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Abstrakt 

Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku MFC - MORFICO s.r.o. využitím 

zvolených metod finanční analýzy. Z hodnocení výsledků finanční analýzy podniku 

vyplývají návrhy a opatření, které zajistí celkové zlepšení finanční situace podniku. 

 

 

Abstract 

Bachelor´s thesis evaluates the financial situation of the company MFC - MORFICO Ltd. 

using selected methods of financial analysis. The evaluation results of the financial 

analysis and the resulting draft measure to ensure overall improvement in their financial 

situation. 
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ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Pokud chceme najít odpověď na otázky, jakým způsobem se společnost může zlepšovat, 

jak předejít hrozícímu riziku, zjistit, kde má své silné a slabé stránky a čím je posílit a 

rozšířit, tak nám může výrazně pomoci finanční analýza. Je přínosná pro každou 

společnost, která se chce rozvíjet a být úspěšná. Je jednou z klíčových zpětných vazeb 

pro finanční řízení společnosti. 

Pokud společnost finanční analýzou zjistí, kde jsou její slabé stránky, měla by se začít 

zabývat, jakým způsobem se dají dané slabiny řešit a vypracovat návrhy na zlepšení 

finančního zdraví. Naopak svoje silné stránky by měla společnost neustále upevňovat a 

držet si náskok před konkurencí, která je v dnešní době ve většině odvětví velmi silná. 

Každý chybný nebo opožděný krok může dostat firmu do existenčních problémů. Veškerá 

nápravná opatření by se měla pečlivě uvážit a realizovat především z dlouhodobého 

hlediska, měla by se vyvarovat krátkozraké a riskantní strategii. 

Moje bakalářská práce bude rozdělena do několika bloků. V prvním bloku Vám 

představím společnost MFC – MORFICO s.r.o. několika základními informacemi, včetně  

SWOT analýzy. V druhém bloku uvedu teoretickou část finanční analýzy, do které patří 

představení zdrojů, které se při finanční analýze využívají. Dále představím uživatele 

finanční analýzy a závěrem metody, které se nejčastěji využívají při finanční analýze. 

Mezi hlavní popisované metody se řadí analýzy absolutních, rozdílových a poměrových 

ukazatelů, až po soustavy ukazatelů mezi které patří např. známý Altmanův model a index 

IN05. Podle metod uvedených v teoretické části budu postupovat v části praktické, kde 

je využiji k finanční analýze předmětné společnosti. Zdrojem dat budou rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty a interní informace společnosti. Výsledkem této finanční analýzy bude 

celkové zhodnocení finanční situace a mé konkrétní návrhy na zlepšení finančního zdraví 

společnosti z pohledu dlouhodobé prosperity.  
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Hlavním cílem v mé bakalářské práce je co nejlépe a nejkomplexněji zhodnotit finanční 

situaci vybrané společnosti MFC – MORFICO s.r.o. v letech 2009 - 2013 a 

vypracovat  návrhy na zlepšení finanční situace zdraví, které budou pro firmu 

nejvýhodnější a přispějí k růstu hodnoty společnosti pro vlastníka. 

 

Jednotlivé cíle bakalářské práce: 

 Prezentace základních informací o společnosti MFC – MORFICO s.r.o. (historie, 

zaměření, organizační struktura, SWOT analýza) 

 Syntéza teoretických poznatků, zejména definice pojmů, finanční analýza, zdroje 

pro finanční analýzu, uživatele finanční analýzy, metody finanční analýzy. 

 Aplikace absolutních, rozdílových, poměrových ukazatelů a také 2 soustav – 

Altmanova indexu a indexu IN05. Všechna získaná data okomentuji a vybrané 

graficky zobrazím. 

 Vyhodnocení analyzovaných dat, včetně konkrétních návrhů na zlepšení finanční 

situace společnosti. 
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1 POPIS PODNIKU 

1.1 Základní informace o podniku 

IČ: 25507494 

obchodní firma: MFC - MORFICO s.r.o. 

statistická právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným 

datum vzniku: 18. 11. 1997 

sídlo: 66603 Tišnov, Olbrachtova 1758 

ZÚJ: 584002 - Tišnov 

okres: CZ0643 - Brno-venkov 

 

 

Obr. 1. Logo společnosti (Zdroj: Interní zdroje společnosti) 

1.2 Charakteristika a historie společnosti 

MFC – MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební společnost se 

specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu 

svého působení získala společnost významné postavení na stavebním trhu při zavádění 

nových progresivních technologií. Bohaté zkušenosti, získané v zahraničí, uplatňují při 

vývoji vlastních materiálů, které jsou zárukou vysoké kvality a produktivity. Společnost 

postupně přecházela od aplikací průmyslových podlah k výrobě a prodeji stavebních 

materiálů. V současné době nabízí široký sortiment výrobků, který nachází uplatnění v 

moderním způsobu výstavby bytových i průmyslových staveb. Společnost současně 

buduje kvalitní síť obchodních zastoupení, aplikačních firem, prodejců a konzultantů v 

ČR i v zahraničí (Slovenská republika, Bělorusko, Litva, |Lotyšsko, Ukrajina, Rusko, 

Polsko, Maďarsko). MFC - MORFICO s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001. 

Základní jmění společnosti je 5 000 000 Kč. 

Kmenoví zaměstnanci: 36 pracovníků 
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1.3 Produktová řada 

Suché cementové směsi - Suché cementové směsi se vyrábí v plně automatizovaném 

závodě v Tišnově, s využitím nejmodernějších technologií. Hlavní skupinou jsou 

samonivelační stěrky na podlahy, lepící tmely a sanační malty. 

Čerstvé tekuté potěry - Čerstvé tekuté podlahové potěry se míchají a dopravují na místo 

uložení, přímo na stavbě a to pomocí moderních aplikačních návěsů Bremat a TransMix. 

Jejich nevýznamnější řadou jsou anhydritové a cementové potěry. 

Stavební stěnové díly - Dřevocementové tvárnice IZOBLOK se vyrábí v moderním 

závodě v Tišnově. Tyto stěnové díly jsou určené pro suché zdění, jak v bytové, tak 

občanské výstavbě. Díky vložené termoizolaci splňují požadavky nízkoenergetických i 

pasivních domů. 

Ochranné nátěrové hmoty - Ochranné nátěrové hmoty vyrábí v nových provozech 

závodu Tišnov. Ochranné nátěrové hmoty zabraňují pronikání škodlivin do povrchových 

vrstev konstrukcí a tím zvyšují užitnou hodnotu stavebních děl i jejich estetický vzhled, 

nezatěžují a chrání životní prostředí. 
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1.4 Organizační struktura 

 

Obr. 2. Organizační struktura společnosti (Zdroj: Interní zdroje společnosti) 

1.5 SWOT analýza 

 

Cílem SWOT analýzy je identifikovat, jak moc jsou její silná a slabá místa relevantní a 

schopná se vyrovnat se změnami, které v prostředí nastávají. Skládá se ze dvou analýz, a 

to SW a analýzy OT. Doporučuje se začít analýzou OT – příležitostí a hrozeb. Po 

důkladné OT analýze následuje analýza SW, ta se týká vnitřního prostředí firmy. 

(Jakubíková, 2008) 

 

Příležitosti:  

 Expanze do zemí střední a východní Evropy.  

 Neustálým zkvalitňováním výrobku být vždy krok před konkurencí.  

 Zajištění dlouhodobé věrnosti obchodních partnerů.  

 Zaměření na zdravý životní styl  



16 

 

Hrozby: 

 Vstup nové konkurence do odvětví, popřípadě zlepšení nabídky ze strany stávající 

konkurence.  

 Ztráta reklamních kontraktů s nejvýznamnějšími obchodními partnery vlivem 

špatného marketingu nebo zaostáním za konkurencí 

 

Silné stránky:  

 Vysoká kvalita výrobků a služeb  

 Zavádění a vývoj nových výrobků 

 3. Spolupráce s VUT Brno, Kloknerův ústav Praha.  

 Know–how v oblasti výroby výrobků pro ochranu betonových podlah.  

 Silná a zavedená značka.  

 Schopnost přizpůsobit se rychle a pružně požadavkům zákazníka.  

 Loajální, flexibilní a nápadití zaměstnanci.  

 Efektivita tvorby cen, inovací výrobků.  

 Moderní výrobní zařízení, schopnost vyrábět v termínu.  

 Dlouholeté zkušenosti v oboru  

Slabé stránky: 

 Omezené povědomí o značce MFC  

 Nutný externí kapitál k růstu podnikatelské činnosti  

 Nedostatečná prodejní síť (geografické pokrytí)  

 Omezené údaje o hodnotě trhu-tržba/segment.  

 Nedostatek informací o preferencích a potřebách zákazníků.  

 Nevyužívání elektronického obchodování-nemožnost objednat výrobky přes 

internet.  

 Nedostatečné využívání marketingu k získávání nových obchodních partnerů.  



17 

 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V teoretické části se seznámíme s finančními ukazateli a pojmy spojenými 

s vypracováním finančního zhodnocení podniku. 

2.1 Finanční analýza 

„Finanční analýza je pravděpodobně stejně stará jako peníze. Její podoba a úroveň 

odpovídala však vždy době, ve které ji bylo možné nacházet. Dobří obchodníci znali 

odedávna dobře finanční rozbory. Právě jejich propočty byly asi prvními finančními 

analýzami. Pochopitelně v podstatě jiné, výrazně jednodušší podobě, než jak ji chápeme 

my dnes v době počítačů. Struktury a úrovně finančních výpočtů se výrazně změnily, ale 

používané matematické principy a důvody, vedoucí nás k jejich sestavování, jsou stále 

tytéž.“ (Doucha, 1996) 

 

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace firmy. Pomáhá 

odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda 

využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen splácet své závazky a celou řadu dalších 

důležitých skutečností. Průběžná znalost finanční situace firmy umožňuje manažerům 

správně se rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční 

struktury, při rozdělování volných peněžních prostředků, při poskytování peněžních 

úvěrů, při rozdělování zisku apod. Znalost finančního postavení je nezbytná jak ve vztahu 

k minulosti, tak – a to zejména – pro odhad a prognózování budoucího vývoje. Těžko si 

jde představit budoucího manažera podniku, který nemá tušení o tom, jaké rentability 

jeho podnik dosahuje, jaká je průměrná doba splatnosti pohledávek, jaká je struktura 

kapitálu apod. 

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protože působí jako zpětná 

informace o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se mu předpoklady 

podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěl předejít nebo, kterou neočekával. 

Samozřejmě platí, že to, co již proběhlo v minulosti, nelze nijak ovlivnit, výsledky 

finanční analýzy slouží nejenom pro vlastní potřebu firmy, ale i pro uživatele, kteří nejsou 

součástí podniku, ale jsou s ním spojeni hospodářsky, finančně apod. (Polévková, 

Stecker, 2013). 
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2.2 Zdroje finanční analýzy  

Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy, závisí do velké míry na 

použitých vstupních informacích. Měly by být nejen kvalitní ale také komplexní. Proto je 

nutné podchytit co nejvíce dat, která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky 

hodnocení finančního zdraví firmy. (Růčková,2011) 

Základní zdroj dat představují účetní výkazy podniku – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

výkaz cash flow a příloha k účetní závěrce. Řadu cenných informací obsahuje také 

výroční zpráva. Čerpat informace lze dále ze správ samotného vrcholového vedení 

podniku, ze zpráv vedoucích pracovníků či auditorů atd. (Knápková a Pavelková, 2010). 

2.2.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů, kterými jsou financovány (pasiva) 

pokaždé k určitému datu Rozvaha se zpravidla sestavuje k poslednímu dni každého roku, 

respektive v kratších obdobích. Ukáže nám základní přehled o majetku podniku ve 

statické podobě (v okamžiku účetní závěrky). Jde nám tedy o získání věrného obrazu ve 

třech základních oblastech – majetkové situaci podniku, zdrojích, které podnik financují, 

a o finanční situaci. 

V rozvaze budeme při analýze rozvahy sledovat zejména: 

 Stav a vývoj bilanční sumy; 

 Strukturu aktiv, její vývoj a přiměřenost velikosti jednotlivých položek; 

 Strukturu pasiv, její vývoj s důrazem na podíl vlastního kapitálu, bankovních a 

dodavatelských úvěrů; 

 Relace mezi složkami aktiv a pasiv, tj. velikost stálých aktiv a dlouhodobých 

pasiv, velikost stálých aktiv a vlastního kapitálu, velikost oběžných aktiv a 

krátkodobých cizích pasiv, finanční majetek a krátkodobé pohledávky ke 

krátkodobým pasivům (Růčková,2011) 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty upřesňuje, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se podílely 

na vytváření výsledku hospodaření běžného období, který je pak v rozvaze zobrazen jako 

jediný údaj. Slouží k posouzení schopnosti firmy zhodnocovat vložený kapitál. Přestože 

se rozvaha považuje za páteř účetnictví, Z účetních výkazů publikovaných ve výroční 
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zprávě je o něco větší významnost přisuzována výkazu zisku a ztráty než rozvaze. Z 

ekonomických ukazatelů má výsledek hospodaření, tím pádem zisk nebo ztráta 

jednoznačnou prioritu. Zisk vykazovaný v ročních výkazech podniku může sice v 

hodnotovém vyjádření komplexně vyobrazit kvalitu práce, kterou podnik vytváří za 

příslušné období, není však vždy spolehlivým ukazatelem úspěchu podniku a spolehlivou 

mírou úrovně jeho řízení. (Grunwald a Holečková, 2007) 

Výsledek hospodaření firmy je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady. 

