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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti VIDEN plus, a.s. 

Finanční analýza je zhotovena na základě účetních výkazů z let 2009 – 2013. 

V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska metod finanční analýzy a v části 

praktické jsou aplikována na vybranou společnost. Výstupem práce jsou návrhy řešení 

na zlepšení finanční situace podniku. 

Abstract 

This bachelor thesis evaluates the financial situation of the company Viden plus, a.s. 

The financial analysis are based on the company’s financial statements for 2009 – 2013. 

In the theoretical part there are theoretical background about methods used in financial 

analyses and the practical part applies these methods to the selected company. The 

output of the thesis are proposals of solutions to improve the financia situation of 

company. 
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ÚVOD 

V době neustále rostoucí konkurence je pro existenci každého podniku důležité co 

nejefektivnější finanční řízení. Na základě zhodnocení finanční situace v minulosti a 

současnosti může společnost této analýzy a jejich dynamických aspektů využít jako 

odrazový můstek pro své krátkodobé i dlouhodobé plány k zajištění vlastní prosperity a 

udržení si co nejlepší pozice na trhu. 

Pro zpracování své bakalářské práce jsem zvolila společnost VIDEN plus, a.s., jež sídlí 

v Jeseníku. Její hlavní činností je velkoobchod potravin a gastro zařízení. Pro 

zpracování analýzy mě motivovala možnost navrhnout možná řešení. 

Bakalářská práce je koncipována do tří základních částí. Které jsou mezi sebou 

vzájemně propojené a logicky na sebe navazují. 

První část práce tvoří teoretická východiska práce, kde jsem na základě rešerše 

literatury objasnila základní pojmy z finanční analýzy. Tato část obsahuje definici 

finanční analýzy, definuje uživatele finanční analýzy, vymezuje zdroje informací 

potřebné pro finanční analýzu a vysvětluje vybrané metody finanční analýzy. 

Ve druhé části práce je na základě získaných poznatků vyhotovena analýza problému a 

současné situace společnosti. Analýza současné situace společnosti je převáděná formou 

vnější a vnitřní analýzy. V rámci vnější analýzy jsem provedla PEST analýzu a 

Porterovu analýzu pěti sil. Vnitřní analýza se skládá z analýzy finančního zdraví 

společnosti. Analýza je zakončená SWOT analýzou, ve které jsou shrnuty zjištěné 

skutečnosti z předchozích analýz. Finanční analýza společnosti je zpracovaná 

v časovém intervalu let 2009 – 2013. Účelem této části je získání objektivních výsledků 

a na jejich základě doporučit opatření ke zlepšení. Dosažené výsledky jsou 

okomentovány a jsou z nich vyvozené závěry, které tvoří základ jak pro SWOT 

analýzu, tak i pro návrhy na zlepšení finanční situace. 

Ve třetí části jsou na základě strategické analýzy formulovány vlastní návrhy řešení ke 

zlepšení problémových oblastí.  
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CÍLE PRÁCE A POSTUPY 

Cílem mé bakalářské práce je na základě teoretických poznatku zhodnotit finanční 

situaci vybraného podniku pomocí vybraných metod finanční analýzy v letech 2009 – 

2013 a ze získaných výsledků navrhnout možná řešení na zlepšení její současné 

finanční situace. 

Vzhledem k obsáhlosti hodnocení finanční situace je třeba k dosažení výše uvedeného 

cíle stanovit také dílčí cíle práce. Mezi ně jsem zařadila zpracování teoretických 

podkladů, představení analyzované společnosti a jejího předmětu podnikání, vyhotovení 

finanční analýzy a návrhům ke zlepšení finančního zdraví na základě interpretace 

zjištěných výsledků. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následující kapitole budou objasněny základní pojmy finanční analýzy na základě 

poznatků získaných z literatury. 

1.1 Pojem finanční analýza 

Finanční analýza je souhrn činností, které slouží ke komplexnímu posouzení finanční 

situace podniku. Zhodnocením tohoto stavu v minulosti a současnosti pomáhá odhalit 

vhodnost kapitálové struktury podniku, efektivitu využití jeho aktiv, ziskovost, na 

druhou stranu i posoudit schopnost včas splácet své závazky. Získání těchto a mnoha 

dalších cenných skutečností pomůže analyzovat vyhlídky na finanční situaci společnosti 

v budoucnosti a připravit opatření k zajištění její další prosperity (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013). 

Finanční analýza je neoddělitelným prvkem řízení podniku, je důležitá pro stanovení 

krátkodobých a zejména dlouhodobých finančních plánů, později slouží i jako zpětná 

vazba jejich plnění včetně rozboru situací, kdy se předpoklady nepodařilo uskutečnit. 

Jedním z podkladů pro rozbor jsou dokumenty finančního účetnictví, jejichž 

nedostatkem je ovšem to, že zhodnocují pouze momentální stav k určitému datu, a 

neinformují o vývojových tendencích v čase, takže mají jen malou výpovědní hodnotu o 

silných nebo slabých stránkách podniku a o hrozbách či trendech, které mohou 

v hospodaření společnosti nastat. Tyto nedostatky odstraňuje finanční analýza, která 

porovnává údaje získané ze zdrojů finančního účetnictví a interních statistik mezi sebou 

a získává tak obraz vývoje podniku v čase (Valach, 1999). 

 

1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Výsledky finančního rozboru potřebují nejen manažeři, případně další zaměstnanci 

společnosti, ale tyto údaje jako důležitou informaci o podniku využijí i jiné subjekty, 

které sice nejsou jeho součástí, ale jsou s ním spjaty hospodářsky, finančně apod. 

(Kislingerová a kol., 2010) 
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1.2.1 Interní uživatelé 

Tuto skupinu zastupují manažeři, zaměstnanci a odbory. 

Manažeři používají finanční analýzu pro operativní, zejména však pro dlouhodobé 

finanční řízení podniku. Jejich výhoda je v tom, že disponují informacemi z finančního 

a vnitropodnikového účetnictví, které nejsou veřejně dostupné, a tudíž mají nejlepší 

předpoklady k sestavení finanční analýzy (Kislingerová a kol., 2010). 

Zaměstnanci chtějí jistotu stálého pracovního místa a vysoké mzdy. Proto je v jejich 

zájmu prosperující a stabilní podnik (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

1.2.2 Externí uživatelé 

Řadíme k nim zejména investory, banky a jiné věřitele, stát a jeho orgány, obchodní 

partnery, konkurenty apod. Tito uživatelé očekávají, že jim finanční analýza vyjádří 

míru finančních rizik (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013; Kislingerová a kol., 2010).  

Investoři jako primární uživatelé informací finanční analýzy se zajímají především o 

hodnocení rentability vloženého kapitálu a o možné výnosy a rizika spojené 

s případnými budoucími investicemi (Kislingerová a kol, 2010). 

Věřitelé se budou zajímat zejména o schopnost svých klientů splácet závazky a o jejich 

likviditu. Podstatné jsou pro ně informace o finanční situaci existujících a potenciálních 

dlužníků ke správnému rozhodnutí o možném poskytnutí úvěru, za jakých podmínek a 

v jaké výši (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Státní instituce se soustředí převážně na generování zisku podniku a na odvod daní do 

státního rozpočtu (Kislingerová a kol., 2010). 

Obchodní partneři si ověřují platební schopnosti svých odběratelů k uzavřeným 

obchodům a z dlouhodobého hlediska mají primární zájem o stabilitu v dodavatelských 

vztazích (Kislingerová a kol., 2010). 
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Konkurenti využívají výsledků finanční analýzy zejména těch podniků, které mají na 

trhu nejlepší postavení a prosperují. Důvodem je inspirace a napodobení úspěšných 

kroků (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

1.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro kvalitní zpracování finanční analýzy a dosažení relevantních výsledků je potřeba 

získat kvalitní data. Stěžejní zdroj představují účetní výkazy podniku, které poskytují 

přehled o stavu a struktuře majetku a zdrojích jeho krytí, o tvorbě a užití hospodářského 

výsledku a o pohybu peněžních toků. Další cenné informace poskytuje také výroční 

zpráva, firemní statistiky produkce, prodeje a zaměstnanosti, ekonomické statistiky či 

zprávy vedení podniku (Knápková, Pavelkové, Šteker, 2013, 18).  

1.1.1 Rozvaha 

Základní účetní výkaz každého podniku je rozvaha. Ta se dělí na dvě části – aktiva a 

pasiva. Strana aktiv dává přehled o výši a struktuře majetku, strana pasiv zachycuje 

zdroje, ze kterých je tento majetek financován. Rozvaha je vždy sestavována k určitému 

datu a musí platit bilanční rovnice, v níž se aktiva rovnají pasivům (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013). 

Tab. 1: Struktura rozvahy (Zdroj: Vlastní zpracování dle Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

Aktiva Pasiva 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Rezervní fondy, … 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. VH minulých let 

    A.V. VH běžného účetního období 

C. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

C.I. Zásoby B.I. Rezervy 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. Časové rozlišení C. Časové rozlišení 
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Aktiva 

Aktiva jsou v rozvaze členěna podle funkce v podniku, z hlediska likvidity, a dále podle 

času, po který je majetek vázán v podniku. Aktiva jsou tvořena dlouhodobým 

majetkem, oběžnými aktivy a časovým rozlišením (Kislingerová a kol., 2010). 

Dlouhodobý majetek se dělí na dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek. 

Doba jeho užití je delší než 1 rok, nespotřebovává se najednou, ale postupně formou 

odpisů (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Oběžná aktiva jsou v podniku vázána po dobu kratší než 1 rok a mají schopnost rychle 

se přeměnit na peněžní prostředky. Jsou tvořena zásobami, krátkodobými i 

dlouhodobými pohledávkami a finančním majetkem (Dluhošová, 2008). 

Časové rozlišení zobrazuje zůstatky účtů časového rozlišení nákladů příštích období a 

příjmů příštích období (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Pasiva 

Pasiva se člení z hlediska vlastnictví na dvě základní skupiny a to na vlastní kapitál a 

cizí zdroje (Dluhošová, 2008). 

Vlastní kapitál tvoří základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy a ostatní fondy 

tvořené ze zisku a dále výsledek hospodaření minulých let i běžného účetního období 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Cizí zdroje představují dluh společnosti, který musí být zaplacen za určitou dobu spolu 

s úroky za zapůjčení. Zahrnují rezervy, krátkodobé a dlouhodobé závazky, bankovní 

úvěry a výpomoci (Kislingerová a kol., 2010). 

Časové rozlišení zachycuje zůstatky výdajů příštích období a výnosů příštích období 

(Dluhošová, 2008). 

1.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je dalším důležitým účetním dokladem. Zahrnuje přehled výnosů, 

nákladů a výsledek hospodaření za dané účetní období. Výstupem pro společnost je pak 

zisk nebo ztráta (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 
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Výsledný čistý zisk ovšem neobsahuje skutečně dosaženou hotovost, protože se 

výnosové a nákladové položky neopírají o skutečné peněžní toky (Kislingerová a kol, 

2010). 

Tab. 2: Výkaz zisku a ztráty (Zdroj vlastní zpracování dle Dluhošová, 2010) 

+ tržby za prodej zboží 

-náklady vynaložené na prodej zboží 

= OBCHODNÍ MARŽE 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

-provozní náklady 

=PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

+ výnosy z finanční činnosti 

-náklady z finanční činnosti 

= FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

-daň z příjmu za běžnou činnost 

+ mimořádné výnosy 

-mimořádné náklady 

-daň z mimořádné činnosti 

= MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 
 

1.1.3 Přehled o peněžních tocích – cash flow 

Vzhledem k tomu, že výstupem výkazu zisku a ztráty nejsou skutečné reálné peněžní 

příjmy nebo výdaje, sleduje tyto parametry výkaz cash flow. Peněžní toky představují 

přírůstky a úbytky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Peněžní prostředky 

jsou peníze na účtech a v hotovosti včetně cenin. Peněžní ekvivalenty zahrnují snadno a 

pohotově směnitelný majetek, cenné papíry, pohledávky splatné do tří měsíců apod. 

(Dluhošová, 2008)  

Výkaz cash flow se sestavuje dvěma způsoby. Metodou přímou na základě skutečných 

plateb. Každý příjem a výdaj se zařazuje do položek, které jsou předem vymezeny. 

Předností metody je zobrazení hlavních kategorií peněžních toků, ovšem na druhou 

stranu nejsou zjevné zdroje a užití peněžních prostředků. Nepřímá metoda transformuje 

výsledek hospodaření z podvojného účetnictví na tok peněz (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013). 
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Struktura tohoto výkazu se člení na tři části: cash flow z provozní, investiční a finanční 

činnosti. 

 

Tab. 3: Výpočet cas flow nepřímou metodou (Zdroj: Vlastní zpracování dle Růčková, 2011, 36) 

Počáteční stav peněžních prostředků 

+/- Zisk/Ztráta 

+ Odpisy 

+/- Změna stavu zásob 

+/- Změna stavu pohledávek 

+ Změna stavu krátkodobých závazků 

= Cash flow z provozní činnosti 

- Přírůstky z dlouhodobých aktiv (investice) 

= Cash flow z investiční činnosti 

+/- Změna bankovních úvěrů 

+/- Změna nerozděleného zisku z minulých let 

- Dividendy 

+ Emise akcií 

= Cash flow z finanční činnosti 

= 

CF z provozní činnosti + CF investiční činnosti + CF z finanční 

činnosti 

= CASH FLOW CELKEM 
 

 

1.2 Vybrané metody finanční analýzy 

1.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Tato metoda hodnotí finanční situaci podniku na základě údajů přímo zjištěných 

z účetních výkazů. Absolutní ukazatele slouží především k analýze vývojových trendů 

v čase (horizontální analýza) a k vyjádření podílu jednotlivých položek výkazů 

v procentech (vertikální analýza). Závislost velikosti absolutních ukazatelů na velikosti 

podniku znemožňuje srovnání výsledků s jinými podniky (Knápková, Pavelková Šteker, 

2013). 
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Horizontální analýza 

Horizontální analýza srovnává změny jednotlivých položek výkazů v časovém trendu. 

Počítá se absolutní výše změny, která je vyjádřena v procentech. Tyto změny jsou 

sledovány po řádcích horizontálně (Sedláček, 2001). 

Vzorce pro výpočet 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 

% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 100 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza (neboli procentní rozbor) vyjadřuje procentní podíl jednotlivých 

komponentů majetku a kapitálu ke své základně, která představuje 100%. Výhodou této 

analýzy je nezávislost na inflaci, tím se stává vhodným nástrojem k porovnání pro 

mezipodnikové či meziroční srovnání (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, 68; 

Sedláček 2001). 

1.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele, označované jako finanční fondy, slouží k řízení finanční situace a 

analýze podniku. Fond je chápán jako rozdíl sumy konkrétních položek krátkodobých 

aktiv a sumy konkrétních položek krátkodobých pasiv (Sedláček, 2001). 

Čistý pracovní kapitál 

Jedním z nejvíce užívaných rozdílových ukazatelů, který má vliv na platební schopnost 

podniku, je čistý pracovní kapitál. Je definován jako rozdíl mezi celkovým oběžným 

majetkem a celkovými krátkodobými cizími zdroji. Rozdíl představuje relativně volný 

kapitál, který není použit ke krytí krátkodobých závazků. Tento fakt má podstatný vliv 

na schopnost firmy splatit včas své závazky. Uspokojivou likvidní stránku firmy 

představuje kladný výsledek tohoto ukazatele, tedy nadbytek krátkodobých aktiv nad 

krátkodobými dluhy (Sedláček, 2001). 
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Z hlediska efektivního vedení podniku je tento ukazatel důležitý pro finančního 

manažera, neboť jde o část oběžných aktiv nepodléhajících nutnosti brzkého splacení 

(Sedláček, 2001). 

