 8 759 15 820 

D. Časové rozlišení aktiv 1 039 1 039 1 039 

  Celková pasiva 45 252 49 883 55 472 

A. Vlastní kapitál 10 054 16 119 23 527 

A. I. Základní kapitál 100 100 100 

A. II. Kapitálové fondy 2 000 2 000 2 000 

A. III. Rezervní fondy, … 40 40 40 

A. IV. VH minulých let 450 7 914 13 979 

A. V. VH účetního období 7 464 6 065 7 407 

B. Cizí zdroje 34 887 33 453 31 634 

B. I. Rezervy 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 8 155 8 155 8 155 

B. III. Krátkodobé závazky 5 112 5 571 5 980 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 21 620 19 727 17 499 

C. I. Časové rozlišení pasiv 311 311 311 

 

Plánový výkaz cash flow 

Změny provedené v plánové rozvaze se opět promítnou ve výkazu o peněžních tocích. 

V případě optimistické varianty má společnost vždy na konci roku větší množství 

peněžních prostředků, což naznačuje, že bude mít i dobré výsledky v oblasti likvidity. 

Ve všech třech letech je zaznamenám plánovaný přírůstek KFM. 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Tabulka 4.19 Plánový výkaz o peněžních tocích - optimistická varianta (v tis. Kč) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12)) 

Položka cash flow 
Rok 

2014 2015 2016 

KFM na začátku roku 319 2 415 8 759 

Výsledek hospodaření 7 464 6 065 7 407 

 + Odpisy 1 384 2 606 2 565 

Změna zásob -2 369 -526 -644 

Změna krátkodobých závazků -182 459 409 

Změna krátkodobých pohledávek -1 753 -366 -449 

Změna dlouhodobých pohledávek 

(z obchodních vztahů) 
0 0 0 

Změna rezerv 0 0 0 

Změna časového rozlišení pasiv 0 0 0 

Změna časového rozlišení aktiv 0 0 0 

 + Zůstatková cena prodaného DM 0 0 0 

PROVOZNÍ CF 4 544 8 238 9 288 

Změna dlouhodobého majetku -7 204 2 606 2 565 

 - Odpisy -1 384 -2 606 -2 565 

 - Zůstatková cena prodaného DM 0 0 0 

INVESTIČNÍ CF -8 588 0 0 

Změna vlastního kapitálu 0 0 0 

Změna dlouhodobých závazků 

(z obchodních vztahů) 
0 0 0 

Změna dlouhodobých bankovních úvěrů 7 109 -1 894 -2 227 

Změna krátkodobých bankovních úvěrů -969 0 0 

FINANČNÍ CF 6 140 -1 894 -2 227 

CF celkem 2 096 6 344 7 061 

KFM na konci roku 2 415 8 759 15 820 

 

4.6.3 Pesimistická varianta 

Pesimistická varianta předpokládá v roce 2014 stejné změny jako předchozí dvě 

vypracované varianty. To znamená, že se i v tomto případě počítá s investicí do nových 

výrobních strojů, jejich financování pomocí cizích zdrojů a zaměstnanost pěti 

pracovníků. Pesimistický vývoj spočívá v nejnižších tržbách oproti oběma předchozím 

variantám v roce 2014 a v následujících letech jejich snížení. 
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Plánový výkaz zisku a ztráty 

U všech položek jsou použity stejné postupy výpočtů jako u předchozích dvou variant. 

Oproti roku 2013 jsou tržby vyšší a odvíjí se od nich výpočet spousty dalších nákladů 

a výnosů. Výsledek hospodaření je ziskový, ale nižší než u předchozích dvou variant. 

Přesto se jedná o velmi vysoké částky.  

 

Tabulka 4.20 Plánový VZZ - pesimistická varianta (v tis. Kč) 

(vlastní zpracování s použitím zdroj (12)) 

Ozn. Položka VZZ 
Rok 

2014 2015 2016 

I. Tržby za prodej zboží 3 857 3 394 2 953 

A. Náklady vynaložené na zboží 2 854 2 512 2 185 

  Obchodní marže 1 003 882 768 

II. Výkony 35 687 33 903 31 191 

B. Výkonová spotřeba 20 916 19 871 18 281 

  Přidaná hodnota 15 774 14 914 13 678 

C. Osobní náklady 6 999 8 519 8 509 

D. Daně a poplatky 28 26 24 

E. Odpisy DNM a DHM 1 384 2 606 2 565 

III. Tržby z prodeje DM a materiálu 0 0 0 

F. Zůstatková cena DM a materiálu 0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 613 578 529 

H. Ostatní provozní náklady 589 556 509 

* Provozní VH 7 387 3 785 2 600 

X. Výnosové úroky 1 4 5 

N. Nákladové úroky 875 1 146 1 026 

XI. Ostatní finanční výnosy 277 261 239 

O. Ostatní finanční náklady 348 328 300 

* Finanční VH -945 -1 209 -1 082 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 827 154 94 

** VH za běžnou činnost 5 615 2 422 1 424 

* Mimořádný VH 0 0 0 

*** VH za účetní období 5 615 2 422 1 424 

**** VH před zdaněním 6 442 2 576 1 518 

 

Plánová výše daně z příjmů 

Níže uvedená tabulka obsahuje pomocné výpočty pro určení daně z příjmů a následně 

i VH po zdanění. Postup je opět stejný, daň z příjmů vychází pochopitelně také nejnižší 

ve srovnání s realistickou a optimistickou variantou. 
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Tabulka 4.21 Výpočty související s daní z příjmů - pesimistická varianta (v tis. Kč) 

(vlastní zpracování) 

Položka 
Rok 

2014 2015 2016 

Účetní odpisy celkem 1 384 2 606 2 565 

Daňové odpisy celkem 3 476 4 371 3 589 

VH před zdaněním 6 442 2 576 1 518 

Rozdíl odpisů (- položka) -2 092 -1 765 -1 024 

VH po úpravách = ZD   4 350 811 494 

Daň z příjmů PO (19 %)    827 154  94 

VH po zdanění 5 615 2 422 1 424 

 