(Knápková, Pavelková a Šteker, 2013) 

2.2.3 Přehled o peněžních tocích 

Přestože výkaz zisku a ztráty popisuje postup reprodukce majetku, pro přežití podniku je 

nezbytná schopnost platit své závazky – být solventní. Celkový peněžní tok je výsledkem 

všech kladných a záporných peněžních toků za zkoumané účetní období. Rovná se rozdílu 

počátečního a koncového stavu peněžních prostředků s rozvahy, přičemž výkaz cash flow 

objasňuje vznik tohoto rozdílu. Pozoruje toky z provozní, investiční a finanční činnosti 

podniku. (Máče, 2005) 

2.2.4 Příloha k účetní závěrce 

Příloha se stala nedílnou součástí účetní závěrky. Obsahuje takové informace, které v 

rozvaze a výkazu zisku a ztráty nenajdeme. Příloha přispívá k objasnění skutečností, které 

jsou důležité z hlediska externích uživatelů -účetní závěrky, aby si mohli udělat správný 

úsudek o finanční situaci a výsledcích hospodaření podniku, provést srovnání s minulostí 

a odhadnout předpokládaný budoucí vývoj. 

Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. 

Vysvětlení zaslouží každá významná položka, kde je to podstatné pro analýzu a pro 

hodnocení výkonnosti a finanční pozice, pokud taková informace nevyplývá přímo z 

výkazu. 

 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, týkající se finanční situace podniku, jsou předmětem zájmu mnoha subjektů, 

které přicházejí tak nebo tak do kontaktu s danou firmou. Finanční analýza je důležitá pro 

akcionáře, věřitele a další externí uživatele, rovněž tak i pro podnikové manažery. Každá 
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z těchto skupin má své určité zájmy, s nimiž je spojen určitý typ ekonomických 

rozhodovacích úloh. 

Výčet uživatelů finanční analýzy a jejich závěrů je nejen velmi rozsáhlý, ale také 

rozmanitý. Všichni uživatelé mají jedno společné, potřebují vědět jak na tom podnik je, 

aby ho mohli řídit. Podle toho, kdo provádí a potřebuje finanční analýzu, ji můžeme 

rozdělit do dvou oblastí: interní a externí. Uživateli účetních informací a finanční analýzy 

jsou především: manažeři, investoři, banky a jiní věřitelé, obchodní partneři (odběratelé 

a dodavatelé), zaměstnanci, stát a jeho orgány, konkurenti. (Grünwald a Holečková, 

2007) 

2.3.1 Stát a jeho orgány 

Stát kontroluje především vykazované daně a dále využívá informace pro různé 

statistické průzkumy, rozdělování finančních výpomocí 

2.3.2 Investoři 

Investoři jsou poskytovatelé kapitálu a využívají zprávy o finanční výkonnosti podniku 

hlavně proto, aby získali dostatečné množství informací pro rozhodování s vloženým 

kapitálem. Dále také získávají informace, jak firma hospodaří s prostředky, které do ní 

vložili. 

2.3.3 Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé využívají informace z finanční analýzy proto, aby získali přehled o finančním 

stavu podniku, kterému půjčují kapitál. Na začátku se věřitel rozhoduje, zda úvěr 

poskytne, v jaké výši a za jakých podmínek. Součástí úvěrových smluv bývá pravidelné 

posílání zpráv o finanční situaci podniku (dlužníka). 

2.3.4 Obchodní partneři 

Obchodní partneři se zaměřují nejvíce na schopnost podniku dostát svým závazkům z 

daných obchodních vztahů. Proto pozorují zejména zadluženost, solventnost a likviditu 

podniku. Tyto ukazatele jsou projevem krátkodobého zájmu zákazníků a dodavatelů. 

Důležité je však také hledisko dlouhodobé, které představuje dlouhodobou stabilitu 

obchodních vztahů. 
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2.3.5 Manažeři 

Manažeři potřebují finanční analýzu pro potřeby operativního a strategického finančního 

řízení podniku. Ve většině podniků jsou také jejími zpracovateli, jelikož mají přístup i 

k informacím, které nejsou veřejně dostupné externím uživatelům. Výstupy z finanční 

analýzy využívají manažeři ke každodenní práci a snaží se tak naplánovat základní cíle 

firmy. 

2.3.6 Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají přirozený zájem na prosperitě a stabilitě podniku. Jedná se především 

o prosperitu a jistotu zaměstnání, o stabilitu v oblasti platové a sociální. 

2.3.7 Další uživatelé 

Uvedený výčet uživatelů není zcela úplný a je tedy jasné, že se význam finanční analýzy 

nesmí podceňovat. V současnosti je sestavování a vyhodnocování finančních ukazatelů 

běžnou součástí finančních ukazatelů běžnou součástí činnosti podniku. (Vochozka, 

2011) 

 

2.4 Metody finanční analýzy 

Finanční analýza podniku je brána jako metoda hodnocení finančního hospodaření 

podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, 

kvantifikují se vztahy mezi nimi a určuje se jejich vývoj. Tím se zvyšuje vypovídací 

schopnost zpracovávaných dat, zvyšuje se jejich informační hodnota. (Sedláček, 2009) 

Finanční analýza využívá celou řadu kritérií členění a jejich počet neustále roste 

v důsledku vzniku nových metod a rozšiřování současných metod. V odborné literatuře 

je v tuto chvíli upřednostňováno základní rozdělení metod na: 

 Fundamentální finanční analýzu – soustřeďuje se především na vyhodnocení spíše 

kvalitativních údajů o podniku, založené na odborném odhadu a zkušenostech 

analytika 

 Technickou finanční analýzu – jedná se o zpracování ekonomických dat 

s použitím matematických, matematicko-statistických a dalších  

(Růčková a Roubíčková, 2012) 
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K základním metodám, které se používají při finanční analýze, patří zejména: 

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

finanční struktury; užitečným nástrojem je analýza trendů (horizontální analýza) 

a procentní rozbor jednotlivých položek rozvahy (vertikální analýza) 

 Analýza rozdílových ukazatelů. Nejvýraznějším ukazatelem je čistý pracovní 

kapitál 

 Analýza poměrových ukazatelů. Jde především o analýzu ukazatelů likvidity, 

rentability, aktivity, zadluženosti, produktivity, ukazatelů kapitálového trhu a 

dalších ukazatelů. 

 Analýza soustav ukazatelů. 

 Souhrnné ukazatele hospodaření. (Knápková, Pavelková a Štecker, 2013) 

2.4.1 Analýza absolutních (stavových) ukazatelů 

Tato analýza dává do vzájemného vztahu data buď stejného druhu za určité období 

(například analyzuje vývoj závazků z obchodního styku za několik období) nebo 

související údaje z hlediska významu (například analyzuje podíl celkových položek na 

aktivech či pasivech), to je zkoumá strukturu aktiv a pasiv. Podle toho rozlišujeme 

horizontální a vertikální analýzu. (Černohorský a Teplý, 2011) 

2.4.1.2 Horizontální analýza 

Tato analýza přejímá data, která jsou nejčastěji získávána z účetních výkazu (rozvahy 

podniku a výkazy zisku a ztráty), po případě z výročních zpráv. Vedle sledování změn 

absolutní hodnoty vykazujících dat v čase se zjišťují také jejich relativní (procentní) 

změny. Změny jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích, horizontálně, a proto 

je tato metoda nazývána horizontální analýzou absolutních dat. 

2.4.1.3 Vertikální analýza 

Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé části majetku a kapitálu, tzv. struktura aktiv 

a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je složení hospodářských 

prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity firmy a z jakých zdrojů (kapitálu) 

byly pořízeny. Na schopnosti vytvářet a udržovat rovnovážný stav majetku a kapitálu 

závisí ekonomická stabilita podniku. 
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Označení vertikální analýza vzniklo proto, že při procentním vyjádření jednotlivých 

komponent postupuje v jednotlivých letech od shora dolů (ve sloupcích) a nikoli napříč 

jednotlivými roky. Jako základ pro procentní vyjádření se bere ve výkazu Z/Z obvykle 

velikost tržeb (=100%) a v rozvaze hodnota celkových aktiv podniku. Výhodou vertikální 

analýzy je, že nezávisí na meziroční inflaci a umožňuje tedy srovnatelnost výsledků 

analýz z různých let. Používá se proto ke srovnávání v čase (používání časových 

vývojových trendů v podniku za několik let) i v prostoru (srovnání různých firem 

navzájem). (Sedláček, 2007) 

2.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatelé slouží k řízení finanční situace společnosti s ohledem na likviditu. 

Vypočítají se jako rozdíl mezi položkami ze strany aktiv a pasiv. 

2.4.1.4 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Čistý pracovní kapitál bývá často označovaný jako provozní nebo provozovací kapitál a 

zároveň je rozdílovým ukazatelem, který je nejčastěji využitý v praxi. Velikost čistého 

pracovního kapitálu je důležitá pro platební schopnost podniku. Čím vyšší je velikost 

čistého pracovního kapitálu, tím větší by měla být schopnost uhradit své závazky, za 

podmínek dostatečné likvidnosti složek ČPK. Pokud tento ukazatel dosahuje záporných 

hodnot, jedná se o tzv. nekrytý dluh. (Holečková, 2008) 

 

ČPK= oběžná aktiva - krátkodobá pasiva 

2.4.1.5 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Čisté pohotové prostředky určují okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých 

závazků. Jedná se tedy o rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky. V případě, že zahrneme do peněžních prostředků pouze hotovost a 

zůstatek na běžném účtu, potom jde o nejvyšší stupeň likvidity. Mezi pohotové peněžní 

prostředky se též zahrnují také cenné papíry a krátkodobé termínované vklady, neboť jsou 

v podmínkách fungujícího kapitálového trhu rychle přeměnitelné na peníze. (Knápková 

a Pavelková, 2010) 

 

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžité závazky 
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2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů sleduje finanční situaci firmy a několik pohledů. 

Poměrové ukazatele se zpravidla sledují a vykazují v určitých skupinách vyjadřující 

konkrétní aspekt finančního zdraví podniku. 

Poměrové ukazatele získáváme podílem minimálně dvou položek z rozvahy výkazu zisku 

a ztráty, výkazu cash-flow nebo tržních hodnot (např. akcií), které jsou mezi sebou nějak 

závislé. Zpravidla se uvádí tyto skupiny poměrových ukazatelů: 

 ukazatele rentability; 

 ukazatele aktivity; 

 ukazatele zadluženosti; 

 ukazatele likvidity.     (Černohorský a Teplý, 2011) 

2.4.1.6 Ukazatele rentability 

Rentabilita, resp. Výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti dosahovat zisku 

používáním investovaného kapitálu, to znamená dovednosti podniku vytvářet nové 

zdroje. Je formou vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní 

kritérium pro alokaci kapitálu. Nejčastěji používané ukazatele jsou uvedeny: (Knápková 

a Pavelková, 2010). 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb je velmi důležitá z hlediska efektivnosti společnosti. V praxi se 

využívají alespoň dvě obměny konstrukce, které se liší v čitateli, kde lze použít buď 

čistý zik nebo EBIT a ve jmenovateli tržby nebo výnosy. (Vochozka, 2011) 

 

ROS = čistý zisk nebo EBIT / tržby  
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Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Jedná se o důležitý ukazatel, který poměřuje dosažený výsledek hospodaření (zisk) 

s celkovou hodnotou zdrojů použitých ve společnosti k financování aktivit. (Režňáková, 

2012) 

 

ROA= EBIT / celková aktiva 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Měřením rentability vlastního kapitálu vyjádříme výkonnost kapitálu vloženého vlastníky 

podniku. Výsledek ukazatele by se měl pohybovat alespoň několik procent nad 

dlouhodobým průměrem úročení dlouhodobých vkladů. Kladný rozdíl mezi úročením 

vkladů a rentabilitou se nazývá prémie za riziko. Je odměnou pro vlastníky, kteří 

podstupují riziko. Pokud je tato prémie dlouhodobě na nule nebo záporná, vystává otázka 

proč s rizikem dále podnikat, když uložením peněz v bance lze dosáhnou zisků s daleko 

nižším rizikem. 