Vzorec pro výpočet 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky neboli čistý peněžní fond se používá ke sledování okamžité 

likvidity. Představuje rozdíl pohotových peněžních prostředků a okamžitě splatných 

závazků. Pokud pohotové peněžní prostředky zahrnují pouze hotovost a peníze na 

běžných účtech, jedná se o nejvyšší stupeň likvidity. Benevolentní přístup zahrnuje 

navíc krátkodobé cenné papíry a termínované vklady, jelikož je lze snadno přeměnit na 

peníze (Sedláček, 2001). 

Vzorec pro výpočet 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Čistý pěněžně-pohledávkový finanční fond 

Kompromisem mezi ukazateli čistého pracovního kapitálu a čistých pohotových 

prostředku je čistý peněžní majetek. K výpočtu se obdobně užívají, jako u předchozích 

ukazatelů, oběžná aktiva, ze kterých jsou vyřazeny zásoby nebo nelikvidní pohledávky. 

Od takto upravených aktiv následně odečteme krátkodobé závazky (Sedláček, 2001). 

Vzorec pro výpočet 

Č𝑃𝑃𝐹 = (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦) − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

1.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele patří k nejpoužívanějším ukazatelům finanční analýzy. Jejich 

výhodou je rychlé získání představy o finanční situaci podniku. Vychází ze základních 

účetních výkazů (rozvahy, výsledovky, cash flow) a vypočítá se jako poměr jedné 

účetní položky k jiné (Sedláček, 2001). 
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V praxi se obvykle poměrové ukazatele člení na: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele likvidity (Sedláček, 2001, 61). 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability, někdy též označované jako ukazatele výnosnosti, návratnosti či 

profitability ratio, jsou jedním z nejsledovanějších ukazatelů, který charakterizuje stav 

podnikatelské činnosti. Ukazatele měří schopnost podniku produkovat nové zdroje a 

dosahovat zisku prostřednictvím investovaného kapitálu (Kislingerová a kol., 2010). 

Při výpočtu vstupují do základního poměru tři nejdůležitější formy zisku. Jedná se o: 

EBIT – (zisk před zdaněním a úroky) odpovídá provoznímu hospodářskému výsledku, 

EAT – zisk po zdanění (čistý zisk), jedná se o část zisku sloužící k rozdělení mezi 

akcionáře a k zajištění reprodukce firmy, 

EBT – zisk před zdaněním (Růčková, 2011). 

 

ROI – rentabilita vloženého kapitálu 

Mezi nejvýznamnější ukazatele finanční analýzy řadíme ukazatel míry zisku. Vyjadřuje 

efektivnost celkového kapitálu vloženého do společnosti, bez ohledu na zdroje, kterými 

byl financován (Sedláček, 2001). 

Vzorec pro výpočet 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑎𝑑𝑛ě𝑛í𝑚 + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
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ROA – rentabilita celkových vložených aktiv 

Tento ukazatel poměřuje zisk s celkovými investovanými aktivy do podnikání, bez 

ohledu na to, zda byla financována kapitálem věřitelů nebo z vlastního kapitálu. 

V ukazateli vystupuje výsledek hospodaření před zdaněním a úroky, neboli EBIT. 

Dosazením EBITU do čitatele můžeme porovnávat firmy podléhající různému zdanění 

a s různou strukturou financování (Sedláček, 2001). 

Vzorec pro výpočet 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Zjišťuje míru čistého zisku z každé investované koruny, což je primárně předmětem 

zájmu akcionářů, společníků a dalších investorů. Zajímá je, zda je vložený kapitál 

dostatečně výnosný v závislosti na podstoupeném riziku. Rentabilita vlastního kapitálu 

by měla být vyšší než úrok nabytý z jiné podoby investice. Celkový kapitál představuje 

dlouhodobé zdroje financování, je součtem vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích 

zdrojů (Kislingerová a kol., 2010, 99; Sedláček, 2001, 63). 

Vzorec pro výpočet 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

ROS – ukazatel rentability tržeb 

Prezentuje zisk vztahující se k tržbám. Do jmenovatele dosadíme tržby za určité časové 

období. Pokud do čitatele vložíme zisk EBIT, může výsledný ukazatel sloužit 

k porovnání firem s rozdílnou skladbou kapitálu. Použijeme-li v čitateli čistý zisk EAT, 

vypočítáme ziskovou marži, která se liší u jednotlivých odvětví v závislosti na 

charakteru produktů (Kislingerová a kol., 2010; Sedláček, 2001). 

Vzorec pro výpočet 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
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Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity posuzují, jak účinně podnik využívá jednotlivé části svých aktiv. 

Jejich nadbytek představuje zbytečné náklady, které vedou ke snížení zisku. Naopak při 

nedostatku aktiv firma přichází o výnosy, poněvadž se musí vzdát potenciálně 

výhodných podnikatelských příležitostí (Sedláček, 2001). 

Obrat celkových aktiv 

Udává, kolikrát se aktiva obrátí za určité časové období (za rok). Hodnota by se měla 

pohybovat minimálně na úrovni 1, tedy alespoň jednou by tržby měly převyšovat 

celková aktiva (Kislingerová a kol., 2010). 

Vzorec pro výpočet 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Doba obratu zásob 

Udává průměrný počet dnů, po které zásoby zůstávají v podniku. U zásob vlastní 

výroby představuje dobu do jejich prodeje, u zásob materiálu a surovin dobu do jejich 

spotřeby. Počet dnů, za které se zásoba hotových výrobků a zboží přemění v hotovost 

nebo pohledávku, je zároveň ukazatelem likvidity. Doba obratu zásob by měla být co 

nejnižší (Kislingerová a kol., 2010). 

Vzorec pro výpočet 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

Doba obratu pohledávek 

Užívá se i název průměrná doba inkasa a poskytuje informace o tom, jak dlouho musí 

podnik čekat, než obdrží platby od svých odběratelů. Výsledky je vhodné srovnat 

s oborovým průměrem a platebními podmínkami vystavených faktur. S příliš vysokou 

hodnotou ukazatele roste potřeba úvěrů a tím i náklady (Kislingerová a kol., 2010, 109; 

Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 
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Vzorec pro výpočet 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Doba obratu závazků 

Tento vzorec je z pohledu podniku opačný k předchozímu. Vyjadřuje dobu od vzniku 

závazku do jeho splacení. Ukazatel by měl mít hodnoty stejné nebo vyšší než doba 

obratu pohledávek (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Vzorec pro výpočet 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují vztah mezi vlastními a cizími zdroji při financování 

aktiv podniku. Jelikož cizí kapitál je levnější než vlastní, protože úroky z cizích zdrojů 

jsou daňově uznatelnou položkou, je určitá míra zadlužení pro podnik příznivá. 

S rostoucí zadlužeností však roste riziko, a proto je nutné zvolit optimální poměr 

vlastních a cizích zdrojů. Cenu kapitálu ovlivňuje i míra rizika podstoupená investorem 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Celkové zadluženost 

Představuje poměr cizího kapitálu k celkovým aktivům. Čím větší je podíl vlastního 

kapitálu, tím menší je riziko případných ztrát věřitelů. Proto věřitelé preferují větší podíl 

vlastního kapitálu, naopak vlastníci vyšší podíl cizích zdrojů za účelem znásobení 

výnosů (Sedláček, 2001). 

Vzorec pro výpočet 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
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Koeficient samofinancování 

Je doplňkem k celkové zadluženosti a dává přehled o tom, jaká část podnikových aktiv 

je financována vklady akcionářů. Podle zlatého pravidla by se hodnota měla pohybovat 

okolo 50% a vyjadřuje finanční nezávislost podniku (Sedláček, 2001). 

Vzorec pro výpočet 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Úrokové krytí 

Informuje o tom, kolikrát zisk pokryje placené úroky. Čím vyšší je úrokové krytí, tím 

lepší je finanční situace firmy. Je-li výsledná hodnota rovna 1, znamená to, že celý zisk 

připadne pouze na zaplacení úroků a na akcionáře nezbude nic. V případě hodnoty 

menší než 1, nemá podnik prostředky ani na úhradu úroků (Dluhošová, 2008). 

Vzorec pro výpočet 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Ukazatele likvidity 

Z hlediska dlouhodobé existence musí být firma nejen přiměřeně výnosná, ale také 

likvidní, tj. být schopna přeměnit svá aktiva do peněžní formy tak, aby podnik byl 

solventní – schopen splatit včas a v požadované výši všechny své splatné krátkodobé 

závazky. Pro potřeby likvidity musí mít podnik určitý kapitál zajištěný v oběžných 

aktivech, zásobách, pohledávkách a na účtu. V této formě je ovšem nejen vázaný, ale 

ještě spojen s náklady na jeho profinancování. Likvidita je tedy v přímém protikladu 

s rentabilitou. Pro výpočet ukazatelů likvidity vycházíme z údajů uvedených v rozvaze. 

Do čitatele pak postupně – dle míry likvidity – dosazujeme různé položky aktiv, 

kterými je možno krátkodobé závazky zaplatit (Kislingerová a kol., 2010; Sedláček, 

2001). 
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Běžná likvidita 

Informuje, kolikrát by společnost byla schopna pokrýt své krátkodobé závazky vůči 

věřitelům, pokud by v daném okamžiku proměnila svá oběžná aktiva na hotovost. 

Nevýhodou ukazatele však je, že tento předpoklad není často splněn a výsledný údaj je 

pak ovlivněn strukturou zásob, jejich reálným oceněním v čase z hlediska prodejnosti a 

dále strukturou pohledávek vzhledem k jejich neplacení ve lhůtě (Kislingerová a kol, 

2010; Sedláček, 2001). 

Vzorec pro výpočet 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita se snaží eliminovat nedostatky předchozího ukazatele, proto 

z oběžných aktiv vyřazuje zásoby a pochybné nebo obtížně vymahatelné pohledávky. 

V čitateli zůstává jen pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné 

cenné papíry a krátkodobé pohledávky v tzv. čisté výši. Pro analýzu je vhodné posoudit 

poměr mezi běžnou a pohotovou likviditou.  

Obdobně jako u běžné likvidity je také u pohotové likvidity otázka její optimální výše. 

Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 1,0 – 1,5, ale výše ukazatele závisí na typu 

činnosti podniku, strategii, kterou v oblasti finančního hospodaření zvolí manažer firmy 

(průměrnou, konzervativní, nebo agresivní) apod. Výrazně nižší hodnota pohotové 

likvidity ukazuje na strukturu oběžných aktiv s nadměrnými zásobami. To bývá často u 

podniků, jejichž zásoby se rychle obměňují a jsou dosti likvidní, nebo u firem, které 

zásoby nahromadí před časově omezenou prodejní sezónou. Je-li ukazatel roven 1, 

znamená to, že by podnik měl být schopen uhradit své krátkodobé závazky bez nutnosti 

prodeje svých zásob. Z pohledu věřitelů je samozřejmě lepší vyšší hodnota pohotové 

likvidity, ale pro podnik to představuje příliš velký objem vázaných pohotových 

prostředků, jejichž využívání tímto způsobem je neefektivní, což má negativní dopad na 

celkovou výkonnost podniku (Kislingerová a kol, 2010; Sedláček, 2001). 
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Vzorec pro výpočet 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita je nejpřísnější ukazatel likvidity, který určuje schopnost podniku 

uhradit okamžitě splatné závazky. Při jeho výpočtu se tedy neberou v úvahu ani 

krátkodobé pohledávky, poněvadž jsou k dispozici až s nějakým zpožděním, nikoli 

ihned. Do čitatele dosadíme pouze peníze v hotovosti a na běžných účtech, šeky, volně 

obchodovatelné cenné papíry apod. Doporučená hodnota k zajištění likvidity je alespoň 

0,2 (Sedláček, 2001). 

Vzorec pro výpočet 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Provozní ukazatele 

Tyto ukazatele nacházejí uplatnění ve vnitřním řízení, neboť jsou orientovány dovnitř 

podniku. 

Jedná se o ukazatele, které jsou orientovány více dovnitř společnosti, proto nacházejí 

uplatnění ve vnitřním řízení podniku. Jejich úlohou je sledování a následné analyzování 

vývoje základních podnikových aktivit, a tím poskytnou vedení firmy informace 

potřebné pro jeho řízení. Hlavním zdrojem provozních ukazatelů jsou tokové veličiny, 

zejména náklady (Sedláček, 2001). 

Nákladovost výnosů (tržeb) 

Ukazatel udává, do jaké míry jsou výnosy podniku zatíženy jeho celkovými náklady. 

Hodnota by měla mít klesající charakter (Sedláček, 2001). 

Vzorec pro výpočet 
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𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Vázanost zásob na výnosy 

Vyjadřuje, jaké množství zásob se váže na 1 Kč výnosů. Doporučený výsledek 

ukazatele by měl být minimální (Sedláček, 2001). 

Vzorec pro výpočet 

𝑉á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑛𝑎 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

 

1.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

Poměrové a rozdílové ukazatele, používané při analýze finanční situace podniku, mají 

sami o sobě omezenou vypovídající schopnost. Z tohoto důvodu byly vytvořeny 

soustavy ukazatelů, které hodnotí finanční stav společnosti jediným koeficientem. Mezi 

soustavy účelově vybraných ukazatelů patří bonitní a bankrotní modely. Rozdílem 

ukazatelů je účel, ke kterému byly sestaveny (Sedláček, 2001). 

 

Cílem bonitních modelů je určit, zda podnik patří mezi firmy dobré, či špatné. Jde o 

komparaci s jinými firmami ve stejném odvětví podnikání. Bankrotní modely 

informují o tom, jestli firmě hrozí v blízké době bankrot. Na rozdíl od bonitních modelů 

vychází z reálných dat firem, které již zkrachovaly (Růčková, 2011). 

 

Altmanův model 

Jedním z bankrotních modelů je Altmanův index finančního zdraví neboli Altmanův 

model. Jedná se o jednoduchý výpočet vycházející z indexů celkového hodnocení. 

Vypočte se jako součet hodnot pěti poměrových ukazatelů, které mají určitou váhu. 

Největší má rentabilita celkového kapitálu. 
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Tento model vychází z diskriminační analýzy a na jejím základě jsou určeny váhy 

jednotlivých poměrových ukazatelů. Záměrem je posoudit finanční situaci podniku 

pomocí jedné hodnoty, která značí, s jakou pravděpodobností firma zbankrotuje. Díky 

tomu je možné odlišit firmy s minimálním rizikem bankrotu od těch bankrotujících 

(Růčková, 2011). 

Vzorec pro výpočet 

𝑍 = 1,2 ∗ 𝑋1 + 1,4 ∗ 𝑋2 + 3,3 ∗ 𝑋3 + 0,6 ∗ 𝑋4 + 1 ∗ 𝑋5 

X1 = ČPK / aktiva celkem 

X2 = nerozdělený zisk minulých let/ aktiva celkem 

X3 = EBIT / aktiva celkem 

X4 = tržní hodnota akcií / cizí zdroje  

X5 = tržby / aktiva celkem 

Je-li výsledná hodnota větší než 2,99, firma je prosperující. Jakmile se výsledek 

ukazatele pohybuje v rozmezí 1,81 – 2,99 nachází se podnik v šedé zóně a znamená to, 

že o něm nemůžeme jednoznačně říct, zda se potýká s finančními problémy nebo je 

úspěšný. Hodnota nižší než 1,81 značí vážné finanční potíže firmy a nachází se tak 

v bankrotním pásmu (Sedláček, 2001). 

Modifikovaný Altmanův index (Z-skóre) 

V České republice lze však klasický Altmanův index aplikovat pouze na středně velké 

podniky, neboť ty větší u nás bankrotují pouze výjimečně a malé firmy zase nemají 

dostatečné podklady k provedení tohoto způsobu finanční analýzy (Růčková, 2011).  