Plánová rozvaha 

Pesimistická plánová rozvaha má ze všech variant pochopitelně i  nejnižší bilanční 

sumy. Zatím, co v předchozích případech se hodnota celkových aktiv a pasiv zvyšovala, 

u pesimistické varianty se v roce 2014 bilanční suma sníží.  Tento pokles je především 

způsoben nižším výsledkem hospodaření a všech položek, které se plánují pomocí 

procentního podílu na tržbách případně dle doby obratu.  
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Tabulka 4.22 Plánová rozvaha - pesimistická varianta (v tis. Kč) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12)) 

Ozn. Položka rozvahy 
Rok 

2014 2015 2016 

  Celková aktiva 42 835 43 270 42 156 

B. Dlouhodobý majetek 29 330 26 724 24 159 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 29 330 26 724 24 159 

C. Oběžná aktiva 12 466 15 507 16 958 

C. I. Zásoby 6 191 5 839 5 346 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 437 437 437 

C. III. Krátkodobé pohledávky 4 312 4 067 3 723 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 1 526 5 163 7 452 

D. Časové rozlišení aktiv 1 039 1 039 1 039 

  Celková pasiva 42 835 43 270 42 156 

A. Vlastní kapitál 8 205 10 627 12 052 

A. I. Základní kapitál 100 100 100 

A. II. Kapitálové fondy 2 000 2 000 2 000 

A. III. Rezervní fondy, … 40 40 40 

A. IV. VH minulých let 450 6 065 8 487 

A. V. VH účetního období 5 615 2 422 1 424 

B. Cizí zdroje 34 319 32 332 29 793 

B. I. Rezervy 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 8 155 8 155 8 155 

B. III. Krátkodobé závazky 4 544 4 050 4 139 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 21 620 19 727 17 499 

C. I. Časové rozlišení pasiv 311 311 311 

 

Plánový výkaz cash flow 

Všechny změny oproti minulému roku se opět projeví ve výkazu cash flow. Nejnižšího 

konečného zůstatku krátkodobého finančního majetku je dosaženo v roce 2014, ale 

v porovnání s rokem 2013 je to velmi dobrý výsledek. V následujících letech se hodnota 

KFM opět zvyšuje. 
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Tabulka 4.23 Plánový výkaz o peněžních tocích - pesimistická varianta (v tis. Kč) 

(vlastní zpracování) 

Položka cash flow 
Rok 

2014 2015 2016 

KFM na začátku roku 319 1 526 5 163 

Výsledek hospodaření 5 615 2 422 1 424 

 + Odpisy 1 384 2 606 2 565 

Změna zásob -1 468 352 494 

Změna krátkodobých závazků -750 -94 -311 

Změna krátkodobých pohledávek -1 126 245 344 

Změna dlouhodobých pohledávek 

(z obchodních vztahů) 
0 0 0 

Změna rezerv 0 0 0 

Změna časového rozlišení pasiv 0 0 0 

Změna časového rozlišení aktiv 0 0 0 

 + Zůstatková cena prodaného DM 0 0 0 

PROVOZNÍ CF 3 655 5 531 4 516 

Změna dlouhodobého majetku -7 204 2 606 2 565 

 - Odpisy -1 384 -2 606 -2 565 

 - Zůstatková cena prodaného DM 0 0 0 

INVESTIČNÍ CF -8 588 0 0 

Změna vlastního kapitálu 0 0 0 

Změna dlouhodobých závazků 

(z obchodních vztahů) 
0 0 0 

Změna dlouhodobých bankovních 

úvěrů 
7 109 -1 894 -2 227 

Změna krátkodobých bankovních 

úvěrů 
-969 0 0 

FINANČNÍ CF 6 140 -1 894 -2 227 

CF celkem 1 207 3 637 2 289 

KFM na konci roku 1  526 5 163 7 452 

 

4.7 Kontrola splnění stanovených cílů 

Před samotným plánováním jednotlivých variant dlouhodobého finančního plánu bylo 

vytyčeno několik cílů, kterých by mělo být v následujících třech letech dosaženo. Jestli 

byly tyto požadavky splněny, řeší současná kapitola. Je zde znovu propočítána finanční 

analýza  zaměřující se na problémové oblasti. Výpočty se vztahují ke všem uvažovaným 

alternativám. 
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4.7.1 Realistická varianta 

Nejpravděpodobnější varianta očekávané budoucnosti společnosti předpokládá na 

základě strategické analýzy růst celkových tržeb. Současně se zvyšujícím se obratem 

se očekává dosahování kladného a neustále rostoucího výsledku hospodaření. 

Naplánované finanční výkazy první  zmíněný cíl splňují. Kladný VH je dosažen ve 

všech letech, ale  není dodržen rostoucí trend. Rok 2015 byl nižší z důvodu vyšších 

nákladů, na nichž se podílí především velmi vysoké odpisy. Dále by bylo zapotřebí 

vykazovat lepší hodnoty rentability než v roce 2014, kdy byly výsledky ukazatelů 

ROCE, ROA a ROS velmi slabé. Míra zadlužení byla velmi vysoká. Jak se výsledky 

uvedených ukazatelů změnily v plánovaných letech, je uvedeno v následující tabulce. 

 

Tabulka 4.24 Splnění cílů v rámci realistické varianty 

(vlastní zpracování) 

Sledovaný ukazatel 

Rok 

Skutečnost Plán 

2013 2014 2015 2016 

Rostoucí tržby 29 596 43 174 45 683 49 239 

Dosahování kladného VH 447 6 807 5 163 6 362 

RENTABILITA (v %) 

ROCE 5,17 45,08 26,24 26,19 

ROA 1,40 15,34 10,75 12,11 

ROE 17,26 72,44 35,46 30,41 

ROS 1,51 15,77 11,30 12,92 

ZADLUŽENOST 

Celková zadluženost (v %) 90,89 78,13 69,04 59,57 

Koeficient samofinancování (v %) 8,14 21,17 30,31 39,84 

Úrokové krytí (x-krát) 1,67 10,13 6,27 8,50 

 

U rentability je jasně viditelný velký nárůst. Rok 2014 poukazuje na velmi vysoké 

hodnoty, které jsou dále v letech 2015 a 2016 sice nižší, ale stále na dobré úrovni. 