Dosahované hodnoty rentabilit je potřeba posuzovat v delším časovém kontextu. 

Krátkodobě může dojít k výkyvům, které ještě nemusejí znamenat nutné problémy 

(vysoké investice do nových kapacit, zavádění nových produktů na trh apod.).  

 

ROE = čistý zisk / vlastní kapitál 

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI) 

I když v pojímání tohoto ukazatele neexistuje jednoznačná shoda, nejčastěji je používán 

jako ukazatel měřící výkonnost dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku firmy, 

takže dlouhodobého cizího kapitálu a vlastního kapitálu. (Knápková a Pavelková, 2010) 

 

ROI = (zisk před zdaněním + nákladové úroky) / celkový kapitál 

2.4.1.7 Ukazatele aktivity 

Tato skupina ukazatelů se snaží změřit, jak dobře využívá management podniku aktiva. 

Jelikož aktiva se člení na několik úrovní, tak i ukazatele rentability mohou být 
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kalkulovány na různých úrovních: např. aktiv celkových, dlouhodobých (stálých) či 

oběžných. Pro každé odvětví jsou typické jiné hodnoty, a proto zejména u této skupiny 

ukazatelů platí, že je nutné hodnotit jejich stav či vývoj vždy ve vztahu k odvětví, ve 

kterém podnik působí. (Klisingerová a Hnilica, 2005) 

 

Obrat celkových aktiv 

Udává počet obrátek (tj. kolikrát se aktiva obrátí) za daný časový interval, zpravidla za 

rok. Jestliže je intenzita využívání aktiv podniku nižší než počet obrátek celkových aktiv 

zjištěný jako oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby nebo odprodána některá aktiva.  

 

Obrat celkových aktiv = roční tržby / aktiva 

 

Obrat stálých aktiv 

Tento ukazatel má význam při rozhodování o tom, zda pořídit další produkční 

dlouhodobý majetek. Nižší hodnota ukazatele než průměr v oboru je signálem pro výrobu, 

aby zvýšila využití výrobních kapacit, a pro finanční manažery, aby omezili investice 

firmy. 

 

Obrat stálých aktiv = roční tržby / stálá aktiva 

 

Obrat zásob 

Někdy je nazýván jako ukazatel intenzity využití zásob a udává, kolikrát je v průběhu 

roku každá položka zásob podniku prodána a znovu uskladněna. Slabinou tohoto 

ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby se uvádějí v nákladových 

(pořizovacích) cenách. Proto ukazatel často nadhodnocuje reálnou obrátku. Pro 

odstranění této slabé stránky by bylo vhodnější použít v čitateli náklady na prodané zboží 

(účet 504), avšak tradičně se používají tržby. Druhým problémem je, že tržby jsou 

tokovou veličinou odrážející výsledek celoroční aktivity, zatímco zásoby postihují stav k 

jednomu okamžiku. Pro získání lepšího obrazu by bylo vhodnější použít průměrné roční 

zásoby (průměr konečných měsíčních stavů podle účtu 132 - Zboží na skladě a v 
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prodejnách), avšak s ohledem na prostorové srovnávání se ani tato úprava většinou 

nepoužívá. Pokud ukazatel vychází ve srovnání s oborovým průměrem příznivý (vyšší), 

znamená to, že podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné 

financování. Přebytečné zásoby jsou samozřejmé neproduktivní (vyvolávají vyšší 

náklady na skladování, jsou v nich umrtveny finanční prostředky, které musí být 

doplňovány cizími zdroji) a představují investici s nízkým nebo nulovým výnosem. 

Vysoký obrat zásob rovněž podporuje důvěru v ukazatel běžné likvidity. Naopak při 

malém obratu a nepoměrně vysokém ukazateli likvidity lze usuzovat, že podnik má 

zastaralé zásoby, jejichž reálná hodnota je nižší než cena oficiálně uvedená v účetních 

výkazech (Sedláček, 2007). 

 

 Obrat zásob = roční tržby / zásoby 

 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel informuje o tom, jak dlouho jsou oběžná aktiva společnosti vázána. 

Obecně platí, čím menší je doba obratu zásob, tím lepší je situace. Je však třeba 

pamatovat na optimální velikost zásob. V současnosti je zásobovací politika většiny 

firem nastavena tak že má tendenci klonit se k systému just-in-time, což je systém který 

je vhodný zejména pro zakázkovou výrobu. (Růčková 2011) 

Doba obratu zásob = průměrná zásoba / denní spotřeba 

 

 

Doba obratu pohledávek 

Používá se při hodnocení účtu 311 - Pohledávky z obchodních vztahů. Vypočítá se jako 

poměr průměrného stavu obchodních pohledávek k průměrným denním tržbám na 

obchodní úvěr. Výsledkem je počet dnů, během nichž je inkaso peněz za každodenní 

tržby zadrženo v pohledávkách. Po tuto průměrnou dobu musí podnik čekat na inkaso 

plateb za své již provedené tržby. Dobu obratu pohledávek je výhodné srovnat s běžnou 

platební podmínkou, za které podnik fakturuje své zboží, je-li delší než běžná doba 

splatnosti znamená to, že obchodní partneři neplatí své účty včas. Udržuje-li se tento 
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trend déle, měl by podnik uvažovat o opatřeních na urychlení platby svých pohledávek. 

(Sedláček, 2007) 

 Doba obratu pohledávek = obchodní pohledávky / denní tržby na fakturu 

Tab. 1. Reálná návratnost pohledávek ve dnech Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/ceske-firmy-plati-za-

zbozi-do-71-dnu-d5i-/ekonomika.aspx?c=A130123_114157_ekonomika_fih [online]. In: . [cit. 2015-

04-05]. 

Rok 2010 2011 2012 

Zdravotní péče 98 106 106 

Strojírenství 73 78 85 

Potravinářství 74 69 78 

Doprava 63 63 66 

Stavebnictví 75 78 82 

Maloobchod 73 77 78 

Automotive 51 44 59 

CELKEM 70 71 75 

 

Doba obratu závazků 

V souvislosti s dobou inkasa tržeb (splatnosti vystavených faktur) je zajímavé zjistit, 

jaká je platební morálka firmy vůči jejím dodavatelům. To zjistíme pomocí ukazatele 

doby obratu závazků, který udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým 

dodavatelům. Používá se při hodnocení účtu 321 - Dodavatelé. Vypočítá se jako poměr 

průměrného stavu závazků z obchodního styku k průměrným denním tržbám na 

obchodní úvěr. (Sedláček, 2007) 

Doba obratu závazků = závazky vůči dodavatelům / denní tržby na fakturu 

2.4.1.8 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. Zadluženost, 

byť i vysoká, nemusí být ještě špatnou stránkou firmy. V dobře fungující firmě může 

naopak vysoká finanční páka pozitivně přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu. Při 

analýze zadluženosti je důležité zjistit ve výroční zprávě objem majetku, který má firma 

pořízen na leasing — aktiva získaná prostřednictvím leasingu se totiž neobjevují v 

rozvaze, ale pouze jako náklady ve výkazu zisku a ztráty. Proto firma, která se zdá být 

relativně nezadlužená podle poměru cizího a vlastního kapitálu, může být ve skutečnosti 
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vzhledem k velkému množství „naleasovaného" majetku firmou velmi zadluženou - proto 

je důležité pro analýzu zadluženosti firmy využívat současně ukazatelů na bázi 

výsledovky, které zohledňují schopnost firmy splácet náklady cizí kapitál, a rovněž 

studovat přílohu k účetní závěrce, kde se tyto informace uvádějí podrobně. (Klisingerová 

a Hlinca, 2005) 

 

Celková zadluženost 

 Vypočítá se jako podíl cizího kapitálu (celkového dluhu) k celkovým aktivům. Čím je 

větší podíl vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v 

případě likvidace. Proto věřitelé upřednostňují nízký ukazatel zadluženosti. Vlastníci na 

druhé straně hledají větší finanční páku, aby znásobili svoje výnosy. Je-li ukazatel vyšší 

než oborový průměr bude však pro společnost obtížné získat dodatečné zdroje bez toho, 

aby nejprve zvýšila vlastní kapitál. Věřitelé by se zdráhali podniku půjčovat další peníze 

anebo by požadovali vyšší úrokovou sazbu. (Sedláček, 2007) 

 

Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva 

Koeficient samofinancování 

K měření zadluženosti se dále používá poměr vlastního kapitálu koeficient 

samofinancování. Je to doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti a jejich 

součet by měl dát přibližně 1. (Růčková, 2011) 

 Kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál / celková aktiva 

Koeficient zadluženosti 

Má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. Oba stoupají s tím, jak 

roste proporce dluhů ve finanční struktuře podniku. Celková zadluženost roste lineárně 

(až do 100 %), zatímco koeficient zadluženosti roste exponenciálně až k nekonečnu. Ve 

finanční analýze se používá i převrácená hodnota tohoto ukazatele, která bývá 

označována jako míra finanční samostatnosti podniku. Pokud podnik využívá výrazněji 

leasingové financování, měl by analytik přičíst objem leasingových závazků podle 

smlouvy k objemu cizího kapitálu, neboť budoucí leasingové splátky nejsou zachyceny 
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v účetnictví (rozvaze) nájemce. V podstatě jde o stejný dluh jako u splátek úvěru. 

(Sedláček, 2007) 

 Koeficient zadluženosti = cizí kapitál / vlastní kapitál 

 

Úrokové krytí 

 Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Prakticky část zisku 

vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. 

Pokud se ukazatel rovná 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku a 

akcionáři nic nedostanou. Literatura uvádí jako postačující, jsou-li úroky pokryty 

ziskem 3x až 6x, ale my víme, že taková doporučení je třeba přijímat velmi 

rezervovaně. Reciproční hodnota ukazatele se nazývá úrokové zatížení a je doplňkem k 

hodnocení vývoje výnosnosti (Sedláček, 2007). Doporučené hodnoty dosahují 

trojnásobku a více. (Růčková, 2011) 

 Úrokové krytí = EBIT / úroky 

 

Dlouhodobá zadluženost 

Vyjadřuje jaká část aktiv firmy je financována dlouhodobými dluhy. Pomáhá nalézt 

ideální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. Do dlouhodobých cizích 

zdrojů se zahrnují dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy. 

 

Dlouhodobá zadluženost = dlouhodobý cizí kapitál / celková aktiva 

Běžná zadluženost 

Poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy podniku. Čitatel obsahuje 

krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry, pasivní přechodné a dohadné položky.  

 

Běžná zadluženost = krátkodobý cizí kapitál / celková aktiva 
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Dlouhodobé krytí aktiv 

Měří podíl dlouhodobých zdrojů na celkových aktivech firmy.  

 

Dlouhodobé krytí aktiv = (vlastní kapitál + dl. cizí kapitál) / celková aktiva 

 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv 

Ukazatel vyjadřuje krytí stálých aktiv dlouhodobým kapitálem. Při hodnotě vyšší než 1 

dochází k překapitalizaci, která znamená lepší stabilitu podniku, ale snižuje se celková 

efektivnost podnikání. Pro analýzu ukazatele je významná rovněž trvale vázaná část 

oběžných aktiv podniku. 

 

 Dlouhodobé krytí stálých aktiv = (vlastní kapitál + dl. cizí kapitál) / stálá aktiva 

 

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 

Je obdobou předchozího ukazatele a je používán pro hodnocení finanční stability 

podniku. (Sedláček, 2007) 

 

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem = vlastní kapitál / stálá aktiva 

 

2.4.1.9 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity hodnotí schopnost podniku splácet své závazky. 

 

Běžná likvidita 

Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Je citlivá na strukturu 

zásob a jejich správné (reálné) oceňování vzhledem k jejich prodejnosti a na strukturu 

pohledávek vzhledem k jejich nesplácení ve lhůtě či jejich nedobytností. U zásob může 

trvat velmi dlouho, než se přemění na peníze, neboť nejprve musí být spotřebovány, 

pře-měněny ve výrobky, prodány (na obchodní úvěr), a pak se čeká často několik týdnů 
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i měsíců na úhradu od odběratele. Podnik s nevhodnou strukturou oběžných aktiv 

(nadměrné zásoby, nedobytné pohledávky, nepatrný stav peněžních prostředků) se 

snadno ocitne v těžké finanční situaci. A kromě toho, jak by mohl pokračovat ve své 

činnosti, když by prodal všechny své zásoby a peněz využil k zaplacení dluhů? Ukazatel 

je měřítkem budoucí solventnosti podniku a je postačující pro hodnotu vyšší než 1,5. 

