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Abstrakt 

Bakalá�ská práce analyzuje finan�ní situaci vybrané spole�nosti. V teoretické �ásti 

práce jsou charakterizovány použité ukazatele a také popsány a vysv�tleny metody 

finan�ní analýzy. V praktické �ásti jsou tyto metody aplikovány na spole�nost a na 

základ� jejich výsledk� jsou vypracovány záv�ry a doporu�eny návrhy na zlepšení. 

Využití t�chto návrh� by m�lo vést k lepší finan�ní situaci spole�nosti a zvýšit její 

finan�ní stabilitu. 

  

Abstract 

The bachelor thesis analyses the financial situation in a selected company. The 

theoretical part characterises the determinants used in the analysis. Furthermore, it 

describes and explains methods of financial analysis. The practical part applies the 

methods to the selected company. It draws conclusions and proposes ways of 

improvement on the basis of the results obtained by the analysis. The implementation of 

the proposals should lead to the improvement of the company’s financial situation as 

well as increase its financial stability. 
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ÚVOD 

Kvalitní �ízení finan�ní a obchodní situace spole�nosti je nezbytnou sou�ástí pro její 

úsp�šné fungování. K tomu, aby spole�nost byla schopna kvalitního �ízení a 

rozhodování, musí mít dostate�né informace a podklady. T�chto informací je možné 

dosáhnout pomocí finan�ní analýzy.  

Pomocí finan�ní analýzy lze vid�t zm�ny, které v jednotlivých oblastech spole�nosti 

prob�hly. Na základ� t�chto zm�n lze v �ase hodnotit kvality i nedostatky spole�nosti a 

zahrnout vlivy p�sobící na její vnit�ní i vn�jší okolí. Tyto informace jsou d�ležité nejen 

pro vrcholové vedení spole�nosti a její vlastníky, ale také pro banky, jakožto 

poskytovatele finan�ních prost�edk� pro rozvoj a fungování spole�nosti.  

Finan�ní analýza by m�la být sou�ástí každé spole�nosti pro reálné hodnocení její 

situace a zamezení p�ípadného ohrožení spole�nosti. Spole�nost, která se �ídí 

dlouhodob� pomocí výsledk� finan�ní analýzy je více stabilní a je velmi dob�e schopná 

plánovat další postup a vývoj do budoucna.  

Bakalá�ská práce je zam��ena na vypracování finan�ní analýzy a zhodnocení finan�ní 

situace spole�nosti ELISABET PHARMACON spol. s r. o. od roku 2009 do roku 2014. 

Spole�nost byla založena v roce 2001 a zam��uje se na výrobu zdravotnických 

prost�edk� in vitro a p�sobí také jako distributor laboratorního materiálu.

V�asné a správné zhodnocení finan�ní situace spole�nosti vede k odhalení rizik a 

problém� a tím dává prostor pro jejich nápravu. Pokud se spole�nost �ídí výsledky 

finan�ní analýzy, zpravidla dosahuje vyšší stability a dlouhodobého p�sobení na trhu. 

V sou�asné dob� velké konkurence na trhu je rychlost napravování nedostatk�

spole�nosti otázkou jejího úsp�chu �i zániku. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

V bakalá�ské práci bude hodnocena finan�ní situace spole�nosti na základ� finan�ní 

analýzy. Finan�ní analýza je velmi d�ležitou sou�ástí každé spole�nosti. �asto se však 

v praxi lze setkat s tím, že malé a st�ední spole�nosti opomíjí tuto skute�nost a nejsou 

schopni správn� odhadnout finan�ní situaci spole�nosti. V d�sledku toho se pak �asto 

potýkají s finan�ními problémy a v n�kterých p�ípadech dochází k zániku spole�nosti. 

Správné využití výsledk� finan�ní analýzy by m�lo této situaci zabránit a zlepšit 

celkovou situaci podniku pomocí vhodných návrh�. 

Cílem bakalá�ské práce je zhodnotit finan�ní situaci spole�nosti, odhalit p�ípadné 

nedostatky a navrhnout možnosti na jejich zlepšení. Tato zlepšení by m�la pomoci 

spole�nosti efektivn�ji využívat prost�edky, posílit její slabé stránky a snížit hrozby pro 

spole�nost na minimum. Zárove	 by také m�la p�inést spole�nosti vyšší zisk a lepší 

konkurenceschopnost. 

Pro dosažení tohoto cíle bude práce rozd�lena do díl�ích �ástí. První �ást práce bude 

�ást teoretická, která bude obsahovat popis jednotlivých použitých metod a ukazatel�

finan�ní analýzy. Druhou �ástí bude �ást praktická, ve které bude zpracována analýza 

vnit�ního a vn�jšího okolí spole�nosti a samotná finan�ní analýza spole�nosti. Poslední 

�ást bude �ástí návrhovou, ve které budou navrženy možnosti ke zlepšení zjišt�ných 

nedostatk� a rizik ve spole�nosti.  

Finan�ní analýza bude provedena na základ� vybraných postup� a metod. P�i výpo�tech 

se bude vycházet z ú�etních výkaz� za roky 2009 až 2014. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Ekonomické prost�edí se neustále m�ní a vyvíjí. Tyto zm�ny také doléhají na 

spole�nosti, které jsou nedílnou sou�ástí tohoto prost�edí. Aby spole�nost mohla být 

úsp�šná, je nezbytné, aby se provád�l rozbor finan�ní situace spole�nosti (5). 

2.1 Analýza vn�jšího prost�edí spole�nosti 

Pro úsp�ch spole�nosti musí její strategie odpovídat jejímu okolí. Lepších výsledk� lze 

dosáhnout pouze za p�edpokladu, že se strategie nese v souladu s okolím. Je nezbytné 

znát prost�edí, ve kterém se nachází a faktory, které mají na spole�nost vliv. Toho lze 

dosáhnout d�sledným analyzováním a zkoumáním spole�nosti. Pak je mnohem snazší 

zacílit na �innosti, které jí p�inášejí konkuren�ní výhodu (9). 

Metod vn�jší analýzy je mnoho. Vždy je pot�eba vybírat metody s ohledem na jejich 

ú�el. V této �ásti bude blíže popsána SLEPTE analýza a Porter�v model p�ti sil. 

2.1.1 SLEPTE analýza 

Tato analýza slouží ke strategické analýze faktor� vn�jšího prost�edí p�sobících na 

spole�nost. Analyzujeme jí budoucí hrozby �í p�íležitosti vn�jšího prost�edí, kde hlavní 

faktory jsou: 

- sociální, 

- legislativní, 

- ekonomické, 

- politické, 

- technologické, 

- ekologické (7). 

Sociální faktory 

Zm�ny v sociálním prost�edí mohou ovliv	ovat zm�nu poptávky a ochotu jedinc�

pracovat (9). 
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Sociálními faktory jsou: 

- demografické charakteristiky, 

- charakteristiky trhu práce z makroekonomického hlediska, 

- sociáln�-kulturní ohledy, 

- dostupnost pracovní síly (7). 

Legislativní faktory 

Tyto faktory se vážou k právnímu prost�edí spole�nosti, které je závislé na vlivech 

legislativy (7). 

Hlavními �initeli legislativních faktor� jsou: 

- zákony a vyhlášky, 

- regulace importu a exportu, 

- státní regulace, 

- ochrana životního prost�edí (9). 

Ekonomické faktory 

Jedná se o p�sobení a vliv ekonomiky jak místní, tak národní, ale i sv�tové (7). 

Mezi ekonomické faktory pat�í: 

- hodnocení makroekonomické situace (míra inflace, úrokové sazby, m�nová 

stabilita, stav sm�nného kurzu, stav hrubého domácího produktu apod.),

- p�ístup k finan�ním zdroj�m (náklady na p�j�ky, dostupnost úv�r� apod.), 

- da	ové faktory (vývoj da	ových sazeb a cla, da	ové zatížení apod.) (7). 

Politické faktory 

Politické faktory se odvíjí od sou�asné vládní politiky a od intervencí vlády do 

ekonomiky. Vláda má vliv na mnoho oblastí, které jsou d�ležité pro podnikání (7). 

Mezi politické faktory je zahrnuto: 

- politická stabilita (forma vlády, politická strana u moci, existence a vliv 

politických osobností apod.), 
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- politický postoj v��i podpo�e podnikání, 

- externí vztahy (nestabilita v zemi, konflikty v zahrani�í apod.), 

- politický vliv r�zných skupin (7). 

Technologické faktory 

Technologické faktory jsou významné zejména pro konkurenceschopnost. Spole�nost je 

nucena neustále analyzovat nové možnosti, aby neza�ala zaostávat za ostatními (9). 

Technologické faktory ovliv	uje: 

- podpora výzkumu od vlády, 

- nové vynálezy a postupy, 

- rychlost rozší�ení nových technologií (7). 

Ekologické faktory 

Ekologie je v sou�asné dob� vnímána jako velmi d�ležitá a je na ni kladen velký d�raz. 

Státy se stávají �leny r�zných organizací, v rámci kterých se zavazují dodržovat r�zná 

pravidla, opat�ení a normy k ochran� životního prost�edí (9). 

Ekologickými faktory jsou: 

- p�írodní a klimatické vlivy, 

- podpora využívání obnovitelných zdroj�, 

- ochrana ohrožených druh�, 

- ekologické zpracování odpad� (9). 

2.1.2 Porter�v model p�ti sil 

Porter�v model p�ti sil �íká, že by spole�nost m�la d�íve, než vstoupí na trh, analyzovat 

„p�t sil“, které vypovídají o atraktivit� daného oboru. Model vychází z p�edpokladu, že 

pozice spole�nosti je v ur�itém odv�tví ur�ována p�edevším p�ti �initeli, které jsou 

hlavní silou konkurence. Tento model se používá �asto pro analýzy oborového okolí 

spole�nosti (7). 
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Konkrétní p�tice sil je následující. 

1) Konkurence v odv�tví (rivalita) - odv�tví se stává mén� zajímavým v p�ípad�

velkých, silných konkurent�. Rivalita se také stup	uje v p�ípad� stagnace nebo 

zmenšování odv�tví. Dalším faktorem jsou vysoké fixní náklady a tlak na 

spole�nosti k napln�ní výrobní kapacity, a tím snížení ceny, což m�že vést 

k cenovým válkám. Je t�eba si odpov�d�t na otázku: „Jak lze zlepšit svou pozici 

v��i konkurent�m?“ (7) 

2) Potenciální nová konkurence - ohrožení novou konkurencí je závislé na 

vstupních bariérách do odv�tví. Nejzajímav�jší trh z hlediska ziskovosti je ten, 

který má vysoké vstupní bariéry a nízké výstupní. V takovém p�ípad� m�že 

málo spole�ností do odv�tví vstoupit a v p�ípad� problém� se odv�tví dá snadno 

opustit. Pokud jsou bariéry vstupní i výstupní vysoké, je vysoký potenciál 

ziskovosti, ale vysoké riziko nutnosti na trhu setrvat a bojovat o existenci 

v p�ípad� neúsp�chu spole�nosti. V p�ípad� nízkých bariér vstupu i výstupu je 

zisk zpravidla stálý a nízký. Nejhorší varianta je, když jsou vstupní bariéry nízké 

a pozd�ji se zhoršením podmínek je problematické odejít a dochází k nadvýrob�

a nedostate�ným výnos�m v odv�tví. Vzniká pot�eba odpov�d�t si na otázku: 

„Jak zvýšit bariéru vstupu?“ (7) 

3) Substituty - atraktivita odv�tví je nízká v p�ípad�, že existuje reálná hrozba 

nahrazení produktu produktem podobným. Substituty omezují potenciální zisk 

na trhu. Je pot�eba, aby se spole�nost zam��ila na sledování cen substitut�. 

V p�ípad�, že dojde ke snížení cen substitut�, m�žeme o�ekávat, že ceny i zisk 

na trhu klesnou. Otázka zní: „�ím snížit hrozbu substitut�?“ (7) 

4) Vyjednávací síla zákazník� - pokud mají zákazníci velkou moc na 

vyjednávání, trh není p�íliš atraktivní. V takovém p�ípad� se totiž zákazníci 

snaží snižovat cenu, cht�jí vyšší kvalitu a staví konkurenci proti sob�. Nejlepší 

ochranou proti takovým zákazník�m je jedine�ná nabídka, kterou neodmítnou. 

Otázka je: „Jak snížit vyjednávací sílu zákazník�?“ (7) 

5) Vyjednávací síla dodavatel� - odv�tví není p�íliš zajímavé za p�edpokladu, že 
dodavatelé mohou zvyšovat ceny, snižovat kvalitu a množství dodávek. Jejich 
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síla roste, zejména když poskytují výrobky jedine�né nebo jsou schopni se 
integrovat. Hledání odpov�di na otázku: „Jak snížit vyjednávací sílu 
dodavatel�?“ (7) 

2.2 Analýza vnit�ního prost�edí spole�nosti 

Pro analýzu vnit�ního prost�edí existuje velké množství metod výpo�tu. Jednou z nich je 

model McKinsley 7S. 

2.2.1 McKinsley 7S 

Tento model slouží k nalézání silných a slabých stránek spole�nosti p�ímo ve vybraných 

oblastech. Na jejich základ� mohou potom zástupci spole�nosti ur�ovat budoucí 

zám�ry. McKinsley 7S obsahuje následujících 7 vzájemn� závislých a provázaných 

faktor� (10). 

1) Strategie - ukazuje, jakými zp�soby spole�nost napl	uje své plány, kam má 

zam��it své síly a co je t�eba vykonat pro dosažení stanovených cíl� a udržení 

konkuren�ní výhody (10). 

2) Struktura – vymezuje hierarchické vztahy, zp�sob spolupráce, kontroly 

a sdílení informací. Zahrnuje také rozd�lení pravomocí, odpov�dností 

a kompetencí. Dále pak ur�uje zp�soby koordinace jednotlivých �inností 

ve spole�nosti (10). 

3) Systémy - prost�edky, které umož	ují správné fungování spole�nosti. Pat�í zde 

nap�íklad systémy informa�ní, dopravní, komunika�ní. Dále také systémy 

m��ení výkonnosti a odm�	ování a plánování využití zdroj� (10). 

4) Spolupracovníci - ur�uje specifické požadavky na druh lidí, které spole�nost 

pot�ebuje. Jedná se p�edevším o celkové p�edání know-how správným lidem. 

Pat�í zde také zp�soby náboru zam�stnanc� a jejich další vzd�lávání, postupy a 

rozvoj ve spole�nosti (10). 

5) Schopnosti - celkové schopnosti spole�nosti nejsou jen sou�tem schopností 

pracovník�, ale synergickým výstupem spole�né snahy. Jedná se o schopnosti 

spole�nosti, ve kterých vyniká a které d�lá nejlépe (10). 
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6) Styl - vyjad�uje styly vedení lidí ve spole�nosti, nap�. zp�sob vedení 

komunikace nad�ízených s pod�ízenými, zp�sob organizace jejich �asu apod. 

(10). 

7) Sdílené hodnoty - soubor princip�, norem chování �i jednání ve spole�nosti, 

který je �leny respektovaný a dodržovaný. Tento soubor hodnot organiza�ní 

kultury spole�nosti pomáhá v orientaci jak pracovník�m, tak i ostatním 

spolupracujícím subjekt�m (10). 

Obrázek �. 1: Model „7S faktor�“ spole�nosti McKinsey (Zdroj: https://managementmania.com)

2.3 Analýza SWOT 

Tato analýza je jedna z nej�ast�ji používaných analytických metod. SWOT je akronym 

jednotlivých anglických názv� strengths - silné stránky, weaknesses - slabé stránky, 

opportunities - p�íležitosti a threats - hrozby. Hodnotí tedy silné a slabé stránky 

spole�nosti a p�íležitosti a hrozby okolního prost�edí (7). 
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U analýzy SWOT je vždy t�eba stanovit ú�el, ke kterému budou získané výsledky 

použity. Její výsledky se mohou užít k více ú�el�m, nap�. k identifikování kritických 

oblastí, jako podklad pro formulování plán� a cíl�, podklad pro alternativní strategie 

apod (7). 

2.4 Finan�ní analýza 

Finan�ní analýza se používá k celkovému zhodnocení finan�ní situace spole�nosti. 

Prozrazuje ziskovost spole�nosti, vhodnou kapitálovou strukturu, efektivitu využívání 

aktiv, schopnost spole�nosti splácet své závazky a mnoho dalších skute�ností. Pomáhá 

manažer�m správn� rozhodovat o budoucím vývoji spole�nosti (8). 