Důvodem poklesu v roce 2015 jsou především velmi vysoké odpisy, které se podílejí na 

nejnižším provozním VH. Nákladové úroky mají ze všech tří let také nejvyšší hodnotu 

právě v roce 2015, čímž je zapříčiněn nejnižší finanční VH. Ostatní položky, které mají 

podíl na výpočtech rentability, jsou srovnatelné s rokem 2014 i 2016. 
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Celková zadluženost se stále pohybuje na velmi vysokých hodnotách, ovšem pozitivní 

závěr v rámci realistické varianty je, že klesá. Úrokové krytí je vyšší než dříve a do 

budoucna by bylo vhodné, aby dále rostlo. Možností může být snížení nákladových 

úroků – tedy menší čerpání bankovních úvěrů, což by pomohlo i v případě zadluženosti. 

Další varianta je dosahování vyššího provozního VH, a to je v zájmu společnosti 

samozřejmě. 

4.7.2 Optimistická varianta 

Optimistická varianta předpokládá ještě větší poptávku odběratelů po produktech 

společnosti PLASTY-KO, s. r. o., a tím pádem rychlý nárůst tržeb i výsledku 

hospodaření. Tržby tedy tento cíl splňují stejně jako dosahování kladného VH. VH byl 

kladný i v roce 2015, ovšem je očekáván oproti roku 2014 pokles, který je způsoben 

opět kvůli vysokým odpisům. Tyto i další výsledky stanovených cílových ukazatelů 

v případě aplikace optimistické varianty jsou uvedeny níže. 

 

Tabulka 4.25 Splnění cílů v rámci optimistické varianty 

(vlastní zpracování) 

Sledovaný ukazatel 

Rok 

Skutečnost Plán 

2013 2014 2015 2016 

Rostoucí tržby 29 596 45 288 48 654 52 771 

Dosahování kladného VH 447 7 464 6 065 7 407 

RENTABILITA (v %) 

ROCE 5,17 47,91 29,14 28,11 

ROA 1,40 16,49 12,16 13,35 

ROE 17,26 74,24 37,63 31,48 

ROS 1,51 16,48 12,47 14,04 

ZADLUŽENOST 

Celková zadluženost (v %) 90,89 77,10 67,06 57,03 

Koeficient samofinancování (v %) 8,14 22,22 32,31 42,41 

Úrokové krytí (x-krát) 1,67 11,06 7,24 9,76 

 Hodnoty ukazatelů rentability jsou velmi vysoké a vůbec nejlepší je ukazatel ROE. Ve 

společnosti tedy v roce 2014 na jednu korunu investovaného vlastního kapitálu připadá 

74,24 haléřů čistého zisku. Je jasně viditelné, že rok 2013 je v porovnání s následujícími 

roky velmi slabý. 



108 

 

V roce 2014 zadluženost podniku klesla z 90,89 % na 77,10 %, což je pozitivní změna. 

Dále tento ukazatel postupně klesá a naopak roste koeficient samofinancování, který 

celkovou zadluženost doplňuje. V roce 2016 by se společnost mohla dostat až na 

57,03% zadluženost, což by pro společnost znamenalo přiblížení k vyrovnanému 

financování aktiv. 

4.7.3 Pesimistická varianta 

V pesimistické variantě se předpokládají opět rostoucí tržby, ovšem v menším rozsahu. 

Je zde zvažována možnost, že bude podnik i nadále prosperovat, ale v letech 2015 

a 2016 nastane pokles tržeb. První cíl neustále rostoucích tržeb tedy splněn není. Kladný 

výsledek hospodaření je dosažen ve všech plánovaných letech, ale od roku 2015 má 

také klesající tendenci. 

 

Tabulka 4.26 Splnění cílů v rámci pesimistické varianty 

(vlastní zpracování) 

Sledovaný ukazatel 

Rok 

Skutečnost Plán 

2013 2014 2015 2016 

Rostoucí tržby 29 596 39 544 37 297 34 144 

Dosahování kladného VH 447 5 615 2 422 1 424 

RENTABILITA (v %) 

ROCE 5,17 39,38 13,72 7,51 

ROA 1,40 13,11 5,60 3,38 

ROE 17,26 68,43 22,79 11,82 

ROS 1,51 14,20 6,49 4,17 

ZADLUŽENOST 

Celková zadluženost (v %) 90,89 80,12 74,72 70,67 

Koeficient samofinancování (v %) 8,14 19,15 24,56 28,59 

Úrokové krytí (x-krát) 1,67 8,44 4,30 2,54 

 

Vypočtená rentabilita i v poslední uvažované variantě dosahuje pozitivních hodnot. 

Jsou vyšší než v roce 2013, ale postupně klesají. Pokud by následující vývoj byl stejný, 

pak by to pro společnost nebylo dobré a mohla by se dostat opět na velmi nízké hodnoty 

jako v roce 2013. 
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Zadluženost společnosti představuje klesající vývoj, ovšem tempo snižování ukazatele 

celkové zadluženosti je stále  nižší. Tuto skutečnost potvrzuje i rostoucí koeficient 

samofinancování. Úrokové krytí za celé plánované období dosahuje nejlepší hodnoty 

v roce 2014, kdy celkový zisk pokryje nákladové úroky 8,44 krát. 

4.7.4 Shrnutí a porovnání plánovaných variant 

Finanční analýza první uvažované, tedy nejpravděpodobnější realistické varianty, 

poukazuje na pozitivní výsledky. Společnost zde dosahuje rostoucích tržeb, kladného 

VH (ovšem ne pravidelně rostoucího) i výrazně lepší rentability oproti roku 2013. 

V roce 2016 by se společnost dostala na 59,57% zadlužení, což je také velmi pozitivní. 

Lze tedy říci, že většina stanovených cílů by byla splněna.  

 

Optimistická varianta je pochopitelně “nejlepším“ plánovaným vývojem do budoucna. 

Předpokládá nejvyšší tržby, taktéž VH. Rentabilita je ve všech třech plánovaných letech 

nejvyšší ze všech uvažovaných alternativ. Především díky navýšení bilanční sumy 

dosahuje ukazatel celkové zadluženosti v posledním plánovaném roce 57,03 %. 