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

 

Pohotová likvidita 

Ve snaze odstranit nevýhody běžné likvidity, vylučuje z OA zásoby a ponechává v 

čitateli jen peněžní prostředky (v hotovosti a na bankovních účtech), krátkodobé CP a 

krátkodobé pohledávky (očištěné od těžko vymahatelných a pochybných, protože by 

neoprávněně zlepšovaly hodnotu ukazatele). V analýze je užitečné zkoumat poměr mezi 

ukazatelem běžné a pohotové likvidity. Výrazné nižší hodnota pohotové likvidity 

ukazuje nadměrnou váhu zásob v rozvaze podniku. S velkým rozdílem ukazatelů se 

můžeme setkat u obchodních firem, kde se předpokládá, že se zásoby rychle obměňují a 

jsou dosti likvidní, nebo u sezónního charakteru hospodaření, kde se setkáváme s 

volnými zásobami zejména před zahájením prodejní sezóny. Podle literatury by pro 

zachování likvidity podniku neměla hodnota ukazatele klesnout pod 1. (Sedláček, 2007) 

 

Pohotová likvidita = oběžná aktiva – zásoby / krátkodobé závazky 

Okamžitá likvidita 

Tato likvidita bývá označována jako likvidita 1. stupně a představuje to nejužší využití 

likvidity. Vstupují zde jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy. Pojem pohotové platební 

prostředky můžeme ztotožnit s pojmem finanční majetek. Součástí krátkodobých dluhů 

jsou i běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci, které nejsou v rozvaze 

součástí krátkodobých závazků. Pro Českou republiku jsou uváděny hodnoty kolem 0,6 

a podle metodiky ministerstva obchodu a průmyslu je uváděna hodnota 0,2. (Růčková, 

2011)  

 



33 

 

Okamžitá likvidita = pohotové platební prostředky / krátkodobé dluhy   

 

Obrat pracovního kapitálu 

Vyjadřuje také likviditu podniku, neboť je odvozen z čistého pracovního kapitálu. Měří 

schopnost podniku vytvořit z vlastní hospodářské činnosti přebytky použitelné k 

financování potřeb (k úhradě závazků, na podíly na zisku, na investice). Do ukazatele se 

promítá jak dlouhý je pracovní cyklus, který ovlivňuje jak velká část oběžných aktiv má 

podobu ČPK a jak dlouho je vázána. (Sedláček, 2007) 

 

Obrat ČPK = roční tržby / průměrný čistý pracovní kapitál 

 

2.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Finanční zdraví podniku nemusí být nutně vyhodnocováno pouze jednotlivými ukazateli, 

které hodnotí zpravidla jeden konkrétní problém. Při komplexnějším zkoumání finanční 

situace je možné využít soustav ukazatelů, jejichž cílem je pomocí jednoho čísla vyjádřit 

finanční zdraví a výkonnost podniku. Tyto soustavy ukazatelů vznikly ve snaze odhalit 

hrozící úpadek nebo dokonce bankrot podniku, včas a s předstihem, na základě symptomů 

finanční situace, které se již nějakou dobu v podniku vyskytují. (Dluhošová, 2010) 

 

Bonitní a bankrotní modely 

Tyto modely jsou velice důležité zejména pro bankovní sektor. Do doby než podnikům 

schválí banky půjčku, musí nejdříve uvážit jejich bonitu. Proto si bankovní domy vytváří 

systémy pro hodnocení bonity firem, na základě kterých dochází ke zhodnocení míry 

rizika, které banka ponese, poskytne-li úvěr. (Vochozka, 2011) 

 

Altmanův index 

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších bankrotních modelů. Z originálního souboru 22 

poměrových ukazatelů profesor Altman odhadl tzv. Z - score model a ten se stal následně 

odrazovým můstkem pro následující výzkumy v této oblasti. Altmanův model má 2 verze: 
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první, pro společnosti obchodované na kapitálovém trhu a druhou, pro všechny ostatní 

společnosti. Jejich rozdíl spočívá v hodnotách vah jednotlivých poměrových ukazatelů. 

Původní model z roku 1983 je aplikovatelný i v českých podmínkách. (Dluhošová, 2010) 

Finanční zdraví se dá předpovědět podle těchto hodnot: Když je výsledek větší, než 2,9, 

podnik se nemusí obávat bankrotu a je na tom dobře, pokud se pohybuje mezi 1,2 a 2,9 

nachází se v tzv. šedé zóně a budoucnost není jasná. Když klesne pod 1,2, je situace velmi 

vážná a podnik směřuje k bankrotu. (Sedláček, 2007) 

 

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

 

Kde: 

X1 = Pracovní kapitál / Aktiva  

X2 = Nerozdělené zisky / Aktiva  

X3 = EBIT / Aktiva  

X4 = Tržní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje  

X5 = Tržby / Aktiva       (Sedláček, 2007) 

 

 

 

Index IN05 

Interpretace výsledků IN05 záleží na vypočtené hodnotě indexu, tedy je-li hodnota vyšší 

než 1,60 tak podnik tvoří hodnotu. Hodnoty od 0,9 do 1,60 představují šedou zónu a 

hodnoty pod 0,9 znamenají situaci, kdy podnik netvoří hodnotu. (Růčková, 2008) 
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IN05 = 0,13 * X1 + 0,04 * X2 + 3,97 * X3 + 0,21 * X4 + 0,09 * X5  

 

Kde: 

X1 = Aktiva / Cizí zdroje  

X2 = EBIT / Nákladové úroky  

X3 = EBIT / Aktiva  

X4 = Výnosy / Aktiva  

X5 = Oběžná aktiva / (Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry)  

        (Sedláček, 2007) 
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3 ANALÝZA FINANČNÍ SITUACE PODNIKU 

V této části se zaměřím na finanční analýzu podniku MFC - MORFICO s.r.o. v letech 

2009 - 2013. Vycházet budu z podkladů popsaných v teoretické části. Zdroj informací o 

podniku budu čerpat z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Zde představím horizontální analýzu aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty a poté vertikální 

analýzu aktiv a pasiv. 

3.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Níže se nachází vypracovaná horizontální analýza aktiv nejprve v tis. Kč a poté v % za 

období 2009-2013. 

Tab. 2. Horizontální analýza aktiv v Kč (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Horizontální analýza aktiv v tis. Kč 

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

Aktiva celkem -3938 -5082 3901 2842 

Dlouhodobý majetek -2284 -4323 503 1966 

Dlouhodobý nehmotný majetek -210 -211 -210 0 

Dlouhodobý hmotný majetek -2074 -4112 713 1966 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Oběžná aktiva -1187 -568 3394 875 

Zásoby     372 -905 -372 -1734 

Dlouhodobé pohledávky         -95 -150 4728 -620 

Krátkodobé pohledávky -1247 91 -1058 60 

Krátkodobý finanční majetek     -217 396 96 3169 

Časové rozlišení   -467 -191 4 1 
 

Tab. 3. Horizontální analýza aktiv v % (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Horizontální analýza aktiv v % 

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

Aktiva celkem -3,7 -4,9 4,0 2,8 

Dlouhodobý majetek -4,9 -9,8 1,3 4,9 

Dlouhodobý nehmotný majetek -33,3 -50,1 -100,0 0,0 

Dlouhodobý hmotný majetek -4,5 -9,4 1,8 4,9 

Dlouhodobý finanční majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oběžná aktiva -2,0 -1,0 5,9 1,4 

Zásoby     1,9 -4,5 -1,9 -9,1 

Dlouhodobé pohledávky         -5,5 -9,3 321,9 -10,0 
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Krátkodobé pohledávky -3,4 0,3 -2,9 0,2 

Krátkodobý finanční majetek     -32,0 85,9 11,2 332,5 

Časové rozlišení   -51,8 -43,9 1,6 0,4 
 

Z horizontální analýzy, zpracované v Tab. 2. a Tab. 3., můžeme vidět, že v roce 2010 

celková aktiva poklesla o 3,7%, což je 3 938 tisíc Kč. Podíl na tom má dlouhodobý 

majetek, který klesl o 4,9 %, ale také oběžná aktiva která klesla o 2%. Dalším rokem 

pokles pokračoval a aktiva tentokrát klesla o 4,9%. Výrazným způsobem se na tom 

podílel dlouhodobý majetek, který klesl o 9,8% neboli 4 323 tis. Kč, ale také oběžná 

aktiva, které klesla o 1%. Následující rok 2012 byl už příznivější, když celková aktiva 

vzrostla o rovná 4 %. Podílel se na tom dlouhodobý majetek s růstem 1,3% a hlavně 

oběžný majetek, který vzrostl o 5,9%, to je 3 394 tis. Kč. V posledním měřeném roce 

aktiva dále stoupají, tentokrát o 2,8%, když dlouhodobý majetek stoupá o 4,9% a oběžná 

aktiva o 1,4%. 

Dlouhodobý majetek jak již bylo zmíněno, první 2 roky klesá, přičemž v prvním za to 

může především dlouhodobý hmotný majetek, který klesl o 2 074 tisíc Kč, což je 4,5% a 

v následujícím roce klesl dokonce o 4 112 tisíc Kč. Zároveň v prvních třech letech klesá 

po 210 tis. Kč rovnoměrně dlouhodobý nehmotný majetek až k nule. Od roku 2011 má 

dlouhodobý majetek vzestupnou tendenci díky vzrůstu dlouhodobého hmotného majetku 

o 1,8% a v dalším roce o 4,9%, to je 1 966 tis. Kč. 

Oběžný majetek v roce 2010 klesl o 2%, zásoby se sice zvedly o 1,9%, ale dlouhodobé 

pohledávky klesly o 5,5% a především klesly krátkodobé pohledávky o 1247 tis. Kč, což 

je 3,4%. Krátkodobý finanční majetek klesl o 32%, to je 217 tis Kč. V roce 2011 se oběžná 

aktiva snížila o 1%. Tentokrát zásoby oproti minulému roku naopak klesaly a to o 4,5%. 

Dlouhodobé pohledávky také klesaly, nyní o 9,5%. Krátkodobé pohledávky společnosti 

vzrostly o 0,3% a Krátkodobý finanční majetek se téměř zdvojnásobil o 396 tis. Kč, to je 

85,9%. V následujícím roce už oběžná aktiva stoupala a to o 5,9%. Největší podíl na tom 

má výrazný nárůst dlouhodobých pohledávek o 321,9%, což je 4 728 tis. Kč. Zásoby a 

pohledávky klesaly a to o 1,9% a 2,9%. V posledním měřeném roce oběžná aktiva 

vzrostla o 1,4%. Na svědomí to má finanční majetek, který vzrostl o 3 169 tis. Kč a to je 

332,5 %. Krátkodobé pohledávky zaznamenaly minimální růst o 0,2%, dlouhodobé 

pohledávky klesly o 10% a zásoby o 9,1%, což je 1 734 tis. Kč 
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3.1.2 Horizontální analýza pasiv 

Níže se nachází vypracovaná horizontální analýza pasiv nejprve v tis. Kč a poté v % za 

období 2009-2013. 

Tab. 4. Horizontální analýza pasiv v tis. Kč (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Horizontální analýza pasiv v tis. Kč 

  2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Pasiva celkem -3938 -5082 3901 2842 

Vlastní kapitál    966 529 293 165 

Základní kapitál    0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let  84 967 528 292 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

882 -438 -235 -127 

Cizí zdroje    -4904 -5611 3608 2677 

Rezervy -5300 -2800 0 0 

Dlouhodobé závazky 1730 -771 3443 2869 

Krátkodobé závazky -718 -1940 -531 735 

Bankovní úvěry a výpomoci   -616 -100 696 -927 

Časové rozlišení         0 0 0 0 
 

Tab. 5. Horizontální analýza pasiv v % (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Horizontální analýza pasiv v % 

 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Pasiva celkem -3,7 -4,9 4,0 2,8 

Vlastní kapitál    1,5 0,8 0,5 0,3 

Základní kapitál    0,0 0,0 0,0 0,0 

Výsledek hospodaření minulých let  0,1 1,7 0,9 0,5 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

1050,0 -45,3 -44,5 -43,3 

Cizí zdroje    -11,2 -14,4 10,8 7,2 

Rezervy -65,4 -100,0 0,0 0,0 

Dlouhodobé závazky 56,4 -16,1 85,5 38,4 

Krátkodobé závazky -5,9 -17,0 -5,6 8,2 

Bankovní úvěry a výpomoci   -3,0 -0,5 3,5 -4,5 

Časové rozlišení         0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 

Z horizontální analýzy pasiv v Tab. 4. a Tab. 5. zjistíme, že celková pasiva se pohybovala 

samozřejmě stejně, jako aktiva celková. V roce 2010 klesly o 3,7%, když vlastní kapitál 
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sice stoupl o 1,5%, ale velký propad zaznamenaly cizí zdroje, které klesly o 11,2% což je 

4904 tis. Kč. Další rok se vyvíjel v podobném scénáři. Pasiva klesla o 4,9%, když vlastní 

kapitál opět lehce stoupl nyní o 0,8% a cizí zdroje dále klesají, tentokrát o 14,4%. 