Finan�ní analýza je d�ležitou sou�ástí finan�ního �ízení. Podává zp�tnou informaci o 

úsp�šnosti spole�nosti v pln�ní svých vizí a cíl�, ale také o negativních situacích, ke 

kterým došlo. Na základ� t�chto informací m�že do budoucna nedostatky upravovat a 

dál se efektivn�ji rozvíjet. Výsledky finan�ní analýzy slouží jak spole�nosti, tak i dalším 

spole�ník�m, kte�í jsou se spole�ností spjati (8). 

2.5 Metody finan�ní analýzy 

Pro výpo�et finan�ní analýzy vzniklo již mnoho metod, které je možné aplikovat na 

r�zné druhy spole�ností. P�i samotném výpo�tu je ovšem si t�eba uv�domit, že ne každý 

výpo�et je možné použít na každou spole�nost. Volba metody analýzy by m�la být 

vybírána dle následujících kritérií (5). 

- Ú�elnost - vybraná metoda musí odpovídat zadanému cíli. Finan�ní analýza 

se d�lá na zakázku a je t�eba si uv�domit co je jejím cílem (5). 

- Nákladnost - analýza si vyžaduje kvalifikované pracovníky a s nimi se vážou 

i finan�ní náklady. Náklady by m�ly být p�im��ené k návratnosti 

vynaložených financí na analýzu (5). 

- Spolehlivost - nelze ji zvýšit vyšším po�tem srovnávaných spole�ností, 

jelikož je jen málo spole�ností, které se dají srovnávat. Jde ji zvýšit vyšší 

kvalitou využitých dat. P�esné informace vedou ke správn�jším výsledk�m 

analýzy (5). 
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2.5.1 Soustavy ukazatel�

K posouzení celkové finan�ní situace spole�nosti se vytvá�í soustavy ukazatel�. 

Detailn�jší zobrazení situace spole�nosti umož	uje rostoucí po�et ukazatel� v souboru. 

Zárove	 také velký po�et ukazatel� zt�žuje orientaci a výsledné hodnocení spole�nosti. 

Z toho vyplývá, že existují jak modely založené na v�tším po�tu ukazatel�, tak i modely 

ústící do jednoho �ísla (6). 

Vytvá�ení soustav ukazatel� jde rozlišit do dvou skupin. 

1) Soustavy hierarchicky uspo�ádaných ukazatel� - typickým p�íkladem t�chto 

soustav jsou pyramidové soustavy. Jejich podstatou je rozklad na stále 

podrobn�jšího ukazatele, který je na vrcholu pyramidy. Tyto rozklady se �asto 

prezentují v grafické podob� (5). 

2) Ú�elové výb�ry ukazatel� - cílem je sestavit výb�ry ukazatel�, které by 

dostate�n� kvalitn� dokázaly diagnostikovat finan�ní zdraví spole�nosti, resp. 

p�edpov�d�t její krizový vývoj (6). 

�lení se podle ú�elu použití. 

- Bonitní modely - snaží se pomocí jednoho syntetického ukazatele vyjád�it 

finan�ní situaci spole�nosti (6). Kladou si za cíl stanovit, zda se spole�nost 

�adí mezi dobré, nebo špatné spole�nosti. Jde o srovnání spole�ností v rámci 

jednoho oboru podnikání. Mezi bonitní modely pat�í nap�íklad Kralick�v 

Quicktest, Tamariho model nebo Modifikovaný Quicktest (5). 

- Bankrotní modely - podle chování vybraných ukazatel� indikují p�ípadné 

ohrožení finan�ního zdraví spole�nosti (6). Mají informovat uživatele, zda je 

spole�nost v dohledné dob� ohrožena bankrotem. Vychází z p�edpokladu, že 

každá spole�nost, která je ohrožena bankrotem, vykazuje symptomy 

bankrotu už n�jaký �as p�ed bankrotem samotným, nap�. problémy s b�žnou 

likviditou, výší �istého pracovního kapitálu apod. Mezi bankrotní modely 

pat�í nap�íklad Altman�v model, Taffler�v model nebo model IN – Index 

d�v�ryhodnosti (5). 
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Altman�v model - je typickým p�íkladem souhrnného indexu hodnocení. Vychází 
z propo�t� index� celkového hodnocení. Výpo�et je stanoven jako sou�et hodnot p�ti 
b�žných pom�rových ukazatel�, jimž je p�i�azená r�zná váha (5). 

Zám�rem Altmanova modelu bylo jednoduše odlišit spole�nosti bankrotující od 
spole�ností s nízkou pravd�podobností bankrotu. K p�edpov�di použil Altman 
diskrimina�ní metodu. To je p�ímá statistická metoda, která spo�ívá v t�íd�ní 
pozorovaných objekt� do dvou nebo více definovaných skupin podle ur�itých 
charakteristik. Na základ� této metody je ur�ena váha jednotlivých ukazatel�
zahrnutých do tohoto modelu (5). 

Pro spole�nost neobchodovanou na burze má Altman�v index následující tvar: 

� � �������	 
 ������� 
 �������� 
 ������� 
 ��������, kde: 

X1 je pom�r �istého pracovního kapitálu a celkových aktiv, 

X2 je pom�r nerozd�leného zisku a celkových aktiv, 

X3 je pom�r EBIT a celkových aktiv, 

X4 je pom�r vlastního kapitálu a cizích zdroj�, 

X5 je pom�r tržeb a celkových aktiv (5). 

Je-li hodnota vypo�ítaného indexu vyšší než 2,9, situace spole�nosti je uspokojivá. 
Pokud jsou výsledky mezi 1,2 - 2,9, jedná se o tzv. šedou zónu, což znamená, že 
spole�nost nelze hodnotit jako úsp�šnou, ale ani jako neúsp�šnou. Hodnota pod 1,2 pak 
zna�í výrazné finan�ní problémy a tedy i pravd�podobnost bankrotu (5). 

Index IN05 - model zpracovaný za cílem vyhodnotit zdraví �eských spole�ností 
v �eském prost�edí. Model IN je vyjád�en rovnicí, v níž jsou za�azeny pom�rové 
ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Každý z t�chto ukazatel� má 
p�i�azenou váhu, která je váženým pr�m�rem hodnot tohoto ukazatele v odv�tví (5). 
Index IN05 byl vytvo�en jako poslední v �ad� (11). 

���� � ������	 
 ������ 
 ������� 
 ������� 
 �������� kde: 

X1 je pom�r celkových aktiv a cizího kapitálu, 

X2 je pom�r EBIT a nákladových úrok�, 

X3 je pom�r EBIT a celkových aktiv, 

X4 je pom�r celkových výnos� a celkových aktiv, 

X5 je pom�r ob�žných aktiv a krátkodobých závazk� a úv�r� (11). 
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Pokud je index v�tší než 1,6, tak m�žeme p�edpovídat uspokojivou finan�ní situaci. 
V p�ípad�, že je index mezi 0,9 a 1,6 tak se spole�nost nachází v tzv. šedé zón� neboli 
nevyhran�né finan�ní situaci. A je-li hodnota nižší než 0,9, je spole�nost ohrožena 
vážnými finan�ními problémy (11). 

U koeficientu X2 m�že vznikat problém s tím, že se nákladové úroky limitn� blíží nule. 
Z tohoto d�vodu auto�i �asto doporu�ují maximální hodnotu pro tento koeficient 9 (19). 

Kralick�v Quicktest - P. Kralicek vybral z jednotlivých skupin ukazatel� �ty�i. 
A podle hodnot jednotlivých ukazatel� p�id�luje spole�nosti body (3). �ty�i základní 
oblasti analýzy jsou stabilita, likvidita, rentabilita a hospodá�ský výsledek (6). 

Tento ukazatel charakterizuje dlouhodobou finan�ní stabilitu a samostatnost 
spole�nosti. �íká, do jaké míry je spole�nost schopna pokrýt své pot�eby vlastními 
zdroji. Velký podíl vlastních zdroj� není p�íliš efektivní, jelikož m�že být p�í�inou 
poklesu rentability vlastního kapitálu (6). 

������������ !���� ���"#�$ � �
"% ���$�& '��#%

��%&�"#� &��" 
�()*+

Další ukazatel vyjad�uje, za jak dlouhé �asové období je spole�nost schopna uhradit své 
závazky.  

,�- ��'%#���$�.%/0/�1�23 �
&4#�&�.�-5 
 .%�/0�.�-5�1#" 1&6
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Doba splácení dluhu z CF charakterizuje finan�ní stabilitu sledované spole�nosti 
a informuje o solventnosti spole�nosti (6). 

Cash flow v procentech tržeb a ukazatel ROA analyzují výnosovou situaci zkoumané 
spole�nosti (6). 

2 �0��%�7�"�8� � �
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Prvním ukazatelem z ukazatel� rentability je rentabilita tržeb m��ená cash flow. 
Rentabilita aktiv pak odráží celkovou výd�le�nou schopnost spole�nosti (3). 
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Tabulka �. 1: Hodnocení Kralickova Quicktestu (15)

Ukazatel Výborný (4) 
Velmi 

dobrý (3) 
Dobrý (2) 

�patný 
(1) 

Ohro�en 
insolvencí (0) 

Koef. samofinancování 0,3 a více 0,2 � 0,3 0,1 � 0,2 0 � 0,1 0 a mén�

Doba splácení dluhu 3 a mén� 3 - 5 5 - 12 12 - 30 30 a více 

CF v % 0,1 a více 0,08 � 0,1 0,05 � 0,08 0 � 0,05 0 a mén�

ROA 0,15 a více 0,12 � 0,15 0,08 � 0,12 0 � 0,08 0 a mén�

Hodnocení finan�ní stability: 

�� � �
����	 
������������� � �����
�������������

�
�����	

Hodnocení výnosové situace: 

�� � �
 ����!� � "#$

�
�����	

Hodnocení celkové situace: 

 � � �
�� � ��

�
�����	

Hodnocení 3 a více zna�í velmi dobrou spole�nost, hodnocení 1 a mén� spole�nost 

�patnou (15). 

2.5.2 Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele vyu�ívají údaj� z ú�etních výkaz�. Spole�n� se sledováním zm�n 

absolutních hodnot v �ase se �asto zji��ují také jejich procentní zm�ny. Uplatn�ní 

potom nacházíme v analýze vývojových trend� a v procentní analýze komponent (6). 

Analýza trend� (horizontální analýza) 

U horizontální analýzy se porovnávají polo�ky jednotlivých ú�etních výkaz� v �asové 

�ad�. K zaji�t�ní dostate�né vypovídací hodnoty této analýzy je zapot�ebí pou�ití 

dostate�ného mno�ství ú�etních údaj� (1).  

��
���%���&�'��� � ������%�����'(�)��������� * ������%�����+�����&�������������	�

!�,-'./���
0'(.)�10210��* 3+42561,��10210�

3+42561,��10210�
��77����	



23 

Procentní analýza (vertikální analýza) 

U vertikální analýzy se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tj. struktura 

aktiv a pasiv spole�nosti (6) a také položky výkazu zisku a ztráty na tržbách (13). Z této 

struktury lze vid�t složení hospodá�ských prost�edk� pro výrobu a z jakého kapitálu 

byly po�ízeny (6). 

�asto se tato analýza používá pro srovnání jednotlivých firem v oboru nebo 

s oborovými pr�m�ry (1). 

���������	�
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2.5.3 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele ozna�ované jako fondy finan�ních prost�edk� se používají 

k analýze a �ízení finan�ní situace spole�nosti. Fond je zde chápán jako shrnutí 

stavových ukazatel� vyjad�ujících aktiva nebo pasiva (11). 

�istý pracovní kapitál - nej�ast�ji používaný ukazatel, který se vypo�ítá jako rozdíl 

mezi celkovými ob�žnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Ty jsou vymezeny 

splatností od 3 m�síc� až po 1 rok. To umož�uje lépe odd�lit �ást finan�ních 

prost�edk�, které jsou ur�eny pro d�ív�jší úhradu dluh�, od �ásti, která je chápána jako 

finan�ní fond. Z manažerského hlediska p�edstavuje tento fond �ást dlouhodobého 

kapitálu vázaného v ob�žném majetku. Je to relativn� volný kapitál, který se používá 

k zajišt�ní bezproblémového chodu hospodá�ské �innosti (11). 

�PK z manažerského hlediska lze vyjád�it vztahem: 

� ! � ��"�
#����	�	� $ �%&������#�'�(���%��(
�������&���)��

Rozdíl mezi ob�žnými aktivy a krátkodobými dluhy má výrazný vliv na platební 

schopnost spole�nosti. Z p�evýšení krátkodobých aktiv nad krátkodobými závazky se dá 

usuzovat, že má spole�nost dostatek finan�ních prost�edk� ke krytí závazk�. �istý 

pracovní kapitál p�edstavuje finan�ní polštá�, který zabezpe�uje p�ežití spole�nosti i 
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v p�ípad� ne�ekané nep�íznivé situace, v d�sledku které by spole�nost musela vynaložit 

vysokou finan�ní �ástku (11). 

Zm�nu za ur�ité období vypo�ítáme: 

*� ! � � !�+� $�� !�,�, kde: 

P je stav na za�átku sledovaného období, 

K je stav na konci sledovaného období (11). 

Velikost �istého pracovního kapitálu dob�e indikuje platební schopnost spole�nosti. 

�ím vyšší je �istý pracovní kapitál, tím vyšší by m�la být schopnost spole�nosti platit 

své finan�ní závazky. Je-li ukazatel záporný, jedná se o tzv. nekrytý dluh (15). 

Pro zjišt�ní p�í�in zm�n �PK je pot�eba analyzovat cash flow. Pokud se sleduje �PK 

z pozice aktiv, pak p�ír�stky p�edstavují r�st krátkodobých aktiv v rozvaze a snížení 

položek krátkodobých závazk� spole�nosti (11). 

Ukazatelem bezpe�nosti spole�nosti jako obchodního partnera se dá ozna�it pom�r mezi 

relativní velikostí �PK a celkovými aktivy. Tento indikátor však m�že být zkreslen, 

není-li z�ejmé, co jednotlivé položky p�edstavují (11). 

P�i sledování �PK z pozice pasiv je možné zjistit, která položka rozvahy byla zdrojem 

finan�ního fondu a která vyvolala jeho spot�ebu. Zdrojem je myšlen r�st dlouhodobého 

kapitálu spole�nosti a zisku nebo pokles stálých aktiv. Užitím potom pokles na ú�tu 

dlouhodobého kapitálu, r�st stálých aktiv nebo vytvo�ení ztráty spole�nosti (11). 

�isté pohotové prost�edky - nazývané také jako pen�žní finan�ní fond. Pro sledování 

okamžité likvidity se používá �istý pen�žní fond, který je rozdílem mezi pohotovými 

pen�žními prost�edky a okamžit� splatnými závazky. Nejvyšší stupe� likvidity 

p�edstavuje fond, u kterého se zapo�ítává pouze hotovost a peníze na b�žných ú�tech. 

Mén� p�esn�jší verze pak zahrnuje i pen�žní ekvivalenty, jelikož jsou rychle sm�nitelné 

za peníze. Tento ukazatel je snadno manipulovatelný p�esunem plateb vzhledem 

k okamžiku zjiš�ování likvidity (11). 

�  � ��-������	
"�
���%���.	��� $ �������"������
��(&�(��������
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U �istých pohotových prost�edk�, podobn� jako u �istého pracovního kapitálu, vyšší 

hodnota pro spole�nost znamená lepší schopnost hradit své finan�ní závazky. V tomto 

p�ípad� je daleko vyšší likvidita (15). 

�istý pen�žní majetek - nazývaný také pen�žn�-pohledávkový finan�ní fond. 

P�edstavuje ur�itou st�ední cestu (12). P�i výpo�tu se vylu�ují z ob�žných aktiv zásoby i 

nelikvidní pohledávky. Od upravených aktiv se potom ode�tou krátkodobé závazky 

(11). 

� / � ���"�
&������ $ (&���� $ 
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Analýzu zm�ny likvidity je možné provést podobn� jako u �PK, s rozdílem, že p�i 

analýze z hlediska aktiv jsou zásoby vyjmuty z ob�žných aktiv a p�i analýze z hlediska 

pasiv musíme doplnit zdroje o snížení zásob a finan�ní fond rozší�it o zvýšení zásob 

(11). 

2.5.4 Pom�rové ukazatele 

Nej�ast�ji používaným rozborovým postupem k ú�etním výkaz�m z hlediska 

využitelnosti jsou pom�rová ukazatele. Analýza pom�rovými ukazateli vychází 

výhradn� z údaj� ze základních ú�etních výkaz�, které jsou ve�ejn� dostupné. 