 

V našich podmínkách je vhodnější použít tzv. Z-skóre, což je varianta Altmanova 

modelu pro rozvojové trhy. Využívá informace ze základních účetních dokladů a 

neklade takový důraz na tržní hodnotu společnosti, což by hodnocení malých firem 

dostávalo do horší pozice (Růčková, 2011). 

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

Index IN 
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Pro vyhodnocení finančního zdraví českých podniků byl vytvořen index důvěryhodnosti 

IN05, který zohledňuje vlastnické hledisko. V tomto modelu jsou zahrnuty stejné 

poměrové ukazatele jako v Altmanově modelu, tedy ukazatel, likvidity, aktivity a 

zadluženosti (Sedláček, 2001; Scholleová, 2012). 

 

Vzorec pro výpočet 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∗
𝐴

𝐶𝑍
+ 0,04 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁Ú
+ 3,97 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+ 0,21 ∗

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝐴
+ 0,09 ∗

𝑂𝐴

𝐾𝑍 + 𝐾𝐵Ú
 

Finančně zdravý podnik je takový, u něhož je hodnota indexu IN vyšší než 2. V případě, 

že se podnik pohybuje v rozmezí 1-2, mohl by mít problémy. Pokud je hodnota indexu 

IN menší než 1, firma má s velkou pravděpodobností určité existenční problémy 

(Růčková, 2011). 

index IN05:  

X1 = celková aktiva / cizí zdroje,  

X2 = zisk před zdaněním a úroky (EBIT) / nákladové úroky,  

X3 = EBIT / celková aktiva,  

X4 = tržby / celková aktiva,  

X5= oběžná aktiva / krátkodobé cizí zdroje (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní 

úvěry a výpomoci). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

 

V této kapitole bakalářské práce bude nejprve představena vybraná společnost VIDEN 

plus a.s. Následně je číselně vyjádřena a podrobně popsána finanční situace podniku na 

základě ukazatelů popsaných v teoretické části, v letech 2009-2013. Provedené výpočty 

jsou dále vyjádřeny graficky pomocí grafů. 

2.1 Představení společnosti 

 

Obrázek 1: Logo společnosti 

(Zdroj: http://www.viden.cz/)  

VIDEN plus, a.s, působí jako firma na českém trhu od roku 1992. Její základní kapitál 

činí 25 837 000 Kč. Sídlí v městě Jeseník, kde má vlastní servisní a logistické centrum. 

Do května 2014 měla firma logistické centrum i v Krnově, poté jej zavřela a přesunula 

veškerou činnost do Jeseníku. 

Předmět podnikání společnosti 

- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, 

- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, 

- hostinská činnost, 

- řeznictví a uzenářství, 

- silniční motorová doprava. 

Společnost spolupracuje s velkým počtem dodavatelů. Od těchto dodavatelů nakupuje 

zboží, které následně prodává svým zákazníkům. Prodej zákazníkům je realizován 

prostřednictvím obchodních zástupců. Dlouhodobá spolupráce s dodavateli umožňuje 

firmě získat výhodné podmínky při pořizování zboží. Zákazníci mají také možnost 

zakoupit zboží přímo ve velkoskladu na cash prodejně. V rámci obchodního řetězce 

http://www.viden.cz/
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BALA, funguje společnost jako prostředník, na akčních dnech se střetnou zástupci 

BALA řetězce, analyzovaná firma a zákazníci. Ti si zde vytvoří objednávku. Objednané 

zboží přijde do velkoskladu, odkud je následně distribuováno klientovi. 

Svým zákazníkům zaručuje dlouhodobou cenovou konkurenceschopnost, kterou má 

zajištěnu mimo jiné členstvím v nákupní alianci ČEPOS. Společnost je zakládajícím 

akcionářem (9,78 %) a členským velkoobchodem nákupní aliance Čepos – česká 

potravinářská společnost, a.s. ČEPOS. Její nákupní podmínky jsou tedy srovnatelné se 

zahraničními řetězci a síla obchodní aliance Čepos a.s. jí umožňuje mimo jiné:  

- poskytnou zákazníkům velké množství akčních cen, 

- poskytnout dobré ceny v základní standardní nabídce svého velkoobchodu 

- zajistit poskytování slev i akcí od dodavatelů zboží přímých dodávek 

(dodavatelé masa, zeleniny, pekárny, mražené výrobky) 

- zapojit své zákazníky do obchodních systémů BALA a GASTROBALA 

- poskytnout zákazníkům nadstandardní servis obchodních zástupců 

 

Sortimentní portfolio tvoří několik tisíc položek, lze jej klasifikovat do několika 

základních skupin, jako jsou alkoholické a nealkoholické nápoje, potraviny, tabákové 

výrobky, či drogistické zboží. 

Česká cena 

Pro ještě efektivnější konkurenceschopnost zavedla na trh privátní výrobky pod 

značkou Česká cena. Základními charakteristikami výrobků privátní značky jsou 

například nejpříznivější poměr cena/kvalita v rámci srovnatelných podmínek na trhu, 

výrazný cenový odstup oproti značkovým produktům, potenciál pro dosažení vyšší míry 

ziskovosti. 

 

Obrázek 2: Logo Česká cena 

(Zdroj: http://ceskacena.cepos.cz/) 

http://ceskacena.cepos.cz/
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Od roku 2007 se stala exkluzivním dovozcem značkové italské kávy BOASI CAFFE. 

Jedná se o název velké tradice pražení kávy a představuje špičkové produkty pro 

všechny klienty náročné na vysokou kvalitu espressa. Prostřednictvím divize 

Gastroviden probíhá distribuce kávy, technologií na její přípravu, ostatních technologií 

pro gastronomické provozy a prodejny, servis a odborné poradenství. Caffe Boasi 

zaručuje dodání nejkvalitnějších směsí na přípravu espressa. 

 

Obrázek 3: Logo Caffe Boasi 

(Zdroj: http://www.gastroviden.cz/) 

 

Firma Viden plus a.s. zajišťuje: 

1. vlastní dopravu – zboží dováží zákazníkům zdarma v dohodnutém termínu, 

zpravidla následující pracovní den 

2. poskytování služeb prostřednictvím obchodních zástupců – stačí kontaktovat 

firmu a příslušný obchodní zástupce navštíví zákazníka v nejbližším možném termínu 

3. prodej a distribuci výrobků PEPSI - prostřednictvím firmy je možné objednat si 

jakýkoli výrobek PEPSI, včetně výrobků LAY'S. 

 

2.2 Analýza absolutních ukazatelů 

V následující kapitole je zpracována horizontální a vertikální analýza základních 

účetních výkazů. Analýza absolutních ukazatelů informuje o poměru položek aktiv a 

díky tomu můžeme získat přehled například o tom, jak je velký podíl vlastního kapitálu 

a cizích zdrojů, která část aktiv (pasiv) tvoří menší či větší část a zároveň vývoj 

jednotlivých položek v čase. 

Analýza je rozdělena na analýzu majetku a analýzu zdrojů financování. 

http://www.gastroviden.cz/
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2.2.1 Analýza majetku 

Následující tabulka zaznamenává absolutní i procentní vývoj a strukturu vybraných 

položek aktiv rozvahy společnosti za období 2009 – 2013. Tento vývojový trend v čase 

bude zhodnocen pomocí horizontální analýzy. Vertikální analýza poskytuje podrobný 

přehled podílu jednotlivých položek rozvahy na celkové sumě aktiv. 

Tab. 4: Horizontální analýza majetku (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat účetních výkazů firmy) 

  

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

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

AKTIVA CELKEM 2 798 3,44 -17 368 -20,65 -770 -1,15 621 0,94 

Dlouhodobý majetek 768 4,64 -2 399 -13,86 1 746 11,71 -99 -0,59 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00 8 0,00 -8 -100,00 292 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 768 5,15 -2 441 -15,57 -321 -2,43 -1 140 -8,83 

Stavby 1 707 37,17 -426 -6,76 -485 -8,26 -341 -6,33 

SMV -326 -6,48 -1 369 -29,11 742 22,26 -809 -19,85 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00 0 0,00 2 109 147,38 759 21,44 

Oběžná aktiva 2 790 4,82 -9 246 -15,25 -2 547 -4,96 838 1,72 

Zásoby -399 -1,65 -2 038 -8,57 -947 -4,36 2 891 13,90 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 

Krátkodobé pohledávky 3 755 11,58 -7 862 -21,72 -1 852 -6,54 -2 568 -9,70 

krátkodobý finanční majetek -566 -46,58 654 100,77 252 19,34 515 33,12 

Časové rozlišení -760 -10,93 -5 723 -92,43 31 6,61 -118 -23,60 

 

Tab. 5: Vertikální analýza majetku (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat účetních výkazů firmy) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 20,34 20,58 22,34 25,24 24,86 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,01 0,00 0,44 

Dlouhodobý hmotný majetek 18,34 18,64 19,83 19,58 17,68 

Stavby 5,65 7,49 8,80 8,17 7,58 

SMV 6,18 5,59 4,99 6,18 4,91 

Dlouhodobý finanční majetek 2,01 1,94 2,44 5,67 6,76 

Oběžná aktiva 71,11 72,06 76,96 74,00 74,57 

Zásoby 29,73 28,27 32,57 31,51 35,56 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 39,88 43,02 42,44 40,13 35,90 

krátkodobý finanční majetek 1,49 0,77 1,95 2,36 3,11 

Časové rozlišení 8,55 7,36 0,70 0,76 0,57 
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Z výsledků vertikální analýzy je zřetelné, že největší podíl na celkových aktivech po 

celé sledované období mají oběžná aktiva, v průměru 73,74%. Dlouhodobý hmotný 

majetek pak tvoří průměrně 18,81% celkových aktiv.  

V roce 2009 tvořil dlouhodobý hmotný majetek 18,34% celkových aktiv. Podíl 

jednotlivých položek dlouhodobého hmotného majetku je poměrně vyrovnaný. Oběžná 

aktiva tvořila 71,11% a časové rozlišení tvořilo 8,55% aktiv. V daném roce mají 

největší podíl na celkových aktivech krátkodobé pohledávky a to 39,88%. Druhý 

největší podíl aktiv tvoří zásoby s 29,73% a pouhých 1,49% zastupuje krátkodobý 

finanční majetek. 

Situace v roce 2010, kdy celková aktiva vzrostla oproti roku 2009 o 2 798 000 Kč, 

v procentním vyjádření o 3,44%, je způsobena nárůstem oběžných aktiv o 2 790 000 tis. 

Kč (4,82%). Tato oběžná aktiva tvoří 71,06% celkových aktiv. Krátkodobé pohledávky 

tvoří 43,02% celkových aktiv. Pouze tato část oběžných aktiv zaznamenala v daném 

roce růst, a to o 11,58%, což je o 3 755 000 Kč. Došlo ke snížení pohledávek 

z obchodního vztahu, naopak v daném roce společnost poskytla krátkodobé zálohy, což 

bylo příčinou zvýšení krátkodobých pohledávek.  Zásoby, které se podílí na celkových 

aktivech z 38,37%, klesly o 399 000 Kč, v procentech o 1,65%. Změna je způsobena 

prodejem zboží. K výraznému poklesu došlo u finančního majetku, oproti předešlému 

roku klesl o 46,58%, což je o 566 000 Kč. Avšak finanční majetek tvořil pouze 0,77% 

celkových aktiv.  Důvodem změny je výrazné snížení stavu na bankovních účtech, a to 

o 91,47% v porovnání s předcházejícím rokem. Dlouhodobý hmotný majetek, který 

tvořil 18,64% celkových aktiv, vzrostl o 5,15%. Změna byla způsobena především 

přistavěním skladové haly, stavby vzrostly o 37,17%. Oproti roku 2009 se však podíl 

dlouhodobého majetku na celkových aktivech výrazně nezměnil. Časové rozlišení 

pokleslo o 10,93%. 

V roce 2011 došlo k výraznému poklesu celkových aktiv, klesla o 17 368 000 Kč, 

v procentech o 20,65%. Hlavní příčinou změny je pokles zásob a krátkodobých 

pohledávek. Dlouhodobý hmotný majetek klesl o 2 441 000 Kč, procentuelní pokles je 

o 15,57%. Celkový podíl dlouhodobého hmotného majetku na aktivech byl 19,83%. Na 

pokles dlouhodobého hmotného majetku měla největší vliv meziroční změna u 

samostatných movitých věcí, které klesly o 1 369 000 Kč (29,11%). Podíl samostatných 
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movitých věcí na celkových aktivech byl v roce 2011 4,99%. Zásoby, tvořící 32,57% 

celkového majetku, klesly o 2 038 000 Kč (8,57%), důvodem této změny je prodej 

zboží odběratelům. K největší změně, a to nárůstu o 100,77% (654 000 Kč), došlo u 

finančního majetku. Změna je způsobena zvýšením stavu na bankovních účtech, kdy 

odběratele uhradily faktury, a dále vzrostla hotovost. Jeho podíl na celkovém majetku 

podniku vzrostl na 1,95%. U časového rozlišení pokračoval klesající trend, kleslo o 

92,43% a jeho podíl na celkových aktivech se tak snížil na 0,70%.  

V roce 2012 klesající trend celkových aktiv pokračoval. Pokles nebyl tak velký, jako 

v roce 2011. Aktiva klesla o 770 000 Kč, v procentech o 1,15%. Pokles byl způsoben, 

stejně jako v roce předešlém, snížením naskladněných zásob a snížením krátkodobých 

pohledávek, konkrétně z obchodních vztahů, což znamená, že odběratelé uhradili 

faktury. Poprvé za sledované období došlo ke změně dlouhodobého finančního majetku, 

a to zvýšení o 2 109 000 Kč, tedy o 147,38%. Příčinou změny je nárůst dlouhodobých 

cenných papírů a podílů. Samostatné movité věci vzrostly o 22,26% (742 000 Kč) a 

jejich podíl na celkových aktivech byl 6,18%. Společnost nakoupila nové počítače, 

proto se tato položka aktiv meziročně změnila. Vývoj oběžných aktiv byl stejný jako 

v předchozím roce. Zásoby z důvodu většího prodeje zboží než nákupu klesly o 947 000 

Kč, procentuelně o 4,39% a tvoří 31,53 celkových aktiv. Podíl 40,13% celkového 

majetku podniku zaujímají v roce 2012 krátkodobé pohledávky. Tato položka oběžných 

aktiv meziročně klesla o 1 852 000 Kč (6,54%). Klesající meziroční změna je pozitivní, 

jelikož zákazníci hradí společnosti faktury za dodané zboží. 

 

Situace roku 2013 byla taková, že aktiva celkově mírně vzrostla o 0,94% (621 000 Kč). 

Pokles dlouhodobého hmotného majetku byl o 8,83%. Příčinou klesajícího vývoje je 

pokles samostatných movitých věcí o 809 000 Kč, v procentuelním vyjádření o 19,85%, 

a zároveň zvýšení dlouhodobého finančního majetku o 759 000 Kč, v procentech o 

21,44%. Poprvé za sledované období je podíl dlouhodobého finančního majetku na 

celkových aktivech vyšší než podíl samostatných movitých věcí. Tento majetek tvoří 

6,76% celkového majetku společnosti. Ke změně došlo u dlouhodobého nehmotného 

majetku, a to nárůst z důvodu pořízení nového softwaru. V porovnání s předchozím 

rokem vzrostly zásoby o 2 891 000 Kč, což je o 13,90%. Krátkodobé pohledávky měly 

stále klesající vývoj, klesly o 2 568 000 Kč, procentuelní změna je 9,70%. Nejvýrazněji 
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se změnily krátkodobě poskytnuté zálohy, které klesly a jsou tedy hlavním důvodem 

změny. Podíl krátkodobých pohledávek na celkových aktivech je 35,90% a je tak skoro 

stejný jako podíl zásob na celkovém majetku, ty zaujímají 35,56% aktiv. V daném roce 

došlo ke zvýšení zásob, to znamená, že společnost pokračovala v prodeji zboží, ale 

zároveň nakoupila nové a tento nákup byl v porovnání s prodejem větší. K růstu o 

515 000 Kč došlo u krátkodobého finančního majetku, v procentech o 33,12%. 

