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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace Jednoty, spotřebního 

družstva, Moravský Krumlov za období 2010 – 2014. Práce je rozdělena do čtyř částí. 

V první části je seznámení s cíli a metodikou práce. V teoretické části jsou vymezeny 

ukazatele finanční analýzy, které budou aplikovány v analytické části této bakalářské 

práce. Závěrem bude navrhnuto opatření ke zlepšení finanční situace družstva. 

Abstract 

This bachelor‘s thesis deals with the evaluation of the financial situation of co-operative 

society Jednota, Moravský Krumlov for the period 2010 - 2014. The thesis is divided into 

the four parts. The first part is an introduction of goals and methodology. At the 

theoretical part will be defined indicators of the financial analysis, which will be applied 

at the analytical part of this thesis. At the end it will be suggested measure to improve 

financial situation of the co-operative society. 
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ÚVOD  

Tématem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace konkrétního obchodního 

závodu a po jeho analýze navrhnout reálná řešení pro zlepšení finanční situace.  

Finanční analýza pomáhá odhalit nedostatky ve finančním řízení závodu. Jedná se 

zejména o optimalizaci kapitálové struktury, způsob financování majetku a investice. 

Díky finanční analýze můžeme zjistit slabé, ale i silné stránky analyzované společnosti. 

Analýza finanční situace podniku umožňuje správné a efektivní plánování do budoucna. 

Její postupy a metody nám pomáhají zhodnotit situaci nejen jednotlivých dílčích částí, 

ale také komplexně celý závod. A proto je nutné vyhodnocovat ukazatele finanční 

analýzy nejprve jednotlivě a potom ve vzájemné souvislosti. Čím delší je analyzované 

období, tím jednoznačnější budou opatření pro zlepšení současné finanční situace a také 

konkrétnější budoucí plány. 

Výsledky finanční analýzy jsou důležité nejen pro vlastníky a vedení závodu, ale také pro 

porovnání s konkurencí, pro potenciální a současné obchodní partnery, pro banky. 

Předmětem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace Jednoty, spotřebního 

družstva, Moravský Krumlov. Analyzována bude situace za posledních pět let, tedy od 

roku 2010 do 2014. Pro zhodnocení finanční situace podniku se vychází z dokumentů 

výročních zpráv za sledované období – rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu cash flow 

a z přílohy k účetní závěrce. Dalšími zdroji budou vnitropodniková dokumentace a 

rozhovory s pracovníky družstva. 

V první kapitole této bakalářské práce bude vymezen cíl a metodika práce. Následovat 

budou teoretická východiska práce, kde bude vysvětleno několik pojmů souvisejících 

s finanční analýzou. Vymezené konkrétní finanční ukazatele budu aplikovány ve třetí 

kapitole s názvem analýza současného stavu. V této kapitole bude také představen 

konkrétní vybraný závod, sortiment nabízeného zboží a služeb a analýza jeho 

konkurenčního prostředí. V závěrečné kapitole budou shrnuty výsledky dosažených 

finanční analýzou ze třetí kapitoly práce a budou navržena reálná řešení pro zlepšení 

současné finanční situace. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je zhodnocení finanční situace Jednoty, spotřebního družstva, 

Moravský Krumlov v letech 2010 - 2014 za pomoci metod finanční analýzy a na základě 

výsledků finanční analýzy navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení finanční situace 

družstva.  

Dílčí cíle: 

 teoretická východiska finanční analýzy – ukazatelé, 

 základní údaje o družstvu, 

 aplikace ukazatelů a jejich vyhodnocení, 

 konkurenční prostředí družstva. 

 

Metodika při zpracování bakalářské práce vychází z metod zkoumání a úsudků – indukce, 

dedukce a abdukce. Indukce vyvozuje závěr na základě informací a jednotlivostech. 

Dedukce postupuje obráceně než indukce, se kterou souvisí. Jde od obecného závěru 

k těm méně obecným. Výsledky dedukce lze ověřit v praxi. Konečně abdukce představuje 

úsudek, ze kterého jsou vyvozovány hypotézy pro pozorované jevy. 