Pom�rový ukazatel se vypo�ítá jako pom�r jedné nebo n�kolika ú�etních položek k jiné 

položce (5). 

Je možné vytvo�it celou �adu ukazatel�. Každá spole�nost si zpravidla vytvá�í pro 

interní ú�ely vlastní soubor hodnotících ukazatel�, který je pro ni zajímavý z hlediska 

ekonomické �innosti (5). 

Podle oblastí finan�ní analýzy pom�rové ukazatele obvykle d�líme na: 

- ukazatele rentability, 

- ukazatele aktivity, 

- ukazatele zadluženosti, 

- ukazatele likvidity, 

- provozní (výrobní) ukazatele (11). 
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Ukazatele rentability - pom�r mezi ziskem dosaženým podnikáním a výší zdroj�

spole�nosti, které byly použity k jeho docílení (11). 

ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

P�i dosazování �itatele a jmenovatele ukazatele je vhodné zvážit rozumný vztah mezi 

vstupujícími veli�inami (3). ROA je pom�rem zisku a celkových aktiv vloženého do 

podnikání bez ohledu na jejich p�vod (vlastní i cizí zdroje). Pro m��ení hrubé produk�ní 

síly aktiv p�ed ode�tením daní a nákladových úrok� se dosadí do �itatele EBIT, který 

zhruba odpovídá provoznímu zisku. Je vhodný k porovnávání spole�ností s rozdílnými 

da�ovými podmínkami a rozdílným podílem zadluženosti (11). 

P�i dosazení do �itatele �istého zisku zvýšeného o zdan�né úroky ukazatel pom��uje 

vložené prost�edky se ziskem i s úroky. Zahrnutí úrok� do náklad� vede ke snížení 

vykázaného zisku a tím i ke snížení dan� z p�íjmu. ROA ve zdan�né verzi se vypo�ítá 

vztahem: 

012 � �
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�ím vyšší hodnota ukazatele, tím vyšší hodnocení rentability spole�nosti (11). 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Tímto ukazatelem zjiš�ují vlastníci (akcioná�i, spole�níci a další investo�i), zda jejich 

kapitál p�ináší výnos a zda je efektivn� využíván vzhledem k velikosti investi�ního 

rizika. V �itateli se v�tšinou používá �istý zisk po zdan�ní, u jmenovatele je t�eba 

zvážit, který fond bude vhodné vypustit. Z investi�ního hlediska je d�ležité, aby ROE 

bylo vyšší než úroky z jiných investic (majetkové cenné papíry, obligace apod.). Je to 

pochopitelné v��i výši rizika, které investor podstupuje. Z tohoto d�vodu by cena 

vlastního kapitálu m�la být vyšší než cena cizího kapitálu. Když bude cena vlastního 

kapitálu nižší, investor se bude snažit investovat sv�j kapitál jinde, výnosn�jším 

zp�sobem. 
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Vyšší hodnota znamená vyšší zájem investor� mít finan�ní ú�ast ve spole�nosti (11). 



27 

ROS – ukazatel rentability tržeb 

Tento ukazatel charakterizuje zisk vztahující se k tržbám. Tržby ve jmenovateli jsou 

ohodnocením výkon� spole�nosti za ur�ité �asové období. Cenu výsledk� práce stanoví 

teprve až tržní uznání. Tržní úsp�šnost je podmín�na mnoha faktory, nejen skute�nou 

hodnotou výrobku �i služby, ale také cenovou politikou, marketingovou strategií, 

reklamou, módními vlivy apod. (11). 
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Do �itatele se dosazuje �istý zisk po zdan�ní. Pokud je brána v úvahu zisková p�irážka 

zahrnující zdroje pro úhradu dan� z p�íjm� právnických osob, je vhodn�jší použít zisk 

p�ed zdan�ním. P�i srovnávání r�zných spole�ností se dává p�ednost provoznímu zisku 

EBIT (11). 

Ukazatele aktivity – m��í, jak efektivn� spole�nost využívá svoje aktiva. Má-li jich 

více než pot�ebuje, má zbyte�né náklady, což snižuje zisk. Má-li jich mén�, vzdává se 

potenciálních podnikatelských p�íležitostí a p�ichází o výnosy (11). 

Obrat celkových aktiv – bývá ozna�ován také jako vázanost celkového vloženého 

kapitálu. Tento ukazatel vyjad�uje pom�r tržeb k celkovému vloženému kapitálu (5). 
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Udává po�et obrátek za daný �asový interval. V p�ípad�, že je intenzita využívání aktiv 

spole�nosti nižší než po�et obrátek celkových aktiv jako oborový pr�m�r, tržby by m�ly 

být zvýšeny (6). 

Obrat stálých aktiv - má význam p�i rozhodování o koupi dalšího produk�ního 

dlouhodobého majetku (11). Ukazatel vyjad�uje, jaká výše tržeb byla vyprodukována 

z jedné koruny celkového majetku spole�nosti (17). 
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Nižší hodnota ukazatele, než je oborový pr�m�r, zna�í, že by m�ly být zvýšeny výrobní 

kapacity a omezeny investice spole�nosti (11). 

Doba obratu zásob - udává pr�m�rný po�et dn� od po�ízení zásob až do jejich spot�eby 

�i prodeje. U zásob výrobk� a zboží je ukazatel také indikátorem likvidity. Definuje se 

jako pom�r pr�m�rného stavu zásob všeho druhu k pr�m�rným denním tržbám (11). 
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Rozhodující pro posouzení ukazatele je jeho �asový vývoj v porovnání s odv�tvím (8). 

Doba obratu pohledávek - je pom�r pr�m�rného stavu obchodních pohledávek 

k pr�m�rným denním tržbám na obchodní úv�r. Výsledek je po�et dn�, b�hem kterých 

je inkaso zadrženo v pohledávkách. Po tuto dobu musí spole�nost �ekat na vlastní 

inkaso pen�z od odb�ratel� (11). 
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Dobu obratu je vhodné srovnat s b�žnou platební podmínkou, za které spole�nost 

fakturuje své zboží. Je-li tato doba delší než b�žná doba splatnosti, pak obchodní 

partne�i neplatí své ú�ty v�as. Drží-li se tento trend delší dobu, spole�nost by m�la 

zavést opat�ení na urychlení inkasa svých pohledávek (6). 

Doba obratu závazk� - �íká, jak dlouho spole�nost odkládá platbu faktur svým 

dodavatel�m. Po�ítá se jako pom�r pr�m�rného stavu závazk� z obchodního styku 

k pr�m�rným denním tržbám na obchodní úv�r (11). 
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Doba obratu závazk� by m�la být delší než doba obratu pohledávek. Tento ukazatel je 

také užite�ný pro v��itele, kte�í z n�ho mohou vy�íst dodržování obchodní úv�rové 

politiky (5). 
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Ukazatele zadluženosti - vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování spole�nosti 

ukazují rozsah, v jakém spole�nost používá dluh� k financování. Zadlužení není vždy 

negativní. M�že p�isp�t cenové rentabilit� a zvýšit tržní hodnotu spole�nosti. Zvyšuje se 

však i riziko finan�ní nestability (11). 

Celková zadluženost - podíl celkového dluhu k celkovým aktiv�m. Vyšší podíl 

vlastního kapitálu zvyšuje finan�ní polštá� proti ztrátám v��itel� (11). 
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V p�ípad� vyšší hodnoty ukazatele než je oborový pr�m�r bude pro spole�nost obtížné 

získat dodate�né zdroje bez toho, aby zvýšila vlastní kapitál, protože se v��itelé zdržují 

s dalšími p�j�kami (6). 

Kvóta vlastního kapitálu - dopl�uje ukazatel celkové zadluženosti a vyjad�uje finan�ní 

nezávislost spole�nosti. Informuje o finan�ní struktu�e kapitálu (11).  
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Ukazatel udává, do jaké míry je spole�nost schopna pokrýt své pot�eby z vlastních 

zdroj�. Sou�et celkové zadluženosti a kvóty vlastního kapitálu by m�l být roven 1 (16). 

Koeficient zadluženosti - koeficient zadluženosti, na rozdíl od celkové zadluženosti, 

roste exponenciáln� až do nekone�na. Používá se obrácená hodnota tohoto ukazatele 

ozna�ovaná jako míra finan�ní samostatnosti spole�nosti (11). 
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Cizí kapitál by nem�l p�ekro�it jeden a p�l násobek hodnoty vlastního kapitálu. 

Optimální stav je nižší hodnota cizího kapitálu než vlastního (16). 

Úrokové krytí - kolikrát p�evyšuje zisk placené úroky. Zisk vyprodukovaný cizím 

kapitálem by m�l sta�it na pokrytí náklad� na vyp�j�ený kapitál. Pokud je ukazatel 

roven 1, znamená to, že na zaplacení úrok� je pot�eba celého zisku (11). 
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�ím je tento ukazatel vyšší, tím vyšší je úrove� finan�ní situace ve spole�nosti (16). 

Ukazatele likvidity - vyjad�ují schopnost spole�nosti dostát svým závazk�m. Likvidita 

je souhrn všech finan�ních prost�edk� spole�nosti, které jsou k dispozici pro úhradu 

jeho splatných závazk�. Solventnost1 potom p�edstavuje p�ipravenost hradit své dluhy, 

když nastane jejich splatnost (11). 

Ukazatele likvidity pom��ují prost�edky, kterými je možné platit s tím, co je nutné 

zaplatit. Nevýhodou ukazatel� je, že hodnotí likviditu podle finan�ního majetku, ale 

více závisí na budoucí mí�e cash flow (11). 

B�žná likvidita - kolikrát pokrývají ob�žná aktiva dlouhodobé závazky. Je závislá na 

struktu�e zásob a jejich správném oce�ování. U zásob m�že trvat pom�rn� dlouhou 

dobu, než projdou celým procesem zpracování. Spole�nost se snadno dostane do 

finan�ních problém�, když má nevhodnou strukturu aktiv (11). 

4"�
&��������� � �
��"�
&������

�%&��������(&�(��
������

Ukazatel znázor�uje budoucí solventnost spole�nosti a je posta�ující pro hodnotu vyšší 

než 1,5 (6).  

Pohotová likvidita - tento ukazatel vylu�uje z ob�žných aktiv zásoby a ponechává jen 

pen�žní prost�edky, krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky. Výrazn� nižší 

hodnota pohotové likvidity proti b�žné ukazuje nadm�rné množství zásob ve 

spole�nosti (11).  

 �-���&��������� � �
��"�
&������ $ (&����

�%&��������(&�(��
������

Pro zachování likvidity by hodnota ukazatele nem�la klesnout pod 1 (11). 

                                                 
1 Podmínkou solventnosti je, aby m�la spole�nost dostatek majetku v podob�, kterou m�že platit, tedy 
aby m�la dostate�nou likviditu (11). 
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Okamžitá likvidita - m��í schopnost spole�nosti platit práv� splatné dluhy. Do �itatele se 

dosazují peníze a jejich ekvivalenty (11).  
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P�i hodnot� ukazatele nejmén� 0,2 je zajišt�na likvidita (11). 

Provozní ukazatele - uplat�ují se ve vnit�ním �ízení. Pro management jsou d�ležitým 

nástrojem ke sledování a analyzování vývoje aktivity spole�nosti. Provozní ukazatele 

vychází z tokových veli�in, zejména pak z náklad�. Následkem �ízení je hospodárn�jší 

využití jednotlivých druh� náklad�. Tím dochází k dosažení vyššího kone�ného efektu 

(11). 

Mzdová produktivita - �íká, kolik výnos� p�ipadá na jednu korunu vyplacených mezd 

(11).  
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P�i trendové analýze by m�l mít ukazatel rostoucí tendenci (11). 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku - vyjad�uje množství výnos�
reprodukovaných jednou korunou vloženou v po�izovacích cenách do DHM (11).  
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Hodnota ukazatele by m�la být co nejvyšší (11). 

Nákladovost výnos� - zobrazuje zatížení výnos� spole�nosti celkovými náklady (11).  
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Hodnota ukazatele v �ase by m�la klesat (11).  
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3 ANALÝZA SOU�ASNÉHO STAVU 

Následující �ást je zam��ena na samotné zhodnocení spole�nosti z konkrétních výpo�t�, 

které navazují na p�edcházející �ást. Prvotn� je spole�nost p�edstavena a je d�kladn�

popsána aktuální situace spole�nosti a její vztah k okolí. Dále pak jsou provedeny 

jednotlivé výpo�ty ukazatel� a zpracována jejich interpretace a na jejich základ� jsou 

popsány návrhy na zlepšení finan�ního zdraví spole�nosti. 

3.1 P�edstavení spole�nosti 

Název spole�nosti:  ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. 

Sídlo spole�nosti:  nám�stí Svobody 87/18, Brno-m�sto, PS� 602 00 

Identifika�ní �íslo: 262 58 412 

Právní forma:  Spole�nost s ru�ením omezeným 

Základní kapitál: 400 000 K�

Datum zápisu:  15. srpna 2001 

Po�et zam�stnanc�: 18 ke dni 31. 12. 2014 

ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. je spole�nost založená v roce 2001 se sídlem 

v Brn�. Spole�nost je financována výhradn� �eským kapitálem. 

Spole�nost p�sobí na �eském i zahrani�ním trhu jako výrobce diagnostických 

zdravotnických prost�edk� in vitro pro diagnostiku, nap�íklad bakteriálních infekcí, 

respira�ních infekcí, sexuáln� p�enosných mo�ových infekcí aj. Dále pak p�sobí také 

jako dovozce, vývozce a distributor laboratorního materiálu a vybavení, laboratorních 

p�ístroj� a diagnostických test�, nap�íklad izolace DNA a RNA, DNA polymerázy, 

dezinfekce a další. 

Spole�nost se intenzivn� v�nuje vývoji produkt� ur�ených p�edevším pro DNA 

diagnostiku s cílem nabídky co nejvyšší kvality za co nejp�ijateln�jší cenu. Za tímto 

cílem rozvíjí spolupráci s n�kterými zahrani�ními spole�nostmi a také s výzkumnými a 

klinickými pracovišti. 
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3.2 Analýza okolí spole�nosti 

Aby bylo možné provést kvalitní finan�ní analýzu, je nezbytná podrobná interní i 

externí analýza spole�nosti. K této analýze a pochopení aktuální situace spole�nosti jsou 

použity metody SLEPTE analýza, Porter�v model p�ti sil, Kinsley 7S a SWOT analýza. 

Pomocí t�chto metod jsou odkryty slabé a silné stránky spole�nosti. 

3.2.1 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza prozrazuje ohrožení a p�íležitosti vn�jšího okolí z pohledu sociálního, 

legislativního, ekonomického, politického, technologického a ekologického.  

Sociální faktory 

Sociální faktory v dnešní dob� ovliv�ují každou spole�nost. Z demografického hlediska 

lze spat�ovat hrozby pro spole�nost ELISABETH PHARMACON ve stárnutí 

obyvatelstva a jeho úbytku. Jelikož je spole�nost provázána s medicínou, p�edevším 

laboratorními testy, je pot�eba zahrnout tento globální faktor. V�tšinový odb�r výroby 

spole�nosti je totiž užíván pro testy nemocí lidí ve v�ku 25 – 50 let. Zárove� je pro 

spole�nost p�íležitostí r�st po�tu obyvatel. V nejbližších letech je o�ekávaný úbytek 

po�tu obyvatel. Nár�st by pak mohl nastat v horizontu deseti let, kdy se o�ekává vlna 

siln�jších ro�ník�. 

Dalším rizikem spole�nosti je možný nedostatek pracovní síly na odborné pozice. 

V tomto ohledu však spole�nost p�edchází problém�m spojených s nedostatkem 

odborného personálu spoluprací s Masarykovou univerzitou, p�es niž se dostává 

k potenciálním zam�stnanc�m p�ímo p�i jejich vzd�lávání a otevírá si p�íležitost 

k možnému vychování konkrétních lidí p�ímo pro požadovanou oblast specializace. 

Finan�ní ohodnocení ve spole�nosti je mírn� podpr�m�rné ve srovnání s pr�m�rnou 

mzdou v �eské republice, která je 25 000 (14). I za t�chto podmínek spole�nost nemá 

problémy s fluktuací ani se získáváním zam�stnanc�. 

Spole�nost se nachází v centru Brna, tudíž je pro zam�stnance, bydlící p�ímo v centru 

m�sta, snadno dostupná. Mén� p�íznivá situace je potom pro zam�stnance dojížd�jící 

autem – obtíže s parkováním v centru m�sta. Stejn� tak není pozice zcela ideální pro 
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prodej díky špatným podmínkám s dopravou v centru. Z t�chto d�vod� spole�nost 

obstarává nové pracovní prostory. Nové umíst�ní bude p�ijateln�jší jak pro dopravu 

zam�stnanc�, tak i pro p�epravu zboží. 