V následujících dvou letech začínají celková pasiva stoupat a to o 4% a 2,8%. Vlastní 

kapitál sice stagnoval, ale rostly cizí zdroje. V roce 2012 o 10,8% a v roce 2013 o 7,2% 

v absolutním vyjádření 2677 tis. Kč. 

Vlastní kapitál roste v roce 2010 o 966 tis Kč (1,5%) a hlavní podíl na tom má výsledek 

hospodaření běžného účetního období, který vzrostl 1050% (882 tis. Kč) a výsledek 

hospodaření vzrostl o 84 tis. Kč, což je 0,1%. V dalších letech se růst vlastního kapitálu 

přibržďoval. V roce 2011 zaznamenal růst 0,8% když VH běžného období tentokrát klesl 

o 45,3% ale VH minulých let se zvedl o 967 tis Kč (1,7%). V dalším roce vlastní kapitál 

vzrostl už jen o 0,5%když VH minulých let vzrostl o 528 tis Kč a VH běžného účetního 

období klesl opět o 44,5%. V posledním měřeném roce roste základní kapitál pouze o 

0,3%, (165 tis Kč), když zase poklesne VH běžného účetního období téměř o polovinu, 

nyní o 43,3% a VH minulých let vzroste o 292 tis. Kč 

Cizí zdroje klesají v roce 2010 o 11,2% (4904. tis Kč) a hlavní podíl na tom má pokles 

rezerv o 5300 tisíc Kč, což je 65,4% dlouhodobé závazky sice stouply o 1730 tis. Kč, ale 

krátkodobé závazky i bankovní úvěry a výpomoci klesly o 718 a 616 tis. Kč. V roce 2011 

klesly cizí zdroje o 14,4% díky celkovému poklesu položek. Rezervy tento rok firma 

vyčerpala a klesly o 2800 tis Kč. Dlouhodobé závazky klesly o 16,1% (771 tis. Kč), 

krátkodobé závazky klesly o 17% (1940 tis. Kč) a BÚ a výpomoci klesly o 0,5%. Dalším 

rokem už začaly cizí zdroje vykazovat růst (10,8%) a bylo to hlavně díky zvýšení 

dlouhodobých závazků o 3443 tis. Kč (85,5%).  BÚ a výpomoci vzrostly o 3,5% a 

krátkodobé závazky poklesly o 5,6%. V posledním roce si cizí zdroje udržely růst (7,2%) 

opět hlavně díky dlouhodobým závazkům, které se zvýšily o 2869 tis. Kč (38,4%). 

Krátkodobé závazky nyní stouply o 8,2 % a BÚ a výpomoci klesly o 4,5%. 

Časové rozlišení pasiv má firma nulové. 
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3.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Zde je vyobrazená horizontální analýza výkazu zisku a ztráty nejprve v tis. Kč a poté v 

% za období 2009-2013. 

Tab. 6. Horizontální analýza VZZ v tis. Kč (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

Tab. 7. Horizontální analýza VZZ v % (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Horizontální analýza VZZ v %  

  2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

 

Tržby za prodej zboží -98,9 454,4 -85,2 877  

Náklady vynaložené na prodané 
zboží 

-98,3 266,7 -83,1 1200  

Obchodní marže -99,9 5900 -88,9 5  

Výkony -17,7 6,7 7,8 -6,7  

Výkonová spotřeba -20,3 -0,3 8,8 -9,5  

Přidaná hodnota -25,2 26,2 4,6 -0,6  

Osobní náklady -13,2 8,6 -12,3 -6,3  

Horizontální analýza VZZ v tis. Kč 

  2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Tržby za prodej zboží -8240 409 -425 649 

Náklady vynaložené na prodané 
zboží 

-5008 232 -265 648 

Obchodní marže -3232 177 -160 1 

Výkony -11356 3513 4362 -4049 

Výkonová spotřeba -9706 -106 3359 -3925 

Přidaná hodnota -4882 3796 843 -123 

Osobní náklady -2081 1177 -1839 -828 

Odpisy DNM a DHM 137 161 -420 541 

Ostatní provozní výnosy -1129 127 -128 -55 

Ostatní provozní náklady -652 -1478 373 -289 

Provozní výsledek hospodaření 380 -383 -66 175 

Finanční výsledek hospodaření 449 -185 -134 -275 

Daň z příjmů za běžnou činnost -53 -130 35 27 

Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 

882 -438 -235 -127 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní 
období 

882 -438 -235 -127 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

829 -568 -200 -100 
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Odpisy DNM a DHM 3,4 3,8 -9,6 13,7  

Ostatní provozní výnosy -79,5 43,5 -30,5 -18,9  

Ostatní provozní náklady -22,2 -64,8 46,4 -24,6  

Provozní výsledek hospodaření 28,6 -22,4 -5 13,9  

Finanční výsledek hospodaření 47 -36,6 -19,4 -33,3  

Daň z příjmů za běžnou činnost -18,3 -54,9 32,7 19  

Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 

1050 -45,3 -44,5 -43,3  

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0  

Výsledek hospodaření za účetní 
období 

1050 -45,3 -44,5 -43,3  

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

221,7 -47,2 -31,5 -23  

 

V horizontální analýze výkazu zisku a ztráty, která se nachází v tabulkách 6. a 7. můžeme 

vidět, že výsledek hospodaření za účetní období se v roce 2010 zvedl o 882tis. Kč 

(1050%). Celkové tržby, zobrazené v Tab. 8., sice klesly o 26,6% (19 305 tis. Kč), ale 

klesaly i náklady podniku. Například výkonová spotřeba klesla o 20,3% (9 706 tis. Kč), 

osobní náklady klesly o 13,2%, náklady na prodané zboží klesly o 5008 tis. Kč. V dalším 

roce se již tržby zvyšovaly (8,8%) hlavně díky nárůstu výkonů o 3513 tis Kč (6,7%). 

Bohužel stagnace výkonové spotřeby a pokles ostatních provozních nákladů o 64,8% (1 

478 tis Kč) nestačil a VH za běžnou činnost klesl o 45,3% (438 tis. Kč). V následujícím 

roce opět narůstají tržby, tentokrát o 7,3%, zase díky výkonům které v podniku tvoří 

převážnou většinu tržeb, ty nyní stoupají o 7,8% (4 362 tis. Kč), ale výkonová spotřeba 

stoupá o 8,8% a ostatní provozní náklady stoupají o 46,4 %. Osobní náklady, které klesly 

o 12,3% to nezachrání a VH za běžnou činnost opět klesá tentokrát o 44,5%. V posledním 

roce tržby klesly o 7,5% na celkovou hodnotu 57 311 tis Kč za pokles jsou zodpovědné 

především výkony a to jejich pokles o 6,7%. Náklady klesají také a provozní výsledek 

hospodaření stoupá, ale finanční výsledek hospodaření klesl o 33,3% a VH za účetní 

období opět klesá téměř o polovinu (43,3%). 

 

Tab. 8. Celkové tržby v tis. Kč (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

Celkové tržby 
2009 2010 2011 2012 2013 

72408 53103 57753 61966 57311 
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Graf 1. Celkové tržby (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

3.2 Vertikální analýza 

Ukáže nám, jaký podíl mají jednotlivé položky rozvahy proti celkovým aktivům nebo 

pasivům. 

3.2.1 Vertikální analýza aktiv 

V následující tabulce vidíme procentní podíly jednotlivých položek aktiv, tedy vertikální 

analýzu aktiv za období 2009-2013. 
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Vertikální analýza aktiv v % 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 43,5 42,9 40,7 39,7 40,5 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,6 0,4 0,2 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 42,9 42,5 40,5 39,7 40,5 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 55,7 56,7 59,0 60,1 59,3 

Zásoby 18,7 19,8 19,9 18,8 16,6 

Dlouhodobé pohledávky 1,6 1,6 1,5 6,1 5,3 

Krátkodobé pohledávky 34,7 34,8 36,8 34,3 33,4 

Krátkodobý finanční majetek 0,6 0,4 0,9 0,9 3,9 

Časové rozlišení 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 
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Tab. 9. Vertikální analýza aktiv v % (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Z Tab. 9. jsem zjistil, že v roce 2009 z celkových aktiv zabírá 42,5% dlouhodobý majetek, 

který tvoří převážně, stejně jako v dalších letech, dlouhodobý hmotný majetek se 42,9% 

a pouhými 0,6% dlouhodobý nehmotný majetek. Dlouhodobý finanční majetek firma ani 

v jednom sledovaném roce nevlastní. Oběžná aktiva zabírají nadpoloviční většinu 

(55,7%), přičemž hlavními složkami jsou zásoby (18,7%) a krátkodobé pohledávky 

(34,7%). Dlouhodobé pohledávky zabírají pouze 1,6% a krátkodobé pohledávky 0,6%. 

Časové rozlišení zaujímá 0,8%. Další roh se vyvíjí vcelku podobně. Poměr celkových 

aktiv stoup na 56,7 %, když vzal 0,6 % dlouhodobému majetku a 0,4% časovému 

rozlišení. Může za to navýšení poměru zásob na 19,8%. V roce 2011 pokračuje mírný 

růst poměru na 59%. Zapříčiněno je to snížení dlouhodobého majetku na 40,7% a nárůst 

krátkodobých pohledávek na 36,8%. Následující rok oběžná aktiva stoupají na 60,1% a 

dlouhodobý majetek klesl na 39,7%, zapříčinil to růst dlouhodobých pohledávek na 6,1%. 

v posledním roce se mírně zvedá poměr dlouhodobý majetek opět přes 40% hranici a 

oběžná aktiva klesají na 59,3%. Poměry v oběžných aktivech se měnily díky růstu 

krátkodobého finančního majetku na 3,9%. Časové rozlišení už zabírá pouhých 0,2%. 

 

3.2.2 Vertikální analýza pasiv 

V následující tabulce vidíme procentní podíly jednotlivých položek pasiv tedy vertikální 

analýzu pasiv za období 2009-2013. 

 

Tab. 10. Vertikální analýza pasiv v % (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Vertikální analýza pasiv v % 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál    58,9 62,0 65,8 63,6 62,0 

Základní kapitál    4,7 4,9 5,1 4,9 4,8 

Výsledek hospodaření minulých let  53,4 55,6 59,4 57,7 56,4 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 

0,1 0,9 0,5 0,3 0,2 

Cizí zdroje    41,1 38,0 34,2 36,4 38,0 

Rezervy 7,6 2,7 0,0 0,0 0,0 

Dlouhodobé závazky 2,9 4,7 4,1 7,4 9,9 

Krátkodobé závazky 11,4 11,1 9,7 8,8 9,3 
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Bankovní úvěry a výpomoci   19,3 19,5 20,4 20,3 18,8 

Časové rozlišení         0 0 0 0 0 
 

Z Tab. 10. vidíme, že vlastní kapitál má v podniku po všech 5 měřených let převahu. 

V roce 2009 měl vlastní kapitál podíl 58,9% ku 41,1% cizích zdrojů, časové rozlišení 

pasiv, jak jsem již zmínil v analýze horizontální, je u pasiv nulové. Vlastní kapitál se 

skládá především z výsledku hospodaření minulých let, který zabírá 53,4% a základní 

kapitál po všech 5 let kolísá kolem 5%. Cizí zdroje so složené z největší části bankovními 

úvěry a výpomocemi (19,3%). Další složení je: krátkodobé závazy (11,4%), rezervy 

(7,6%) a dlouhodobé závazky (2,9%). V dalším roce vlastní kapitál roste na 62%. 

Způsobeno je to především poklesem rezerv na 2,7% a navýšením VH minulých let na 

55,6%. Rok 2011 přinesl znovu zvýšení vlastního kapitálu tentokrát na 65,8%. VH 

minulých let zvýšil poměr na 59,4% , rezervy klesly na nulu, krátkodobé závazky klesly 

na 9,7% a bankovní úvěry a výpomoci zaznamenaly mírný poměrový růst na 20,4%. 

Následující rok vlastní kapitál mírně ztrácí a dostává se na 63,6%. Důvodem je z velké 

části vzestup dlouhodobých závazků na 7,4%. a pokles VH minulých let na 57,7%. 

V posledním roce opět mírně snížil svou dominanci vlastní kapitál, tentokrát na 62% a 

zase se o to zasloužil další nárůst dlouhodobých závazků. Mírně stouply i krátkodobé 

závazky (9,3%) a bankovní úvěry a výpomoci lehce poklesly (18,8%). 

 

3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

U analýzy rozdílových ukazatelů jsem vybral ten, podle mého názoru nejdůležitější a 

nejpoužívanější: čistý pracovní kapitál. 

3.3.1 Čistý pracovní kapitál 

V níže vyobrazené tabulce je vypočítaný čistý pracovní kapitál v tis. Kč za období 2009 

– 2013. 