Důvodem změny je zvýšení stavu účtu v bankách. Časové rozlišení kleslo o 118 000 Kč 

(23,60%). 

 

. 

2.2.2 Analýza zdrojů financování 

Nyní bude aplikována horizontální a vertikální analýza na jednotlivé položky pasiv 

rozvahy společnosti. U horizontální analýzy je vývoj zaznamenán jak v absolutním, tak 

v procentním vyjádření. 

Tab. 6: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat účetních výkazů firmy) 

  

  

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

PASIVA CELKEM 2 798 3,44 -17 368 -20,65 -770 -1,15 621 0,94 

Vlastní kapitál 818 3,33 1 404 5,52 111 0,41 470 1,75 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rezervní fondy a ostatní 

fondy ze zisku 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VH minulých let 44 -3,43 818 66,07 1 404 334,29 111 11,28 

VH běžného účetního 

období 
775 1802,33 586 71,64 -1 293 -92,09 359 323,42 

Cizí zdroje 1 980 3,49 -18 772 -31,98 -881 -2,21 151 0,39 

Rezervy -4 267 -100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobé závazky 0 0,00 0 0,00 400 0,00 1 591 397,75 

Krátkodobé závazky -330 -0,74 -17 793 -40,33 -1 064 -4,04 -182 -0,72 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 
6 577 82,20 -979 -6,72 -217 -1,60 -1 258 -9,40 

Časové rozlišení 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Tab. 7: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat účetních výkazů firmy) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 30,25 30,22 40,18 40,82 41,14 

Základní kapitál 31,77 30,72 38,71 39,16 38,79 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0 0 0 0 0 

VH minulých let -1,58 -1,47 -0,63 1,49 1,64 

VH běžného účetního období 0,05 0,97 2,10 0,17 0,71 

Cizí zdroje 69,75 69,78 59,82 59,18 58,86 

Rezervy 5,25 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,61 2,99 

Krátkodobé závazky 54,66 52,45 39,44 38,29 37,66 

Bankovní úvěry a výpomoci 9,84 17,33 20,37 20,28 18,20 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

 

Z výsledků vertikální analýzy je zřejmé, že největší podíl na celkových pasivech mají 

cizí zdroje, v průměru 64,48%. Vlastní kapitál pak tvoří v průměru 36,52% celkových 

pasiv, přičemž největší položkou vlastního kapitálu je základní kapitál. Nejvíce 

převyšují cizí zdroje vlastní kapitál v roce 2010, a to o 39,56%, nejméně pak v roce 

2013 o 17,72%. 

 

V roce 2009 tvořily cizí zdroje 69,75% celkových pasiv. Vlastní kapitál tvořil 30,35% 

celkových pasiv. Největší číst vlastního kapitálu tvoří základní kapitál, který se podílí 

na celkových pasivech z 31,77%. Hlavní položkou cizích zdrojů jsou krátkodobé 

závazky, které v daném roce tvoří 54,66% pasiv. Druhou největší položkou cizích 

zdrojů jsou bankovní úvěry a výpomocí, které se na pasivech podílí z 9,84%. 

Rok 2010 zaznamenal růst pasiv o 2 789 000 Kč, v procentech o 3,44%. Tato změna je 

způsobena zvýšením hospodářského výsledku běžného účetního období. Ten se zvýšil o 

1802,33%, což je o 775 000 Kč. V daném roce se zvýšily i cizí zdroje, které tvoří 

69,78% pasiv. Konkrétně o 1 890 000 Kč, v procentuelním vyjádření o 3,49%. O celých 

100% klesly rezervy. Dále se výrazně změnily bankovní úvěry a výpomoci, klesly o 

6 577 000 Kč, tedy o 82,20%. Celkově tvoří tato položka 17,33% celkových pasiv. 

Největší podíl 52,45% celkových pasiv však představují krátkodobé závazky, ty klesly o 

330 000 Kč. Přijetí dlouhodobých úvěrů a finanční výpomoci mělo za následek zvýšení 
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celkových cizích zdrojů. Dlouhodobé bankovní úvěry vzrostly v porovnání 

s předchozím rokem o 99,76%. 

Odlišná situace nastala v roce 2011, kdy celkové zdroje financování klesly v porovnání 

s rokem 2010 o 17 368 000 Kč, v procentuelním vyjádření o 20,65%. Výsledek 

hospodaření běžného účetního období, tvořící 2,10% pasiv, vzrostl 71,64% (586 000 

Kč). Tato rostoucí tendence je pro podnik pozitivní. Výrazně se změnil výsledek 

hospodaření minulých let, kdy se snížila ztráta o 66,07%, tedy o 818 000 Kč. Důvodem 

změny je částečné uhrazení ztráty. Krátkodobé závazky tvořily 59,82% pasiv a v tomto 

roce klesly o 17 793 000 Kč, v procentech o 40,33%. Hlavním důvodem změny je 

výrazné snížení krátkodobě přijatých záloh a snížení závazků z obchodních vztahů, což 

znamená, že společnost uhradila dodavatelské faktury. Klesající vývoj měly i bankovní 

úvěry a výpomoci. Pokles byl o 6,72%. Podíl této položky na celkových pasivech 

vzrostl o 3,04%, a byl skoro 21%. 

Klesající vývoj pasiv pokračoval i v roce 2012, avšak pokles byl pouze o  1,15% 

(770 000 Kč). K největší změně došlo u výsledku hospodaření minulých let, který 

vzrostl o 1 404 000 Kč, v procentech o 334,29%. Jeho podíl na celkových pasivech byl 

1,49%. Opačný vývoj měl výsledek hospodaření běžného účetního období, který klesl o 

92,09%, tedy o 1 293 000 Kč. Snížil se i jeho podíl na celkových pasivech a to na 

0,17%. Důvodem změn je použití výsledku hospodaření z roku 2011 k uhrazení ztráty, 

zároveň byl výsledek hospodaření dostatečně vysoký, a proto podniku vznikl 

nerozdělený zisk. Krátkodobé závazky i bankovní úvěry a výpomoci měly klesající 

průběh jako v roce předešlém. Změna nebyla tak vysoká, krátkodobé závazky klesly o 

4,04% a bankovní úvěry a výpomoci o 1,60%. Přičemž důvodem poklesu je i přes 

mírný nárůst finanční vypomoci, snížení bankovních úvěrů jak dlouhodobých tak 

krátkodobých. Podíl krátkodobých závazků v roce 2012 byl 38,29%. Poprvé tedy 

netvoří největší podíl pasiv. Největší podíl má základní kapitál, který představuje 

39,16% pasiv. 

V roce 2013 došlo k mírnému růstu zdrojů financování o 0,94%, to je o 621 000 Kč. 

Zároveň se zvýšil podíl vlastního kapitálu, stejně jako v předcházejících letech. V roce 

2013 tvořil 41,14% celkových pasiv. K výrazné změně, a to růstu o 323,42% (359 000 

Kč), došlo u výsledku hospodaření běžného účetního období. Jeho podíl na celkových 
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pasivech je 1,64%. Z důvodu nerozdělení zisku minulých let došlo v tomto roce k jeho 

navýšení. Velký nárůst byl zaznamenán u dlouhodobých závazků. Vzrostly o 1 591 000 

Kč, což je v porovnání s rokem 2012 skoro o 400%. Krátkodobé závazky klesly o 

0,72% (182 000 Kč), pohledávky z obchodních vztahů sice vzrostly, avšak krátkodobě 

přijaté zálohy se výrazně snížily (o 60,05%), což je příčina poklesu krátkodobých 

závazků. Klesající vývoj měl podíl krátkodobých závazků na celkových pasivech, který 

byl v daném roce 37,66%. Stejně jako v předešlém roce klesaly i bankovní úvěry a 

výpomoci, pokles byl o 9,40%.  Změna byla způsobena především snížením finanční 

výpomoci a dále částečným splacením dlouhodobého úvěru. 

Základní kapitál neprošel během sledovaného období žádnou meziroční změnou. To 

znamená, že nedošlo k jeho navýšení ani snížení.  

 

 

2.2.3 Analýza VZZ 

Horizontální analýza je provedena na základě výkazu zisku a ztráty podniku za období 

2009 - 2013.  

Tab. 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat účetních výkazů 

firmy) 

  
2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Tržby za prodej zboží -23 135 -11,15 -9 818 -5,33 -6 942 -3,98 -3 346 -2,00 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
-20 677 -11,45 -12 076 -7,55 -6 331 -4,28 -2 115 -1,49 

Obchodní marže -2 458 -9,15 2 258 9,25 -611 -2,29 -1 231 -4,72 

Výkony -459 -4,20 838 8,01 -619 -5,48 114 1,07 

Tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb 
-459 -4,20 838 8,01 -619 -5,48 114 1,07 

Výkonová spotřeba 783 4,35 -667 -3,55 -567 -3,13 -1 121 -6,39 

Přidaná hodnota -3 700 -18,68 3 763 23,37 -663 -3,34 4 0,02 

Osobní náklady -463 -2,65 -561 -3,30 -797 -4,85 -247 -1,58 

Provozní VH 182 11,44 758 42,75 -1 639 -64,76 338 37,89 

Finanční VH -120 18,75 -190 25,00 347 -36,53 -2 0,33 

VH za účetní období 775 1802,33 586 71,64 -1 293 -92,09 359 
323,4

2 

VH před zdaněním 904 17,06 642 0,67 -1 344 -0,84 356 1,40 
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V roce 2010 klesly tržby z prodeje zboží o 23 135 000 Kč, v procentuelním vyjádření 

klesly o 11,15%. Náklady vynaložené na prodané zboží klesly o 20 677 000 Kč 

(11,45%). Obchodní marže klesla v důsledku většího poklesu tržeb oproti nákladům, a 

to o 2 458 000 Kč, v procentech šlo o 9,15%. V tomto roce klesly výkony o 459 000 Kč, 

v procentuelním vyjádření klesly o 4,20%. Výkonová spotřeba naopak vzrostla o 

783 000 Kč, což je o 4,35%. Důvodem zvýšení je růst služeb, do kterých mimo jiné 

spadá nájem za jeden ze skladovacích prostor. Klesající vývoj měla přidaná hodnota, 

poklesla o 3 700 000 Kč, v procentuelním vyjádření se jedná 18,68%. Příčinou změny 

bylo snížení obchodní marže a výkonů. Pokles byl zaznamenám i u osobních nákladů, 

jednalo se o 2,65% pokles. Provozní výsledek hospodaření vzrostl oproti roku 2009 o 

182 000 Kč, to je 11,44%. Naopak finanční výsledek hospodaření zaznamenal pokles o 

120 000 Kč, v procentuelním vyjádření o 18,75%. Nejvýraznější změny dosáhl 

výsledek hospodaření za účetní období, jeho nárůst byl o 775 000 Kč, což je o 

1802,33% oproti předešlému roku. Rostoucí vývoj měl i výsledek hospodaření před 

zdaněním, vzrostl o 17,06%. 

V roce 2011 došlo znova k poklesu tržeb za prodané zboží, ovšem pokles byl 

v porovnání s předchozím rokem nižší, tržby klesly o 9 818 000 Kč, tedy o 5,13%. I 

když meziroční pokles nebyl tak velký jako v roce předešlém, pro společnost to není 

pozitivní, protože tržby by měly růst. Náklady vynaložené na prodané zboží také klesly, 

a to o 12 789 000 Kč, což je 7,55%. Větší pokles nákladů oproti tržbám zapříčinil nárůst 

obchodní marže o 2 258 000 Kč (9,25%). Oproti roku 2010 vzrostly výkony o 8,01%. 

Růst byl způsoben zvýšením tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Jelikož se 

snížily služby, došlo u výkonové spotřeby k poklesu o 667 000 Kč, což je 3,55%. 

Rostoucí vývoj byl zaznamenán u přidané hodnoty, která vzrostla o 23,37 %. Změna 

byla způsobena zvýšením výkonů. Osobní náklady klesly o 3,30%, což je 561 000 Kč. 

Provozní výsledek hospodaření v porovnání s předchozím rokem výrazněji vzrostl, a to 

o 758 tis. Kč (42,75%). Příčinou změny je zvýšení provozních výnosů a snížení 

provozních nákladů. Vzhledem k tomu, že se zvýšily nákladové úroky, finanční 

výsledek hospodaření poklesl o 190 tis Kč, v procentuelním vyjádření o 25%. Výsledek 

hospodaření za účetní období vzrostl o 586 tis. Kč, to je 71,64%. Výsledek hospodaření 

před zdaněním také vzrostl, konkrétně o 0,67%, snížily se mimořádné náklady a 

vzrostly mimořádné výnosy. 
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V roce 2012 byl zaznamenám větší pokles tržeb za prodej zboží oproti nákladům 

vynaloženým na prodané zboží, což je příčinou poklesu obchodní marže o 611 000 Kč, 

v procentním vyjádření pokles o 2,29%. Jelikož se snížily tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb, klesající vývoj měly i výkony, klesly o 619 000 Kč, to je 5,48%. 

Stejně jako v předešlých letech dále klesala výkonová spotřeba, klesla o 567 tis. Kč, což 

je 3,13%. Přidaná hodnota klesla o 663 000 Kč, v procentuelním vyjádření pokles o 

3,34%. Snížení výkonové spotřeby a výkonů způsobilo pokles přidané hodnoty. Osobní 

náklady poklesly o 4,85%. K výrazné změně oproti roku 2011 došlo u provozního 

výsledku hospodaření, který klesl o 1 639 000 Kč, což je 64,76%. Změna byla 

zapříčiněna výraznějším snížením provozních výnosů a zvýšením rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti. Finanční výsledek zaznamenal nárůst o 347 000 Kč, jedná 

se o 36,53%. Růst způsoben snížením nákladových úroků a ostatních finančních 

nákladů. Dále výrazně poklesl o 1 293 000 Kč výsledek hospodaření za účetního 

období, v procentuelním vyjádření poklesl o 92,02 %. Klesající vývoj měl i výsledek 

hospodaření před zdaněním, klesl o 0,84%. 

V roce 2013 tržby z prodeje zboží klesy o 346 000 Kč (2%), náklady vynaložené na 

prodej zboží klesly o 115 000 Kč, v procentech o 1,49%, tento nižší pokles nákladů 

oproti tržbám způsobil pokles obchodní marže o 1 231 000 Kč, což je 4,72%. Výkony 

v porovnání s rokem 2012 vzrostly o 114 000 Kč, v procentech o 1,04%. Meziroční 

snižování nákladů za služby způsobilo i v tomto roce pokles výkonové spotřeby, který 

byl o 6,39% (1 121 000 Kč). Díky nárůstu výkonů, přidaná hodnota mírně vzrostla o 4 

tis. Kč, to je 0,02%. Provozní výsledek hospodaření měl výraznější nárůst, vrostl o 

338 000 Kč, v procentech o 37,89%. Příčinou změny byl výrazný pokles rezerv a 

opravných položek v provozní oblasti a také pokles ostatních provozních nákladů. 

Finanční výsledek hospodaření poklesl o 2 000 Kč (0,33%). Výsledek hospodaření za 

účetní období oproti roku 2012 výrazně vzrostl o 335 000 Kč, to je o 323,42%. K růstu 

o 1,40% došlo u výsledku hospodaření před zdaněním.  
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2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele vyjadřují rozdíl mezi určitými položkami aktiv a určitými 

položkami pasiv. Tyto ukazatel jsou pro podnik důležité z pohledu likvidity. 