 

Metodika práce: 

 zpracování podkladů pro finanční analýzu, 

 analýza absolutních ukazatelů, rozdílových a poměrových ukazatelů a analýza 

soustav ukazatelů,  

 zpracování Porterova modelu pěti konkurenčních sil a SWOT analýzy, 

 vyhodnocení výsledků dosažených finanční analýzou, 

 návrhy na vylepšení současné finanční situace. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole bude nejprve vymezen předmět finanční analýzy. Potom zdroje informací, 

ze kterých finanční analýza čerpá – rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz o peněžních 

tocích. Budou vymezeny ukazatele finanční analýzy, které budou posléze aplikovány 

v analytické části bakalářské práce. 

2.1  Předmět finanční analýzy 

Kvalita zpracované finanční analýzy závisí na výběru analytika – interní nebo externí. 

Výhody interního analytika je snadný přístup ke kvalitním datům a také vlastní znalost 

podniku. Výhodou externího analytika může být objektivní pohled na situaci podniku (1). 

 

2.2  Zdroje informací pro finanční analýzu 

Finanční analýza vychází především z účetních výkazů podniku. Těmito výkazy jsou 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o finančních tocích – cash flow a příloha k účetní 

závěrce. Další informace lze vyčíst z výročních zpráv, od vedení podniku, z firemních 

statistik produkce, poptávky, zaměstnanosti a dalších. Nevýhodou účetních výkazů je 

jejich zpracování. Slouží především pro účetní a daňové účely. Proto může být jejich 

vypovídací schopnost omezená nebo zkreslená (1). 

 

2.2.1  Rozvaha  

Rozvaha vypovídá o struktuře a finanční výši majetku podniku na straně aktiv a o zdrojích 

financování tohoto majetku na straně pasiv. Rozvaha je sestavována vždy k určitému 

datu. Aktiva a pasiva rozvahy se musí rovnat (1). 

 

Aktiva 

Aktiva v rozvaze jsou uskutečněná investiční rozhodnutí a jsou seřazena jednak podle 

funkce, kterou v podniku vykonávají, ale také podle času a likvidnosti. Řazení je sestupné 

podle doby vázanosti v reprodukčním cyklu (2). 

Aktiva se člení na pohledávky za upsaný základní kapitál, dlouhodobý majetek, oběžný 

majetek a časové rozlišení (3). 
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Aktiva v rozvaze se zaznamenávají ve třech sloupcích. Hodnoty brutto odpovídají 

pořizovací ceně. Oprávky (dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) a opravné 

položky (vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv) se projevují ve sloupci korekce. Ve 

sloupci netto jsou potom zůstatkové ceny (brutto – netto) (3). 

Pasiva 

Pasiva zachycují finanční strukturu podniku – čím je majetek na straně aktiv financován. 

Pasiva jsou tvořena vlastním kapitálem, cizími zdroji a časovým rozlišením (1). 

Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem (upsaný kapitál), kapitálovými fondy 

(tvořeno z externích zdrojů, např. emisí ážio), rezervními fondy, nedělitelnými fondy a 

ostatními fondy ze zisku (tvoří se interně ze zisku). Dále vlastní kapitál obsahuje výsledek 

hospodaření minulých let (jedná se o nerozdělený zisk nebo ztrátu) a výsledek 

hospodaření běžného účetního období (1). 

Cizí zdroje zahrnují rezervy (snižující zisk), dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky a 

bankovní úvěry a výpomoci. Dlouhodobé závazky mají splatnost delší než jeden rok 

(např. dlouhodobé směnky k úhradě, dlouhodobé zálohy od odběratelů). Krátkodobé 

závazky mají splatnost kratší než jeden rok a patří sem např. krátkodobé závazky vůči 

dodavatelům. Bankovní úvěry a výpomoci se také dělí na dlouhodobé (se splatností delší 

než 1 rok) a krátkodobé (splatnost je kratší než 1 rok) (1). 