Tab. 11. ČPK v tis. Kč (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

ČPK v tis. Kč 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva 59394 58207 57639 61033 61908 

Krátkodobá cizí pasiva 32112 31394 29354 23723 24497 

ČPK 27282 26813 28285 37310 37411 
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Čistý pracovní kapitál zobrazený v Tab. 11. je jeden z ukazatelů u kterých se pozastavují 

investoři, protože nám ukazuje, jak dokážeme pokrýt krátkodobé cizí pasiva svým 

oběžným majetkem. V roce 2009 dosahuje dobrých hodnot (27 282 Kč) a krátkodobá 

pasiva by pokryl téměř ještě jednou. V dalších letech oběžná aktiva stoupají a krátkodobá 

pasiva klesají, což vede logicky ke zvyšování ČPK, který je v roce 2012 a 2013 už 

dokonce 1,5 větší než krátkodobá cizí pasiva, proto se později zaměříme na otázku, jestli 

není objem oběžných aktiv příliš vysoký nebo objem krátkodobých závazků zbytečně 

nízký. 

3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

V analýze poměrových ukazatelů jsem si vybral ty nejpoužívanější a v teoretické části 

popsané, tedy ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity.  

3.4.1 Ukazatele rentability 

Další tabulka obsahuje ukazatele rentability společnosti včetně grafického znázornění. 

Tab. 12.  Ukazatele rentability v % (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Ukazatele rentability v % 

Rok 2009 2010 2011 2012   2013 

ROI 0,50 1,69 0,93 0,56 0,42 

ROA 0,35 1,17 0,65 0,43 0,32 

ROS 0,12 1,82 0,91 0,47 0,29 

ROE 0,13 1,52 0,82 0,45 0,26 

 

Graf 2. Rentabilita (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování)  
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Když se podíváme na dosažené výsledky rentabilit, zjistíme, že nejsou vůbec dobré. 

V roce 2009 jsou výsledky rentabilit přímo mizerné a pohybují se od 0,13 do 0,5%. 

Dalším rokem se rentability dočkaly mírného zlepšení a pohybovaly se kolem 1,5%, ale 

v dalších letech opět klesají a nedostávají se přes 1%, co hůř, v posledních dvou letech se 

nedostávají ani přes 0,5%. Důsledkem těchto výsledků je především nízký výsledek 

hospodaření, který je v poměru majetku firmy velice nízký a bude to jeden z hlavních 

problémů, co budu v návrzích na zlepšení finančního zdraví firmy řešit. 

3.4.2 Ukazatele aktivity 

V ukazatelích aktivity představím spočítané obraty celkových aktiv, stálých aktiv a zásob, 

a poté doby obratu zásob, splatnosti pohledávek a krátkodobých závazků. 

 

Tab. 13. Ukazatele aktivity (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Ukazatele aktivity 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv 0,68 0,52 0,59 0,61 0,55 

Obrat stálých aktiv 1,56 1,20 1,45 1,54 1,36 

Obrat zásob 3,63 2,61 2,97 3,25 3,31 
 

Obrat stálých aktiv v pěti měřených letech kolísá kolem hodnot 0,52 až 0,68, což není 

moc dobré a znamená to, že podnik obrátí přes rok maximálně 68% svého majetku. Může 

to být způsobeno zbytečně velkým majetkem společnosti a také špatným prodejem. Obrat 

stálých aktiv je vyšší, protože je vynechán ze jmenovatele dlouhodobý majetek, ale 

hodnoty 1,20 – 1,56 nejsou nijak růžové a dalo by se na nich zapracovat. A doba obratu 

zásob nám kolísá od 2,61 do 3,63, což znamená, že zásoby se za rok protočí plus mínus 

3x. 

 

Tab. 14. Ukazatele aktivity ve dnech (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

Ukazatele aktivity ve dnech 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Doba obratu zásob 99,2 137,8 121,1 110,7 108,8 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 184,2 242,7 223,7 202,4 219,2 

Doba obratu krátkodobých závazků 60,2 77,2 58,9 51,8 60,7 
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Podobný ukazatel jako minulý, ale tentokrát vyjádřen ve dnech je doba obratu zásob. Ta 

se v roce 2009 pohybuje pod hranicí 100 dnů, v roce 2010 stoupá především díky poklesu 

tržeb na 137,8 dní a následující roky už klesá až k 108,8 dnům. Nyní se dostáváme k době 

obratu krátkodobých pohledávek, které se pohybují v českém stavebnictví podle Tab. 1 

z teoretické části okolo 80 dní. Když se podíváme na zkoumanou společnost, vidíme 

hrozivá čísla a ty se pohybují od 184,2 až po 242,7 dní. To je velmi dlouhá doba, kterou 

by měl podnik řešit, navíc když je velká propast proti době obratu krátkodobých závazků. 

Ta se pohybuje mezi 51,8 – 77,2 dny. Tady podnik dle mého názoru výrazně ztrácí a bude 

to další věc, kterou se budu zabývat v návrzích na zlepšení.  

3.4.3 Ukazatele zadluženosti 

Tab. 15. Ukazatele zadluženosti v % (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Ukazatele zadluženosti v % 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 41,15 0,38 0,34 0,36 0,38 

Koeficient samofinancování 58,85 0,62 0,66 0,64 0,62 

 

Graf 3. Struktura kapitálu (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

 Ukazatele celkové zadluženosti a samofinancování, které jsou vidět v Tab. 15. se 

navzájem doplňují a spolu nám ukážou složení kapitálu. Jak můžeme vidět, podnik 

financuje svůj majetek mírnější metodou. Ukazatel zadluženosti vypovídá, že v roce 2009 

41,15 38 34 36 38

58,85 62 66 64 62

2009 2010 2011 2012 2013

Struktura Kapitálu v letech 2009 - 2013

Celková zadluženost K. samofinancování
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byl podíl cizího kapitálu jen 41,15% a v dalších letech ještě klesal a dostal se v roce 2013 

na 38%. Koeficient samofinancování logicky roste, když ukazatel zadluženosti klesá. 

Jeho největší podíl můžeme vidět v roce 2011, kdy se dostal až na hodnotu 66%, poté 

podnik získal menší množství dlouhodobých cizích prostředků, proto koeficient mírně 

poklesl na konečných 62%. 

 

Tab. 16. Úrokové krytí (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Úrokové krytí 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Úrokové krytí 0,17 0,70 0,35 0,22 0,17 

 

Jak můžeme pozorovat v Tab. 16., tak ukazatele úrokového krytí dosahuje velmi špatných 

hodnot. V roce 2009 pouze 0,17, v dalším roce mírné zlepšení na 0,70, ale zase postupně 

padá zase k 0,17 v roce 2013. Jak jsme si řekli, dosažené hodnoty by měly dosahovat 

alespoň 3 a v našem případě se tomu zdaleka neblížíme. Znamená to, že firma zaplatí více 

na úrocích než je její VH, v některých letech je to pětinásobek, což není vůbec dobré. 

3.4.4 Ukazatele likvidity 

Dále je vypracovaná tabulka s hodnotami likvidit za období 2009 – 2013 a následně je 

vyobrazená graficky. 

 

Tab. 17. Ukazatele likvidity (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Ukazatele likvidity 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 4,9 5,1 6,1 6,8 6,4 

Pohotová likvidita 3,3 3,3 4,0 4,7 4,6 

Okamžitá likvidita 0,06 0,04 0,09 0,11 0,43 
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Graf 4. Ukazatele likvidity (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

Podle Tab. 17. běžná likvidita v roce 2009 dosahuje hodnoty 4,9 a podle pana Sedláčka 

by měla postačit běžná likvidita o něco větší, než 1,5. Vidíme tedy, že naše hodnota je až 

3x větší což podle mého názoru není dobré a oběžná aktiva podniku by se daly snížit. Je 

to však i proto, že podnik volí mírnější financovaní, proto je objem krátkodobých závazku 

menší. V dalších letech běžná likvidita ještě stoupá a to až k hranici 6,4. Je to způsobeno 

především poklesem krátkodobých závazků.  

Doporučené hodnoty pohotové likvidity se pohybují podle pana Sedláčka nad hranicí 

jedné a my můžeme vidět, že v roce 2009 je pohotová likvidita 3,3 a to je opět velké číslo. 

Je to způsobeno velkým objemem krátkodobých pohledávek. V dalším roce pohotová 

likvidita stagnuje a poté roste, až k hodnotě 4,6. Opět hlavně díky sníženi krátkodobých 

závazků. 

Okamžitá likvidita by se měla podle pana Sedláčka dosahovat hodnot alespoň 0,2. 

V prvních čtyřech letech se to bohužel nedaří, v roce 2009 dosahuje hodnoty 0,06. 

V dalším roce dokonce ještě klesla na 0,04, ale v dalších letech už stoupá na 0,09 a 0,11. 

V posledním roce (2013) okamžitá likvidita dosahuje hodnoty 0,43 a to už je dobré. Je to 

způsobeno především zvýšením krátkodobého finančního majetku o 3 169 tis. Kč. 
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3.5 Analýza soustav ukazatelů 

Zde si ukážeme 2 bankrotní modely a to Altmanův index a index IN05. 

3.5.1 Altmanův index 

Zde představím jednu z nejslavnějších soustav ukazatelů a to Altmanův index. Jeho 

hodnoty jsou spočítány v tabulce a následně graficky vyobrazeny společně s horní a 

spodní hranicí šedé zóny. 

 

Tab. 18.  Altmanův index (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Altmanův index Váha 2009 2010 2011 2012 2013 

X₁ 0,717 0,443 0,456 0,493 0,513 0,500 

X₂ 0,847 0,534 0,556 0,594 0,577 0,564 

X₃ 3,107 0,004 0,012 0,007 0,004 0,003 

X₄ 0,42 1,754 1,762 1,926 1,746 1,632 

X₅ 0,998 0,679 0,517 0,591 0,610 0,549 

Výsledná hodnota   2,195 2,089 2,276 2,212 2,080 

 

Graf 5. Altmanův index (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

 

U Altmanova indexu po všech pět měřených let hodnoty kolísají nad hranicí 2. Konkrétně 

to je od 2,08 po 2,276. Tyto hodnoty patří do intervalu šedé zóny podle pana Sedláčka 

(1,2 – 2,9) a blíží se spíše horní hranici, což je důležité a podnik by se měl snažit z této 
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zóny co nejrychleji dostat. Špatné výsledky má zde především rentabilita celkových aktiv, 

které se v tomto indexu přikládá největší váha. Naopak dobře si vede poměr vlastního 

kapitálu s kapitálem cizím. 

3.5.2 Index IN05 

Stejným způsobem jako Altmanův index jsem vyobrazil a popsal index IN05. 

Tab. 19.  Index IN05 (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

IN05 Váha 2009 2010 2011 2012 2013 

X₁ 0,13 2,430 2,635 2,926 2,746 2,632 

X₂ 0,04 0,250 1,151 0,564 0,338 0,264 

X₃ 3,97 0,004 0,012 0,007 0,004 0,003 

X₄ 0,21 0,679 0,517 0,591 0,610 0,549 

X₅ 0,09 1,850 1,854 1,964 2,573 2,527 

Výsledná hodnota   0,649 0,710 0,730 0,747 0,708 
 

Graf 6. Index IN05 (Zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

 

U indexu IN05 jsou výsledky poznatelně horší a podnik se nachází v situaci, kdy podniku 

hrozí bankrot. Hodnoty se pohybují od 0,649 do 0,747 a to by se mělo zlepšit, neboť šedá 

zóna se nachází nad hranicí 0,9 a bylo by dobré dostat se nad hranici 1,6, kde by se podnik 

podle paní Růčkové už nemusel obávat bankrotu a tvořil by hodnotu. Nyní hodnotu 

netvoří a dle mého názoru hodnotu ztrácí. Problémem je zase především rentabilita 

celkových aktiv, která má v tomto indexu největší koeficient a její hodnoty jsou mizerné. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2009 2010 2011 2012 2013

Index IN05

Index IN05 výsledná hodnota spodní hranice šedé zóny horní hranice šedé zóny



52 

 

3.6  Shrnutí finanční analýzy 

Horizontální analýza prozradila, že celková aktiva společnosti, které kolísají okolo 

100 000 tis. Kč, v prvních 2 letech klesala, převážně díky poklesu dlouhodobého 

hmotného majetku, ale také krátkodobých pohledávek a zásob. V následujících dvou 

letech 2 letech už rostla a to hlavně díky nárůstu dlouhodobých pohledávek v roce 2012 

o 4 728 tis. Kč a nárůstu krátkodobých finančních prostředků v roce 2013. Analýza pasiv 

v prvních dvou meziročních změnách poklesla především díky vyčerpání rezerv a poklesu 

krátkodobých závazků. Růst v následujících dvou letech zapříčinil růst dlouhodobých 

závazků. U horizontální analýzy nám v první meziroční změně klesly tržby o 26,6% a to 

díky propadu tržeb za prodej zboží a výkonů, ale v dalších letech už tržby vzrostly a 

kolísaly kolem 60 000 tis. Kč. Bohužel náklady dostihly výnosy a po všechny roky je 

výsledek hospodaření sice v plusových hodnotách, ale velmi nízký. 