Tab. 9: Analýza rozdílových ukazatelů (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat účetních výkazů firmy) 

v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 

ČPK 21 947 22 183 25 824 22 416 23 097 

ČPP -34 664 -37 784 -24 243 -24 852 -24 494 

ČPPF -2 230 -1 595 4 084 1 623 -587 

 

Po celé sledované období dosahuje čistý pracovní kapitál společnosti kladných hodnot. 

Díky tomu je schopen hradit své krátkodobé závazky a zároveň disponuje volným 

kapitálem, který může využít pro financování nečekaných událostí. Čistý pracovní 

kapitál do roku 2011 rostl. Poté došlo k menšímu poklesu a následující rok se znova 

navýšil. Nejvyšší hodnoty dosahuje ukazatel v roce 2011 ve výši 25 834 tis. Kč, což je 

způsobeno poklesem krátkodobých závazků. Ty klesly v porovnání s rokem 2010 o 

33,53% (12 887 tis Kč). V roce 2011 klesla i oběžná aktiva, ale pouze o 10,25%. I přes 

nárůst krátkodobých závazků se  hodnota v roce 2013 zvýšila na 23 097 tis Kč, vzrostla 

také oběžná aktiva a to o 1,72%. Příčinou růstu je zvýšení zásob podniku. 

Z tabulky je zřejmé, že ukazatel čistých pohotových prostředků dosahuje záporných 

hodnot vlivem vysokého podílu zásob, které v průměru tvoří 42,76% oběžných aktiv. 

Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2010, a to -37 784 tis. Kč, kdy krátkodobé 

závazky převyšují finanční prostředky 58,22 krát. Nejpříznivější situace nastala hned 

v roce následujícím, kdy byla zjištěná hodnota -24 243 tis Kč, ovšem i tak se jedná o 

zápornou hodnotu. Zjištěné výsledky signalizují, že podnik není schopen uhradit své 

krátkodobé závazky, jelikož nemá dostatek peněžních prostředků. 

Čistý peněžně-pohledávkový fond je dalším ukazatelem používaným pro zjištění 

schopnosti podniku splácet své závazky. Ovšem je očištěn o málo likvidní zásoby a 

dlouhodobé pohledávky. Díky tomu poskytne lepší přehled o likvidnosti společnosti. 

Společnost vykazuje v letech 2009, 2010 a 2013 záporné hodnoty. Peníze a pohledávky 

nepřevyšují krátkodobé závazky, což může signalizovat možné problémy s platební 
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schopností. Naopak kladných hodnot dosáhla v roce 2011 a 2012 díky snížení 

krátkodobých závazků. 

 

2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Mezi často používané ukazatele finanční analýzy patří poměrové ukazatele. Analýza 

těch to ukazatelů napomáhá získat rychlý přehled o finanční situaci společnosti. Při 

výpočtech se vychází ze základních účetních výkazů společnosti. V této kapitole jsou 

zachyceny ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Výsledky 

poměrových ukazatelů společnosti VIDEN plus a.s. jsou porovnávány s vybraným 

konkurentem (společnost GTL, spol. s.r.o.) a v rámci dohledání porovnávané 

s oborovým průměrem. 

2.4.1 Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele měří výnosnost či ziskovost podniku. Sledují, jak efektivně je využit 

kapitál vložený do společnosti.  

Tab. 10: Rentabilita (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat účetních výkazů firmy) 

Ukazatel (%) 2009 2010 2011 2012 2013 

ROI 0,57 1,71 3,43 1,24 1,59 
ROI konkurent -0,68 3,30 8,57 10,08 4,84 

ROA 1,96 2,11 3,79 1,35 1,85 
ROA konkurent -0,21 3,13 7,66 9,34 3,66 
ROA odvětví 4,59 5,19 4,59 3,89 4,48 

ROE 3,33 3,42 5,17 0,54 1,77 
ROE konkurent -7,57 6,76 20,32 18,98 8,23 
ROE odvětví 11,32 11,68 10,31 8,59 9,78 

ROS 0,02 0,49 0,86 0,14 0,35 
ROS konkurent -1,30 1,10 3,35 3,76 1,68 

ROS odvětví 2,72 3,10 2,62 2,29 2,33 

 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) udává, kolik % haléřů provozního zisku 

podnik dosáhl z 1 investované koruny z vlastních nebo cizích zdrojů. 

Společnost VIDEN plus, a.s. dosáhla ve sledovaném období 0,57 - 3,43 haléřů 

provozního zisku z jedné investované koruny vlastních a cizích zdrojů. Nejnižší 
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hodnoty 0,57% bylo dosaženo v roce 2009, naopak nejvyšší 3,43% v roce 2011. 

Příčinou růstu byl pokles celkového kapitálu a zároveň růst výsledku hospodaření. 

Vybraný konkurent, společnost GTL spol. s.r.o. zaznamenal nižší hodnotu jen v roce 

2009, a to -0,68%, v ostatních sledovaných letech dosahoval několikanásobné hodnoty. 

Nejvyšší hodnotu zaznamenal v roce 2012, kdy byla tato hodnota 10,08, přičemž 

společnost VIDEN plus, a.s. dosáhla jen 1,24%. Vybraný konkurent dosáhl tedy 

v letech 2010 – 2013 větší návratnosti z jedné investované koruny z vlastních a cizích 

zdrojů. 

Rentabilita aktiv (ROA) měří produkční sílu podniku. Využívá se, když chceme zjistit, 

či podnik efektivně využívá majetek ke tvorbě hodnot v podobě zisku. 

Ve sledovaném období se hodnoty ukazatele pohybovaly v rozmezí 1,35% - 3,79%. 

Nejlepšího výsledku 3,79% dosahuje v roce 2011. V tomto roce podnik generoval 

nejvyšší výsledek hospodaření. Naopak nejnižší 0,17% dosáhla v roce 2009, kdy byl 

výsledek hospodaření nejnižší za celé sledované období. Pokles v roce 2012 byl 

způsoben výrazným snížením provozního výsledku hospodaření, a to o 64,76 %.  Při 

porovnání ukazatele ROA s odvětvím, je zřejmé, že firma dosahuje nižších hodnot. 

Hodnoty odvětví se pohybují v rozmezí 3,89% - 5,19%. Nejblíže oborovému průměru 

byla v roce 2011, kdy hodnota odvětví byla 4,59%. Vybraný konkurent, společnost 

GTL spol. s.r.o. vykazoval nižší hodnotu než analyzovaná společnost pouze v roce 

2009, kdy tato hodna byla -0,21%. Nejlépe na tom byla v roce 2012, kdy společnost 

GTL spol. s.r.o. dosáhla hodnoty 9,34%. 

Produkční síla společnosti VIDEN plus, a.s. je nízká a společnost nevyužívá majetek 

efektivně k tvorbě zisku. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) měří, kolik haléřů čistého zisku připadne 

na 1 Kč investovanou akcionářem. 

Hodnoty ukazatele ROE se ve sledovaném období pohybovaly v rozmezí 0,54% - 

5,17%. V porovnání s oborem dosahuje firma nižších hodnot, stejně jako oproti vybrané 

konkurenční společnosti. Nejvyšší rozdíl oproti konkurenci je zaznamenaný v roce 

2012, kdy společnost VIDEN plus, a.s. vytvářela z jedné Kč investované akcionářem 
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0,54% čistého zisku, přičemž konkurent GTL spol. s.r.o. dosáhl hodnotu 18,98%. 

Společnost VIDEN plus, a.s. dosáhla vyšší hodnotu oproti konkurenci jen v roce 2009, 

kdy společnost GTL spol. s.r.o. vytvářela z investovaných prostředků ztrátu. Společnost 

VIDEN plus, a.s. v tomto roce dosáhla hodnotu 3,33%. Konkurenční společnost, GTL 

spol. s.r.o. na tom byla nejlépe v roce 2011, kdy z jedné investované koruny akcionářem 

dosáhla 20,32% čistého zisku. 

Společnost VIDEN plus, a.s. vytvářela ve sledovaném období 0,54% - 5,17% čistého 

zisku z jedné Kč investované akcionářem. 

Ukazatel rentability tržeb ROS měří podíl čistého zisku, který připadá na 1 Kč tržeb. 

Analyzovaná společnost dosáhla ve sledovaném období hodnoty 0,02% – 0,86%, 

přičemž nejvyšší hodnotu zaznamenala v roce 2011. Znamená to, že v tomto roce 

společnost dosáhla 0,86 haléřů čistého zisku z jedné Kč tržeb. Naopak nejnižší hodnotu 

0,02% v roce 2012. Vybraný konkurent, společnost GRL spol. s.r.o. dosahovala 

v období 2010 – 2013 hodnoty o něco vyšší než společnost VIDEN plus, a.s.. Nejvyšší 

hodnoty 3,76% dosáhl konkurent v roce 2012. V roce 2009 dosáhla vyšší hodnotu 

společnost VIDEN plus a.s., kdy společnost GTL spol. s.r.o. dosáhla z investované 

koruny ztrátu -1,30 haléřů. V celém sledovaném období dosahovala společnost VIDEN 

plus, a.s. nižší hodnoty než jaké jsou v příslušném odvětví. 

Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou hodnoty nad 6%, čehož společnost 

nedosahuje v celém sledovaném období. Společnost VIDEN plus, a.s. dosáhla ve 

sledovaném období 0,02 – 0,86 haléřů čistého zisku z jedné koruny tržeb. Konkurent 

GTL spol. s.r.o. dosahuje hodnot -1,30% - 3,76%. 

 

2.4.2 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele hodnotí, jak efektivně podnik hospodaří s aktivy. Lze je vyjádřit pomocí 

dobu obratu a počtem obratů. 
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Tab. 11: Aktivita (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat účetních výkazů firmy) 

 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se majetek obrátí v tržbách. Vhodný je výsledek 

1,6 – 3. Pokud je menší než 1,6, znamená to, že podnik má více majetku než je účelné, 

vznikají nadbytečné náklady a klesá zisk. V případě hodnot vyšších než 3, má podnik 

nedostatek majetku a tím nebude schopen uspokojit objednávku. 

Vývoj obratu celkových aktiv má během sledovaného období klesající charakter 

s výjimkou roku 2011, kdy oproti roku 2010 vzrostl. V následujících letech pokračoval 

pokles. Hodnoty ukazatele jsou poměrně vyrovnané, pohybují se v rozmezí 2,32 – 2,78. 

Nejnižší zjištěná hodnota v roce 2010 znamená, že majetek podniku se obrátí v tržbách 

2,32 krát. Nejvíce se majetek obrátí v tržbách v roce 2011, a to 2,78 krát. Výsledky se 

pohybují v horní hranici doporučeného intervalu. Při porovnání s odvětvím vykazuje po 

celou dobu vyšší hodnoty. Znamená to tedy, že s aktivy hospodaří efektivněji. 

Vybraná konkurence taktéž za celé sledované období efektivně hospodaří s aktivy, 

jejich majetek se v tržbách obrátí 1,69 – 2,11 krát. Nejnižší hodnoty dosáhla konkurence 

v roce 2010, kdy se majetek obrátil v tržby 1,69 krát. Nejvyšší hodnoty 2,11 dosáhl 

v roce 2013. Hodnoty, které dosáhla konkurence, jsou však nižší než jakých dosáhla 

společnost VIDEN plus, a.s.. 

Doba obratu zásob udává počet dní, po které jsou zásoby vázány v podniku. Pokud se 

výsledné hodnoty v čase snižují, je vše v pořádku. 

Hodnota se pohybuje v rozmezí 40 (2009) až 49 dní (2013).  Zásoby jsou spotřebovány 

nebo prodány nejdříve za 40 dní, jak tomu bylo v roce 2010, naopak nejdéle byly 

2009 2010 2011 2012 2013

Obrat celkových aktiv 2,69 2,32 2,78 2,70 2,63

Obrat celkových aktív - konkurent 1,69 1,96 1,94 2,10 2,11

Obrat celkových aktiv- odvětví 1,45 1,48 1,52 1,64 1,31

Doba obratu zásob 40 44 42 42 49

Doba obratu zásob - konkurent 0 0 1 0 0

Doba obra zásob - odvětví 30 29 31 35 33

Doba obratu pohledávek 37 38 32 29 31

Doba obratu pohledávek - konkurent 0 1 0 0 0

Doba obratu závazků 54 63 41 44 47

Doba obratu závazků - konkurent 87 77 65 44 38
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zásoby vázány v podniku v roce 2013, a to po dobu 49 dnů. Kolísavý vývoj je způsoben 

změnou stavu zásob. Ukazatel je ve všech letech vyšší než oborový průměr pohybující 

se v intervalu 29 až 35 dní, znamená to, že zásoby odvětví jsou spotřebovány nebo 

prodány dříve než u analyzované společnosti. Nejkratší doba oboru, po kterou byly 

zásoby vázány v podniku, byla v roce 2010, a to 29 dní. Nejdéle pak 35 dní v roce 2012. 

Jelikož se hodnoty tohoto ukazatele nesnižují, společnost má zbytečně hodně zásob na 

skladě. Společnosti VIDEN plus, a.s. se neustále zvyšují náklady na skladování a zjevně 

nevyužívá žádnou z možností na optimalizaci skladových zásob. 

Vybraný konkurent pracuje se zásobami velmi efektivně – s výjimkou roku 2011 tovar, 

který přijme, ještě v ten samý den vyexpeduje. Tím mu nevznikají žádné další náklady 

spojené se skladováním a dosahuje vyššího zisku. 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje, jak dlouho firma čeká na inkaso od odběratelů. 

U analyzované firmy se tato doba pohybuje v rozmezí 29 až 38 dní. Nejdéle firma 

čekala na úhradu od zákazníků v průměru 38 dní v roce 2010. V roce 2012 byl počet dní 

čekání na inkasní platbu nejmenší, a to 29 dní. Doba obratu pohledávek se snižovala 

v období 2010 - 2012, následující rok došlo k mírnému zvýšení na 31 dní. 

Hodnoty tohoto ukazatele by měli být nižší než doba obratu závazků, což společnost 

VIDEN plus, a.s. splňuje v celém sledovaném období. Společnost zjevně platí svým 

dodavatelům až po tom, co ji odběratelé splatí závazky. Konkurenční společnosti GTL 

spol. s.r.o., odběratelé hradí závazky s výjimkou roku 2010 hned v den vystavení 

faktury. Odběratelé této společnosti mají velmi dobrou platební morálku. Buď platí 

společnosti v hotovosti, mají okamžitou dobu splatnosti na fakturách, nebo má 

společnost GTL spol. s.r.o. vytvořený velmi dobrý bonusový systém pro platbu ihned.  

Doba obratu krátkodobých závazků sleduje, jak dlouho firma odkládá platbu 

závazků. 

Ve sledovaném období se doba pohybuje mezi 41 a 63 dny. Nejkratší čekací doba 

odběratelů na platbu byla 41 dní, naopak nejdelší v roce 2010, kdy podnik odkládal 

zaplacení závazků po dobu 63 dnů. Vývoj hodnot byl kolísavý a v porovnání s dobou 

obratu pohledávek je tato doba delší. Obecně je pro společnost výhodnější, když je doba 
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obratu závazků delší než doba obratu pohledávek, může tak čerpat bezplatný obchodní 

úvěr.  

Konkurenční firma, společnost GTL spol. s.r.o., má dobu obratu závazků s výjimkou 

roku 2013 vyšší než společnost VIDEN plus, a.s.. Společnost GTL spol. s.r.o. má tyto 

hodnoty lepší, své finanční prostředky může do doby splacení závazků efektivněji 

využívat a do doby splatnosti se jí více zhodnotí. Doba obratu krátkodobých závazků 

konkurenta se pohybuje v rozmezí 38 (2013) – 87 dní, od roku 2009 se tato doba 

snižovala. 

 

2.4.3 Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele hodnotí zdrojů financování aktiv společnosti. Zda více využívá vlastní 

kapitál nebo cizí zdroje, které jsou do jisté míry výhodnější, protože jsou levnější než 

vlastní kapitál. 