Legislativní faktory 

Legislativní vliv se projevuje na spole�nosti velmi výrazn�. Legislativa a normy vytvá�í 

pro spole�nost velkou byrokratickou zát�ž. Také je zde tlak na p�ísnou regulaci ze 

strany státu. Spole�nost má zákonnou povinnost mít akreditaci a spl�ovat normy 

ISO 9001 a ISO 13485. Jsou stále vyšší požadavky na klinické studie a na dokumentaci 

návrh� a vývoje nových produkt�. Dále pak spole�nost musela znovu registrovat již 

d�íve registrované produkty, což vedlo ke zvýšené administrativní zát�ži v d�sledku 

novelizací zákonu o zdravotnických prost�edcích. V pr�b�hu p�ti let se p�edpokládá, že 

vstoupí v platnost na�ízení Evropské komise o zdravotnických prost�edcích, kde lze 

o�ekávat zmírn�ní požadavk�. P�esné podmínky prozatím nejsou definovány. 

Zp�ís�ování požadavk� znamená pro spole�nost zm�ny, které zvyšují náklady. 

Spole�nost se t�mto zm�nám p�izp�sobuje velmi dob�e a náklady na tyto zm�ny ji 

zásadn� neohrožují. 

Pro spole�nost m�la také zásadní význam zm�na v zákon� o DPH. Zdravotnické 

prost�edky byly p�vodn� ve snížené sazb�. Ovšem od 1. 1. 2013 byly zdravotnické 

prost�edky p�esunuty do vyšší sazby DPH a to na dvacet jedna procent. Spole�nost toto 

zvýšení v roce 2013 promítla do cen jen �áste�n� a ne v plné výši, což vedlo k tomu, že 

získala nové zákazníky a tržby spole�nosti vzrostly. 

Ekonomické faktory 

Spole�nost je ovliv�ována velmi významn� ve�ejnými financemi. V p�ípad� vyšší 

podpory státu ve výzkumu dochází k pozitivní situaci ve spole�nosti. Ve vlastním 

výzkumu si m�že dovolit vyšší investici, což p�ináší možnosti nových a efektivn�jších 

výrobk�. Od roku 2009 došlo k výraznému zlepšení státní podpory výzkumu. 

Spole�nost m�la v letech 2009 – 2014 t�i projekty na výzkum a vývoj a dva projekty na 

podporu exportu. Za všechny tyto jednorázové projekty získala spole�nost na dotacích 

p�ibližn� dva miliony korun ro�n�. 



35 

Zna�ný vliv mají také zm�ny kurzu m�ny, jelikož velké množství materiálu pot�ebného 

k výrob� spole�nost dováží ze zahrani�í a také �ást své produkce do zahrani�í vyváží. 

Proto náhlé skokové zm�ny v kurzech cizích m�n mohou mít neblahý vliv na 

konkurenceschopnost. Nap�íklad kurzová intervence �NB p�sobila pozitivn� na 

konkurenceschopnost spole�nosti jako exportéra. Díky oslabení m�ny se stávají 

produkty levn�jší. Naopak negativn� ovlivnilo ceny dováženého zboží, kterému vzrostla 

cena a spole�nost byla nucena zdražit. Výrobky jsou však natolik specifické, že je 

odb�ratelé nakupují v tém�� stejném rozsahu i po zdražení. Tyto výrobky mají �asto 

jediného výrobce na sv�t�, což znemož�uje nákup výrobk� od tuzemských výrobc�. 

Ve spole�nosti mírn� p�evládá export nad importem. Celkov� je tedy pro spole�nost 

oslabování m�ny spíše pozitivní. 

Politické faktory 

Z politického hlediska je spole�nost ovliv�ována aktuální formou vlády. V p�ípad�

pravicové vlády je styl �ízení liberáln�jší a regulace nebývá p�íliš vysoká. Ale na druhou 

stranu více šet�í v d�sledku snahy snížit státní deficit, což je negativní faktor. V p�ípad�

levicové vlády je regulace ze strany vlády vyšší. Levicová vláda vkládá více financí do 

rozvoje státu, ale zvyšuje státní deficit. Tím je oživena poptávka po produktech, které 

využívají výzkumné laborato�e. Mají více pen�z a mohou více nakupovat spot�ební 

materiál pro sv�j výzkum.  

V sou�asné dob� vláda sm��uje své výdaje více do mezd, sociálních dávek, r�stu penzí 

apod. Na zdravotnictví nebo v�du a výzkum nemá tato politika zásadní vliv z hlediska 

zvyšování tržních p�íležitostí.  

Dále pak lobbistické skupiny dosahují zm�n v legislativ�, nebo alespo� �áste�n�

ovliv�ují její tvorbu, nap�. Sdružení výrobc� zdravotnických prost�edk�, kte�í 

p�ipomínkují zákony p�i jejich vzniku. Role sdružení by m�la být pro výrobce pozitivní, 

v praxi však �asto toto poslání není napln�no. 

Vláda má hlavní vliv na dotace do výzkumu. Blíže popsáno výše v ekonomických 

faktorech. 
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Technologické faktory 

Spole�nost se zam��uje na hledání nových technologií pro vývoj souprav. Pat�í k nim 

nap�. sekvenování druhé generace (nová platforma analyzování DNA sekvencí). Tímto 

vzniká nový potenciál pro rozvoj a nový trh pro tuto metodu. 

Zárove� také spole�nost pravideln� investuje do nových p�ístroj�. Finan�ní podporou 

pro tyto investice jsou projekty financované z fond� EU pro zvýšení kapacity výzkumu 

a vývoje. Hodnota investic do nových p�ístroj� je p�ibližn� jeden a p�l milionu korun 

ro�n�. 

Ekologické faktory 

Ekologické faktory spole�nost nikterak výrazn� neovliv�ují. Spole�nost sice produkuje 

nebezpe�ný odpad, ale jen ve velmi omezeném množství. K likvidaci tohoto odpadu 

spole�nost využívá externích firem. Náklady na likvidaci t�chto odpad� se ve 

sledovaném období nezm�nily. 

3.2.2 Porter�v model p�ti sil 

Porter�v model p�ti sil je založen na p�edpokladu, že spole�nost by m�la analyzovat 

atraktivitu oboru pomocí p�ti sil p�ed vstupem na trh. 

Konkurence v odv�tví 

Dle informací ELISABETH PHARMACON došlo v odv�tví výroby DNA diagnostiky 

za rok 2014 k velkému nár�stu konkurent�. První na sv�t� a špi�kou na trhu je 

spole�nost ROCHE. Nejv�tšími v Brn� sídlícími spole�nostmi jsou ELISABETH 

PHARMACON (jeden z prvních výrobc� v �eské republice) a GeneProof. Ve 

sv�tovém m��ítku však pat�í k menším spole�nostem. Mezi t�mito spole�nosti dochází 

k cenovým válkám, které vedou k výraznému snižování cen.  

ELISABETH PHARMACON ve srovnání s GeneProof nemá p�íliš rozdílný sortiment 

co do výroby. Z referencí od zákazník� však má lepší dodatkové služby než 

konkurence, nap�. dodání objednávky do t�í dn�. Tím získává spokojené zákazníky. 

Díky rozsáhlému a náro�nému výzkumu jsou fixní náklady spole�nosti vysoké. Co 

ovšem spole�nost zna�n� zvýhod�uje v��i konkurenci je udržování stálé kvality a 
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vysoká úrove� servisu, který poskytuje. Zákazníci se �asto od pokus� s konkuren�ními 

soupravami vrací zp�t. 

Potenciální nová konkurence 

Nov� vstupující spole�nosti do odv�tví bývají nej�ast�ji spole�nosti, které už mají svoji 

laborato�, prostory, erudovaný personál a �asto také už i n�který druh testu. Vstupem do 

odv�tví DNA diagnostiky si pouze rozši�ují sortiment. V takovém p�ípad� nejsou pro 

spole�nost bariéry vstupu do odv�tví až tak vysoké.  

Pro spole�nost zcela za�ínající jsou bariéry zna�n� vysoké, jak z hlediska spln�ní 

legislativních podmínek a norem, tak i z hlediska hledání nových zákazník� a možností 

konkurence v��i již zab�hlým spole�nostem. Finan�ní náklady na založení takové 

spole�nosti jsou odhadem t�icet milion� korun.  

Substituty 

Výrobky spole�nosti jsou natolik specifické, že substituty nemají. Z hlediska substitut�

tedy spole�nost není ohrožována. 

Vyjednávací síla zákazník�

Vyjednávací síla zákazník� (nap�. výzkumné laborato�e, klinické laborato�e, 

zdravotnická za�ízení, nemocnice, prakti�tí léka�i, koncoví spot�ebitelé aj.) je pom�rn�

vysoká. Zákazníci se snaží ovlivnit ceny za služby (nap�. sekvenování na zakázku, 

servis p�ístroj� aj.) prost�ednictvím výb�rových �ízení nebo vyjednáváním. Tím 

dostávají konkurenci proti sob� a dochází k vysout�žení nižších cen. Vznikají obavy o 

samotnou cenovou konkurenceschopnost. Zákazníci požadují víc služeb za mén� pen�z. 

Toto jednání ohrožuje p�edevším menší spole�nosti, nicmén� zanechává stopy i na 

spole�nostech v�tších. 

Vyjednávací síla dodavatel�

Dodavatelé jsou velké mezinárodní spole�nosti a mají relativn� dobrou vyjednávací 

pozici díky specifi�nosti výrobk�. Dodavateli jsou nap�íklad MO BIO, Nippon 

Genetics, Perkin Elmer, ROCHE, EUROBIO apod. Z d�vodu jedine�nosti výrobk�, 

které v podstat� nemají substituty, je tém�� nemožné vyjednat lepší cenové podmínky. 
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Tyto výrobky �asto vyrábí pouze jediný výrobce na sv�t�. V�tšina dodávaného zboží se 

dováží ze zahrani�í.  

V p�ípad� dodavatel� služeb je na tom spole�nost lépe. Díky množství služeb, které 

spole�nost využívá, lze tvrdit, že je pom�rn� silná. 

3.2.3 McKinsley 7S 

McKinsley 7S obsahuje 7 na sob� závislých faktor�, pomocí kterých zjiš�uje silné a 

slabé stránky spole�nosti ve vybraných oblastech. 

1) Strategie 

Spole�nost má dlouhodobý rozvojový plán na t�i roky. Ovšem samotnou dlouhodobou 

strategii a vizi spole�nost nemá. Absence vize má negativní vliv na zam�stnance. Ti 

nemají dostate�nou motivaci a snahu dosahovat vyšších výkon�. 

2) Struktura 

Spole�nost má t�i pobo�ky, kde mezi nimi vzniká problém komunikace. Správné 

informace se tak nedostávají v�as tam, kam by m�ly. 

Ve spole�nosti je štábn�-liniová struktura, což je uspo�ádání, založené na liniové 

struktu�e rozší�ené o tzv. štábní útvary (20). Mezi zam�stnanci panuje až rodinná 

atmosféra, což �asto zp�sobuje neochotu nad�ízených své pod�ízené v�cn�

p�ipomínkovat a upozornit je na p�ípadné nedostatky. Chybí profesionální jednání a 

také chybí potla�ení osobního zanícení. 

3) Systémy 

Spole�nost má rozvinutý vlastní informa�ní systém na správu svých zákazník�. Tento 

informa�ní systém p�ináší p�ehled o zákaznících, zaznamenává sch�zky s klienty, 

správu produkt� apod. Systém má spole�nost na míru pro vlastní pot�eby. Toto je jedna 

ze silných stránek spole�nosti. 

Spole�nost dále používá Microsoft Office software pro b�žnou práci a pro vedení 

ú�etnictví program Money S3. Pro spole�nost je tento software v sou�asné dob� pln�

dosta�ující a investici do nového softwaru neplánuje. 
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4) Spolupracovníci 

Jak už bylo �e�eno, spole�nost spolupracuje s Masarykovou univerzitou, p�es kterou má 

p�ístup k nov� vznikajícím kvalitním erudovaným zam�stnanc�m. Studenti p�echází 

z doktorandského studia na plný pracovní úvazek. Problém s fluktuací nenastává. 

Zam�stnanci z�stávají ve spole�nosti. Jedním nedostatkem je však nedokonalé školení 

ve spole�nosti. Chybí zde propracovanost struktury školení a efektivní schopnost 

p�edávání zkušeností zam�stnanc� na nové kolegy. 

5) Schopnosti 

Spole�nost má kvalitní personál schopný skv�lých výkon�. Problémem je však absence 

spole�ného dlouhodobého cíle, se kterým by byli zam�stnanci ztotožn�ni, což vede ke 

snižování výkonnosti. 

Obchodní zástupci nebyli spole�ností vedeni k vlastnímu rozvoji a tím klesala jejich 

kvalita, jelikož nebyli schopni se p�izp�sobovat vývoji trhu. Od roku 2013 zavedla 

spole�nost pravidelná školení svých obchodních zástupc� a tím za�ala zvyšovat jejich 

kvalifikaci. 

6) Styl 

Styl vedení odpovídá malé firm�. Atmosféra je celkov� rodinná. Díky tomuto vedení 

však dochází k velmi obtížnému dalšímu rozvoji spole�nosti a jejímu posunu. Je zde 

absence autority, která by byla schopná zavést nové zm�ny v krátkém �ase.  

7) Sdílené hodnoty 

Spole�nost se o své zam�stnance stará a snaží se je rozvíjet. Má vypracovaný plán 

rozvoje jejich kariéry a pr�b�žn� zvyšuje jejich kvalifikaci prost�ednictvím kurz� a 

konferencí. Od roku 2013 se zam��ila i na zvyšování kvalifikace svých obchodních 

zástupc�, které bylo v minulosti opomíjeno. V sou�asné dob� také v p�ípad� pot�eby 

proplácí zam�stnanc�m parkovné. 

Spole�nost je sponzorem výzkumných konferencí a také p�ispívá d�tským domov�m. 

Celková p�ispívaná �ástka se pohybuje okolo 100 000 K� ro�n�. 
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3.2.4 Analýza SWOT 

Tabulka �. 2: Analýza SWOT (Zdroj: vlastní zpracování)

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

vlastní informa�ní systém absence dlouhodobé vize 

podpora rozvoje zam�stnanc� špatná interní komunikace 

malá fluktuace nepropracované školení nových zam�stnanc�

spolupráce s potenciálními novými 
zam�stnanci 

absence autority pro rychlou organizaci p�i 
zavád�ní zm�n 

podpora výzkumných konferencí 

kvalitní erudovaný personál  

P�íležitosti (O) Hrozby (T) 

vysoká kvalita výrobk� a servisu ve srovnání s 
konkurencí 

stárnutí a úbytek obyvatelstva 

rozvoj exportu nedostatek pracovní síly 

vývoj nových výrobk� zvyšování požadavk� na klinické studie 

dotace od státu r�st konkurence 

lepší lokace umíst�ní vyjednávací síla zákazník�

oslabení kurzu koruny vyjednávací síla dodavatel� zboží 

vyjednávací síla dodavatel� služeb konkuren�ní cenové války 

Z výsledku SWOT analýzy je patrné, že by spole�nost m�la zvolit WO strategii, tedy 
odstran�ní slabých stránek pro r�st p�íležitostí. 

3.3 Finan�ní analýza 

Tato kapitola je p�ímo zam��ena na konkrétní ukazatele, které jsou p�edstaveny v první 

�ásti práce a na jejich hodnocení pomocí oborových pr�m�r� a doporu�ených hodnot.  

Zdrojem vstupních dat jsou základní ú�etní výkazy spole�nosti – rozvaha, výkaz zisku a 

ztráty. Tyto výkazy jsou z období od roku 2009 až do roku 2014. 
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3.3.1 Soustavy ukazatel�

Soustavy ukazatel� slouží k celkovému posouzení finan�ní situace spole�nosti. 

Bankrotní modely informují, zda je spole�nost ohrožena bankrotem (nap�. Altman�v 

model, index IN05). Bonitní modely potom vyjad�ují finan�ní situaci pomocí jednoho 

ukazatele (nap�. Kralick�v Quicktest). Na základ� vypo�tených hodnot je spole�nost 

hodnocena. 