Z vertikální analýzy vyplývá, že rozložení aktiv je rozloženo přibližně v poměru 60:40 a 

výrazně se ani jeden rok nemění, kdy se oběžná aktiva se pohybují kolem 60% a 

dlouhodobý majetek kolem 40%. V dlouhodobém majetku je hlavní položkou 

dlouhodobý hmotný majetek a u oběžných aktiv jsou hlavní položkou pohledávky (okolo 

35%) a další jsou zásoby (okolo 20%). V posledních dvou letech se zvýšily dlouhodobé 

pohledávky, proto poměr zásob a krátkodobých pohledávek mírně poklesl. Ve vertikální 

analýze pasiv si držel vlastní kapitál kromě prvního roku (58,9%) přes 62%. Podíl na tom 

měl stabilně 5% základní kapitál a výsledek hospodaření z minulých let, který se kromě 

prvního roku pohyboval nad 55%. 

Čistý pracovní kapitál dosáhl velkých hodnot už v prvním měřeném roce a to 27 282 tis 

Kč a v dalších letech stoupá až přes 37 000 tis. Kč. Je tedy schopen velice dobře hradit 

své krátkodobé závazky, ale dle mého názoru by postačil nižší ČPK a korigovalo by se 

množství krátkodobých pohledávek a zásob. 

Výsledky rentabilit jsou alarmující, pohybují se pod hranicí 0,5%, tedy kromě roku 2010 

kdy přesáhly 1,5% a v roce 2011 už mířily opět dolů a pohybovaly se kolem 0,8%.   

I banky dokáží zhodnotit investice s daleko menším rizikem a lepší rentabilitou, proto by 

společnost měla dosahovat lepších výsledků a pokusit se o vyšší zhodnocení svých 

aktivit, aby její podnikání mělo ekonomický smysl. 

U obratu celkových aktiv se dostáváme přibližně na hodnotu 0,6, která nám zobrazuje, 

jaké množství aktiv společnost za rok obrátil. Je to jen okolo 60% a na tom by měla 



53 

 

společnost zapracovat, buď zvýšením prodejů, nebo snížením aktiv. Podobný případ se 

týká obratu stálých aktiv (obrat okolo 1,4) a obrat zásob (okolo 3). Pokud se povede 

společnosti tyto ukazatele zvýšit, pomůžou jí zlepšit současný stav. Doba obratu 

krátkodobých pohledávek je hrozivá a pohybuje se nad hranicí 200 dní. Je to způsobeno 

především 2. platební neschopností, když investor stavby zadržuje platby, které má 

vyplatit aplikačním firmám, které odebírají materiál od této společnosti. Tady vzniká 

propast mezi touto dobou obratu pohledávek a dobou obratu krátkodobých závazků, které 

společnost vyplácí průměrně po 60ti dnech. Společnost tímto ztrácí možnost tento kapitál 

zhodnocovat a přichází o zisk. 

Zadluženost společnosti je mírná a pohybuje se pod 40%. Díky tomu není společnost tak 

náchylná k ztrátě solventnosti, jak tomu bývá u většiny více zadlužených firem, ale na 

druhou stranu nevyužívá naplno výhody daňového štítu a tedy levnějšího cizího kapitálu. 

Úrokové krytí je dalším slabým ukazatelem společnosti, ostatně jako všechny, ve kterých 

figuruje výsledek hospodaření za běžné účetní období nebo před zdaněním, který jak jsem 

již několikrát zmínil, je velmi nízký. 

Ukazatele běžné likvidity převyšují doporučenou hodnotu a stoupá od 4,9 až k 6,4. 

Pohotová likvidita je na tom stejně a pohybuje se od 3,3 do 4,6. Viníkem bych označil 

převážně krátkodobé pohledávky, jejich objem je příliš vysoký.  A podle výsledků doby 

obratu pohledávek je pochybná i jejich likvidita, proto to bude jedna z hlavních problémů 

v návrzích na zlepšení, který budu řešit. Okamžitá likvidita se v prvních 4 letech 

nacházela v problémech, ale v posledním roce došlo k výraznému zlepšení a dostala se 

do optimální hodnoty. 

U dvou počítaných bankrotních modelů si firma nevedla dobře. U Altmanova indexu ještě 

nebyly výsledky tak špatné a pohybovaly se mírně pod horní hranicí šedé zóny, konkrétně 

okolo hodnoty 2,2. U indexu IN05, ale zaznamenala už velmi špatné výsledky a 

pohybovala se pod hranicí šedé zóny a firma se nachází v reálném ohrožení bankrotu, 

proto je nutné tuto situaci urychleně řešit. 
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4 NÁVRHY OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ FINANČNÍHO 

ZDRAVÍ 

 

V návrzích na zlepšení finančního zdraví firmy nejdříve specifikuji hlavní problémy 

společnosti, pro které se pokusím navrhnout ta nejlepší možná řešení.  

Hlavní problémy: 

 dlouhá doba obratu krátkodobých pohledávek 

 nízký výsledek hospodaření běžného účetního období 

 dlouhá doba obratu zásob 

 nízké obraty (tržby) společnosti a stagnace rozvoje obchodních aktivit 

 nedostatečné prodejní síť, omezené povědomí o značce a nekvalitní webové 

stránky 

 

Doba obratu krátkodobých pohledávek je pro společnost kritická, proto je nezbytné 

nalézt opatření, které bude stávající situaci řešit. Společnost vstupuje do období, kdy se 

platební kázeň v oboru stavebnictví stabilizuje a pohybuje se okolo 80ti dnů splatnosti. 

Většina dlouhodobých dlužníků společnosti zkrachovala a stávající zákazníci společnosti 

jsou zdravé silné firmy, které jsou schopny dodržovat níže navržené smluvní podmínky.  

Společnost má přibližně 60 stálých odběratelů, z nichž je 20 klíčových, kteří tvoří 80% 

obratu. Jedná se tedy v současnosti o VIP zákazníky s dlouhodobými vztahy, kterým 

společnost nabízí kvalitní výrobky za konkurence schopné ceny. Tato vyjednávací pozice 

umožňuje společnosti zavedení následujících opatření. 

Společnost bude požadovat platbu předem u zahraničních partnerů, u nových zákazníků 

a u firem, u kterých již řešila soudní vymáhání pohledávek. V případě velkých zakázek, 

je možné jednat o specifických platebních podmínkách, např. zákazník dostane možnost 

zaplatit zálohu a na zbytek částky mu bude vystavena faktura. Výše zálohy bude 

předmětem dohody mezi smluvními partnery. 

U stávajících zákazníků bude společnost vyžadovat dobu splatnosti faktur od 30ti do 60ti 

dnů. Zohledňovat se bude především roční obrat dané firmy a platební kázeň za předchozí 

období. Pokud faktura nebude uhrazena do data splatnosti, bude uplatněn následující 

postup, do doby než zákazník pohledávku uhradí. Nejprve budou odesílány upomínky, 
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první po 7 dnech, druhá po 14 dnech, třetí po 30 dnech, a to formou předžalobní 

upomínky, ve které bude uvedeno, že pokud dlužník neuhradí pohledávku, bude 

pohledávka vymáhaná soudní cestou. Pokud dlužník ani po 45 dnech nezaplatí 

pohledávku, bude podána žaloba. 

Dalším navrhovaným systémem na snížení objemu pohledávek může být faktoring. Je to 

služba faktoringové společnosti, která za poplatek (za administrativní přibližně 1,5% 

z nominální hodnoty plus jejich úrokovou sazbu) odkoupí pohledávku od společnosti a 

společnost tak na vyplacení pohledávky nečeká. Může se využít regresní faktoring, kde 

faktoringová firma nenese riziko platební neschopnosti či nevůle odběratele nebo 

bezregresní, kde toto riziko nese. Tímto způsobem může společnost urychlit inkasa 

pohledávek, zlepšit cash flow a vytvořit nové zdroje financování. Nevýhodou faktoringu 

jsou náklady na jeho realizaci a způsob úhrady odkoupených pohledávek. Většinou 

faktoringové společnosti uhradí do 2 dnů 80% hodnoty odkoupené pohledávky, 

zbývajících 20% uhradí po přijetí platby od odběratele. Při předpokládaném odkupu 

pohledávek v hodnotě 10 000 tis. Kč ročně bude otevřené saldo okolo 3 000 tis Kč a 

měsíční náklady by se pohybovaly kolem cca 30 tis. Kč měsíčně. 

 

Výsledek hospodaření za běžné účetní období, tedy schopnost vytvářet zisk je u firmy 

minimální. Zde vidím hlavní problém, jelikož firma, která dlouhodobě nevytváří zisk, 

pozbývá důvod své existence. Takže navrhnu, jakým způsobem tento nepříznivý ukazatel 

podniku vylepšit. Jako první by se měla firma zaměřit na snižování nákladů výkonové 

spotřeby a osobních nákladů, které jsou příliš vysoké. Mezi základní opatření ve 

snižování nákladů by mělo patřit prověření všech dodavatelů vstupních surovin, které se 

přímo podílejí na kalkulaci ceny výrobků a pokud jsou příliš vysoké, tak ovlivňují 

negativně prostor pro tvorbu zisku.  Konkurence dodavatelů je v dnešní době veliká, takže 

firma vypíše tendry na nové dodavatele všech vstupních materiálů, služeb a energii, a 

bude jednat o výhodnějších cenách a dodacích podmínkách, prodloužení doby splatnosti, 

tak aby dosáhla jejich optimalizace. Dále upraví hodnocení zaměstnanců, kterým se sníží 

základní plat a prémiová složka mzdy bude vázaná k měsíčnímu obratu firmy, tak aby 

každý zaměstnanec byl motivován na jeho navýšení a efektivně byly motivování 

především klíčoví zaměstnanci.  Celková optimalizace nákladů firmy nesmí však ohrozit 



56 

 

narušení fungování firmy, aby tím nebyly ohroženy životně důležité procesy, které přináší 

výkony a ekonomický prospěch. 

 

Dlouhá doba obratu zásob nabízí další možnost k návrhu opatření, kdy by se stav zásob 

měl redukovat na optimální objem, při kterém bude zefektivněn proces od nákupu 

vstupních surovin, přes výrobu až po prodej. Stanovením minimálního množství 

jednotlivých výrobků na skladě se uvolní nadbytečné množství k prodeji a sklad se bude 

držet na stanoveném minimu, a tak se docílí zlepšení řízení zásob. Toto opatření zajistí 

výrazné snížení zásob a uvolní vázané peněžní prostředky. 

 

Nízké obraty (tržby) společnosti a stagnace rozvoje obchodních aktivit navrhuji řešit 

využitím dotačních programů z fondů EU. Vstupem ČR do EU se podnikům otevřely 

nové možnosti pro čerpání dotací. Financování z těchto dotačních programů se dělí podle 

účelu, ale obvykle se pohybuje kolem 50% úhrady plánované investice projektu a 

zbývající část investice hradí firma z vlastních zdrojů. V rámci získání dotace musí firma 

dodržet stanovené podmínky dotačního projektu, opak jeho proplacení se vylučuje. Pro 

úspěšné zpracování žádosti vznikly na trhu firmy, které se zabývají poradenstvím při 

jejich zpracování. V rámci složitosti celého procesu doporučuji využít jejich služby. 

Jako jednu z prvních možností navrhuji využití dotačního programu na nákup nových 

aplikačních návěsů, kde je v současné době již naplněna výrobní kapacita a nákup nových 

strojů umožní realizovat neuspokojenou poptávku a tím navýšit obrat firmy. 

Další možnost využití dotačního programu se nabízí financování investic v rámci 

vybavení stávající zkušební laboratoře testovacími přístroji, které zajistí povinné testy 

jakosti z vlastních zdrojů a nebude nutné využívat služeb externích laboratoří, tím firma 

sníží náklady za kontrolu jakosti. 

Jako třetí možnost se nabízí vzdělávání a školení zaměstnanců a to opět za podpory těchto 

dotačních programů, čímž dojde k navýšení odbornosti a profesní kvalifikace obchodního 

týmu.  Silný obchodní tým navyšuje prodeje a posiluje konkurenceschopnost společnosti 

a tím docílíme potencionálního navýšení obratu. 

Financování těchto projektů v rámci dotačních programů vyžaduje investici ve výši 50% 

nákladů, kterou navrhuji částečně získat snížením zásob a aplikací již zmíněného systému 

k vymáhání pohledávek, případně prodejem nepotřebného dlouhodobého majetku firmy. 
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Zbývající část investice navrhuji pokrýt úvěrem na spolufinancování projektů EU ve 

spolupráci s vybranou bankou. Tímto způsobem by bylo možné nastartovat oživení a 

rozvoj firmy společně s navýšením obratu a vyššího ziku v dalších letech. 