Tab. 12: Zadluženost (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat účetních výkazů firmy) 

 

Z tabulky je patrné, že k financování majetku využívá firma převážně cizí zdroje. 

Celková zadluženost od roku 2010 postupně klesala, v průběhu sledovaného období 

nedošlo k výrazným výkyvům. Firma VIDEN plus, a.s. má celkovou zadluženost ve 

sledovaném období od 58,86% - 69,78%. Tato vysoká zadluženost znamená pro 

společnost vysoké riziko – má vysokou zátěž splácení. Na splácení tohoto dluhu musí 

společnost vynaložit značný objem finančních prostředků, které by společnost jinak 

mohla použít na investování a další zhodnocení. Vysoká zadluženost také způsobuje 

zvýšení nejistoty pro banky, investory či dodavatele. Dalším důsledkem vysoké 

zadluženosti je také skutečnost, že může vést k ještě větší zadluženosti. Největší 

2009 2010 2011 2012 2013

Celková zadluženost (%) 69,75 69,78 59,82 59,18 58,86

Celková zadluženost (%) - konkurent 70,33 67,76 67,67 58,01 56,80

Koeficient samofinancování (%) 30,25 30,22 40,18 40,82 41,14

Koeficient samofinancování (%) - konkurent 29,67 32,24 32,33 41,99 43,20

Úrokové krytí (krát) 3,86 3,67 3,67 1,59 2,75

Úrokové krytí (krát) - konkurent -0,18 3,45 10,46 19,78 12,46
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zadlužení vykazovala společnost v roce 2010, a to 69,78%. Nejnižší zadluženosti 

58,86% dosáhla v roce 2013. 

Vybraný konkurent, společnost GTL spol. s.r.o., má celkovou zadluženost v hodnotách 

od 56,80% - 70,33%. Celková zadluženost se ve sledovaném období stále snižuje. Tedy 

nejvyšší zadlužení 70,33% měla konkurence v roce 2009 a nejnižší 56,80% v roce 2013. 

I když na začátku sledovaného období jeho celková zadluženost převyšovala 

zadluženost společnosti VIDEN plus, a.s., na konci sledovaného období má už celkovou 

zadluženost nižší. Své dluhy má ví jak pod kontrolou a má vybudovaný lepší systém na 

splácení. Vypůjčené finanční prostředky dokázala společnost GTL spol. s.r.o. 

efektivněji využít ke svému rozvoji. 

Koeficient samofinancování firmy VIDEN plus, a.s. má pak opačný vývoj oproti 

celkové zadluženosti. Od roku 2010 se zvyšoval, příčinou růstu je postupné zvyšování 

vlastního kapitálu. Hodnoty ukazatele se pohybovaly v rozmezí 30,22% - 41,14%. 

Hodnoty konkurenta se rok od roku zvyšovaly z hodnoty 29,67% na 43,20%. 

Doporučené hodnoty úrokového krytí jsou 3 – 6 krát, což společnost VIDEN plus, a.s. 

dosahuje v letech 2009, 2010, 2011. V roce 2012 převyšuje provozní zisk placené úroky 

jen 1,59 krát a v roce 2013 jen 2,75 krát. 

Hodnoty konkurenta, firmy GTL spol. s.r.o. byly v období 2010 – 2013 velmi vysoké, 

provozní zisk převyšoval úroky od 3,45 krát až 12,46 krát. V roce 2009 měly úroky 

vyšší hodnotu než provozní zisk, což společnost v dalších letech dohnala. 

 

2.4.4 Ukazatele likvidity 

Pomocí ukazatelů likvidity lze zkoumat, zda společnost disponuje dostatkem likvidních 

prostředků, potřebných k úhradě svých krátkodobých závazků. 
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Tab. 13: Likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat účetních výkazů firmy) 

 

Běžná likvidita 

Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2,5. Naše společnost dosahuje 

doporučených hodnot oběžné likvidity od roku 2011. V předešlých dvou letech byla 

lehce pod těmito hodnotami. Po čas sledovaného období mají hodnoty ukazatele 

rostoucí vývoj s výjimkou v roce 2012, kdy mírně klesla na 1,64, následující rok se 

znova zvýšila, a to na hodnotu 1,71, zároveň jde nejvyšší hodnotu, které firma dosáhla. 

Nejnižší hodnotu 1,22 měla v roce 2009. Ze získaných výsledků lze konstatovat, že 

firmě díky dostatku aktiv, kterými může hradit své krátkodobé závazky, nehrozí od roku 

2011 platební neschopnost. Kdyby v roce 2011, 2012 a 2013 přeměnila všechny oběžná 

aktiva na finanční prostředky, pokryla by své krátkodobé závazky. V roce 2009 a 2010 

by společnost VIDEN plus, a.s. nestačila oběžná aktiva na pokrytí svých krátkodobých 

závazků. 

Dosažené hodnoty společnosti se pohybují ve velmi podobných hodnotách, jako jsou 

průměrné hodnoty odvětví, ve kterém podniká. 

Vybraný konkurent, společnost GTL spol. s.r.o. nedosahuje ani v jednom roce ze 

sledovaného období doporučených hodnot. Své krátkodobé závazky nedokáže splatit ze 

svých oběžných aktiv. Zjištěné výsledky se pohybují v intervalu 0,85 (2010) – 1,53 

(2013). 

Pohotová likvidita je přísnější oproti běžné likviditě, poněvadž do oběžných aktiv 

nejsou zahrnuty zásoby jako méně likvidní položka. Doporučuje se hodnota vyšší než 1. 

(krát) 2009 2010 2011 2012 2013

Běžná likvidita 1,22 1,24 1,68 1,64 1,71

Bežná likvidita - konkurent 0,86 0,85 1,13 1,30 1,53

Běžná likvidita odvětví 1,40 1,37 1,42 1,50 1,61

Pohotová likvidita 0,71 0,76 0,97 0,94 0,90

Pohotová likvidita - konkurent 0,86 0,85 1,13 1,30 1,53

Pohotová likvidita odvětví 1,00 0,94 0,94 0,98 1,00

Okamžitá likvidita 0,03 0,01 0,04 0,05 0,07

Okamžitá likvidita - konkurent 0,01 0,01 0,01 0,07 0,06

Okamžitá likvidita odvětví 0,12 0,14 0,13 0,14 0,14
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Toto doporučení společnost nesplňuje v žádném roce. Hranici se nejvíce přiblížila 

v roce 2011, kdy dosáhla hodnoty 0,97. Z počátku měly hodnoty ukazatele rostoucí 

charakter, od roku 2012 pak začaly klesat.  Nejnižší hodnota 0,71 byla zjištěna v roce 

2009. Ve srovnání s odvětvím je na tom podnik hůř, ani v jednou roce nedosáhla 

vyšších hodnot. Hodnoty odvětví se pohybují kolem hranice 1, avšak těchto hodnot 

dosahuje pouze v roce 2009 a 2013. Společnost VIDEN plus, a.s., stejně jako 

konkurent, společnost GTL spol. s.r.o. nedosahují ve sledovaném období pohotové 

likvidity. Své krátkodobé závazky nedokážou splatit z oběžných aktiv snížených o 

zásoby. Hodnoty společnosti GTL spol. s.r.o. jsou od 0,85 do 1,53. 

Okamžitá likvidita zahrnuje do výpočtu pouze krátkodobý finanční, což je 

nejlikvidnější složka. Doporučené hodnoty jsou uváděny mezi 0,2 – 0,5.  

Společnost VIDEN plus, a.s. doporučených hodnot nedosahuje v žádném roce. Její 

okamžitá likvidita je na velmi nízké úrovni, pohybuje se v intervalu 0,01 (2010) – 0,07 

(2013). Důvodem je čerpání úvěru, díky kterému má k dispozici peněžní prostředky a 

nemusí tak udržovat vysokou úroveň finančního majetku. V doporučeném intervalu se 

nepohybuje ani odvětví, je také pod hranicí 0,2, ovšem jeho hodnoty jsou vyšší než 

hodnoty analyzované společnosti. 

Ani analyzovaná společnost, ani konkurent GTL spol. s.r.o. nejsou schopné okamžitě 

uhradit své závazky, jejich finanční majetek jim na to nestačí. Nejnižší hodnota 

konkurenta 0,01 byla v letech 2009 – 2011, nejvyšší hodnoty 0,07 dosáhla v roce 2012. 

 

2.5 Analýza provozních ukazatelů 

Pomocí provozních ukazatelů je sledován a analyzován vývoj základních aktivit 

podniku. Tato analýza je zaměřena dovnitř podniku a opírá se tokové veličiny. 

V následující tabulce jsou zpracovány vybrané provozní ukazatele za období 2009 – 

2013. 
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Tab. 14: Analýza provozních ukazatelů (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat účetních výkazů firmy) 

 

U prosperujících firem by nákladovost výnosů neměla přesáhnout hodnotu 1 a v čase 

by měla postupně klesat. 

Ze zjištěných výsledků je patrné, že během sledovaného období společnost VIDEN 

plus, a.s. hodnotu 1 nepřesáhl, to znamená, že na 1 Kč výnosů nepřipadají celé náklady. 

V roce 2011 byl zaznamenán mírný pokles v porovnání s rokem předešlým. V roce 

v 2013 se hodnota mírně zvýšila. Největší zatíženost výnosů náklady má firma v roce 

2009 a 2010 a to 96%. 

Společnost GTL spol. s.r.o. dosáhla v letech 2010 – 2013 hodnoty pod 0,5. Z každé 

koruny téměř 50 haléřů nákladů. 

Ukazatel vázanosti zásob udává hodnotu zásob, která se váže na 1 Kč výnosů. 

Vázanost zásob by měla být co nejnižší. Ve sledovaném období se hodnota ukazatele 

pohybuje v rozmezí 0,12 – 0,14. Znamená to, že 12 – 14% objemu zásob připadá na 1 

korunu výnosů.  

Ve společnosti GTL spol. s.r.o. je v celém sledovaném období vázanost zásob nulová. 

Na výnosy se nevážou žádné zásoby. 

U mzdové produktivity je vhodné, aby v čase rostla. Společnost VIDEN plus, a.s. 

zaznamenala kladnou vývojovou tendenci tohoto ukazatele. Výjimkou je rok 2010, kdy 

hodnota klesla, ovšem v následujících letech se zvyšovala. Nejvyšší hodnotu má v roce 

2013, a to 1,71. Ve společnosti GTL spol. s.r.o. mzdová produktivita za celé sledované 

období rostla a v roce 2013 dosáhla hodnotu až 16,21. 

 

v % 2009 2010 2011 2012 2013

Nákladovost výnosů 0,96 0,96 0,93 0,93 0,95

Nákladovost výnosů - konkurent 2,13 0,49 0,48 0,47 0,46

Vázanost zásob na výnosy 0,12 0,13 0,12 0,12 0,14

Vázanost zásob na výnosy - konkurent 0 0 0 0 0

Mzdová produktivita 1,59 1,32 1,68 1,70 1,71

Mzdová produktivita - konkurent 3,85 8,89 11,23 14,98 16,21
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2.6 Analýza soustav ukazatelů 

V následující části jsou využity soustavy provozních ukazatelů, které hodnotí finanční 

situaci podniku pomocí jednoho čísla. Výsledná hodnota pak udává, zda podniku hrozí 

bankrot, nebo zda tvoří hodnotu a riziko bankrotu. Hodnota se skládá z pěti ukazatelů, 

které mají určitou váhu. 

2.6.1 Altmanův model 

Index vyjadřuje pomocí jedné hodnoty pravděpodobnost bankrotu podniku ve 

střednědobé perspektivě. 

Tab. 15: Výpočet Altmanova indexu (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat účetních výkazů) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

X1 ČPK/aktiva 0,27 7,92% 0,26 8,69% 0,39 9,97% 0,34 9,04% 0,35 9,35% 

X2 nerozdělený zisk/aktiva 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,01 0,40% 0,02 0,44% 

X3 EBIT/AKTIVA 0,02 0,57% 0,02 0,69% 0,04 0,98% 0,01 0,36% 0,02 0,50% 

X4 VK/cizí zdroje 0,43 12,72% 0,43 14,27% 0,67 17,31% 0,69 18,34% 0,70 18,85% 

X5 tržby/aktiva 2,69 78,79% 2,32 76,34% 2,78 71,74% 2,70 71,86% 2,63 70,86% 

  3,41 100% 3,03 100% 3,88 100% 3,76 100% 3,71 100% 

Z-skóre 3,33   2,96   3,78   3,59   3,55   

 

Pokud by se společnost pohybovala v hodnotách nižších než 1,81, byla by ohrožená 

bankrotem.  Ovšem to není případ této analyzované společnosti. Z-Skóre společnosti se 

ve všech letech podrobených rozboru pohybuje neustále nad hodnotou 2,9, která 

ukazuje na dobrou prosperitu firmy. Výsledky Z-skóre jsou ve všech letech nad 

hodnotou 2,9, což značí dobrou finanční situaci firmy, a je tedy prosperující.  Největší 

vliv na výši indexu zde má obrat celkových aktiv. 

Společnost VIDEN plus, a.s. není ohrožena bankrotem a jedná se o silnou společnost. 

2.6.2 Index IN05 

Patří rovněž mezi bankrotní modely, ale kromě hodnocení finančního zdraví společnosti 

se zabývá i tím, zda podnik vytváří pro své vlastníky i nějakou hodnotu. 
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Tab. 16: Výpočet Indexu IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle dat účetních výkazů firmy) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

A/CZ 1,43 1,43 1,67 1,69 1,70 

EBIT/NU 3,86 3,67 3,67 1,59 2,75 

EBIT/A 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02 

T/A 2,69 2,32 2,78 2,70 2,63 

OA/(KZ+KBU) 1,63 1,66 2,14 2,01 1,95 

IN 05 1,13 1,05 1,29 1,08 1,13 

 

Aby podniku nehrozil bankrot, měla by být hodnota indexu vyšší než 1,6. Z tabulky je 

patrné, že se společnost po celou dobu pohybuje v šedé zóně, to znamená, že 

společnosti VIDEN plus, a.s. nehrozí bankrot, má však problémy s financováním. 

Vývoj společnosti ve sledovaném období je kolísavý. Nejvyšší hodnoty 1,29 firma 

dosáhla v roce 2011, růst byl způsoben snižujícím se zadlužením cizími zdroji, 

zvýšením tržeb a dále zvýšením běžné likvidity.  

 

2.7 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ FINANČNÍ ANALÝZY 

Z vypracovaného rozboru je patrné, že celková aktiva společnosti ve sledovaném 

období měla od roku 2010 rostoucí vývoj. Poté došlo k poklesu a poslední rok znovu 

vzrostla. Důvodem růstů aktiv v daném roce je pořízení nového softwaru do 

společnosti. Před pořízením využívala firma software, který sama vytvořila. 

Dlouhodobý hmotný majetek tvoří v průměru 18,81% aktiv, největší položkou 

dlouhodobého majetku jsou stavby, z důvodu vlastnictví skladovacích prostor. Jelikož 

hlavní činností podniku je nákup a prodej zboží, hlavní složkou oběžného majetku jsou 

zásoby a krátkodobé pohledávky. Krátkodobé pohledávky se rok od roku snižovaly, 

důvodem poklesu je úhrada faktur odběratelů. Toto snižování pohledávek je pro firmu 

pozitivní, protože odběratelé hradí závazky, které vůči firmě mají a ta se tak nepotýká 

s problémem vymáhání pohledávek. Oběžná aktiva tak v průměru tvoří 73,74% aktiv. 

Vzhledem k platnosti bilanční rovnice, kdy se aktiva musí rovnat pasivům, je vývoj 

celkových pasiv za sledované období totožný s vývojem růstu a poklesu aktiv. 