Časové rozlišení pasiv zachycují výdaje příštích období (např. nájemné placené pozadu) 

a  výnosy příštích období (např. předem přijaté nájemné) (3). 

 

2.2.2  Výkaz zisku a ztráty 

Výsledovka, jak se výkazu zisku a ztráty obecně říká, sleduje výsledky hospodaření 

podniku za běžné období. V podnikové činnosti se při výrobě produktu/služby 

spotřebovávají výrobní faktory (práce, zásoby, majetek). Tuto spotřebu nazýváme 

náklady. „Obecně lze tedy říci, že náklad je peněžním vyjádřením spotřeby podniku bez 

závislosti na tom, zda skutečně proběhla peněžní transakce“ (4, s. 21). Při prodeji tohoto 

produktu/služby realizujeme výnosy. „Výnos je peněžní vyjádření výsledků hospodaření 

podniku – nezáleží na tom, zda byla provedena skutečná peněžní transakce“ (4, s. 21).  
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Náklady a výnosy se ve VZZ rozdělují na výnosy a náklady: 

 z provozní činnosti, 

 z finanční činnosti, 

 z mimořádné činnosti (4). 

Náklady a výnosy z provozní činnosti souvisejí s hlavní činností. Finanční náklady 

a výnosy vznikají při hospodaření s kapitálem – nákladové a výnosové úroky. Do 

mimořádných nákladů a výnosů řadíme neočekávané, tím pádem mimořádné události, 

jako jsou škody způsobené živelnou pohromou (náklady) a pojistná plnění (výnosy) (4). 

 

2.2.3  Výkaz o peněžních tocích (Cash flow) 

Výkaz nám dává přehled o skutečných příjmech a výdajích vyjádřených v penězích. Cash 

flow se vykazuje z důvodu věcného a časového nesouladu některých nákladů a výnosů 

z výkazu zisku a ztráty. Pomáhá zjistit likviditu a stav peněžních prostředků. Peněžními 

prostředky rozumíme peníze v hotovosti a na bankovních účtech, ceniny (1). 

Stejně jako VZZ, má i cash flow svoji strukturu: 

 cash flow z provozní činnosti, 

 cash flow z investiční činnosti, 

 cash flow z finanční činnosti (1). 

Cash flow z provozní činnosti je pro podnik nejdůležitější, protože zahrnuje tok peněz 

z nejdůležitějších činností podniku. Cash flow z investiční činnosti zachycuje pohyb 

peněz při investování do dlouhodobého majetku nebo jeho prodej. Finanční cash flow 

zachycuje splátky či navýšení dluhu, vyplacení podílu na zisku (4). 

Metody sestavení výkazu cash flow 

Výkaz cash flow je možné sestavovat dvěma způsoby. Přímou a nepřímou metodou. 

Přímá metoda zachycuje příjmy a výdaje a jejich rozdíl. 

Počáteční stav peněžních prostředků 

+    příjmy za určité období 

- výdaje za určité období 

    =  konečný stav peněžních prostředků 
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Nepřímá metoda spočívá v úpravě výsledku hospodaření o nesoulad mezi příjmy 

a výnosy a výdaji a náklady. K VH přičítáme přírůstky peněz a odečítáme úbytky peněz 

(4). 

POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Výsledek hospodaření běžného období 

+ odpisy 

+ tvorba dlouhodobých rezerv 

- snížení dlouhodobých rezerv 

+ zvýšení krátkodobých závazků, bank. úvěrů, časového rozlišení pasiv 

 - snížení krátkodobých závazků, bank. úvěrů, časového rozlišení pasiv 

- zvýšení pohledávek, časové rozlišení aktiv 

+ snížení pohledávek, časové rozlišení aktiv 

- zvýšení zásob 

+ snížení zásob 

= CASH FLOW Z PROVOZONÍ ČINNOSTI 

- výdaje s pořízením dlouhodobého majetku 

+ příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 

= CASH FLOW Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 

+/- dlouhodobé závazky, popř. krátkodobé závazky 

+/- dopady změn vlastního kapitálu 

= CASH FLOW Z FINANČNÍ ČINNOSTI 

 KONEČNÝ STAV PEĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ (4)  