 

Nedostatečná prodejní síť, omezené povědomí o značce a nekvalitní webové stránky 

v této oblasti navrhuji společnosti aktivně se zaměřit na posílení a rozšíření své obchodní 

sítě. V rámci expanze na zahraniční trhy, kde si již společnost ověřila konkurence 

schopnost svých výrobků, by mělo být jejím hlavním cílem získání nových zákazníků a 

obsazení nových teritorií. V této aktivitě může společnost využít služeb agentury 

CzechTrade.  Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací založenou 

Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou 

spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. CzechTrade nabízí exportérům 

informační a asistenční služby, při vyhledávání nových obchodních partnerů, včetně 

jejich prezentace na zahraničních veletrzích. Nejvýznamnější přidanou hodnotou 

spolupráce s CzechTrade jsou odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti jejich 

zahraničních zástupců, kteří působí ve více než 40 zemích na pěti kontinentech. Svojí 

působností pokrývá Evropu od Skandinávie po Balkán, Východní Evropu a státy SNS, 

významná africká a asijská teritoria, Kanadu, USA, Latinskou Ameriku, Austrálii a Nový 

Zéland.  

V rámci mého posledního doporučení bych věnoval pozornost inovaci webových stránek 

společnosti, který působí chaoticky, špatně se vyhledávají technické informace a 

cizojazyčné verze nejsou i několik let aktualizované. Tuto skutečnost vidím v době 

internetu jako zásadní chybu, jelikož pokud se vcítím do pozice zákazníka, tak první věc, 

kterou udělám při rozhodování o nákupu nového výrobku, tak se podívám na webové 

stránky. Zde bych navrhoval vytvořit jeden korporátní web, který by prezentoval a 

posiloval značku MFC MORFICO. Dvě základní a odlišné skupiny výrobků společnosti, 

což jsou suché cementové směsi MFC a dřevocementové tvárnice IZOBLOK, bych 

prezentoval na dvou samostatných produktových webech, tak aby jejich dohledatelnost a 

čitelnost byla co nejjednodušší pro hledajícího potencionálního zákazníka. Na těchto 

produktových webech bych navrhoval vytvoření objednávkové formuláře, tak aby se 

způsob objednání výrobků zákazníkovi přiblížil a zjednodušil. K novým webovým 
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stránkách bych navrhoval nastartovat PPC kampaně současně i pravidelný e-mail 

marketing, což by mělo posílit povědomí o značce a komunikaci se zákazníky. 
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ZÁVĚR 

Cílem mojí bakalářské práce bylo na základě finanční analýzy co nejlépe a 

nejkomplexněji zhodnotit finanční zdraví firmy MFC - MORFICO s.r.o. za použití 

klasických metod. Dále identifikovat slabé stránky společnosti a poté přijít s návrhy na 

zlepšení dané situace, které budou pro společnost nejvýhodnější a dopomůžou 

k růstu hodnoty společnosti pro vlastníka. 

První část bakalářské práce se zabývá základními informacemi o zkoumané stavební 

firmě. Také se zajímá o charakteristiku, historii firmy, výrobky firmy (především vyrábí 

čerstvé tekuté potěry a stavební stěnové díly), organizační strukturou a nakonec SWOT 

analýzou. 

Druhá část této práce se zaobírá teoretickými východisky a jsou zde popsány možnosti 

finanční analýzy.  Začíná popsáním zdrojů, které finanční analýza vyžaduje, dále jsou 

uvedeni uživatelé finanční analýzy a na konec metody, které se využívají. Tyto informace 

jsem čerpal z knižních zdrojů, které se touto problematikou zabývají. 

V třetí části jsem informace z teoretických východisek aplikoval na firmu MFC - 

MORFICO s.r.o. v letech 2009 – 2013. Spočítal jsem základní finanční ukazatele, které 

jsem následně interpretoval. V závěru této části jsem zhodnotil finanční situaci, která není 

nikterak růžová, ale vzhledem k dlouhodobé historii, stálé klientele a kvalitním 

výrobkům, věřím, že když firma přijme potřebné návrhy na zlepšení, muže se situace 

v budoucnu výrazně zlepšit. 

V poslední části jsem sepsal návrhy, které povedou k zlepšení finanční situace a 

společnosti můžou pomoci pro lepší budoucnost. Jednalo se o systém vymáhání 

pohledávek, snižování nákladů, řízení zásob a investice za pomocí fondů EU, dále pak 

rozšíření obchodní sítě, posílení značky a tvorbu nových webových stránek.  
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PŘÍLOHA 1. Rozvaha společnosti MFC - MORFICO s.r.o. v tis. Kč za roky 2009 - 

2013  

označ. Aktiva řad. 
Rok 

      

a b c 2009 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM 1 106680 102742 97660 101 561 104 403 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek                                    3 46384 44100 39777 40280 42246 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                           4 631 421 210 0 0 

B. I.     1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0 0 

3. Software 7 631 421 210 0 0 

4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 0 

5. Goodwill  9 0 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0 0 0 0 0 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             13 45753 43679 39567 40280 42246 

B. II.    1. Pozemky 14 1750 1750 1750 1750 1750 

2. Stavby 15 30289 29484 28679 27874 27069 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 12933 9747 8187 9865 11806 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 0 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 32 32 32 32 32 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 749 2666 919 759 1289 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 0 0 0 0 300 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  
22 0 0 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                             23 0 0 0 0 0 

B. III.  1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 0 0 0 0 0 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 0 0 0 0 0 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0 0 

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 27 0 0 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0 0 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva                                31 59394 58207 57639 61033 61908 

C.  I. Zásoby                                                   32 19954 20326 19421 19049 17315 

C.  I.1. Materiál 33 2234 2800 3536 3045 3473 

2. Nedokončená výroba a polotovary 34 11133 11986 10356 10235 8570 

3. Výrobky 35 6431 5457 5448 5645 5096 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 0 0 0 0 0 
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5. Zboží 37 156 83 81 124 176 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0 0 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                  39 1714 1619 1469 6197 5577 

C.  II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 1714 1619 1469 1349 1251 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 0 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 43 0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0 0 

6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 0 

7. Jiné pohledávky 46 0 0 0 4848 4326 

8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0 0 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                48 37048 35801 35892 34834 34894 

C.  III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 16370 16134 15490 17078 18585 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 14706 15126 16319 16843 15395 

3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 0 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 52 0 0 0 0 0 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0 0 

6. Stát - daňové pohledávky 54 126 305 50 543 371 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 1651 1066 664 224 464 

8. Dohadné účty aktivní 56 30 0 0 132 19 

9. Jiné pohledávky 57 4165 3170 3369 14 60 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                     58 678 461 857 953 4122 

C.  IV.  1. Peníze 59 28 173 170 153 72 

2. Účty v bankách 60 650 288 687 800 4050 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 0 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 0 

D.  I. Časové rozlišení                                    63 902 435 244 248 249 

D.  I.    1. Náklady příštích období 64 902 435 244 248 249 

2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0 0 

3. Příjmy příštích období 66 0 0 0 0 0 

  Kontrolní číslo 999 425818 410533 390396 405 996 417 363 

 

označ. Pasiva řad. 
Rok 

      

a b c 2009 2010 2011 2012 2013 

  PASIVA CELKEM 67 106680 102742 97660 101561 104403 

A. Vlastní kapitál                             68 62785 63751 64280 64573 64738 

A.  I. Základní kapitál                                        69 5000 5000 5000 5000 5000 

A.  I.       1. Základní kapitál 70 5000 5000 5000 5000 5000 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0 0 0 0 

3. Změny základního kapitálu  72 0 0 0 0 0 
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A.  II. Kapitálové fondy                                    73 195 195 195 195 195 

A.  II.      1. Emisní ážio 74 0 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 75 195 195 195 195 195 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  76 0 0 0 0 0 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 77 0 0 0 0 0 

A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku                                                 78 500 500 500 500 500 

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79 500 500 500 500 500 

2. Statutární a ostatní fondy 80 0 0 0 0 0 

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                   81 57006 57090 58057 58585 58877 

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 82 57006 57090 58057 58585 58877 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 83 0 0 0 0 0 

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 84 84 966 528 293 166 

B. Cizí zdroje                                85 43895 38991 33380 36988 39665 

B.  I. Rezervy                                                86 8100 2800 0 0 0 

B.  I.       1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 8100 2800 0 0 0 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 88 0 0 0 0 0 

3. Rezerva na daň z příjmů 89 0 0 0 0 0 

4. Ostatní rezervy 90 0 0 0 0 0 

B.  II. Dlouhodobé závazky                            91 3067 4797 4026 7469 10338 

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 92 0 0 0 0 0 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 93 0 0 0 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 94 0 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 95 0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 0 0 0 0 0 

6. Vydané dluhopisy 97 0 0 0 0 0 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 98 0 0 0 0 0 

8. Dohadné účty pasivní 99 0 0 0 0 0 

9. Jiné závazky 100 0 1747 1213 4709 7409 

10. Odložený daňový závazek 101 3067 3050 2813 2760 2929 

B.  III. Krátkodobé závazky                                 102 12112 11394 9454 8923 9658 

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztahů 103 5343 5588 6985 7161 6939 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 106 37 37 37 36 36 

5. Závazky k zaměstnancům 107 719 661 635 603 564 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 108 411 380 388 354 332 

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 742 248 252 64 482 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 3276 3257 42 95 959 

9. Vydané dluhopisy 111 0 0 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní 112 1552 1111 764 516 319 

11. Jiné závazky 113 32 112 351 94 27 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                      114 20616 20000 19900 20596 19669 
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B.  IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 616 0 0 5000 4830 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 20000 20000 19900 14800 14839 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 0 796 0 

C.  I. Časové rozlišení                                         118 0 0 0 0 0 

C.  I.       
1. 

  Výdaje příštích období 
119 0 0 0 0 0 

2. Výnosy příštích období 120 0 0 0 0 0 

  kontrolní číslo 999 426636 410002 390112 405951 417446 

 

 

PŘÍLOHA 2. Výkaz zisku a ztráty MFC - MORFICO s.r.o. v tis. Kč za roky 2009 – 

2013 

označ
. TEXT 

č.ř
. Rok 

           

a b c 2009 2010 2011 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží 1 8330 90 499 74 723 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 5095 87 319 54 702 

+ Obchodní marže                                                                        3 3235 3 180 20 21 

II. Výkony                                                                            4 
6399

0 

5263

4 

5614

7 

6050

9 

5646

0 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 
6361

3 

5246

9 

5633

3 

5582

8 

5657

7 

     2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 377 165 -186 4402 -1320 

     3. Aktivace 7 0 0 0 279 1203 

B. Výkonová spotřeba                                                              8 
4783

6 

3813

0 

3802

4 

4138

3 

3745

8 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 
3443

9 

2722

8 

2863

0 

3348

0 

3061

6 

B. 2. Služby 10 
1339

7 

1090

2 9394 7903 6842 

    + Přidaná hodnota                                                               11 
1938

9 

1450

7 

1830

3 

1914

6 

1902

3 

C. Osobní náklady                                                        12 
1582

3 

1374

2 

1491

9 

1308

0 

1225

2 

C. 1. Mzdové náklady 13 
1197

9 

1033

1 

1117

0 9754 9114 

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 0 0 

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 3764 3322 3659 3299 3071 

C. 4. Sociální náklady 16 80 89 90 27 67 

D. Daně a poplatky 17 514 531 614 490 552 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 4064 4201 4362 3942 4483 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          19 88 379 1107 1383 128 

III.  1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 0 517 1000 0 
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III.  2 Tržby z prodeje materiálu 21 88 379 590 383 128 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu       22 68 268 381 999 28 

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 3 775 0 

F. 2 Prodaný materiál 24 68 268 378 224 28 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 25 -3834 -7555 -2577 -128 -251 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 1421 292 419 291 236 

H. Ostatní provozní náklady 27 2934 2282 804 1177 888 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 30 1329 1709 1326 1260 1435 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 31 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 32 0 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 33 0 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 34 0 0 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti     35 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 36 667 669 670 722 705 

N. Nákladové úroky 37 1495 1045 1126 1286 1269 

XI. Ostatní finanční výnosy 38 437 97 59 160 68 

O. Ostatní finanční náklady 39 564 227 294 421 604 

XII. Převod finančních výnosů 40 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 41 0 0 0 0 0 

     * Finanční výsledek hospodaření 42 -955 -506 -691 -825 -1100 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                   43 290 237 107 142 169 

Q. 1.  - splatná 44 180 254 344 195 0 

Q. 2.  - odložená 45 110 -17 -237 -53 169 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                46 84 966 528 293 166 

XIII. Mimořádné výnosy 47 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 48 0 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                 49 0 0 0 0 0 

S. 1.  - splatná 50 0 0 0 0 0 

S. 2.  - odložená 51 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření                                           52 0 0 0 0 0 

T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-

) 53 0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            54 84 966 528 293 166 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       55 374 1203 635 435 335 
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