Altman�v model – spole�nost si hodnoty indexu drží na upokojivé úrovni po celou 

dobu sledovaného období, což se dá hodnotit velmi pozitivn�. I p�esto došlo v roce 

2012 k poklesu jeho hodnoty. D�vodem byl úbytek zákazník� v následku zvýšení 

prodejních cen v roce 2012 po zdražování výrobk� dodavateli. Tím došlo ke snížení 

tržeb (X5), což vedlo ke snížení zisk� (X3). K poklesu hodnoty p�isp�la také skute�nost, 

že si spole�nost ve stejném roce vzala úv�r (X4). Na základ� Altmanova modelu lze 

konstatovat, že spole�nost je dostate�n� finan�n� silná a v blízké budoucnosti jí nehrozí 

bankrot. Spole�nost by však m�la d�sledn� sledovat svoji ziskovost. 

Tabulka �. 3: Altman�v model (Zdroj: vlastní zpracování)
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Graf �. 1: Altman�v index (Zdroj: vlastní zpracování) 

Index IN05 – pomocí indexu IN05, který je zam��ený na �eské prost�edí, lze hodnotit, 

že má spole�nost dobrou finan�ní situaci. Hodnota indexu má mírn� kolísavý pr�b�h. 

Po celou dobu sledovaného období jsou hodnoty nad úrovní 1,6. Spole�nost tedy 

vytvá�í hodnotu. Od roku 2011 až do roku 2013 spole�nosti klesal zisk (X3). K poklesu 

došlo kv�li úbytku zákazník� v následku zdražování výrobk�. Spole�nost byla ke 

zdražení výrobk� nucena kv�li zdražení dodavatel�. K nár�stu zisku došlo až v roce 

2014 díky získání nových zákazník�, p�edevším zahrani�ních. Nejslabším �lánkem je 

ukazatel X4, což zna�í, že spole�nost nedosahuje požadované výše zisku. Z tohoto lze 

hodnotit, že problematickou oblastí spole�nosti je ziskovost. 

Tabulka �. 4: Index IN05 (Zdroj: vlastní zpracování)
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Graf �. 2: Index IN05 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kralick�v Quicktest – Kralick�v Quicktest díky své jednoduchosti je rychle zjistitelný 

a má dobrou vypovídací schopnost o situaci spole�nosti. 

Tabulka �. 5: Kralick�v Quicktest (Zdroj: vlastní zpracování)
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Tabulka �. 6: Bodová tabulka pro hodnocení Quicktestu (Zdroj: vlastní zpracování)
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Spole�nost je dostate�n� bonitní, pokud dosahuje hodnoty 3. Tuto hodnotu spole�nost 

p�esahuje po celou dobu sledovaného období. Z hlediska finan�ní stability má 

spole�nost bodové hodnocení na nejvyšší úrovni. Spole�nost se tedy dá hodnotit jako 

finan�n� stabilní. Co se týká hodnoty výnosové situace, tak od roku 2011 do roku 2013 

její hodnota klesala. D�vodem tohoto poklesu byl v letech 2011 a 2012 pokles tržeb, 

který zap�í�inil úbytek zákazník� v d�sledku zvýšení prodejních cen. V roce 2013 došlo 

k nár�stu tržeb, díky nepromítnutí celého zvýšeného DPH do ceny, což zp�sobilo nár�st 

tuzemských zákazník�, ale další snížení zisku. V roce 2014 došlo k r�stu tržeb i zisku 

p�edevším díky získání nových zahrani�ních zákazník�. 

Graf �. 3: Celková situace Kralickova Quicktestu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza soustav ukazatel� ukázala, že má spole�nost problém se ziskovostí, což se 

projevilo jak v Altmanov� modelu a v indexu IN05, tak i v Kralickov� Quicktestu. 

Spole�nost by se na tuto oblast m�la zam��it. Celkov� má spole�nost dobrou finan�ní 

situaci. 

3.3.2 Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele využívají údaj� p�ímo z ú�etních výkaz�. V této �ásti je pomocí 

t�chto ukazatel� vypracována vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty. 
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Horizontální a vertikální analýza rozvahy – horizontální analýza umož�uje 

porovnávat jednotlivé položky ú�etních výkaz� v �ase. Horizontální analýza byla 

provedena u vybraných položek aktiv a pasiv. Vertikální analýza rozvahy zobrazuje 

procentní rozbor ú�etních výkaz� a jejich podíly na celkové bilan�ní sum�. 

Tabulka �. 7: Vybrané položky aktiv (Zdroj: vlastní zpracování)
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Tabulka �. 8: Absolutní hodnoty horizontální analýzy aktiv (Zdroj: vlastní zpracování)
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Tabulka �. 9: Procentní zm�na horizontální analýzy aktiv (Zdroj: vlastní zpracování)
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Celková aktiva v celém sledovaném období každoro�n� rostla. Jejich hodnota od roku 

2009 do roku 2014 vzrostla o více než 10 mil. K�., což je nár�st o tém�� 40 %. 

V�tšinovou �ást celkových aktiv tvo�í ob�žná aktiva. 

Celková hodnota dlouhodobého majetku klesala od roku 2009 do roku 2011 a to o více 

než polovinu. Toto snižování bylo d�sledkem každoro�ního odepisování dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, které se p�enášejí do náklad�. V roce 2012 vzrostla 

hodnota dlouhodobého majetku na 3,7 mil. K�., kdy spole�nost investovala do nového 

laboratorního za�ízení (nap�. automaty na izolaci DNA, centrifugy, aj.). K další investici 

se spole�nost uchýlila v roce 2014, kdy op�t rozší�ila laboratorní vybavenost. Hodnota 

dlouhodobého majetku vzrostla na tém�� 4,8 mil. K�. 

Ob�žná aktiva spole�nosti po celou dobu sledovaného období rostla. Velkou �ástí se na 

tom podílela hodnota zásob, která rostla až do roku 2013. Tento r�st zásob se dá 

v letech 2011 a 2012 hodnotit jako negativní, kdy dochází ke zvýšení vázanosti 

finan�ního majetku spole�nosti v zásobách p�i klesání tržeb. Navíc byly zásoby v roce 

2012 financovány z krátkodobého bankovního úv�ru. Ke zlepšení potom došlo v roce 

2013, kdy se zásoby op�t zvýšily, ale tržby vzrostly také.  

Od roku 2009 do roku 2012 krátkodobé pohledávky klesly o více než 50 % a to 

z 5,8 mil. K�. na 2,6 mil. K�. Velmi podobn� klesaly od roku 2009 do roku 2012 také 

tržby a to z 21,5 mil. K�. na 12,5 mil. K�. V roce 2013 za�aly krátkodobé pohledávky i 

tržby op�t nar�stat. Nár�st pohledávek spole�nost z hlediska likvidity neohrožuje, 

jelikož má spole�nost dostate�n� velkou finan�ní zásobu. Od roku 2012 do roku 2014 

krátkodobé pohledávky vzrostly o 63,5 %, zatímco tržby vzrostly o 47,6%. Z toho lze 

usuzovat, že krátkodobé pohledávky rostou rychleji než tržby. Tato skute�nost je 

negativní a spole�nost by m�la své pohledávky snižovat. Zachování tempa r�stu 

krátkodobých pohledávek by mohlo spole�nosti zp�sobit v budoucnu problémy. 

Nejv�tší podíl na ob�žných aktivech m�l finan�ní majetek. Nejvyšší hodnoty dosáhl 

v roce 2011, a to 10,87 mil. K�. Finan�ní majetek je v takové výši udržován pro 

zajišt�ní likvidity spole�nosti i p�i vyšších výdajích. 
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Graf �. 4: Vybrané položky aktiv horizontální analýzy (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka �. 10: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování)
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P�edm�tem hlavní �innosti spole�nosti je výroba a distribuce. Vertikální analýza 

prozrazuje, že v aktivech mají nejv�tší procentní podíl ob�žná aktiva. Nejvyšší podíl na 

majetku m�la ob�žná aktiva v roce 2011 a to až tém�� 96%. Složení ob�žných aktiv je 

pak rozloženo mezi zásoby, krátkodobé pohledávky a finan�ní majetek. Zásoby v �ase 

m�ly rostoucí trend až do roku 2013 a jejich procentní podíl na majetku se zvyšoval.  

Tržby však klesaly již v roce 2011 a k dalšímu snížení došlo v roce 2012. R�st zásob 

byl v t�chto letech pro spole�nost negativní, jelikož spole�nost vázala v zásobách další 

kapitál p�i poklesu tržeb. Ke zlomu došlo v roce 2013, kdy se zásoby zvýšily, ale došlo i 

k nár�stu tržeb a to o 26 %. V roce 2014 pak zásoby spole�nosti klesly a to o více než 
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7 % a tržby vzrostly o dalších 29 %. K tomuto snížení zásob p�isp�lo, že spole�nost 

v roce 2014 zm�nila frekvenci jejich objednávání. Do té doby spole�nost objednávala 

zásoby v letech 2009 - 2013 jednou za dva m�síce. Místo tvo�ení v�tších zásob za�ala 

spole�nost zásoby objednávat každý m�síc. Spole�nosti se tedy poda�ilo vy�ešit 

problematiku nadm�rného vázání kapitálu v zásobách, což je pozitivní.

Od roku 2012 za�ala také klesat hodnota finan�ního majetku. Pokles byl zp�soben 

úhradou �ásti nového laboratorního vybavení. K dalšímu poklesu finan�ního majetku 

došlo v roce 2013, kdy spole�nost zaplatila druhou �ást za nové laboratorní vybavení. 

Krom� toho nakoupila dop�edu zásoby na nový rok. K poklesu finan�ního majetku také 

p�isp�ly náklady vynaložené na veletrh, který se konal p�ed koncem roku. Díky veletrhu 

spole�nost získala nové zahrani�ní zákazníky, což se promítlo ve zvýšení tržeb v roce 

2014. Zvýšení prodeje po veletrhu p�ed koncem roku vedlo i ke zvýšení krátkodobých 

pohledávek. 

Dlouhodobý majetek je v pom�ru k celkovým aktiv�m spole�nosti nep�íliš vysoký a od 

roku 2009 do roku 2011 je možné pozorovat jeho klesající trend. V roce 2012 se podíl 

zvýšil díky nákupu nového laboratorního vybavení. K dalšímu nár�stu došlo v roce 

2014 z d�vodu nákupu dalšího laboratorního vybavení (nap�. automaty na izolaci DNA, 

centrifugy, aj.). Cena t�chto za�ízení je pom�rn� vysoká, a to p�ibližn� od dvou set tisíc 

korun až po dva a p�l milionu korun. Dlouhodobý majetek nezastává ve spole�nosti 

primární roli v pom�ru k celkovým aktiv�m.  

Tabulka �. 11: Vybrané položky pasiv (Zdroj: vlastní zpracování)
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Tabulka �. 12: Absolutní hodnoty horizontální analýzy pasiv (Zdroj: vlastní zpracování)
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Tabulka �. 13: Procentní zm�na horizontální analýzy pasiv (Zdroj: vlastní zpracování)
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Celková pasiva spole�nosti rostou po celou dobu sledovaného období. Tento r�st je 

primárn� zp�soben nár�stem hodnoty vlastního kapitálu. Na hodnot� vlastního kapitálu 

má nejv�tší podíl hodnota hospodá�ských výsledk� minulých let, který každoro�n�

nar�stá. To zna�í, že si spole�nost své zisky ponechává. D�vod pro ponechání 

nerozd�leného zisku je udržení dostate�ného kapitálu ve spole�nosti pro budoucí možné 

investice. 

Výsledek hospoda�ení od roku 2010 klesal až do roku 2013. V roce 2014 došlo k jeho 

nár�stu díky získání nových zákazník� na veletrhu, p�edevším zahrani�ních. 

Cizí zdroje mají na celkových pasivech výrazn� menší podíl než vlastní kapitál. Jejich 

hodnota má kolísavý trend. Na cizích zdrojích mají nejv�tší podíl krátkodobé závazky, 

které mají také kolísavý trend. To je zap�í�in�no tím, že hodnoty jsou vždy z konce 

roku, kdy dochází k úhradám závazk�. V roce 2012 krátkodobé závazky výrazn�

vzrostly z d�vodu po�izování nového laboratorního vybavení. �ást byla uhrazena již 

v roce 2012 z pen�žních prost�edk�. V�tší �ást byla hrazena až v roce 2013. 
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V roce 2012 došlo k nár�stu krátkodobých bankovních úv�r�.  Spole�nost v tomto roce 

nakupovala nové laboratorní za�ízení z pen�žních prost�edk� a zásoby financovala z 

krátkodobých bankovních úv�r�. Spole�nost se p�edzásobovala p�ed koncem roku na 

další rok pro pokrytí pot�eb zákazník�, protože doba dodání zboží byla pom�rn� dlouhá 

a spole�nost objednávala zásoby jen jednou za dva m�síce a zákazník�m zásoby 

doru�ovala do t�í dn� od objednání. 

Graf �. 5: Vybrané položky pasiv horizontální analýzy (Zdroj: vlastní zpracování)

Tabulka �. 14: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování)
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V p�ípad� vertikální analýzy pasiv je možné vid�t, že spole�nost má ve sledovaném 

období velmi vysoký podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech. To zna�í, že 

kapitál ve spole�nosti není p�íliš vyvážený a spole�nost tak nevyužívá pln� sv�j majetek 
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k maximální rentabilit�. Spole�nost vede konzervativní zp�sob financování a tím si 

udržuje stabilitu. 

Výsledek hospoda�ení od roku 2010 klesá až do roku 2013. Pokles byl více než 

o polovinu hodnoty z 3,12 mil. K� na 1,36 mil. K�. K tomuto poklesu došlo v d�sledku 

úbytku zákazník� a tím i tržeb. Úbytek zákazník� byl zap�í�in�n zvýšením ceny 

výrobk�, ke kterému byla spole�nost nucena p�istoupit v návaznosti na zvýšení cen 

dodavatel�. K nár�stu hospodá�ského výsledku došlo pak až roce 2014 a to na hodnotu 

3,4 mil. K�, což je nejvyšší hodnota za celé sledované období. K tomuto zvýšení p�isp�l 

zejména nár�st zahrani�ních zákazník� po propagaci spole�nosti na veletrhu. 

Cizí zdroje od roku 2009 do roku 2011 klesají. V roce 2012 mírn� vzrostla hodnota 

cizích zdroj� zvýšením krátkodobých závazk� na 2,4 mil. K�. z d�vodu nákupu nového 

laboratorního vybavení a také zvýšení krátkodobých bankovních úv�r� na 1,08 mil. K�. 

z d�vodu nákupu zásob. V roce 2013 došlo k jejich snížení. �ást krátkodobých závazk�

i �ást bankovního úv�ru byla uhrazena z pen�žních prost�edk� spole�nosti.  

Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka �. 15: Vybrané položky VZZ (Zdroj: vlastní zpracování)
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Tabulka �. 16: Absolutní hodnoty horizontální analýzy VZZ (Zdroj: vlastní zpracování)
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Tabulka �. 17: Procentní zm�na horizontální analýzy VZZ (Zdroj: vlastní zpracování)
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Z horizontální analýzy výkaz� zisku a ztráty je možné vid�t velké meziro�ní rozdíly 

v hodnotách tržeb. V roce 2010 vzrostly tržby na nejvyšší hodnotu ve sledovaném 

období, a to na 26,34 mil. K�. V roce 2011 a v roce 2012 pak tržby klesaly a to o více 

než 50 %. D�vodem tohoto poklesu tržeb bylo zvýšení ceny výrobk� a v následku toho 

ztráta zákazník�. V roce 2013 došlo k nár�stu tržeb z 12,48 mil. K�. na 16,91 mil. K�. 

Tento nár�st byl zp�soben zvýšením DPH, které spole�nost promítla do kone�né ceny 

jen �áste�n�. To vedlo ke zvýšení tuzemských zákazník� a r�stu tržeb, ale vzrostly také 

náklady vynaložené na prodané zboží a to tém�� až o 44 %. Nár�st t�chto náklad�
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zap�í�inil pokles výsledku hospoda�ení i p�es r�st tržeb. K r�stu tržeb i výsledku 

hospoda�ení došlo v roce 2014 díky získání nových zahrani�ních zákazník� na veletrhu. 

Obchodní marže spole�nosti klesala od roku 2011 do roku 2012. D�vod pro tento 

pokles byla reakce spole�nosti na úbytek zákazník�. V tomto období dávala 

odb�ratel�m slevy pro obnovení obchodu. K tomu jí pomohlo zákonné zvýšení DPH 

v roce 2013. Spole�nost �ást da�ového zvýšení nepromítla do ceny. Tím se staly ceny 

atraktivn�jší než ceny konkuren�ní a došlo k nár�stu zákazník� spole�nosti a s nimi i 

tržeb. Po získání zákazník� v roce 2013 spole�nost za�ala obchodní marži pozvolna 

op�t zvyšovat. 