 

2.3  Postupy a metody finanční analýzy 

Pro hodnocení finanční situace existují dva přístupy. 

a) Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza předpokládá rozsáhlé znalosti ekonomických i 

mimoekonomických jevů a jejich vzájemné souvislosti. Odvíjí se od zkušeností, 
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odhadech a předpokládaných trendech. V této analýze je zpracováváno velké množství 

kvalitativních údajů (5). 

b) Technická analýza 

Na rozdíl od fundamentální analýzy se zde využívá matematických, statistických a jiných 

postupů řešení ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s kvalitativním 

posouzením výsledků. Tato metoda analýzy je rozdělena do těchto kroků: 

1) příprava dat a jejich výpočet, výběr srovnatelných podniků, 

2) srovnání vypočtených hodnot s odvětvovými průměry, 

3) analýza časových trendů, 

4) analýza vztahů mezi ukazateli, 

5) návrh na opatření ve finančním plánování a řízení (5). 

 

2.3.1  Analýza absolutních ukazatelů 

Využívá informací z účetních výkazů. Sleduje změny absolutních hodnot ukazatelů 

v čase a relativní změny (procentní) (5). 

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza, známá také jako analýza trendů, hodnotí změnu příslušných 

položek účetních výkazů v čase. Zpracovává se meziročně a vypočítá se absolutní výše 

změn a její procentní vyjádření k výchozímu roku (5). 

𝐴𝑏𝑜𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

Vz. 1: Horizontální analýza - absolutní změna. (5, s. 16) 

 

% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 × 100

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑡−1
 

Vz. 2: Horizontální analýza - procentní změna. (5, s. 16) 

 

 



17 

 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza vyjadřuje procentní podíl jednotlivých položek vůči zvolené základní 

veličině. Posuzujeme strukturu aktiv a pasiv (při rozboru rozvahy) nebo nákladů a výnosů 

(při rozboru výkazu zisku a ztráty) (5). 

 

2.3.2  Analýza rozdílových ukazatelů 

Tato analýza slouží k řízení finanční situace podniku, souvisí zejména s jeho likviditou. 

Rozdílové ukazatele jsou také označované jako finanční fondy, které jsou souhrnem 

určitých stavových ukazatelů na straně aktiv nebo pasiv. „Čistý fond je chápan jako rozdíl 

mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých 

pasiv“ (5, s. 35). Nejčastěji využívaným ukazatelem je čistý pracovní kapitál, čisté 

pohotové prostředky a čistý peněžně – pohledávkový finanční fond. 

Čistý pracovní kapitál  

ČPK, neboli provozní kapitál, je dán rozdílem mezi oběžným majetkem a krátkodobými 

cizími zdroji. Ovlivňuje platební schopnost podniku. „Aby byl podnik likvidní, musí mít 

potřebnou výši relativně volného kapitálu, tzn. přebytek krátkodobých likvidních aktiv 

nad krátkodobými zdroji“ (1, s. 81). Na ČPK se může nahlížet ze dvou hledisek. 

Manažerský přístup: 

Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vz. 3: Čistý pracovní kapitál - manažerský přístup. (1, s. 81) 

Investorský přistup: 

Č𝑃𝐾 = 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 − 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 

Vz. 4: Čistý pracovní kapitál - investorský přístup. (1, s. 82) 

 

Čisté pohotové prostředky 

Do jisté míry můžeme o ČPP hovořit jako o míře likvidity. Pozor si musíme dávat na 

oběžná aktiva, protože i ty mohou obsahovat málo likvidní položky. ČPP tedy udává 

rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Pokud do 

pohotových peněžních prostředků zahrneme pouze hotovost a peníze na běžných účtech, 

tak fond vyjadřuje nejvyšší stupeň likvidity (5). 
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Čistý peněžní majetek 

Čistý peněžně – pohledávkový finanční fond, neboli čistý peněžní majetek je fond, který 

je střední cestou mezi oběma rozdílovými ukazateli (ČPK a ČPP). Při výpočtu se 

z oběžných aktiv vyloučí zásoby jako nejméně likvidní část a nelikvidní pohledávky. Od 

upravených OA se opět odečtou krátkodobé závazky (5). 