 

Pesimistická varianta má pozitivní výsledky ve všech letech, ovšem trend tržeb i VH je 

od roku 2015 klesající. Dva důležité cíle splněny nejsou a mají velký vliv na 

budoucnost společnosti. Pokud by tento vývoj pokračoval i nadále, pak by bylo třeba 

učinit opatření, které by opětovně vedlo k růstu tržeb. Rentabilita je lepší, ale její průběh 

opět koresponduje s klesajícím VH. V tomto případě jsou cíle naplněny jen částečně 

a poslední varianta dlouhodobého finančního plánu je tedy považována za nepříznivou. 

 

Přehled o dosažených výsledcích hospodaření v minulosti spolu s plánovanými 

hodnotami VH znázorňuje následující graf. Křivky realistické a optimistické varianty 

mají stejný průběh. Po roce 2014 má opačný vývoj pesimistická varianta, což je zde 

jasně viditelné. Všechny faktory, které mají na konkrétní vývoj a naplánované hodnoty 

vliv, jsou ve čtvrté kapitole postupně důkladně vysvětleny a podloženy podrobnými 

výpočty.  
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Graf 4.2 Dočasný a plánovaný vývoj VH 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (12)) 

 

Vzhledem k tomu, že je ve společnosti vysoká poptávka ze strany odběratelů, je potřeba 

navýšit výrobní kapacity, aby bylo možné tuto poptávku uspokojit. Pro obsluhu nově 

pořízeného potřebného zařízení je nutné přijmout nové pracovní síly. Všechny tyto 

skutečnosti nasvědčují tomu, že tržby budou v roce 2014 rostoucí, a to ve větší míře, 

než by se dalo předpokládat dle minulého vývoje. Proto je pesimistická varianta 

považována za nejméně pravděpodobnou, ovšem bere se v úvahu pro případ růstu tržeb 

maximálně o 41 % v roce 2014 oproti roku 2013. Od roku 2015 pak uvažuje pokles 

tržeb. Do jaké míry budou tržby vyšší a související VH růst nelze určit přesně. Proto 

jsou relevantní realistická a optimistická varianta. Při  zdravém uvážení se pak bere jako 

prvořadá spíše alternativa s prvotním reálně vysokým vzrůstem tržeb a dále 

s pozvolnějším navyšováním. Přece jen je třeba  zachovat střízlivý přístup 

a nepředpokládat, že společnost v roce 2014 zasáhne, provede výše popsaná opatření 

a najedou nastane extrémní růst tržeb a výsledku hospodaření. Očekávaný vývoj 

společnosti tedy s nejvyšší pravděpodobností vystihuje realistická varianta. 

4.7.5 Analýza rizik pro realistickou variantu 

Jak již bylo uvedeno v kapitole plánovaných změn ve společnosti, jednatelé se v roce 

2014 chystají nakoupit novou technologii za účelem rozšíření výrobních kapacit, 

uspokojení vysoké poptávky a zvýšení tržeb. V souvislosti s tímto plánem potřebují 

získat dva bankovní úvěry a zaměstnat pět nových pracovníků. Jedná se o plánovanou 
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změnu, na kterou se vedení systematicky připravuje. Za agenta je považována právě 

jednatelka společnosti, která vyřídí veškeré záležitosti, aby bylo dosaženo cíle – tedy 

obstarání finančních prostředků, koupi zařízení a nábor zaměstnanců. Za sponzora, 

který zajistí dostatečnou podporu a případnou pomoc při organizování a řízení změny, 

je považován druhý jednatel. 

 

Jedná se o velké zásahy do chodu společnosti a mohou být samozřejmě ohrožena 

různými riziky. Aby bylo možné těmto rizikům co nejlépe předejít, je třeba si je 

uvědomit, popsat, určit pravděpodobnost jejich výskytu a stanovit dopad v případě, že 

nastanou. Pro hodnocení konkrétních nežádaných problémů je zde stanovena stupnice 

se slovním výrokem. 

 

Tabulka 4.27 Vyjádření hodnot pravděpodobnosti a dopadu 

(vlastní zpracování) 

Číselné vyjádření (hodnota) Míra pravděpodobnosti a dopadu 

1 minimální 

2 nízká 

3 střední 

4 vysoká 

5 maximální 

 

Analýza zde bude provedena se  základními pěti riziky. Prvním je skutečnost, že se 

prodlouží doba od zažádání o bankovní úvěry, a tím pádem nebude možné provést 

změnu ještě v roce 2014. Ještě horší varianta je ta, že společnost získá nižší objem 

cizích zdrojů financování, než je plánováno. Za předpokladu, že tato rizika nenastanou, 

budou tedy vstřikovací lisy k dispozici v sídle společnosti. Dále hrozí, že nebude možné 

sehnat potřebný počet zaměstnanců a provedení potřebného zaškolení právě včas. Tudíž 

by opět přišlo k časovému skluzu a obrat by se začal navyšovat později, než je 

v dlouhodobém finančním plánu uvedeno. Může také nastat situace, že odběratelé své 

objednávky zruší, čímž bude způsoben pomalejší nárůst tržeb. Vzhledem k tomu, že se 

bude jednat o nové modely technologie, zaměstnanci i po zaškolení nebudou schopni je 

velmi dobře ovládat a například v době nočních směn, kdy vedení není k dispozici, 

může dojít k navýšení zmetkovitosti. V důsledku této nemilé skutečnosti by došlo 

k navýšení nákladů a v horším případě i k případným reklamacím. Od toho by se 



112 

 

odvozovala narůstající nespokojenost zákazníků, špatné recenze, apod. Přehled 

jednotlivých rizik, jejich pravděpodobnost, dopad i vypočtenou hodnotu obsahuje 

následující tabulka. 

 

Tabulka 4.28 Přehled rizik, jejich pravděpodobností, dopadů a hodnot 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (50)) 

Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnota 

Zpoždění získání finančních prostředků 5 2 10 

Nedostatečné množství finančních prostředků 2 5 10 

Pozdní přijetí potřebných zaměstnanců 3 4 12 

Zrušení objednávek ze strany odběratelů 1 3 3 

Vyšší zmetkovitost 4 4 16 

 

Jednoznačně nejvýznamnější riziko je vysoká zmetkovitost v důsledku nedostatečného 

proškolení nových zaměstnanců, kteří budou stroj špatně programovat. Proto je důležité 

dbát na tento podstatný krok, věnovat mu raději více času a průběžně kontrolovat nové 

stroje v provozu. Na druhém místě je pozdní zaměstnání potřebných zaměstnanců – 

pokud nebude dostatečný personál, není možné nové stroje využívat, to je pochopitelné. 