Hodnota výkon� ve spole�nosti se ve sledovaném období drží na p�ibližn� stejné 

hodnot�. K menšímu poklesu výkon� došlo v roce 2011 a 2012. D�vodem bylo snížení 

využívání DNA diagnostiky, než v jakém se využívala d�íve. Toto lze p�ipisovat mnoha 

fúzím malých laborato�í. V návaznosti na to došlo ke snižování výkonové spot�eby od 

roku 2010 do roku 2013, a to p�ibližn� o 27 %. Spole�nosti se tedy da�ilo reagovat na 

pokles tržeb snižováním náklad�, což je pozitivní. Výkonová spot�eba se zvýšila 

skokov� v roce 2014 a to o 34 % p�i zachování p�ibližn� stejných výkon�. D�vodem 

bylo dokon�ování návrhu a vývoje produktu, což se promítlo ve výkonové spot�eb�. 

Jeho využití se plánuje na rok 2015. 

P�idaná hodnota by m�la v �ase r�st. Trend p�idané hodnoty ve spole�nosti byl p�esn�

opa�ný, kdy p�idaná hodnota do roku 2012 klesala. Pokles byl od roku 2009 do roku 

2012 o tém�� 45 % z 7,23 mil. K�. na 3,29 mil. K�. Tento trend se poda�ilo obrátit 

v roce 2013, od kterého p�idaná hodnota výrazn� vzrostla. V roce 2014 byla p�idaná 

hodnota 7,06 mil. K�. 

Osobní náklady ve spole�nosti vzrostly od roku 2010 do roku 2012 o tém�� 52 %. Tento 

r�st byl zp�soben p�ijmutím nového zam�stnance. Zam�stnanc�m byly také vyplaceny 

prémie. Od roku 2013 osobní náklady klesaly. V roce 2014 byla hodnota mzdových 

náklad� 5,56 mil. K�. 

Snížení tržeb a snižování obchodních marží se projevilo také na výsledku hospoda�ení. 

Ten od roku 2011 do roku 2013 klesal. Od roku 2014 dochází op�t k jeho r�stu, kterého 

bylo dosaženo díky r�stu zahrani�ních zákazník�. 
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Tabulka �. 18: Vertikální analýza VZZ (Zdroj: vlastní zpracování)
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Z vertikální analýzy výkaz� zisk� a ztráty je možné vid�t, že nejv�tší podíl náklad� na 

tržbách spole�nosti m�ly náklady vynaložené na prodané zboží a výkonová spot�eba. 

V letech 2009 a 2010 byly náklady na prodané zboží o více než 12 % vyšší než 

výkonová spot�eba. Ke zm�n� došlo v roce 2011, kdy poklesly tržby a s tím i náklady 

s tím spojené. Díky tomuto poklesu se zvýšil procentní podíl výkonové spot�eby, který 

p�etrval i v roce 2012. V roce 2013 se poda�ilo zvýšit tržby. To op�t zvýšilo procentní 

podíl náklad� vynaložených na prodané zboží. Osobní náklady spole�nosti m�ly po 

celou dobu sledovaného období procentní podíl na tržbách okolo 4 – 5 %. 

3.3.3 Rozdílové ukazatele 

Další �ást práce se zabývá analýzou tzv. rozdílových ukazatel�, které zahrnují �istý 

pracovní kapitál, �isté pohotové prost�edky a �istý pen�žní majetek.  

Tabulka �. 19: Rozdílové ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování)
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�istý pracovní kapitál - �istý pracovní kapitál ve sledovaném období rostl, jen v roce 

2012 došlo k mírnému poklesu, ale následující rok op�t dorovnal p�edchozí hodnotu a 
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v roce 2014 došlo k dalšímu r�stu. Za sledované období tedy vzrostl o 9,21 mil. K�. Po 

celou dobu sledovaného období by spole�nost v p�ípad� nutnosti úhrady svých 

krátkodobých dluh� byla schopna tyto závazky uhradit a zachovat chod spole�nosti. 

Hodnota ob�žného majetku spole�nosti je vyšší než krátkodobý cizí kapitál. Spole�nost 

má tedy finan�ní polštá�. 

�isté pohotové prost�edky - hodnota �istých pohotových prost�edk� rostla až do roku 

2011, kdy ve sledovaném období dosáhla maxima. Od roku 2012 hodnota klesala. 

D�vodem bylo zvýšení skladových zásob zboží a nákup nového laboratorního vybavení. 

Tím došlo ke snížení likvidních pen�žních prost�edk�. I p�esto však spole�nost držela 

kladnou hodnotu, tudíž hodnota pen�ž v pokladn� a na b�žných ú�tech p�evyšovala 

hodnotu okamžit� splatných závazk�. Negativním jevem je, že spole�nosti �isté 

pohotové prost�edky klesají, p�i�emž �istý pracovní kapitál roste. 

�istý pen�žní majetek - �istý pen�žní majetek stejn� jako �isté pohotové prost�edky 

rostl do roku 2011 a dosáhl maxima. V roce 2012 se jeho hodnota za�ala snižovat. 

V tomto p�ípad� byl ob�žný majetek o�išt�n o zásoby a rozdíl s krátkodobým majetkem 

vypov�d�l jeho hodnotu. Tato hodnota �íká, že finan�ní majetek spole�nosti je 

dostate�ný a je schopný pokrývat své závazky. 

Spole�nosti klesá vázanost pen�z v pohledávkách až do roku 2012. V roce 2013 a 2014 

došlo k jejich rychlému nár�stu. V t�chto letech vzrostly také tržby, ale nár�st 

pohledávek byl vyšší, což je negativní. Co se týká vázanosti pen�z v zásobách, tak lze 

konstatovat, že spole�nost m�la dlouhodob� vázáno v zásobách pom�rn� velké 

množství finan�ních prost�edk�, což je negativní skute�nost. V roce 2014 došlo 

k poklesu vázanosti pen�z v zásobách a nár�stu tržeb, což je pozitivní. 
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Graf �. 6: Vývoj rozdílových ukazatel� (Zdroj: vlastní zpracování)

3.3.4 Pom�rové ukazatele 

Tato �ást je zam��ena na pom�rové ukazatele, které vychází z údaj� ze základních 

ú�etních výkaz�. Pom�rové ukazatele jsou nej�ast�ji používaným postupem rozboru 

z hlediska využitelnosti. 

Ukazatele rentability – jsou pom�rem mezi ziskem z podnikání a výší zdroj�

spole�nosti, které byly použity k jeho dosažení. 

Tabulka �. 20: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování)
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Graf �. 7: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) od roku 

2010 skokov� klesá. Rozdíl mezi rokem 2010 a rokem 2013 je až 10 %. P�esto je 

spole�nost ješt� stále pom�rn� vysoko nad oborovým pr�m�rem, který m�l podobný 

trend poklesu – v roce 2013 byla hodnota oborového pr�m�ru 5,43 (18). V roce 2010 

byla hodnota rentability celkových aktiv o 10 % vyšší než oborový pr�m�r (18). 

Spole�nost tedy vykazovala nadpr�m�rné zhodnocení vložených aktiv. Do roku 2013 

však došlo k pom�rn� rapidnímu poklesu, kde spole�nost s hodnotou 8,10 byla nad 

oborovým pr�m�rem jen o necelá 3 % (18).  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) si vedla pom�rn� dob�e proti oborovému pr�m�ru. 

Nejvyšší hodnoty dosáhla hodnota rentability vlastního kapitálu v roce 2010, a to 

hodnoty 22,58 % v dob�, kdy oborový pr�m�r dosahoval hodnoty 18,71 % (18). Tady 

lze vid�t rozdíl tém�� 4 %. V tomto období si spole�nost vedla velmi dob�e. 

V následujících letech však hodnota rentability vlastního kapitálu klesala jak ve 

spole�nosti, tak i v daném odv�tví. V roce 2013 byla hodnota spole�nosti jen 0,12 % 

nad oborovým pr�m�rem. 
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Rentabilita tržeb (ROS) byla v roce 2009 výrazn� vyšší než hodnota v oborovém 

pr�m�ru, a to tém�� o 7 % (18). To se ovšem výrazn� zm�nilo hned v následujícím roce. 

Zatímco spole�nost rentabilitu tržeb zvýšila jen nepatrn� na 9,11, hodnota oborového 

pr�m�ru vzrostla z 2,73 % na 17,26 %, což je nár�st tém�� o 15 % (18). V roce 2011 a 

2012 oborový pr�m�r op�t rychle klesnul na hodnoty mírn� nad 9 % (18). Spole�nost se 

v tomto období pohybovala lehce pod hodnotami oborového pr�m�ru. V roce 2013 se 

spole�nost dostala o více než 2 % pod oborový pr�m�r (18). 

Ukazatele aktivity – cílem tohoto ukazatele je m��it efektivitu využívání aktiv 

spole�nosti. 

Tabulka �. 21: Ukazatele aktivity (Zdroj: vlastní zpracování)
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Obrat celkových aktiv udává po�et obrátek v tržby. Doporu�ená hodnota je v rozmezí 

1 – 1,5 (17). V letech 2009 a 2010 byla spole�nost nad doporu�enou hodnotou. V roce 

2012 hodnota mírn� klesla pod hodnotu 1. V roce 2013 se hodnota op�t zvýšila nad 

hodnotu 1 a v roce 2014 pokra�ovala mírným nár�stem. Hodnota ukazatele se tedy po 

celou dobu sledovaného období pohybuje i mírn� p�es hranice doporu�ených hodnot.  

Celkov� se dá soudit, že spole�nost má dobrou majetkovou vybavenost a využívá 

majetek efektivn�. 

U obratu stálých aktiv je možné vid�t, podobn� jako u obratu celkových aktiv, pokles 

v roce 2012, který je pom�rn� razantní. Tuto zm�nu zap�í�inil nákup nového 

dlouhodobého majetku v podob� laboratorního vybavení (LightCyclery, centrifugy, aj.). 

To zvýšilo hodnotu dlouhodobého majetku a snížilo hodnotu obratu stálých aktiv. 

Spole�nost vyt�žuje dostate�n� kapacitu stálých aktiv. Sou�asný nár�st investic do 

stálých aktiv je pozitivní. 
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Graf �. 8: Obrat aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

Doba obratu zásob rostla od roku 2011 až do roku 2013, což znamenalo, že se 

prodlužovala doba obratu pen�z vázaných v zásobách. V porovnání s oborovým 

pr�m�rem m�la spole�nost hodnoty nižší do roku 2012, což lze považovat za pozitivum. 

Skute�ností z�stává, že doba obratu zásob ve spole�nosti v roce 2013 vzrostla nad 

oborový pr�m�r, a to na hodnotu 83 dní. To bylo zp�sobeno v�tším nákupem zásob 

p�ed koncem roku. V roce 2013 byla hodnota zásob na nejvyšší úrovni za celé 

sledované období. V roce 2014 došlo k výraznému snížení vázanosti pen�žních 

prost�edk� v zásobách hlavn� kv�li zm�n� frekvence objednávání zásob z objednávání 

jednou za dva m�síce na jednou m�sí�n�. 

Doba obratu pohledávek dosáhla minima v roce 2010. V následujících letech se držela 

rostoucího trendu. V roce 2013 hodnota ukazatele byla tém�� 60 dní a v roce 2014 

vzrostla na 84 dní. D�vodem pro tento nár�st bylo zvýšení dodávek institucím, které 

vyžadují delší dobu splatnosti, tj. 60 – 90 dn�. Díky pom�rn� velké konkurenci v oboru 

je síla odb�ratel� velká. Spole�nost je tedy nucena se delší dob� splatnosti p�izp�sobit. 

Doba obratu závazk� byla v roce 2009 p�ibližn� na stejné úrovni jako doba obratu 

pohledávek. V následujících letech však hodnota byla nižší, než doba obratu pohledávek 
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což vedlo k nutnosti zvýšení úv�rové zadluženosti spole�nosti kv�li zachování likvidity. 

V roce 2013 i 2014 byla tato hodnota o polovinu nižší, než hodnota doby obratu 

pohledávek, což negativn� ovliv�uje likviditu spole�nosti. Bylo to zp�sobeno tím, že 

doba splatnosti závazk� byla 30 dní, kdežto doba splatnosti pohledávek byla v�tšinou 

60 - 90 dní. Díky jedine�nosti výrobk� je síla dodavatele pom�rn� velká a spole�nost 

nemá možnost dobu splatnosti závazk� prodloužit. 

Graf �. 9: Ukazatele doby obratu (Zdroj: vlastní zpracování)

Ukazatele zadluženosti – ukazují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

spole�nosti a v jakém rozsahu spole�nost používá dluhy k financování. 

Tabulka �. 22: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování)
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Celková zadluženost prozrazuje míru zadluženosti majetku spole�nosti. Jak je možné 

vid�t, tak spole�nost nemá p�íliš vysokou zadluženost. V roce 2011 byla celková 
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zadluženost nejnižší a to mén� než 10 %. V následujícím roce op�t vzrostla. D�vodem 

k r�stu zadluženosti bylo zajišt�ní dostate�né pen�žní zásoby p�i �ekání na obdržení 

dotace na laboratorní vybavení. Spole�nost použila vlastní pen�žní prost�edky na 

financování nového laboratorního vybavení v rámci projektu na vývoj nových produkt�

a na po�ízení zásob využila bankovní úv�r.  Celkov� lze ale tvrdit, že se spole�nost stále 

udržuje na nízké úrovni zadluženosti. 

Kvóta vlastního kapitálu je naopak na vysoké úrovni, což zna�í, že spole�nost má 

dostate�né finan�ní prost�edky pro vlastní financování. Vlastní kapitál výrazn� p�evládá 

nad kapitálem cizím. Kvóta vlastního kapitálu dosáhla svého maxima v roce 2011 a to 

více než 90 % hodnoty majetku spole�nosti. V následujících letech se pak pohybovala 

okolo 85 %. 

Graf �. 10: Zadluženost spole�nosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Koeficient zadluženosti udává, za jakou dobu je spole�nost schopna uhradit své dluhy 

vlastními silami. Hodnota doby splacení nep�esahuje jeden rok, což lze hodnotit kladn�. 

Hodnota se drží na nízké úrovni s mírným kolísáním. Spole�nost by tedy byla schopna 

uhradit své dluhy b�hem jednoho roku. 
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Hodnota úrokového krytí je vysoce nad doporu�enou hodnotou. V roce 2009 dosáhl 

hodnoty 51,76 % a od té doby s odskoky klesal až do roku 2013. Trend v podstat�

kopíroval pohyb výsledku hospoda�ení. V roce 2014 došlo k rychlému r�stu a to tém��

až na 115 %.  D�vodem byl rychlý nár�st tržeb v tomto roce. I p�es poklesy v pr�b�hu 

sledovaného období lze tvrdit, že spole�nost má dostate�n� vysokou hodnotu úrokového 

krytí. 

Ukazatele likvidity – prozrazuje schopnost spole�nosti platit své závazky v�as. 

Pom��ují likvidní finan�ní prost�edky s aktuálními pohledávkami p�ed splatností. 

Tabulka �. 23: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování)
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Spole�nost musí mít vhodnou strukturu aktiv, aby se nedostala do finan�ních problém�. 

Ukazatel b�žné likvidity nazna�uje, že spole�nost nebude mít problémy s budoucí 

likviditou. B�žná likvidita od roku 2009 rostla až do roku 2011. V roce 2012 klesla a 

v dalším roce op�t za�ala r�st. Další pokles nastal v roce 2014. I p�es tento pohyb je 

ukazatel vyšší než je doporu�ená hodnota, což znamená, že b�žná likvidita spole�nosti 

není ohrožena. 

Pro zachování likvidity by pohotová likvidita nem�la klesnout pod hodnotu 1 (11). Tato 

situace v celém sledovaném období nenastala a hodnoty se drží na výrazn� vyšších 

hodnotách. Maxima bylo dosaženo v roce 2011. 

Z hlediska okamžité likvidity si spole�nost vede také velmi dob�e. Od roku 2009 

hodnota vzrostla až k 8,77 v roce 2011. V dalším roce skokov� klesla a v roce 2013 

mírn� narostla. V roce 2014 se propadla až na hodnotu 2,96. Od minimální hodnoty pro 

zajišt�ní likvidity si však ve sledovaném období drží odstup. 