 

2.3.3  Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele, jak už název vypovídá, dávají do poměru položky z účetních 

výkazů. Mezi těmito položkami výkazů bývá vzájemný charakteristický vztah, aby jejich 

podíl měl určitou vypovídací schopnost. Poměrové ukazatele se člení do skupin, podle 

zaměření (6). 

 

Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability poměřují zisk a zdroje, potřebné pro vygenerování daného zisku. 

Využívá se pro zhodnocení využívání podniku. Při výpočtech ukazatelů rentability se 

využívá rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Obecný vzorec pro výpočet rentability dává do 

poměru výsledek hospodaření a tržby (6). 

 

Rentabilita celkového kapitálu – ROA (Return on Assets) 

ROA měří výkonnost, nebo také hrubou produkční sílu společnosti. Udává, kolik nám 

vydělala každá koruna, investovaná do kapitálu (vlastního i cizího) (6). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐴𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vz. 5: Rentabilita celkového kapitálu. (6, s. 33) 

EBIT – zisk před úroky a zdaněním. V naší problematice odpovídá provoznímu VH. 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity) 

ROE nám vypočítá výnosnost vloženého kapitálu vlastníky podniku (6). 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝐾
 

Vz. 6: Rentabilita vlastního kapitálu. (6, s. 33) 
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EAT – zisk po zdanění. V naší problematice odpovídá VH za účetní období. 

Rentabilita investovaného kapitálu – ROI (Return on Investment) 

Ukazatel ROI měří výnosnost dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku podniku (7). 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vz. 7: Rentabilita investovaného kapitálu. (7, s. 20) 

 

Rentabilita tržeb – ROS (Return on Sales) 

ROS měří čistý zisk v poměru s celkovými tržbami. „Udává nám, kolik korun zisku 

přinesla účetní jednotce jedna koruna tržeb“ (6). 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Vz. 8: Rentabilita tržeb. (6, s. 34) 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu – ROCE (Return on capital employed) 

ROCE je ukazatel odvozený od rentability celkového vloženého kapitálu. Tento ukazatel 

vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti. „Ukazatel vyjadřuje míru zhodnocení 

všech aktiv společnosti financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem“ 

(8, s. 60). 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

(𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 + 𝑉𝐾)
 

Vz. 9: Rentabilita celkového investovaného kapitálu. (8, s. 59) 

 

 

Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity vypovídají o schopnosti účetní jednotky hradit své závazky 

v okamžiku jejich splatnosti. Proto je nutné, aby účetní jednotka držela určitá aktiva 

v likvidní formě, tzn. v takové, ve které jsou tyto aktiva rychle přeměnitelná na peníze 

(6). 
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Běžná likvidita (likvidita III. stupně) 

„Udává, kolikrát jsou krátkodobé závazky kryty oběžnými aktivy“ (6, s. 34). Výsledek je 

závislý na struktuře aktiv – na velikosti zásob, na počtu obtížně vymahatelných 

pohledávek, na stavu peněžních prostředků v pokladně a na bankovních účtech. Tyto 

položky mohou zkreslovat skutečné problémy související s platební neschopností. 

Doporučené hodnoty jsou 1,5 – 2,5 (6).  

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vz. 10: Běžná likvidita. (6, s. 34) 

 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 

Nejméně likvidní položkou oběžných aktiv jsou zásoby, proto se pro výpočet pohotové 

likvidity z oběžných aktiv vyřazují. Doporučené hodnoty: 1 – 1,5 (6). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vz. 11: Pohotová likvidita. (6, s. 35) 

 

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) 

Okamžitá likvidita udává schopnost účetní jednotky uhradit splatné závazky k danému 

okamžiku. Pro potřeby okamžité likvidity počítáme s finančním majetkem, do kterého 

zahrnujeme peníze v hotovosti, peníze na běžných účtech a krátkodobý finanční majetek. 