Na stejné úrovni s hodnotou rizika 10 se umístily problémy se získáním bankovních 

úvěrů. Je tomu tak, protože společnost s uvedenými bankami již spolupracovala a je 

ověřený klient. Dodatečné zdržení by však nastat mohlo kvůli administrativním 

záležitostem. Nejnižší riziko představuje odvolání objednávek od stálých zákazníků. 

 

Agent změny má na starosti většinu vyřizování potřebných záležitostí, aby ke změně 

došlo s co nejnižšími problémy. Některé činnosti může přiřazovat i jiným 

zaměstnancům. Proto musí činit různá opatření, a tím jednotlivá rizika minimalizovat. 

Konkrétní údaje jsou opět uvedeny v tabulce níže. 
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Tabulka 4.29 Opatření k rizikům, zodpovědné osoby a přepočtené hodnoty 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (50)) 

Riziko Opatření 
Zodpovědná 

osoba 
P´ D´ H´ 

Zpoždění získání 

finančních prostředků 

Aktivní a podrobné 

administrativní 

úkony, včasné 

zahájení komunikace 

s bankou 

Asistentka, 

jednatelka 
4 2 8 

Nedostatečné množství 

finančních prostředků 

Částečné 

financování 

z vlastních zdrojů, 

dobrá historie u 

vybraných bank 

Jednatelka 1 5 5 

Pozdní přijetí 

potřebných zaměstnanců 

Zahájení výběrového 

řízení s dostatečným 

časovým předstihem 

Jednatelka 1 3 3 

Zrušení objednávek ze 

strany odběratelů 

Včasné potvrzení 

objednávek, 

informování 

o průběhu výroby, 

garance včasného a 

kvalitního dodání 

Asistentka, 

jednatelka 
1 2 2 

Vyšší zmetkovitost 

Důkladné školení 

zaměstnanců o práci 

na nových strojích, 

průběžná kontrola 

výrobního procesu 

Vedoucí 

výroby 
2 3 6 

 

Konkrétní číselné označení vyjadřuje pravděpodobnost rizika po uskutečnění 

potřebného opatření (P´), dopad po opatření (D´) a hodnotu (H´), která se rovná součinu 

dvou předchozích veličin. V porovnání s původní tabulkou je jasně viditelné, že 

jednotlivé činnosti mají na rizika vliv, a proto je důležité, je nepodceňovat. Je vhodné se 

co nejvíce zaměřit na úkony, díky kterým se hrozící rizika co nejvíce sníží. V tomto 

případě se vybraná větší aktivita ve prospěch uplatnění řízené změny vyplatí 

a nevyžaduje žádnou finanční náročnost. Asistentce i vedoucímu výroby je placena 

časová mzda a v rámci pravidelného osmihodinového výkonu svých povinností je 

možné výše uvedená opatření zvládnout. V případě, že by to nebylo možné, náležela by 

jim odpovídající finanční ohodnocení za přesčas. Pro přehled o hodnotách jednotlivých 

rizik je zde uveden pavučinový graf, který znázorňuje rizika před a po uskutečnění 
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vhodných opatření. Celková plocha před a po uplatnění opatření se sníží ve značné 

míře. 

 

 

Graf 4.3 Rizika změny před a po uplatnění opatření 

(vlastní zpracování) 

4.8 Porovnání prognózovaných tržeb se skutečnými 

Původní představy o výši tržeb z prodeje zboží a z prodeje vlastních výrobků a služeb 

jsou pro uvažované varianty uvedeny v kapitole odhadu budoucího vývoje tržeb. Jak již 

bylo uvedeno výše, tento odhad byl stanoven ve spolupráci s jednatelkou společnosti na 

základě vnitropodnikových informací, přehledu o výrobním plánu a několikaletých 

zkušeností. V současné době, tedy v květnu 2015 již mají jednatelé společnosti údaje 

o dosažených tržbách v roce 2014.  Předpokládané i skutečné tržby jsou uvedeny 

a srovnány v tabulce níže. 
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Tabulka 4.30 Porovnání odhadovaných a skutečných tržeb v roce 2014 (v tis. Kč) 

(vlastní zpracování s použitím zdroje (14)) 

Tržby 
Skutečnost 

v roce 2013 

Odhad jednotlivých variant pro rok 2014 Skutečnost 

v roce 2014 Realistická Optimistická Pesimistická 

T z prodeje zboží 4 286 3 943 4 286 3 857 4 220 

T z prodeje 

vlastních výrobků 

a služeb 

25 310 39 231 41 002 35 687 47 943 

T celkem 29 596 43 174 45 288 39 544 52 163 

 

Za nejpravděpodobnější variantu byla považována realistická, z důvodu zdravého 

uvažování do budoucna. Odhad tržeb z prodeje zboží navazoval na předchozí klesající 

vývoj. Skutečné tržby však signalizují mírný nárůst i přes to, že se ve společnosti v roce 

2014 této doplňkové činnosti nevěnovala pozornost. Skutečná výše tržeb z prodeje 

zboží je tedy pozitivní a nad očekávání. Odhadování nárůstu tržeb z prodeje vlastních 

výrobků a služeb o 55 % za jeden rok bylo velmi odvážné a zdálo se až nereálné. Nyní 

je zde jasně viditelné, že tyto tržby extrémně vzrostly nad očekávání a odhad byl 

v rámci realistické varianty slabý. Je to především z důvodu, že v roce 2014 se jednalo 

o výjimečnou událost, dosud ještě nikdy se společnosti nepodařilo najednou získat tak 

důležité zákazníky, kteří by výrobky odebírali v tak velkých objemech. Navíc dle 

současných statistik ve skutečnosti vyjde pouze 20 % poptávek. Bylo proto neustále 

bráno v úvahu riziko, že by obchod nemusel vyjít a případně by mohl jeden z těchto 

výjimečných zákazníků poptávané množství snížit nebo zrušit úplně. Na základě výše 

uvedené tabulky je tedy realita nejblíže optimistické variantě. Ovšem ani zde nebyl 

předpokládán nárůst celkových tržeb o 76,25 %. 