Na základ� hodnot ukazatele likvidity lze tvrdit, že spole�nost z hlediska likvidity nemá 

problémy. 
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Graf �. 11: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování)

Provozní ukazatele – tyto ukazatele se uplat�ují ve vnit�ním �ízení spole�nosti. 

Vychází z tokových veli�in, zejména z náklad�. 

Tabulka �. 24: Provozní ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování)
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Mzdová produktivita dosáhla maxima v roce 2010 a to hodnoty tém�� až 22 korun 

výnosu za 1 korunu vyplacených mezd. Hodnota by m�la v �ase r�st, avšak v roce 2011 

tato �ástka o polovinu klesla a klesat nep�estala až do roku 2012 z d�vodu poklesu tržeb 

a nár�stu mzdových náklad�. K op�tovnému r�stu došlo pak v roce 2013 a 2014. V roce 

2014 byla hodnota mzdové produktivity 11,78 K� za 1 K� mezd. Tento nár�st byl 

zp�soben r�stem tržeb, což je pro spole�nost pozitivní. 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku m�la velmi podobný vývoj jako 

produktivita mzdová, p�i�emž její hodnoty by m�ly být co nejvyšší. V roce 2010 
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dosáhla maxima tém�� 12 korun na jednu korunu vloženou do dlouhodobého majetku. 

V roce 2011 došlo k poklesu a na minimum se hodnota dostala v roce 2012. Tento 

negativní trend se poda�ilo p�ekonat v roce 2013, kdy za�ala produktivita pomalu 

nar�stat. Hodnota se dostala na více než 4 koruny za 1 korunu vloženou do 

dlouhodobého majetku. 

Nákladovost výnos�, která udává zatížení spole�nosti celkovými náklady, po dobu 

sledovaného období byla vyvážená a jen velmi mírn� rostla až do roku 2012. V roce 

2013 mírn� poklesla a v roce 2014 došlo k dalšímu poklesu hodnoty. V ideálním 

p�ípad� by tato hodnota m�la klesat. 

Nejvyšší podíl na nákladech spole�nosti jsou náklady vynaložené na prodané zboží a 

potom výkonová spot�eba, která se skládá ze spot�eby materiálu a energie a služeb. Za 

nimi následují osobní náklady. 

3.3.5 Shrnutí finan�ní analýzy 

V této �ásti jsou shrnuty skute�nosti a problémy ve spole�nosti vyplývající z finan�ní 

analýzy. 

Z analýzy soustav ukazatel� lze hodnotit, že spole�nost má dobrou finan�ní situaci. 

Problematickou oblastí spole�nosti se ukázala ziskovost. Na tuto skute�nost upozornil 

Altman�v model, index IN05 a také Kralick�v Quicktest. V roce 2014 za�aly zisky 

spole�nosti nar�stat. Spole�nosti se tedy poda�ilo zastavit snižující se ziskovost a obrátit 

ji k r�stu. 

Analýzou absolutních ukazatel� byla zjišt�na struktura majetku spole�nosti. Výše 

dlouhodobého majetku spole�nosti b�hem sledovaného období byla dvakrát navýšena 

díky nákup�m laboratorního vybavení. Hodnota dlouhodobého majetku, v�tšinov�

tvo�eného z laboratorního vybavení, je snižována pouze vlivem odpis�. Ob�žná aktiva 

mají v�tší hodnotu než dlouhodobý majetek. Jejich hodnota je rozložena v zásobách, 

pohledávkách a finan�ním majetku. Jejich pom�r se po celou dobu sledovaného období 

m�ní, ale celkov� hodnota ob�žných aktiv stále roste. Práv� zásoby ve spole�nosti byly 

problematické p�edevším v letech 2011 a 2012, jelikož rostly i p�esto, že klesala 

ziskovost. V roce 2014 došlo k úbytku zásob a zvýšení zisku. Spole�nosti se tedy 

poda�ilo p�ekonat tuto problematiku. Co se ale ukázalo jako nový problém, je rychlý 
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r�st krátkodobých pohledávek. P�i sou�asném tempu r�stu m�že pro spole�nost 

znamenat velké problémy. 

Ve spole�nosti p�evládá vlastní kapitál nad cizími zdroji. Lze tvrdit, že spole�nost je 

financována konzervativním zp�sobem. Vlastní kapitál složený z výsledk� hospoda�ení 

minulých let a výsledku hospoda�ení ú�etního období kolísav� rostl po celou dobu 

sledovaného období. K nejv�tšímu nár�stu došlo v roce 2014. Spole�nost je 

financována v�tšinov� vlastním kapitálem, který by mohl být využit i pro další 

investice. 

Tržby spole�nosti klesaly a spole�nost se potýkala s nep�íznivou situací. Ta nastala 

v d�sledku zvýšení cen výrobk� dodavateli. Spole�nost v d�sledku tohoto zvýšení byla 

nucena zvýšit cenu výrobk� také, a to vedlo ke ztrát� dodavatel�. Proto v roce 2013 

využila zvýšení DPH a do ceny promítla jen jeho �ást, zbytek pokrývala z vlastních 

pen�žních prost�edk�. Díky tomu se jí poda�ilo získat nové zákazníky a vyšší tržby, ale 

zvýšila si tím náklady. V roce 2014 se díky veletrhu na konci roku 2013 poda�ilo 

spole�nosti získat nové zákazníky, což vedlo k r�stu tržeb i zisku. 

Náklady spole�nosti klesaly zárove� s tržbami. Spole�nost na pokles tržeb reagovala 

pom�rn� pružn�. V roce 2013 se však na základ� zvýšení náklad� poda�ilo spole�nosti 

zvýšit tržby. V roce 2014 potom náklady oproti tržbám vzrostly jen nepatrn�. 

Analýza rozdílových ukazatel� prozradila, že spole�nost m�la velké množství 

finan�ních prost�edk� vázaných v zásobách. Ke snížení množství zásob došlo v roce 

2014. Naopak k nár�stu vázanosti pen�žních prost�edk� došlo u krátkodobých 

pohledávek v letech 2013 a 2014. Celkov� se dá tvrdit, že spole�nost nemá finan�ní 

problémy a její pen�žní zásoby jsou dostate�né k pokrytí závazk�. Nebezpe�í by však 

mohl znamenat další r�st krátkodobých pohledávek. 

U pom�rových ukazatel� byly první vypo�ítány ukazatele rentability. Tady se potvrdilo, 

že spole�nosti klesala rentabilita aktiv, vlastního kapitálu i tržeb skokov� od roku 2011 

až do roku 2013. Kdyby spole�nost pokra�ovala stejným tempem, b�hem n�kolika let 

by se stala nerentabilní. Tento trend se však poda�ilo zlomit v roce 2014, kdy rentabilita 

spole�nosti op�t vzrostla. 
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Ukazatele aktivity prokázaly, že spole�nost využívá svých aktiv efektivn�. Celkov�

všechny hodnoty ukazatel� aktivity jsou vzhledem k možnostem uspokojivé. Pozitivní 

je i pokles doby obratu zásob v roce 2014. Dobu obratu pohledávek ovliv�ují zákazníci, 

kte�í mají smluvn� tuto lh�tu delší, než je doba obvyklá, tj. t�icet dn� (21). 

Zadluženost spole�nosti, dle ukazatel�, není p�íliš vysoká. Spole�nost si bankovními 

úv�ry dopomáhala v p�ípad� v�tších investic. Spole�nost je schopna splatit dluhy 

v rámci jednoho roku.  

Ukazatele likvidity prokázaly, že spole�nost nemá s likviditou problémy. I p�es poklesy 

hodnot ukazatel� spole�nosti byla hodnota stále na dostate�n� vysoké úrovni. 

Spole�nost je tedy likvidní, ale m�la by si dát pozor na pokles okamžité likvidity. 

V roce 2014 výrazn� klesla. Tento pokles souvisí op�t se zvýšením vázanosti pen�žních 

prost�edk� v krátkodobých pohledávkách. 

Provozní ukazatele prozradily, že mzdová produktivita ve spole�nosti rostla v letech 

2013 a 2014. Tento nár�st je pozitivní zm�na proti p�edcházejícím let�m, kdy hodnota 

klesala. Spole�nosti se tedy od roku 2013 da�í zvyšovat výkonnost svých zam�stnanc�. 

U produktivity dlouhodobého hmotného majetku hodnota klesala až do roku 2012. 

V roce 2013 a 2014 došlo k mírnému zvýšení. Tyto nár�sty zna�í pozitivní vývoj 

spole�nosti.  

Nákladovost výnos� do roku 2013 vykazuje také pozitivní vývoj hodnot a to jejich 

pokles. Velkou �ást náklad� spole�nosti tvo�í služby. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY �EŠENÍ 

Z finan�ní analýzy bylo zjišt�no, že spole�nost si celkov� vede pom�rn� dob�e. Je zde 

ovšem n�kolik faktor�, které lze zlepšit a jsou tady i faktory, které by spole�nost mohly 

v blízké dob� ohrozit. Cílem této kapitoly jsou návrhy, jak tyto faktory eliminovat a tím 

dosáhnout co možná nejvyšší stability a výkonnosti spole�nosti. 

4.1 �ízení pohledávek 

Absolutní ukazatele prozradily problematickou oblast v krátkodobých pohledávkách. Ty 

v letech 2013 a 2014 výrazn� vzrostly. P�í�inou tohoto zvýšení byl tlak odb�ratel� na 

prodloužení doby splatnosti. Díky velké konkurenci na trhu by spole�nost p�i p�ímém 

požadavku o snížení doby splatnosti mohla ztratit zákazníky.  

Nabízí se tady �ešení v podob� skonta v p�ípad�, že zákazník uhradí své závazky do 

patnácti dn� od doru�ení zboží. P�ibližn� 20 % zákazník� spole�nosti tvo�í více než 

70 % tržeb. Skonto by m�lo být nabídnuto práv� t�mto nejsiln�jším zákazník�m. 

V p�ípad�, že by v roce 2014 bylo t�mto zákazník�m nabídnuto skonto ve výši 4 % a 

všichni by ho využily a uhradily závazky do patnácti dní, tržby by se snížily p�ibližn� o 

865 000 K�. Oproti tomu by však bylo uhrazeno více než 5 000 000 K� z krátkodobých 

pohledávek, �ímž by neuhrazené pohledávky klesly na hodnotu p�ibližn� 2 150 000 K�. 

Tím by došlo ke snížení ziskovosti spole�nosti, ale výrazn� by se snížila vázanost 

pen�žních prost�edk� v pohledávkách. I p�es toto snížení ziskovosti by spole�nost stále 

vykázala zisk. 

V p�ípad�, že se pohledávky blíží ke splatnosti, nebo jsou již po splatnosti, by 

spole�nost m�la posílat zákazník�m upomínky k zaplacení. Zavedení sankcí z prodlení 

platby není pro spole�nost vhodné, díky velké síle zákazník�. Tyto sankce by mohly 

vést ke ztrát� zákazník�. 

Jelikož má spole�nost pohledávky po splatnosti za více než p�l milionu korun od roku 

2012, spole�nost by o nich m�la ú�tovat na ú�tu opravných položek k pohledávkám dle 

Zákona o rezervách pro zajišt�ní základu dan� z p�íjm�. Díky tomu, že tyto pohledávky 

po splatnosti p�esáhly dobu osmnácti m�síc�, by si spole�nost mohla v roce 2014 

zaú�tovat opravné položky k pohledávkám až do výše 50 % hodnoty t�chto pohledávek, 
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tj. až 250 000 K� a tuto hodnotu si tím ú�etn� p�evést do náklad�. Tím dojde k ú�etnímu 

snížení pohledávek a také snížení ziskovosti. V roce 2016 budou tyto pohledávky 

proml�eny. Ješt� p�ed jejich proml�ením bude tedy nutné zrušit opravné položky a tyto 

pohledávky odepsat. 

V p�ípad�, že by se spole�nosti nepoda�ilo zastavit r�st pohledávek, byla by 

v následujících letech ohrožena likvidita spole�nosti. V takovém p�ípad� by spole�nost 

m�la zvážit faktoring. V sou�asné dob� by faktoring byl p�ed�asný, jelikož má 

spole�nost kladnou hodnotu �istých pohotových prost�edk�. Faktoring by byl tedy 

zbyte�ným nákladem. Pokud ovšem nedojde ke zlepšení situace, mohlo by dojít 

k nutnosti využití tohoto nástroje. 

4.2 Zvýšení ziskovosti 

Z analýzy soustav ukazatel� vyplynulo, že spole�nost m�la v letech 2011 až 2013 

zna�né problémy se ziskovostí. V roce 2014 se poda�ilo ziskovost zvýšit. Nejv�tší 

zásluhu na tomto zvýšení m�l veletrh, díky kterému spole�nost získala mnoho nových 

zákazník�. Z toho lze spole�nosti doporu�it pro další r�st navšt�vovat další veletrhy v 

tomto oboru. Je p�itom d�ležité, aby obchodní zástupci, kte�í budou veletrhy 

navšt�vovat, byli stále velmi dob�e informování o aktuální situaci na trhu a o aktuálních 

trendech. T�chto informací by pak m�li využít k získání nových zákazník�. 

Ke zvýšení ziskovosti by také dopomohlo snížení náklad�. Snížení náklad� za prodané 

zboží lze však uvažovat jen ve velmi omezené mí�e, protože síla dodavatel� je p�íliš 

vysoká. Snížení mzdových náklad� by spole�nosti neprosp�lo. Mzdy zam�stnanc� jsou 

mírn� pod pr�m�rným platem v �eské Republice. Jeho snížení by se tedy negativn�

projevilo na motivaci zam�stnanc�.  

Spole�nost také vynakládá zna�né pen�žní prost�edky na služby. Spole�nost by m�la 

provést podrobnou analýzu využívaných služeb a zvážit, zda by si n�které služby byla 

schopna zajiš�ovat sama. U služeb, které spole�nost v sou�asné dob� není schopna 

zajiš�ovat sama, by bylo vhodné provést analýzu trhu a zjistit, zda by bylo možné získat 

lepší cenu u sou�asných dodavatel�, p�ípadn� zjistit možnosti využití dodavatel� jiných. 
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Z hlediska zvýšení ceny výrobk� si spole�nost nem�že dovolit p�ílišný r�st, jelikož je 

síla zákazník� p�íliš velká. 

4.3 Snížení zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti ukázaly, že v roce 2012 si spole�nost vzala krátkodobý 

bankovní úv�r na nákup zásob. Zárove� ale spole�nost m�la dostate�nou zásobu 

finan�ního majetku. Pro spole�nost by bylo levn�jší zaplatit zásoby z tohoto majetku. 

V takovém p�ípad� by spole�nost nemusela platit úroky za p�j�ené peníze. V tomto 

p�ípad� se konzervatizmus spole�nosti spíše prodražil. Spole�nost by tedy do budoucna 

m�la zvážit úhrady závazk� primárn� z finan�ního majetku a cizí kapitál využít jen 

v p�ípad� nutnosti. 

4.4 Ostatní návrhy 

- �ízení zásob, 

- zlepšení interních pom�r�, 

- pé�e o kvalitu servisu a služeb. 

4.4.1 �ízení zásob

Z absolutních ukazatel� je možné vid�t, že spole�nost m�la problémy s vázáním 

pen�žních prost�edk� v zásobách p�edevším proto, že rostly zásoby p�i poklesu tržeb. 

Ty rostly až do roku 2013. V roce 2014 došlo ke snížení pen�z vázaných v zásobách. 

Toto snížení bylo zp�sobeno p�edevším zm�nou frekvence objednávání zásob. Ta se 

zm�nila z objednávání jednou za dva m�síce na objednávání jednou m�sí�n�. To 

umožnilo spole�nosti snížit množství pen�žních prost�edk� vázaných v zásobách, ale 

také to zvýšilo náklady na dopravu.  

S r�stem zákazník� roste také nutnost mít dostate�n� velké zásoby. K této nutnosti 

dochází p�edevším kv�li tomu, že doba dodání zásob je pom�rn� dlouhá a dalším 

zvýšením frekvence objednávání by výrazn� vzrostly náklady na dopravu. Pro 

spole�nost je tedy levn�jší v sou�asné dob� udržovat p�edpokládanou m�sí�ní spot�ebu 

zásobu s menší rezervou. Díky tomu je spole�nost schopna dodávat svým zákazník�m 

zboží rychle a v�as. Další snížení zásob tedy pro spole�nost v sou�asné dob� není 
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nejlepší možností. V p�ípad�, že by došlo k poklesu tržeb, by bylo vhodné množství 

pen�žních prost�edk� vázaných v zásobách snížit. 