K výrazným změnám vlastního kapitálu, který v průměru tvoří 36,52% pasiv, během 
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sledovaného období nedocházelo. Od roku 2010 se pomalu navyšoval. Podíl cizích 

zdrojů na celkových pasivech se od Roku 2010 snižoval. Největší pokles v roce 2011 

byl způsoben snížením krátkodobých závazků, ty klesly o 13,01%. Krátkodobé závazky 

jsou největší položkou celkových pasiv až do roku 2012, následně je vyšší podíl 

základního kapitálu. Postupný úbytek závazků je způsoben jejich hrazením ze strany 

firmy, což je pro ni pozitivní. Průměrně tvoří závazky 44,50% pasiv. 

Analýza výkazu zisku a ztráty poukazuje na fakt, že tržby se neustále snižovaly, oproti 

roku 2009 klesly v průměru o 5,61%. S poklesem tržeb za zboží klesaly i náklady na 

toto prodané zboží. Pokles tržeb byl větší než pokles nákladů. S výjimkou roku 2011, 

klesala i obchodní marže, což znamená, že snižování nákladů nebylo příliš efektivní. 

Pouze v roce 2011 došlo růstu obchodní marže, z důvodu většího poklesu nákladů na 

prodané zboží oproti tržbám. Kolísavý vývoj měl výsledek hospodaření za účetní 

období. Do roku 2011 se zvyšoval, následující rok došlo k výraznému poklesu o 

92,09% a v roce 2013 se navýšil o 323,42%.  Hodnoty jsou však po celou dobu kladné. 

Společnost VIDEN plus, a.s. dosáhla ve sledovaném období 0,57% -3,43% haléřů 

provozního zisku z jedné investované koruny vlastních i cizích zdrojů. Produkční síla 

společnosti je nízká a společnost nevyužívá majetek efektivně k tvorbě zisku, avšak 

s majetkem efektivně hospodaří a je schopná uspokojit své objednávky.  

V prvních třech sledovaných letech byla rentabilita celkového kapitálu rostoucí. V roce 

2012 klesl hospodářský výsledek, čímž klesl i ukazatel ROA, a to o 2,44%. Pokles 

hospodářského výsledku měl negativní dopad i na ostatní ukazatele rentability. 

V průběhu sledovaného období jsou výsledky ukazatele rentability společnosti horší než 

průměr odvětví.  

Obrat celkových aktiv se pohybuje v doporučeném intervalu 1,6 – 3, což znamená, že 

firma efektivně hospodaří se svými aktivy a je schopna uspokojit objednávky. 

V porovnání s odvětvím je na tom lépe. Nárůst zboží a nedostačující růst tržeb za zboží 

v posledním roce, měl za následek zvýšení doby obratu zásob podniku. Průměrně jsou 

zásoby vázány v podniku po dobu 43 dnů, což je zbytečně dlouho a společnost 

odčerpává zbytečně hodně finančních prostředků na náklady spojené se skladováním. 

Vývoj doby obratu pohledávek a závazků je pro podnik přínosný. Počet dní, po které 
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firma čeká na inkaso, se zkracuje, s výjimkou v posledním roce, naopak doba obratu 

závazků se od roku 2011 zvyšovala. Podnik tedy může čerpat obchodní úvěr a má 

prostředky k placení. 

Společnosti je vysoce zadlužená, I když každoročně snižuje cizí zdroje financování, 

úroveň zadlužení je však stále velmi vysoká. Pro věřitele, dodavatelé, investory a další 

subjekty je to známka dostatečné důvěryhodnosti podniku. Příliš vysoká zadluženost by 

byla alarmujícím signálem pro možné získání kapitálu od externích uživatelů. 

Negativní výsledky přinesly i ukazatele likvidity. Běžná likvidita se pohybovala 

v doporučeném intervalu od roku 2011, ve stejném období docílila hodnot vyšších než 

průměr odvětví. Pohotová likvidita byla po celou dobu pod hranicí jedna, z důvodu 

velkého množství zásob. Společnost má možnost pořídit zboží za zvýhodněné ceny, tuto 

možnost využívá a tak se předzásobuje. Okamžitá likvidita je na velmi nízké úrovni. 

Z důvodů využívání úvěrů má firma prostředky potřebné pro úhradu krátkodobých 

závazků, není tedy třeba udržovat vysoké množství finančního majetku. 

Společnost má problém s pohotovou a okamžitou likviditou. Není schopna uhradit své 

závazky včas. 

Výsledky soustav ukazatelů nemají stejnou vypovídající hodnotu. Podle Altmanova 

indexu je společnost prosperující a nehrozí jí tak bankrot, nachází se nad hranicí šedé 

zóny. Podle přísnějšího indexu IN05 se společnost pohybuje po celou dobu v šedé zóně. 

Znamená to, že podnik nespěje k bankrotu, mám však problémy s financemi. 

 

2.7.1 PEST analýza 

Pest analýza popisuje vliv makrookolí na podnik. Za zásadní složky makrookolí lze 

považovat faktory politické a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní a 

technologické. 
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Politicko - právní prostředí 

Stejně jako ostatní firmy podnikající na území České republiky tak i firma VIDEN plus, 

a.s. podléhá zákonům vyhláškám, nařízením vlády a jiným právním předpisům dané 

země, které musí respektovat a řídit se jimi. 

Mezi nejdůležitější právní přepisy, kterými se firma musí řídit, jsou následující: 

- Občanský zákoník platný od 1. ledna 2014 

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

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

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

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Neustálé změny daňového zákona představují hrozbu ve zvýšení daní jak pro 

podnikatele, tak pro společnosti. Například daň z příjmu právnických osob se od roku 

2010 drží na hodnotě 19%, tato skutečnost je pozitivní. 

Jednou z politických změn, která proběhla v roce 2013, byla poprvé v historii ČR přímá 

volba prezidenta. Tím se stal po vítězství ve druhém kole Miloš Zeman. 

 

Ekonomické prostředí 

Hrubý domácí produkt (HDP) je klíčovým ukazatelem vývoje ekonomiky. Představuje 

souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích. Ekonomická recese v roce 

2009 se projevila poklesem HDP ve všech krajích. Meziročně klesl HDP 

v Olomouckém kraji o 3,4%. V následujících letech se HDP zvyšoval, ovšem v roce 

2013 došlo znova k propadu. Většina podnikatelských subjektů v kraji jsou fyzické 

osoby. Převážná část připadá na živnostníky. Nejvíce živnostníků provozuje své aktivity 

na Jesenicku. Většina ekonomických subjektů jsou soukromí podnikatelé. V roce 2013 

byla největší aktivita tohoto sektoru zaznamenána na Jesenicku. 

 

Sociálně-kulturní prostředí 

 

V Olomouckém kraji se v průběhu sledovaného období zvyšovala nezaměstnanost. 

Výjimkou byl rok 2011, kdy se míra registrované nezaměstnanosti snížila, ovšem stále 

byla vysoká. Následně docházelo k růstu nezaměstnanosti. Největší nezaměstnanost je 
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v okrese Jeseník. V roce 2013 byl v Olomouckém kraji zaznamenán nejvyšší nárůst 

obecné míry nezaměstnanosti mezi kraji. 

V roce 2013 byl počet dětí v mateřských školách největší za posledních 17 let, 

vysokoškolských studentů bydlících v kraji ubylo. Vliv na životní styl populace má 

rozvoj větších obchodních řetězců na trhu. Tyto řetězce představují pro podnik hrozbu, 

a to možnou ztrátu zákazníků. 

 

Technologické prostředí 

V dnešní době se technologie rozvíjí opravdu rychle. Neustále jsou vyvíjeny nové 

produkty a softwary, které pomáhají usnadnit a zefektivnit práci. Společnost nahradila 

starší software novým, což mělo pozitivní vliv. Zlepšila se přehlednost evidence zásob, 

zákazníků, celkový přehled o zakázkách. Práce s novým softwarem je přehlednější a 

rychlejší, což vede ke zvýšení efektivity práce. Rozvoj techniky a technologie by měl 

pozitivní dopad na obnovení vozového parku společnosti. I když by byla potřeba 

počáteční investice, do budoucna by to společnosti znamenalo snížení nákladů na 

opravu a provoz starších automobilů a zvýšila by se přepravní 

 

2.7.2 Porterův model 5 konkurenčních sil 

Porterův model se využívá pro analýzu oborového okolí, tedy shrnutí sil, které se 

dostávají na trhu do vzájemné interakce. Zobrazuje 5 faktorů – konkurence, odběratelé, 

hrozba vstupu nových substitutů, dodavatelé a konkurenční prostředí. 

 

Hrozba vstupů nové konkurence 

Pro každou společnost je vstup nového konkurenta na trh značným rizikem. Hrozba 

potenciální konkurence závisí na výši barier vstupu na trh. Možnými barierami mohu 

být zkušenosti společnosti, oddanost zákazníků, cenově výhodné nabídky. Dále je 

zapotřebí pro vstup do odvětví vysokých nákladů například na pronájem vyhovujících 

prostor včetně vybavení. Výhodou firmy VIDEN plus, a.s. je, že si za dobu své 

působnosti vybudovala na trhu dobrou pozici. Zákazníkům se vždy snaží vyjít vstříc, 
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díky tomu si je dokáže udržet, dobrá pověst ji zároveň umožňuje získat další potenciální 

klienty. 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

Firma se snaží vyhovět přáním a požadavkům klientů. Nejen díky tomu si dokáže udržet 

své zákazníky. Nabízený sortiment neustále rozšiřuje. Někteří odběratelé jsou pro 

společnost více důležití, poněvadž pravidelně objednávají velký objem zboží. K tomu, 

aby si společnost takovéto klienty udržela se schopna poskytnout za učiněný velkoodběr 

určitá cenová zvýhodnění, a zároveň vynakládá úsilí pro maximální uspokojení jejich 

požadavků. Veškerá speciální přání jsou konzultována osobně s klientem. Principem 

individuálních přání je ovšem i profit z provedených zakázek. Mezi zákazníky firmy 

patří hotely, restaurace, pensiony, bufety, školní jídelny a stravovny, domovy důchodců, 

ústavy, lázeňská zařízení, psychiatrická léčebna, velkoobchody. 

 

Hrozba substitutů 

Vzhledem k široké škále nabízeného sortimentu od různých dodavatelů, nepředstavují 

substituční výrobky pro firmu velkou hrozbu. Problém vzniklá ve vztahu ke konkurenci, 

která může nabídnout produkt za nižší cenu a s akcí, která zapůsobí na zákazníka a 

přiláká jeho pozornost. Hrozbou by mohl být i přímý prodej od dodavatele přímo ke 

konečnému zákazníkovy. V této souvislosti jsou substituty hrozbou a pro firmu je 

důležité udržovat konkurenční výhody s dodavateli a s tím související přízeň a věrnost 

zákazníků. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je různá, společnost spolupracuje jak velkými firmami tak 

s firmami menšími. Vzhledem k rostoucí konkurencí nabízených produktů určitého 

druhu na trhu, je vyjednávací síla dodavatelů omezena. To neplatí v případě velkých 

firem se silnou pozicí na trhu. Díky mnoholeté spolupráci s dodavateli je firma schopna 

vyjednat výhodné podmínky, například při odběru většího množství může získat určitou 
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slevu, zboží zdarma a další různá zvýhodnění. Některé produkty jsou poskytovány na 

česky trh výhradně prostřednictvím společnosti VIDEN plus, a.s. 

 

Rivalita konkurence v odvětví 

Mezi konkurenty na trhu je určitý boj, každý by chtěl zákazníkům nabídnout něco 

lepšího, než najdou u konkurence, ovšem ne všechny firma mají takovou vyjednávací 

schopnost, aby toho docílili. Zároveň ne všechny velkosklady nabízí tak široký 

sortiment jako tato společnost, což je pro ni pozitivní. Některé velkosklady se 

specializují pouze na určitý druh zboží. Konkurentem přímo v místě působení 

společnosti je firma ASTUR Jeseník s.r.o., jedná se také o velkoobchod, který má 

několik poboček. Firma VIDEN plus, a.s. má v daném regionu lepší postavení. Její 

působnost je nejen v Olomouckém kraji, ale také v kraji Moravskoslezském, kde měla 

donedávna pobočku. Výhodou oproti konkurenci je zavedení privátní značky Česká 

cena. 

V rámci ČR považuji za konkurenta i společnost GTL s.r.o., která nabízí služby 

v oblasti spedice, mezinárodní dopravy a logistiky. 

 

2.7.3 SWOT analýza 

Tato analýza se zabývá faktory působící na podnik. Zkoumá silné a slabé stránky 

společnosti, které patří mezi faktory vnitřní. Tyto faktory může firma ovlivnit. Dále 

zkoumá příležitosti a hrozby, což jsou faktory vnější a firma je ovlivnit nemůže. 

Silné stránky (strenghts) 

 efektivní využívání aktiv 

 široká nabídka sortimentu zboží 

 dlouhodobá spolupráce s mnoha dodavateli 

 členství v nákupní alianci ČEPOS   

 vlastní dopravy zboží zákazníkům a to zdarma 

 široký akční rádius 

 vlastní servis vozového parku 
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 díky velkým skladovacím prostorám si může dovolit odběr zboží ve velkém 

množství a tím získat lepší odběratelské podmínky 

Slabé stránky (weaknesses) 

 nízká rentabilita 

 nedostatečná okamžitá a pohotová likvidita 

 vyšší podíl zásob 

 řízení pohledávek 

 špatný stav vozového parku 

 technologická vybavenost 

 organizace prostorů skladu s prodejnou 

 propagace společnosti, uvedení do povědomí širšímu okruhu veřejnosti a tím 

případný zisk zákazníků 

 nezaměstnává osoby se zdravotním postižením (OZP) 

 

Příležitosti (opportunities) 

 zapojení zákazníků do obchodního systému BALA 

 rozšíření prodeje v regionu 

 prodej regionálních produktů 

 možnost prezentace firmy při akcích pořádaných lázněmi pro klienty z celé 

republiky  

Hrozby (threats) 

 dopravní dostupnost – uzavření důležitých síťových tahů 

 růst počtu obchodních řetězců 

 vstup konkurence na trh 

 snížení kupní síly obyvatel v daném kraji 

 neuhrazení odběratelských faktur nebo opožděná platba faktur 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ NA ZLEPŠENÍ  

Z finanční analýzy byly zjištěny nedostatky, jejichž odstranění může vést k zlepšení 

finanční situace podniku. Problémy, které je třeba eliminovat, jsou následující: 

 řízení zásob 

 řízení pohledávek 

 vysoké náklady 

 nedostatečný marketing a s ním související pokles tržeb 

Problém se zásobami 

Se skladováním zásob se zvyšují i náklady na jejich skladování. Výsledky analýzy 

poukazují na skutečnost, že zásoby firmy jsou poměrně vysoké, v čase by měly klesat, 

protože v sobě zadržují finanční prostředky, které by podnik mohl využít jinde. Doba 

obratu zásob se s výjimkou roku 2011 a 2012, zvyšovala. Z tohoto důvodu doporučuji 

zvážit přenastavení politiky řízení zásob. Společnost zakoupila nový systém. Tento 

systém umožňuje sledovat stav zásob, čímž může přispět k efektivnějšímu řízení zásob. 

Bohužel těchto služeb zatím firma nevyužila. Do budoucna určitě doporučuji tuto 

možnost využít, protože společnost bude vědět, který produkt je třeba objednat, kterého 

má naopak nadbytek, které produkty jdou rychle na odbyt a další užitečné informace. 

Negativem tohoto systému je pouze skutečnost, že člověk zodpovědný za provoz 

programu musí ze své pracovní náplně oddělit určitý čas, který bude opakovaně věnovat 

nastavení a úpravám softwaru tak, aby byly plně využity všechny jeho možnosti a co 

nejlépe vyhovoval chodu a podmínkám firmy. V případě zboží objednaného na 

speciální požadavek odběratelů, by mohla firma zavést garanci odběru tohoto zboží. 