Doporučené hodnoty se nacházejí v rozmezí 0,6 – 1,1 (6).  

V metodice ministerstva průmyslu a obchodu je uváděna hodnota spodní hranice 0,2, 

avšak tato hodnota je považována za kritickou (8). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vz. 12: Okamžitá likvidita. (6, s. 35) 
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Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity měří hospodaření účetní jednotky s aktivy a jejich využití. Vyjadřují 

buď počet obrátek, nebo doby obratu (6). 

 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv měří úplné využití majetku účetní jednotky. „Obratem aktiv je 

měřeno využití celkového majetku firmy, resp. jaký objem výnosů je firma schopna 

prostřednictvím svého majetku vyprodukovat“ (7, s. 88). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
 

Vz. 13: Obrat celkových aktiv. (7, s. 88) 

Doba obratu zásob 

Udává průměrnou dobu mezi nákupem a prodejem, tj. počet dnů, po které je tento nákup 

jako položka OA vázán v podobě zásob. Ideálním stavem je postupné snižování této doby 

(6).  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360

 

Vz. 14: Doba obratu zásob. (6, s. 36) 

 

Doba obratu závazků 

Jinými slovy doba odkladu plateb za uskutečněný nákup. Pro zajištění likvidity je vhodné, 

aby tato doba byla delší, než je doba obratu pohledávek. Snahou tedy je, aby nám 

odběratelé platili dříve, než my zaplatíme našim dodavatelům (6). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360

 

Vz. 15: Doba obratu závazků. (6. s. 36) 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje dobu mezi vznikem výnosů (vystavení faktury 

odběrateli) a inkasem pohledávky. Zájem závodu je, aby tato doba byla co nejkratší (6).  
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360

 

Vz. 16: Doba obratu pohledávek. (6, s. 36) 

 

Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti vypovídají o míře financování majetku vlastními a cizími zdroji. 

„Účetní jednotka využívá cizí kapitál tehdy, když jí tato alternativa přinese větší výnos, 

než jsou náklady spojené s cizím kapitálem (úroky)“ (6, s. 37).  

Celková zadluženost 

Celková zadluženost je ukazatelem věřitelského rizika. Výsledkem je procento 

financování celkových aktiv cizím kapitálem. Vlastníci obvykle preferují vyšší míru 

zadluženosti, věřitelé nižší míru (6). 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝐶𝐾

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
 

Vz. 17: Celková zadluženost. (6, s. 37) 

 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování udává, do jaké míry jsou aktiva kryta vlastními zdroji (6). 

Doplňuje se s celkovou zadlužeností a jejich součet by se měl blížit 1 (8). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑉𝐾

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vz. 18: Koeficient samofinancování. (8, s. 65) 

 

Zadluženost vlastního kapitálu 

Je doplňkem celkové zadluženosti. Vyjadřuje podíl cizího a vlastního kapitálu (6).  

U tohoto ukazatele musí být přihlédnuto k leasingovému financování, který se přičítá 

k cizímu kapitálu (8). 
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𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑉𝐾 =  
𝐶𝐾

𝑉𝐾
 

Vz. 19: Zadluženost vlastního kapitálu. (6, s. 37) 

 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí nám udává, do jaké míry zisk kryje úroky. Čím vyšší hodnota, tím je 

finanční stabilita účetní jednotky pevnější (6). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Vz. 20: Úrokové krytí. (6, s. 37) 

 

Doba splácení dluhů 

Doba splácení dluhů vyjadřuje dobu, která uplyne, než závod splatí své dluhy 

z provozního cash flow. Ideální je klesající trend (9). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝐹
 

Vz. 21: Doba splácení dluhů. (9, s. 87) 

 

Ukazatelé na bázi cash flow 

Cílem ukazatelů na bázi cash flow je zachytit včas platební potíže. Některé signály lze 

vyčíst ze struktury peněžních toků nebo také z poměru příjmů a výdajů z finanční činnosti 

(8). 