4.9 Doporučení pro budoucí plánování 

Vzhledem k tomu, že společnost dosud nesestavovala žádný strategický a finanční plán 

v systematické podobě, bylo by vhodné jej zavést. Strategické plánování zahrnuje 

veškeré činnosti, které vedou ke splnění základního cíle - společnost se chce rozvíjet, 

dosahovat rostoucích tržeb a také zvyšovat svůj podíl na trhu. Cesta, kterou se bude 

k cíli přibližovat, znamená sestavování a následování jednotlivých potřebných plánů. 
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Za roky existence na trhu má společnost jasný sortiment vlastních výrobků, který 

příležitostně rozšiřuje. Postupně si buduje podíl na trhu a v podstatě má přehled o tom, 

jak silná je konkurence. Snaží se udržet stálé zaměstnance a na základě těchto všech 

skutečností může lépe budovat svoji podnikovou strategii. Jestliže se bude vlastní 

strategii a navazujícímu plánování financí více věnovat, pak může být lépe připravená 

na předvídatelné změny. Pokud se jedná o události, které nelze předpokládat, pak pro ni 

bude jednodušší volit různé varianty řešení. Do budoucna by velká  změna ve smyslu 

zavedení strategického a finančního plánování tedy mohla znamenat i konkurenční 

výhodu – společnost dokáže mnohem rychleji reagovat na změny trhu, který je velmi 

dynamický a informace se mění poměrně rychle. 

 

Dlouhodobý finanční plán v diplomové práci je první, který byl kdy pro společnosti 

PLASTY-KO, s. r. o. sestaven. Dosud se ve společnosti dělal jen odhad budoucích 

tržeb, ovšem v průběhu roku dochází k různým změnám a na základě toho se mění i 

původně očekávané výsledky. Bylo by vhodné se zaměřit na celkové finanční plánování 

(nejen plánování tržeb a případného plánu výroby), které zahrnuje jak plán dlouhodobý, 

tak i krátkodobý. 

 

Ve společnosti je na plný pracovní úvazek zaměstnána účetní, která se pravidelně 

věnuje vedení účetnictví, takže informace v účetním systému jsou pravidelně 

aktualizovány a zajišťují tak přehled o všech potřebných položkách (pohledávky, 

závazky, stav peněžních prostředků, atd.). Výstupy z účetnictví jsou tedy dobře 

dostupné a krátkodobý plán by se mohl aktualizovat pravidelně jednou měsíčně.  Ve 

stejném časovém intervalu by bylo vhodné, aby jednatelé zhodnotili situaci spolu 

s vedoucím výroby a řešili případné nedostatky. 

 

Se strategickým plánováním by bylo vhodné začít po zjištění konečných výsledků za 

předchozí účetní období, tedy v pololetí roku 2015. Dále plán ročně přehodnotit, 

případně aktualizovat. Dlouhodobý finanční plán by bylo ideální sestavovat vždy na tři 

následující období, jak je tomu v diplomové práci. Aktualizace by měla probíhat vždy 

v polovině roku, a aby byla  zachována zásada klouzavosti, musí být pravidelně po 

aktualizaci dlouhodobý finanční plán rozšířen o další rok. 
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Aby celkové plánování probíhalo hladce a dle představ, je důležité, aby se na něm 

podílelo vedení a také zaměstnanci společnosti. Bude jistě velmi náročné tento systém 

ve společnosti PLASTY-KO, s. r. o. zavést, a proto by byly jako první krok uvítány 

pravidelné porady, kde by byli i zaměstnanci seznámeni s plány do budoucna 

a s potřebným přístupem z jejich strany.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo sestavit dlouhodobý finanční plán pro společnost 

PLASTY-KO, s. r. o., a to ve třech uvažovaných variantách. V první řadě bylo však 

nutné postupně získat hodně informací a zvládnout mnoho těžkostí, bez kterých by 

nebylo možné jednotlivé finanční výkazy naplánovat. Třemi dílčími cíli bylo 

vypracování různých a na sebe navazujících částí práce: teoretická východiska práce, 

analýza současného stavu a vlastní návrhy řešení. 

 

Teoretické poznatky uvedené ve druhé kapitole jsou důležité pro pochopení podstatných 

pojmů a postupů při plánování dílčích položek výkazu zisku a ztráty, rozvahy a výkazu 

o peněžních tocích. Jedná se tedy o teoretická východiska, která byla napsána na 

základě bádání v odborné literatuře a jsou provázaná s praktickou částí. 

 

Praktická část zahrnuje strategickou analýzu, finanční analýzu a návrh dlouhodobého 

finančního plánu. V rámci strategické analýzy je věnována pozornost vnějšímu 

potenciálu pomocí SLEPT analýzy a dále je zkoumáno oborové prostředí, prostředí 

odběratelů, dodavatelů a konkurenčních společností. Vnitřnímu potenciálu se věnuje 

model 7 S. Následuje podrobná finanční analýza, porovnání jejich výsledků se třemi 

lepšími konkurenty a v některých případech i s oborovými průměry. Závěrem 

analytické části je SWOT analýza, která obsahuje celkové shrnutí silných, slabých 

stránek a příležitostí a hrozeb. 

 

Čtvrtá kapitola, návrh dlouhodobého finančního plánu, navazuje hlavně na finanční 

analýzu. Obsahuje odhad vývoje tržeb pro roky 2014, 2015 a 2016 pro realistickou, 

optimistickou a pesimistickou variantu. Od této hlavní položky se odvíjí mnoho dalších 

částek obsažených ve finančních výkazech. Důležité jsou vytyčené cíle, které byly 

stanoveny právě na základě provedené finanční analýzy a měly by být splněny po 

naplánování jednotlivých alternativ. Jedná se o každoroční zvyšování tržeb, dosahování 

kladného výsledku hospodaření, zlepšení rentability a snižování míry zadlužení 

společnosti – nachází se v podkapitole č. 4.2. Zda byly jednotlivé cíle splněny, popisuje 

podkapitola č. 4.7 s názvem Kontrola splnění stanovených cílů. Vychází zde najevo, že 
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pesimistická varianta dosahuje nejméně stanovených cílů a současně je nejméně 

relevantní. Realistická a optimistická varianta většinu cílů splňují. Konečné posouzení 

tří sestavených dlouhodobých finančních plánů poukazuje na to, že opravdu 

nejpravděpodobnější očekávaný vývoj společnosti lze přiřadit právě realistické variantě. 