V případě neodebrání tohoto zboží, by se zvyšovaly náklady na jeho skladování a 

zároveň mohl vzniknout firmě problém s jeho prodejem. 

Správné hospodaření se zásobami povede zároveň ke snížení nákladů na jejich 

skladování. Se snížením nákladů na skladování klesnou podniku i náklady na prodané 

zboží. 
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Dalším rizikem se skladováním zásob jsou živelné pohromy, které mohou zničit jak 

zásoby, tak sklady. Jelikož jsou zásoby pro podnik podstatné, vzhledem k jejímu 

hlavnímu předmětu podnikání, měla by zásoby i sklady, ve kterých jsou umístěny, 

pojistit pro případ vzniku živelných pohrom. 

 

Část zásob může být tvořena množstvím zastaralého zboží. Je vhodné dělat pravidelné 

inventury skladových zásob a starší zboží pak prodat za nižší cenu. Tím dojde ke 

snížení nákladů na skladování, zároveň firma získá určité finanční prostředky  - 

vzrostou tržby a uvolní se místo pro naskladnění zásob nových. Nevýhodou bude 

časová náročnost inventury. Aby nemuselo dojít k delšímu přerušení provozu a tím 

snížení potenciálních tržeb, je inventura prováděná mimo klasickou pracovní dobu. 

Zároveň je zapotřebí fyzická přítomnost zaměstnanců. S tím jsou spojeny náklady na 

zaplacení této pracovní síly, případně dodatečné výpomoci. 

Řízení pohledávek 

Výsledky doby obratu pohledávek byly příznivé. Avšak problém spočívá v tom, že 

pohledávky tvoří největší část aktiv společnosti a je v nich vázáno hodně peněz. 

Z tohoto důvodu je pro společnost důležité, aby své pohledávky správně řídila.  

Sledování splatnosti pohledávek 

Společnost by měla dbát na dodržování splatnosti pohledávek. Jednou z možností je 

zavedení skonta, které motivuje odběratele, aby platili co nejdříve, protože skonto pro 

ně znamená určitou slevu za včasné uhrazení. Další možností pro řízení pohledávek je 

využití factoringu, kdy dochází k odkupu krátkodobých pohledávek faktoringovou 

společností. Při využití této služby od ČSOB Factoring má společnost nárok na 

profinancování postoupených pohledávek až do 90% jejich nominální hodnoty. 

Prostředky může čerpat ve stejný den, kdy postoupí pohledávky společnosti ČSOB 

Factoring. Cena factoringu u této společnosti zahrnuje poplatky, jako jsou úroky 

z profinancování, které se odvíjí od měsíční referenční sazby PRIBORT. Aktuální výše 

3 měsíčního PRIBORU je 0,31%. Dále zahrnuje faktoringový poplatek, který by byl 

maximálně 1,4%, poplatek za převzetí rizika neplacení v rozmezí 0,3 – 0,5% 

z nominální hodnoty postoupených pohledávek. Zároveň je pro odběratele stanoven 

úvěrový limit, za jehož stanovení je účtován jednorázový poplatek v rozmezí 500 – 
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2 800 Kč a následně hradí měsíční monitorovací poplatek 117-240 Kč. Dalším 

poplatkem je měsíční paušální poplatek ve výši 650 Kč za využívání elektronické 

aplikace FactorLink. Při využití factoringu platí klient pouze za služby, které využívá. 

Při nedodržení doby splatnosti pohledávek navrhuji zavést sankce v podobě úroku 

z prodlení. Ten odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou. 

Předejít problémovým pohledávkám 

Při získávání nových odběratelů by si o nich firma měla nejprve zjistit dostatečné 

informace. Doporučuji využívat služeb Centrálního registru dlužníků, což je vhodná 

kontrola a prevence před vznikem obchodního vztahu s neplatiči a u vzniklých dlužníků 

zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek pomocí nástrojů a postupů 

poskytnutých registrem. Při nedodržení doby splatnosti může využít i služeb vymahačů 

dluhu.  

 

Snížení nákladů 

Prostory společnosti jsou rozděleny na cash prodejnu a hlavní sklad, ve kterém je 

většina zásob. Nedostatek vidím v tom, že určité zboží se nachází pouze na cash 

prodejně. Následně je nutné při kompletaci objednávky přejíždět ze skladu na tuto 

prodejnu pomocí výtahu, což vede k prodloužení doby vyhotovení objednávky. 

Navrhují přeorganizovat uspořádání zásob ve skladu, tak aby zde bylo k dispozici 

veškeré zboží. Sníží se tak provozní náklady na obsluhu výtahu a zároveň dojde 

k zefektivnění práce, zakázka bude dříve vyhotovena a tím pádem bude možné 

vyhotovit více objednávek za den. K reorganizaci není potřeba rozsáhlá stavební 

úprava, v podobě přistavení sladovací haly. Společnost zrušila své logistické centrum 

v Krnově, odkud následně dovezla skladovací regály, z tohoto důvodu není potřeba 

investovat do skladovacího materiálu. Dalším možným přínosem této změny bude 

snížení obratu zásob, jelikož bude mít společnost větší přehled o zásobách na skladě. 

Marketing 

S nedostatečným marketingem je spojem i pokles tržeb. Tento pokles tržeb je zjevný ze 

získaných výsledků finanční analýzy. Marketing je v dnešní době velmi důležitý, i přes 
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to ho společnost poměrně zanedbává. Společnost má vlastní internetové stránky, 

bohužel dle mého názoru nesplňují moderní standardy, ať už se jedná o design nebo 

obsah. Doporučuji zmodernizovat webové stránky. Měly by obsahovat kvalitnější a 

podrobnější informace o poskytovaných službách. Zároveň by podnik měl informace 

zveřejněné na stránkách pravidelně aktualizovat. Aktualizace a kompletní předělání 

stránek si vyžaduje určitý čas osoby, která má tohle ve své kompetenci. 

Pro podporu prodeje bych dále doporučila umístit reklamu do místního i regionálního 

tisku. Cena inzerátu v místním týdeníku vyjde na přibližně na 500 Kč, v případě 

umístění na webové stránky týdeníku je cena 30 Kč. Společnost se nachází v regionu, 

který je velmi vyhledávaným mezi turisty. Umístěním reklamního banneru poblíž 

turistické destinace by mohlo přilákat nové zákazníky i z jiného regionu. Cena PVC 

banneru se pohybuje kolem 7,90 Kč/dm2, což by byly náklady, které by společnost 

musela vynaložit na pořízení, pokud by měla zájem o reklamu v této podobě. Podporu 

prodeje může zvýšit také zapojením více zákazníků do obchodního řetězce BALA a 

GASTROBALA. Část zákazníků zapojených do těchto řetězců tvoří vietnamské 

populace. Z důvodů možné jazykové bariéry, navrhuji osobní kontakt s těmito 

zákazníky ze strany obchodních zástupců firmy a zároveň za přítomnosti zástupce 

vietnamské komunity. Toto je jeden ze způsobů, kterým dává společnost najevo, že se o 

své zákazníky opravdu zajímá a chce vytvořit podmínky výhodné pro obě strany. 

Nevýhodou je časová náročnost spojená s cestkou přímo k zákazníkům. S cestou jsou 

spojeny i náklady na přepravu.  
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ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti VIDEN plus, a.s. 

v období let 2009 – 2013 a to na základě teoretických poznatků a v závislosti na 

získaných výsledcích následně navrhnout řešení ke zlepšení finanční situace podniku a 

napravení nedostatků. 

Na základě provedené finanční analýzy, jsem dospěla k závěru, že podniku nehrozí 

existenční problémy. Výsledky odhalily možné nedostatky v oblasti řízení zásob. 

Zásoby jsou poměrně vysoké, jejich průměrný počet dní do spotřeby by se měl snižovat, 

v případě společnosti byl vývoj kolísavý. V případě řízení pohledávek a závazků, by 

měla firma dbát na soulad ukazatelů doby obratu pohledávek a závazků. Ideálně má být 

doba splatnosti pohledávek kratší než doba splatnosti závazků. Nesoulad těchto 

ukazatelů může vést k narušení finanční stability podniku. Je vhodné zavést určitá 

opatření pro případné nedodržení splatnosti pohledávek. 

Ukazatele zadluženosti poskytly informace o tom, že společnost využívá pro 

financování jak vlastní tak cizí zdroje. Její zadluženost je však vysoká. Z důvodů 

nižšího provozního výsledku hospodaření, byly v posledních dvou letech nižší hodnoty 

úrokového krytí. Do budoucna by hodnota měla růst, aby na placené úroky nepřipadl 

skoro celý zisk. 

Předložené návrhy na zlepšení situace podniku se týkají efektivnějšího řízení zásob, 

pohledávek, snižování nákladů a dále na lepší propagaci firmy vedoucí ke zvýšení 

povědomí o firmě a zájmu o poskytované služby. 
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I 

 

Příloha 1 Rozvaha aktiv společnosti VIDEN plus, a.s. 

  ROZVAHA – AKTIVA 2009 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM v tis. Kč 81 319 84 117 66 749 65 979 66 600 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 16 541 17 309 14 910 16 656 16 557 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 8 0 292 

B.I.   1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a rozvoj 0 0 0 0 0 

3. Software 0 0 8 0 292 

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 dlouhodobý nehmotný 

majetek 0 0 0 0 0 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 14 910 15 678 13 237 12 916 11 776 

B.II.  1. Pozemky 3 452 3 452 3 452 3 452 3 452 

2. Stavby 4 592 6 299 5 873 5 388 5 047 

3. 
Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 5 029 4 703 3 334 4 076 3 267 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 0 0 0 48 0 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 1 837 1 224 612 0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 1 631 1 631 1 631 3 740 4 499 

B.III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 200 200 200 200 200 

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 1 431 1 431 1 431 3 540 3 540 

4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv 0 0 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 759 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 57 826 60 616 51 370 48 823 49 661 

C.I. Zásoby 24 177 23 778 21 740 20 793 23 684 

C.I.   1. Materiál 0 0 0 0 0 

2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 



 

II 

 

3. Výrobky 0 0 0 0 0 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

5. Zboží 24 177 23 778 21 740 20 793 23 684 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

C.II.  1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 

za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 

6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 32 434 36 189 28 327 26 475 23 907 

C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 22 317 20 529 16 500 14 479 14 951 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 1 953 1 888 1 694 1 694 1 744 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 

za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 

6. Stát - daňové pohledávky 0 702 53 9 81 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 2 371 839 1 859 438 

8. Dohadné účty aktivní 2 512 5 241 4 205 1 413 1 456 

9. Jiné pohledávky 5 652 5 458 5 036 7 021 5 237 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1 215 649 1 303 1 555 2 070 

C.IV.1. Peníze 746 609 890 991 472 

2. Účty v bankách 469 40 413 564 1 598 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

D.I. Časové rozlišení 6 952 6 192 469 500 382 

D.I.   1. Náklady příštích období 6 952 6 192 469 500 382 

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 

 

  



 

III 

 

Příloha 2 Rozvaha pasiv společnosti VIDEN plus, a.s. 

  ROZVAH – PASIVA 2009 2010 2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM V tis. Kč 81 319 84 117 66 749 65 979 66 600 

A. Vlastní kapitál 24 599 25 417 26 821 26 932 27 402 

A.I. Základní kapitál 25 837 25 837 25 837 25 837 25 837 

A.I.   1. Základní kapitál 25 837 25 837 25 837 25 837 25 837 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 

3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 1 0 0 0 0 

A.II.  1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 1 0 0 0 0 

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 0 0 0 0 0 

4. 
Oceňovací rozdíly u přecenění při 

přeměnách 0 0 0 0 0 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 0 0 0 0 0 

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0 0 0 0 0 

2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -1 282 -1 238 -420 984 1 095 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 0 0 0 984 1 095 

2. Neuhrazená ztráta minulých let -1 282 1 238 -420 0 0 

  Jiný výsledek hospodaření minulých let       0 0 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 43 818 1 404 111 470 

B. Cizí zdroje 56 720 58 700 39 928 39 047 39 198 

B.I. Rezervy 4 267 0 0 0 0 

B.I.   1. 
Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 4 267 0 0 0 0 

2. Rezervy na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

3. Rezervy na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 400 1 991 

B.II.  1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 1 591 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 



 

IV 

 

9. Jiné závazky 0 0 0 400 400 

10. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 44 452 44 122 26 329 25 265 25 083 

B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 32 878 33 843 21 387 21 875 22 655 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 1 000 1 350 1 000 

3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva 

a k účastníkům sdružení 0 0 0 0 0 

5. Závazky k zaměstnancům 101 113 166 147 134 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 488 482 407 411 405 

7. Stát - daňové závazky a dotace 179 14 158 225 32 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 10 151 8 947 1 467 1 169 467 

9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní 367 533 1 570 -30 223 

11. Jiné závazky 288 190 174 118 167 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 8 001 14 578 13 599 13 382 12 124 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 5 000 9 988 9 440 8 850 8 215 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 2 501 2 640 2 579 2 473 2 816 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 500 1 950 1 580 2 059 1 093 

C.I. Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

C.I.   1. Výdaje příštích období 0 0 0 0 0 

2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 

 

  



 

V 

 

Příloha 3 Výkaz zisku a ztráty společnosti VIDEN plus, a.s. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2009 2010 2011 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží 
207 

489 
184 

354 
174 

536 
167 

594 
164 

248 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 
180 

625 
159 

948 
147 

872 
141 

541 
139 

426 

+ Obchodní marže 26 864 24 406 26 664 26 053 24 822 

II. Výkony 10 923 10 464 11 302 10 683 10 797 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 10 923 10 464 11 302 10 683 10 797 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 0 0 

3. Aktivace 0 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba 17 984 18 767 18 100 17 533 16 412 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 6 115 6 387 6 999 7 383 7 116 

B.2. Služby 11 869 12 380 11 101 10 150 9 296 

  Přidaná hodnota 19 803 16 103 19 866 19 203 19 207 

C. Osobní náklady 17 463 17 000 16 439 15 642 15 395 

C.1. Mzdové náklady 12 486 12 189 11 859 11 309 11 214 

C.2. Odměny členům společnosti a družstva           

C.3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění  4 330 4 220 3 997 3 815 3 690 

C.4. Sociální náklady 647 591 583 518 491 

D. Daně a poplatky 355 359 441 309 348 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 717 1 236 1 634 1 978 1 568 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 35 166 38 893 4 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 35 166 38 893 4 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodob. 

majetku a materiálu 0 0 525 635 0 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodob. 

Majetku 0   525 635 0 

F.2. Prodaný materiál 0 0 0 0 0 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 479 -3 055 612 1 421 295 

IV. Ostatní provozní výnosy 1 727 2 268 3 282 1 800 291 

H. Ostatní provozní náklady 1 731 1 224 1 004 1 019 666 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 1 591 1 773 2 531 892 1 230 

VI. Tržby 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 dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 



 

VI 

 

VII.

1. 
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
VII.

2. 
Výnosy z ostatních dlouhodob. cenných papírů 

a podílů 0 0 0 0 0 
VII.

3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 0 0 17 139 34 

N. Nákladové úroky 412 483 689 560 447 

XI. Ostatní finanční výnosy 3 2 5 8 1 

O. Ostatní finanční náklady 231 291 283 190 193 

XII. Převod finančních výnosů 0 6 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření -640 -760 -950 -603 -605 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 125 139 195 144 141 

Q.1. -splatná 125 139 195 144 141 

Q.2. -odložená           

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 820 868 1 386 145 484 

XIII. Mimořádné výnosy 15 19 23 12 3 

R. Mimořádné náklady 32 69 5 46 17 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

S. 1. -splatná 0 0 0 0 0 

S. 2. -odložená 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření -17 -50 18 -34 -14 

T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům  0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 43 818 1 404 111 470 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 53 957 1 599 255 611 

 