Rentabilita tržeb z cash flow 

ROS z cash flow je ukazatel vyjadřující finanční efektivitu podniku. Rozdíl od již 

zmiňované rentability tržeb (ROS) je v použití provozního CF v čitateli místo zisku (10). 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 𝑧 𝐶𝐹 =  
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝐹

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vz. 22: Rentabilita tržeb z cash flow. (10) 
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Rentabilita celkových aktiv z cash flow 

Rozdíl od zmiňovaného ROA je opět dosazení provozního CF místo zisku v čitateli 

ukazatele. „Vyjadřuje, jakou část příjmů podnik generuje z kapitálu vázaného v majetku“ 

(10). 

Rentabilita celkových aktiv z CF =  
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝐹

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vz. 23: Rentabilita celkového kapitálu z cash flow. (10) 

 

Úrokové krytí z cash flow 

Tento ukazatel udává, kolikrát jsou úroky kryty provozním cash flow (8). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑧 𝐶𝐹 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝐹

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Vz. 24: Úvěrová způsobilost z cash flow. (8, s. 72) 

 

Úvěrová způsobilost z cash flow 

Hodnota úvěrové způsobilosti udává, kolik je nutné vytvořit finančních zdrojů pro pokrytí 

závazků vlastními silami. Čím vyšší hodnota, tím více podnik stojí splátky úvěru a tím 

méně investuje (8). 

Ú𝑣ě𝑟𝑜𝑣á 𝑧𝑝ů𝑠𝑜𝑏𝑖𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑧 𝐶𝐹 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝐹
 

Vz. 25: Úvěrová způsobilost z cash flow. (8, s. 72) 

 

Likvidita z cash flow 

Pro hrazení závazků je nutné mít potřebnou hotovost. Běžné ukazatele likvidity I. – III. 

stupně vychází z položek rozvahy. Likvidita z cash flow vychází z výkazu cash flow. 

Plánování budoucích příjmů a výdajů je důležité pro plánování likvidity (9). 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑧 𝐶𝐹 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝐶𝐹

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vz. 26: Likvidita z cash flow. (9, s. 93) 

 



25 

 

Provozní ukazatelé 

 

Produktivita z přidané hodnoty 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =  
𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

Vz. 27: Produktivita z přidané hodnoty. (11) 

 

Produktivita z výkonů 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑧 𝑣ý𝑘𝑜𝑛ů =
𝑉ý𝑘𝑜𝑛𝑦

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

Vz. 28: Produktivita z výkonů. (11) 

Nákladovost výnosů 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑧 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =  
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Vz. 29: Nákladovost výnosů. (11) 

 

2.3.4  Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů se skládá z bankrotních a bonitních modelů. Z bankrotních 

modelů jsou uvedeny Altmanův model finančního zdraví a Index důvěryhodnosti.  

Altmanův model 

Altmanův model neboli Altmanův index finančního zdraví podniku vychází z indexů 

celkového hodnocení. Výsledkem je předpovědět pravděpodobnost bankrotu. Pro tuto 

předpověď se vychází ze statistické metody, která roztřiďuje pozorované objekty do 

skupin podle společné charakteristiky. Touto metodou jsou určeny váhy jednotlivých 

poměrových ukazatelů, ze kterých se Altmanův model skládá (8). 

Rovnice pro vyjádření Altmanova modelu u firem, které nejsou obchodovatelné na burze 

(8). 

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

Vz. 30: Altmanův model. (8, s, 78) 
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kde X1  čistý pracovní kapitál / celková aktiva 

 X2  rentabilita čistých aktiv 

 X3 EBIT / aktiva celkem 

 X4 tržní hodnota vlastního kapitálu (5x roční provozní CF) / cizí zdroje 

 X5 tržby / aktiva celkem 

Výsledek lze vyjádřit podle spektra, do kterého je zařazen. Výsledky lze interpretovat 

takto: 

 hodnoty nižší než 1,2  pásmo bankrotu, 

 hodnoty od 1,2 do 2,9  pásmo šedé zóny, 

 hodnoty nad 2,9  pásmo prosperity (8). 