Pro zvolenou alternativu je dále provedena analýza rizik, ze které vyplývá, že nelze 

zapomenout také na hrozby. Jednotlivá opatření si kladou za cíl pravděpodobnost 

výskytu těchto hrozeb snížit.  

 

Sestavením jednotlivých dlouhodobých finančních plánů a posouzením jejich 

relevantnosti byl splněn hlavní cíl. Vzhledem k tomu, že se jednalo historicky první 

dlouhodobý finanční plán společnosti PLASTY-KO, s. r. o., bylo by vhodné se na tuto 

činnost do budoucna zaměřit. Zpracovaná diplomová práce tedy současně vyúsťuje 

v doporučení do budoucna - věnovat se ve společnosti systematicky strategickému 

a finančnímu plánování. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

s. r. o.       společnost s ručením omezeným 

CA, CP       celková aktiva, celková pasiva 

SA        stálá aktiva 

DHM/DNM     dlouhodobý hmotný/nehmotný majetek 

SMV        samostatné movité věci 

OA        oběžná aktiva 

KFM        krátkodobý finanční majetek 

VK        vlastní kapitál 

ZK        základní kapitál 

T, V, N       tržby, výnosy, náklady 

mat.        materiál 

ZC        zůstatková cena 

VH za b. č.      výsledek hospodaření za běžnou činnost 

VH min. let/úč. obd.   výsledek hospodaření v minulých letech/za účetní období 

VH před zd./VH po zd.  výsledek hospodaření před zdaněním/po zdanění 

záv.        závazky 

bank. úv.      bankovní úvěry 

ROCE       rentabilita investovaného kapitálu 

ROE        rentabilita vlastního kapitálu 

ROS        rentabilita tržeb 

DO        doba obratu 

ČPK        čistý pracovní kapitál 

ČPM        čistý peněžní majetek 

ČPP        čisté pohotové prostředky 

DPH        daň z přidané hodnoty 

SZ         sociální zabezpečení 

ZP         zdravotní pojištění 

ÚJ         účetní jednotka 

ZS         změna stavu 
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PŘÍLOHY 

Příloha I Aktiva společnosti PLASTY-KO, s. r. o. v letech 2009-2013 (v tis. Kč) 

p AKTIVA 2009 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM 26 856 26 556 35 290 30 941 31 830 

A. Pohl. za upsaný vlastní kapitál 
     

B. Dlouhodobý majetek 17 138 15 393 22 068 21 272 22 126 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

1 Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

2 Nehmotné výsledky výzk. a výv. 0 0 0 0 0 

3 Software 0 0 0 0 0 

4 Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

5 Goodwill 0 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

7 Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 

8 Poskytnuté zálohy na DNM 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 17 138 15 393 22 068 21 272 22 126 

1 Pozemky 487 487 487 487 487 

2 Stavby (Budovy, haly a stavby) 12 507 12 142 18 421 18 793 18 045 

3 SMV a soubory movitých věcí 4 097 3 293 3 208 2 241 3 702 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

5 Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

7 Nedokončený DHM 771 55 396 55 55 

8 Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0 0 

9 Oceň. rozdíl k nabytému majetku -724 -584 -444 -304 -163 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

1 Podíly v ovládaných a říz. osobách 0 0 0 0 0 

2 Podíly v ÚJ pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

3 Ostatní dl. cenné papíry  a vklady 0 0 0 0 0 

4 Půjčky a úv. ovl. a říz. osobám 0 0 0 0 0 

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

6 Pořizovaný DFM 0 0 0 0 0 

7 Poskytnuté zálohy na DFM 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 9 029 10 806 13 105 9 560 8 665 

C.I. Zásoby 4 100 4 673 4 526 5 628 4 723 

1 Materiál 1 230 1 746 1 424 1 943 1646 

2 Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 

3 Výrobky 1543 1617 1808 2511 2099 

4 Zvířata 0 0 0 0 0 

5 Zboží 1 327 1 310 1 294 1 174 978 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 5 3690 0 437 

1 Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
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2 Pohledávky za ovl. a říz. osobami 0 0 0 0 0 

3 Pohl. za ÚJ pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

4 Pohl. za společníky 0 0 0 0 0 

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 

6 Dohadné účty aktivní 0 5 0 0 0 

7 Jiné pohledávky 0 0 3690 0 437 

8 Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 4 212 3 291 3 201 3 388 3 186 

1 Pohledávky z obchodních vztahů 3 745 3 175 2 725 3 226 2 325 

2 Pohledávky za ovl. a říz. osobami 0 0 0 0 0 

3 Pohl. za ÚJ pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

4 Pohl. za společníky 0 0 0 0 0 

5 SZ a ZP 0 0 0 0 0 

6 Stát - daňové pohledávky 0 0 0 0 603 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 467 116 476 162 258 

8 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

9 Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 717 2 837 1 688 544 319 

1 Peníze 273 123 194 178 150 

2 Účty v bankách 444 2 714 1 494 366 169 

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

4 Pořizovaný KFM 0 0 0 0 0 

D.I. Časové rozlišení  689 357 117 109 1 039 

1 Náklady příštích období 689 357 117 109 1 039 

2 Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

3 Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 
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Příloha II Pasiva společnosti PLASTY-KO, s. r. o. v letech 2009-2013 (v tis. Kč) 

  PASIVA 2009 2010 2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM 26 856 26 556 35 290 30 941 31 830 