Spole�nost by také m�la provést analýzu využití všech zásob pro p�ípad, že by na sklad�

z�stávaly zásoby, které se již nepoužívají a p�ípadn� tyto nepoužívané zásoby vy�adit. 

4.4.2 Zlepšení interních pom�r�

SWOT analýza poukázala na interní problémy ve spole�nosti. Vnit�ní fungování 

spole�nosti je nezbytné pro její správný chod. Spole�nost by si m�la stanovit vizi a tuto 

vizi ší�it mezi svými zam�stnanci a snažit se o to, aby se s vizí ztotož�ovali. To prosp�je 

pracovní morálce i motivaci zam�stnanc� k lepším výkon�m. 

Absence autority ve spole�nosti pro zavád�ní zm�n je také problémem, kterým by se 

spole�nost m�la zabývat. Vhodným �ešením by mohl být kurz vedení a �ízení lidí pro 

zam�stnance, kte�í by tuto funkci m�li plnit. Ti by se také m�li zam��it na to, aby 

nepodléhali osobním sympatiím �i antipatiím. Druhým možným �ešením by bylo 

vytvo�ení pozice manažera, jehož hlavní náplní práce by bylo rychle zavád�t zm�ny. 

Tato možnost je však nákladov� náro�n�jší a vzhledem k pot�eb� �ídit ziskovost je na 

vedení zhodnotit, zda by bylo vhodné ji využít. 

Pro spole�nost by mohlo být velmi p�ínosné ú�astnit se odborných seminá�� a 

konferencí ve svém oboru. Svou aktivní ú�astí by se spole�nosti poda�ilo nejen 

zvyšovat informovanost vlastních zam�stnanc�, ale také by se otvíraly nové možnosti 

pro to, aby se spole�nost dostala do pov�domí dalším spole�nostem v oboru. 

D�sledkem toho by spole�nost mohla získat nové zákazníky. 

4.4.3 Pé�e o kvalitu servisu a služeb 

Díky tomu, že kvalita servisu a služeb pat�í k jedné z p�edností spole�nosti p�ed 

konkurencí, je t�eba této p�ednosti využívat a také se aktivn� v�novat jejímu rozvoji. 

Pro zlepšení servisu a služeb pro zákazníky je t�eba mít správné informace o jejich 

požadavcích. K tomu by mohl dopomoci krátký dotazník. Informace z dotazník�

vypln�ných zákazníky by mohl p�inést nové nápady a p�íležitosti pro zlepšení služeb a 

servisu a to by vedlo ke zvýšení spokojenosti zákazník� a následn� i k jejich nár�stu. 
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ZÁV�R 

Hlavním cílem bakalá�ské práce bylo zhodnotit finan�ní situaci spole�nosti a odhalit její 

p�ípadné nedostatky a v návaznosti na to navrhnout možnosti na jejich zlepšení na 

základ� ro�ních ú�etních výkaz� za roky 2009 – 2014. 

Spole�nost byla hodnocena pomocí analýzy SLEPTE, Porterova modelu a McKinsleyho 

7S faktor�. Z tohoto hodnocení bylo zjišt�no, že má spole�nost interní problémy 

s efektivním vedením a chybí jí dlouhodobá vize. Odstran�ní t�chto nedostatk� prosp�je 

produktivit� spole�nosti. 

Finan�ní analýza upozornila na problematiku se ziskovostí a na nebezpe�í nár�stu 

krátkodobých pohledávek. Tyto skute�nosti se ukázaly jako nejvýznamn�jší problémy. 

V návrhové �ásti byly, v návaznosti na �ást praktickou, navrženy možnosti �ešení 

problém�, které vyplynuly z finan�ní analýzy. Zejména se jednalo o problematiku 

krátkodobých pohledávek. Tady bylo doporu�eno spole�nosti zavést skonto pro silné 

zákazníky a tím snížit vázanost pen�z v krátkodobých pohledávkách, která za�íná 

ohrožovat likviditu spole�nosti. Dalším návrhem bylo ú�tování opravných položek 

k pohledávkám po splatnosti. 

Krom� problematiky krátkodobých pohledávek se také ukázala problematická oblast 

ziskovosti, kdy byla spole�nosti doporu�ena �ast�jší ú�ast na veletrzích. Dalším 

doporu�ením bylo zvýšení tlaku na dodavatele služeb, které by vedlo ke snížení náklad�

a tím ke zvýšení ziskovosti. 

Celkov� lze hodnotit, že spole�nost je na pom�rn� dobré úrovni a v sou�asné dob� není 

ohrožena její existence. Ovšem je vhodné �ešit zjišt�né problémové oblasti. V p�ípad�, 

že by spole�nost na problémy plynoucí z finan�ní analýzy nereagovala, s velkou 

pravd�podobností by se v následujících n�kolika letech potýkala se zna�nými 

finan�ními problémy. Naopak �ešení t�chto problém� m�že spole�nosti pomoci k v�tší 

stabilit�. 
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I 

P�íloha �. 1: Rozvahy 2009 - 2014 

Ozna�ení AKTIVA Údaje v tisících K�
    ����� ����� ����� ����� ����� �����

  AKTIVA CELKEM  16 819 16 913 17 611 20 990 21 660 26 828
A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 0
B.   Dlouhodobý majetek  1 640 729 502 3 695 3 152 4 758
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0
B. I. 1 Z�izovací výdaje 0 0 0 0 0 0

  

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  0 0 0 0 0 0
3 Software 0 0 0 0 0 0
4 Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0
5 Goodwill 0 0 0 0 0 0
6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0
7 Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  1 640 729 502 3 695 3 152 4 758
B. II. 1 Pozemky 0 0 0 0 0 0

  

2 Stavby 0 0 0 0 0 0
3 SMV a soubory hmotných movitých v�cí 1 640 729 502 3 695 3 152 4 758
4 P�stitelské celky trvalých porost� 0 0 0 0 0 0
5 Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0
6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0
7 Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0
9 Oce�ovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 0

B. III.   Dlouhodobý finan�ní majetek  0 0 0 0 0 0
B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 0 0 0 0 0 0

  

2 Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 0
3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0
4 Záp�j�ky a úv�ry - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0
5 Jiný dlouhodobý finan�ní majetek 0 0 0 0 0 0
6 Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek 0 0 0 0 0 0
7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan�ní majetek 0 0 0 0 0 0

C.   Ob�žná aktiva  14 637 15 795 16 863 17 155 18 042 21 941
C. I.   Zásoby   2 609 2 846 3 341 3 782 5 457 4 711
C. I. 1 Materiál 0 0 0 0 0 0

  

2 Nedokon�ená výroba a polotovary 0 0 0 0 0 0
3 Výrobky 213 100 292 255 219 328
4 Mladá a ostatní zví�ata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0
5 Zboží 2 396 2 746 3 049 3 527 5 238 4 383
6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 0

C. II.   Dlouhodobé pohledávky  17 8 8 8 8 8
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztah� 0 0 0 0 0 0

  

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0
3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0
4 Pohledávky za spole�níky 0 0 0 0 0 0
5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 17 8 8 8 8 8
6 Dohadné ú�ty aktivní 0 0 0 0 0 0
7 Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0
8 Odložená da�ová pohledávka 0 0 0 0 0 0

C. III.   Krátkodobé pohledávky  5 801 3 254 2 645 2 615 3 908 7 162
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztah� 4 185 2 979 2 100 2 362 3 202 5 178

  

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0
3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0
4 Pohledávky za spole�níky 0 0 0 0 0 0
5 Sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 0 0 0 0 0 0
6 Stát - da�ové pohledávky 0 0 0 0 0 0
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 595 41 129 118 521 250
8 Dohadné ú�ty aktivní 1 4 2 -56 5 0
9 Jiné pohledávky 20 230 414 191 180 1 734

C. IV.   Krátkodobý finan�ní majetek  6 210 9 687 10 869 10 750 8 669 10 060
C. IV. 1 Peníze 106 197 100 202 3 446 2 187

  
2 Ú�ty v bankách 6 104 9 490 10 769 10 548 5 223 7 873
3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0
4 Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek 0 0 0 0 0 0

D. I.   �asové rozlišení  542 389 246 140 466 129
D. I. 1 Náklady p�íštích období  542 389 246 140 466 129

  
2 Komplexní náklady p�íštích období 0 0 0 0 0 0
3 P�íjmy p�íštích období 0 0 0 0 0 0



II 

  PASIVA 
Údaje v tisících K�

����� ����� ����� ����� ����� �����

  PASIVA CELKEM   16 819 16 913 17 611 20 990 21 660 26 828
A.   Vlastní kapitál  10 705 13 826 15 876 17 497 18 856 22 620
A. I.   Základní kapitál  400 400 400 400 400 400

  
1 Základní kapitál 400 400 400 400 400 400
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 0
3 Zm�ny základního kapitálu 0 0 0 0 0 0

A. II.   Kapitálové fondy   0 0 0 0 0 0
A. II. 1 Ážio 0 0 0 0 0 0

  

2 Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0
3 Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a závazk� 0 0 0 0 0 0
4 Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní p�i p�em�nách o. k. 0 0 0 0 0 0
5 Rozdíly z p�em�n obchodních korporací 0 0 0 0 0 0
6 Rozdíly z ocen�ní p�i p�em�nách obchodních korporací 0 0 0 0 0 0

A. III.   Fondy ze zisku 40 40 40 40 40 0
A. III. 1 Rezervní fond 40 40 40 40 40 0

  2 Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 0
A. IV.   Výsledek hospoda�ení minulých let  7 850 10 264 13 386 15 436 17 059 18 780
A. IV. 1 Nerozd�lený zisk minulých let  7 850 10 264 13 386 15 436 17 059 18 780

  
2 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 0
3 Jiný výsledek hospoda�ení minulých let 0 0 0 0 0 0

A. V. 1 Výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období (+/-)  2 415 3 122 2 050 1 621 1 357 3 440
  2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 0 0 0 0 0 0

B.   Cizí zdroje      6 114 3 087 1 735 3 493 2 804 4 208
B. I.   Rezervy   0 0 0 0 0 0
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních p�edpis� 0 0 0 0 0 0

  
2 Rezerva na d�chody a podobné závazky 0 0 0 0 0 0
3 Rezerva na da� z p�íjm� 0 0 0 0 0 0
4 Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 0

B. II.   Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0
B. II. 1 Závazky z obchodních vztah� 0 0 0 0 0 0

  

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0
3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0
4 Závazky ke spole�ník�m 0 0 0 0 0 0
5 Dlouhodobé p�ijaté zálohy 0 0 0 0 0 0
6 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0
7 Dlouhodobé sm�nky k úhrad� 0 0 0 0 0 0
8 Dohadné ú�ty pasívní 0 0 0 0 0 0
9 Jiné závazky 0 0 0 0 0 0
10 Odložený da�ový závazek 0 0 0 0 0 0

B. III.   Krátkodobé závazky 5 798 2 711 1 239 2 409 1 853 3 399
B. III. 1 Závazky z obchodních vztah� 3 342 2 248 1 253 1 484 1 490 1 682
    2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0
    3 Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0
    4 Závazky ke spole�ník�m 1 564 0 0 0 0 0
    5 Závazky k zam�stnanc�m 156 0 0 0 0 4
    6 Závazky ze sociálního zabezpe�ení a zdravotního pojišt�ní 68 0 0 0 0 6
    7 Stát - da�ové závazky a dotace 302 250 -229 470 198 1 114
    8 Krátkodobé p�ijaté zálohy 186 2 10 47 34 130
    9 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0
    10 Dohadné ú�ty pasivní  177 211 205 408 125 458
    11 Jiné závazky 3 0 0 0 6 5

B. IV.   Bankovní úv�ry a výpomoci   316 376 496 1 084 951 809
B. IV. 1 Bankovní úv�ry dlouhodobé 0 0 0 0 0 0
    2 Krátkodobé bankovní úv�ry  0 0 0 0 0 0
    3 Krátkodobé finan�ní výpomoci 316 376 496 1 084 951 809

C. I.   �asové rozlišení  0 0 0 0 0 0
C. I. 1 Výdaje p�íštích období 0 0 0 0 0 0
    2 Výnosy p�íštích období  0 0 0 0 0 0

  



III 

P�íloha �. 2: Výkazy zisku a ztráty 2009 – 2014 

Ozna�ení TEXT 
Údaje v tisících K�

����� ����� ����� ����� ����� �����

I. Tržby za prodej zboží  21 454 26 344 15 631 12 479 16 910 23 793
A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 11 391 15 825 8 049 7 050 10 141 12 283

+ Obchodní marže  10 063 10 519 7 582 5 429 6 769 11 510
II. Výkony  5 167 7 936 7 714 7 137 7 207 7 205

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb 5 086 8 043 7 510 7 161 7 198 7 097

  
2 Zm�na stavu zásob vlastní �innosti 81 -107 204 -24 9 108
3 Aktivace 0 0 0 0 0 0

B.   Výkonová spot�eba  8 007 11 857 9 832 9 273 8 664 11 649
B. 

  
1 Spot�eba materiálu a energie 2 643 3 412 4 708 4 569 4 307 5 502

B. 2 Služby 5 364 8 445 5 124 4 704 4 357 6 147
+ P�idaná hodnota 7 223 6 598 5 464 3 293 5 312 7 066

C.   Osobní náklady 2 912 2 897 3 895 5 944 5 866 5 556
C. 

  

1 Mzdové náklady 2 222 2 142 2 891 4 363 4 307 4 069
C. 2 Odm�ny �len�m orgán� obchodní korporace 0 0 0 0 0 0
C. 3 Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 577 637 886 1 465 1 441 1 362
C. 4 Sociální náklady 113 118 118 116 118 125
D.   Dan� a poplatky 21 32 31 39 39 37
E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 588 1 236 851 901 1 159 1 725

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0
  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  0 0 0 0 0 0
    2 Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 0

F.   Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0
F.   1 Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 0
F.   2 Prodaný materiál 0 0 0 0 0 0
G.   ZS rezerv a opr. pol. v provozní oblasti a komplexních náklad� p�. o. 5 5 5 5 0 0

IV. Ostatní provozní výnosy 503 1 033 2 151 5 824 3 580 4 963
H.   Ostatní provozní náklady 5 69 49 13 6 350

V. P�evod provozních výnos� 0 0 0 0 0 0
I.   P�evod provozních náklad� 0 0 0 0 0 0

* Provozní výsledek hospoda�ení 3 195 3 392 2 784 2 215 1 822 4 361
VI Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 0 0 0 0 0 0

J.   Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0
  VII.   Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku 0 0 0 0 0 0
  VII. 1 Výnosy z podíl� v ovládaných osobách 0 0 0 0 0 0
  VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír� a podíl� 0 0 0 0 0 0
  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku 0 0 0 0 0 0
  VIII.   Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 0 0 0 0 0 0

K.     Náklady z finan�ního majetku 0 0 0 0 0 0
  IX.   Výnosy z p�ecen�ní cenných papír� a derivát� 0 0 0 0 0 0
L.     Náklady z p�ecen�ní cenných papír� a derivát� 0 0 0 0 0 0
M.     Zm�na stavu rezerv a opravných položek ve finan�ní oblasti 0 0 0 0 0 0

X. Výnosové úroky 34 9 21 16 4 6
N.     Nákladové úroky 54 76 77 66 72 38

XI. Ostatní finan�ní výnosy 205 916 138 114 333 442
O.   Ostatní finan�ní náklady 363 383 331 268 405 443

XII. P�evod finan�ních výnos� 0 0 0 0 0 0
P.   P�evod finan�ních náklad� 0 0 0 0 0 0

* Finan�ní výsledek hospoda�ení -178 466 -249 -204 -140 -33
Q.   Da� z p�íjm� za b�žnou �innost 602 736 485 390 325 888
Q.

  
1      -splatná 602 736 485 390 325 888

Q. 2      -odložená 0 0 0 0 0 0
** Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost  2 415 3 122 2 050 1 621 1 357 3 440

XIII. Mimo�ádné výnosy 0 0 0 0 0 0
R.   Mimo�ádné náklady 0 0 0 0 0 0
S.   Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti  0 0 0 0 0 0
S. 

  
1      -splatná 0 0 0 0 0 0

S. 2      -odložená 0 0 0 0 0 0
* Mimo�ádný výsledek hospoda�ení 0 0 0 0 0 0

T.   P�evod podílu na výsledku hospoda�ení spole�ník�m (+/-) 0 0 0 0 0 0
*** Výsledek hospoda�ení za ú�etní období 2 415 3 122 2 050 1 621 1 357 3 440
**** Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním 3 017 3 858 2 535 2 011 1 682 4 328