A. Vlastní kapitál 2 621 2 634 4 322 5 552 2 590 

A.I. Základní kapitál 100 100 100 100 100 

1 Základní kapitál 100 100 100 100 100 

2 Vlastní akcie a vlastní obch. podíly 0 0 0 0 0 

3 Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 2000 2000 2000 2000 2000 

1 Emisní ážio 0 0 0 0 0 

2 Ostatní kapitálové fondy 2000 2000 2000 2000 2000 

3 Oceň. r. z přecenění majetku a záv. 0 0 0 0 0 

4 Oceň. r. z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 

5 Rozdíly z přeměn obch. korp. 0 0 0 0 0 

6 Rozdíly z oceň. při přeměnách –“– 0 0 0 0 0 

A.III. Rezervní fond, ... 40 40 40 40 40 

1 Zákonný rezervní fond  40 40 40 40 40 

2 Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

A.IV. VH minulých let -243 1 1 2 3 

1 Nerozdělený zisk minulých let 0 1 1 2 3 

2 Neuhrazená ztráta minulých let -243 0 0 0 0 

3 Jiný VH minulých let 0 0 0 0 0 

A.V. VH běž. účet. období (+/-) 724 493 2181 3 410 447 

B. Cizí zdroje 24 235 23 922 30 059 25 063 28 929 

B.I. Rezervy 0 1287 0 0 0 

1 Rezervy podle zvláštních předpisů 0 1287 0 0 0 

2 Rezerva na důchody apod. záv. 0 0 0 0 0 

3 Rezerva na daň z příjmů  0 0 0 0 0 

4 Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 2002 3015 5579 6728 8155 

1 Závazky z obchodních vztahů 709 978 3541 3092 2792 

2 Závazky k ovl. a říz. osobám 0 0 0 0 0 

3 Závazky k ÚJ pod podst. vlivem 0 0 0 0 0 

4 Závazky ke společníkům 1041 1656 1776 3531 5187 

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

6 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

8 Dohadné účty pasivní 252 381 262 105 176 

9 Jiné závazky 0 0 0 0 0 

10 Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 3 121 2 495 5 286 2 714 5 294 

1 Závazky z obchodních vztahů 2 111 1 703 3 577 1 773 4 069 

2 Závazky k ovl. a říz. osobám 0 0 0 0 0 
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3 Závazky k ÚJ pod podst. vlivem 0 0 0 0 0 

4 Závazky ke společníkům 0 0 0 0 0 

5 Závazky k zaměstnancům 223 252 256 246 299 

6 Závazky ze SZ a ZP 148 187 177 169 206 

7 Stát - daňové závazky a dotace 356 92 1018 464 42 

8 Krátkodobé přijaté zálohy 217 199 196 0 616 

9 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

10 Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

11 Jiné závazky 66 62 62 62 62 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 19 112 17 125 19 194 15 621 15 480 

1 Bankovní úvěry dlouhodobé 19 093 17125 19194 15621 14 511 

2 Bankovní úvěry krátkodobé 0 0 0 0 969 

3 Finanční výpomoci krátkodobé 19 0 0 0 0 

C.I. Časové rozlišení 0 0 909 326 311 

1 Výdaje příštích období 0 0 909 326 311 

2 Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
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Příloha III Výkaz zisku a ztráty společnosti PLASTY-KO, s. r. o. v letech 2009-2013 (v tis. Kč) 

    2009 2010 2011 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží 7 054 5 803 5 515 4 734 4 286 

A. N vynaložené na prodané zboží 5 155 4 029 3 841 3 245 3 605 

+ Obchodní marže 1 899 1 774 1 674 1 489 681 

II. Výkony 21 231 27 418 25 075 24 433 24 896 

1 Tržby z prodeje vl. výr. a služeb 20 918 27 175 24 888 23 739 25 310 

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 313 243 187 694 -414 

3 Aktivace 0 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba 11 786 16 336 14 841 12 321 16 001 

1 Spotřeba materiálu a energie 8 613 12 089 12 070 10 153 12 978 

2 Služby 3 173 4 247 2 771 2 168 3 023 

     + Přidaná hodnota 11 344 12 856 11 908 13 601 9 576 

C. Osobní náklady 5 796 6 091 6 167 6 320 6 445 

1 Mzdové náklady 4 277 4 446 4 543 4 651 4 744 

2 Odměny členům orgánů společnosti 0 0 0 0 0 

3 Náklady na SZ a ZP 1 440 1 553 1 538 1 576 1 601 

4 Sociální náklady 79 92 86 93 100 

D. Daně a poplatky 13 15 25 25 31 

E. Odpisy DNM a DHM 3 318 3 196 2 841 2 086 1 927 

III. Tržby z prodeje DM a materiálu 0 200 12 128 471 

1 Tržby z prodeje DM 0 142 0 35 458 

2 Tržby z prodeje materiálu 0 58 12 93 13 

F. ZC prodaného DM a materiálu 0 1 0 93 3 

1 ZC prodaného DM 0 1 0 0 3 

2 Prodaný materiál 0 0 0 93 0 

G. ZS rezerv a opr. položek v prov. obl. 0 1 287 -1 287 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 351 441 918 547 197 

H. Ostatní provozní náklady 356 531 889 326 232 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

     * Provozní výsledek hospodaření 2 212 2 376 4 203 5 426 1 606 

VI. T z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

VII. Výnosy z DFM 0 0 0 0 0 

1 V z podílů v ovl. a říz. os. 0 0 0 0 0 

2 V z ost. dl. cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 

3 Výnosy z ostatního DFM 0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z KFM 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

IX. V z přec. maj. cenných papírů a der. 0 0 0 0 0 

L. N z přecenění maj. cenných papírů 0 0 0 0 0 

M. ZS rezerv a opr. Pol. ve finanční obl. 0 1379 0 0 0 
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X. Výnosové úroky 1 1 1 0 0 

N. Nákladové úroky 1 501 0 1 168 1 199 963 

XI. Ostatní finanční výnosy 374 -18 42 101 479 

O. Ostatní finanční náklady 190 160 345 155 571 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

      

* 
Finanční výsledek hospodaření -1 316 -1 556 -1 470 -1 253 -1 055 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 187 176 518 776 108 

1     - splatná 187 176 518 776 108 

2     - odložená 0 0 0 0 0 

     

** 
VH za běžnou činnost 709 644 2 215 3 397 443 

XIII. Mimořádné výnosy 15 1 43 14 4 

R. Mimořádné náklady 
 

152 77 1 
 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

1     - splatná 0 0 0 0 0 

2     - odložená 0 0 0 0 0 

     * Mimořádný hospodářský výsledek 15 -151 -34 13 4 

T. Převod podílu na VH společníkům 0 0 0 0 0 

    

*** 
Hosp. výsledek za účetní období 724 493 2 181 3 410 447 

  Hosp. výsledek před zdaněním 911 669 2 699 4 186 555 
 