 

Index důvěryhodnosti – model IN 

Autorem tohoto modelu jsou manželé Neumaierovi a je přizpůsoben pro hodnocení 

finančního zdraví českých firem v tuzemském prostředí. Model IN vychází 

z matematicko-statistických modelů (celkem z 24) podnikového hodnocení a 

z praxe analýz českých firem (8). 

Model IN je rovněž vyjádřen rovnicí skládajících se z poměrových ukazatelů, kterým je 

přiřazena váha. Tato váha vznikla váženým průměrem hodnot daného ukazatele v odvětví 

(8). 

𝐼𝑁05 = 0,13 ×  
𝐴

𝐶𝑍
+ 0,04 × 

𝐸𝐵𝐼𝑇

Ú
+ 3,97 ×  

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+ 0,21 × 

𝑉Ý𝑁

𝐴
+ 0,09 × 

𝑂𝐴

𝐾𝑍 + 𝐾𝐵Ú
 

Vz. 31: Model IN05. (8, s. 81) 

kde  A  aktiva 

 OA  oběžná aktiva 

 EBIT  zisk před úroky a zdaněním 

 VÝN  výnosy 

 CZ  cizí zdroje 

 KZ  krátkodobé závazky 

 Ú  nákladové úroky 

 KBÚ  krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 
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Interpretace výsledků: 

 hodnoty IN05 < 0,9  podnik spěje k bankrotu s pravděpodobností 86 %, 

 hodnoty IN05 > 1,6  podnik tvoří hodnotu s pravděpodobností 67 %, 

 hodnoty mezi těmito hranicemi tvoří šedou zónu (8).  

„Při použití IN05 může dojít k zásadnímu problému, který pramení z hodnot EBIT/U. 

Pokud se hodnota nákladových úroků blíží nule, může extrémní výsledná hodnota výrazně 

zkreslit celkový výsledek indexu. Neumaierovi v tomto případě radí omezit celkovou 

hodnotu tohoto ukazatele na hodnotu 9“ (8, s. 81). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole budou uvedeny základní informace o družstvu, o jeho předmětu 

podnikání, sortimentu produktů a služeb. Proběhne zde také seznámení s organizační 

strukturou družstva. Nejobsáhlejší částí kapitoly bude samotná finanční analýza – tedy 

aplikace finančních ukazatelů na vybraný závod. Částky použité ve výpočtech ukazatelů 

finanční analýzy vychází z poskytnutých podkladů družstva (rozvaha, VZZ, výkaz cash 

flow a příloha k účetní závěrce). Nakonec bude provedeno zhodnocení konkurenčního 

prostředí pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil a SWOT analýzy. 

 

3.1  Základní informace o družstvu 

„Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání 

nebo zajištění hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Rozhodujícím 

předmětem podnikání je maloobchod se smíšeným zbožím a velkoobchod, předmětem 

činnosti je praktické vyučování žáků ve vlastním středisku praktického vyučování“ (12). 

 

Obr. 1: Logo družstva. (14) 

 

Datum zápisu: 25. března 1957  

Identifikační číslo: 00032336 

Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo  

 Moravský Krumlov 

Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 28,  

 672 01 Moravský Krumlov  

Právní forma: družstvo 

Předmět podnikání: 1. Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona. 

 2. Řeznictví a uzenářství 
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  3. Prodej chemických látek a chemických směsí 

klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické. 

  4. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu, 

lihovin. 

 5. Silniční motorová doprava: 

  - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti 

přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 

zvířat nebo věcí 

  - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti 

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 

zvířat nebo věcí. 

 6. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými 

odpady. 

 7. Pekařství a cukrářství. 

Předmět činnosti: Praktické vyučování žáků ve vlastním středisku 

praktického vyučování 

Statutární orgán: představenstvo 

Dozorčí orgán: kontrolní komise 

Základní členský vklad: 400,- Kč pro fyzické osoby 

Zapisovaný základní kapitál: 100 000,- Kč (13) 

Historie Jednoty, spotřebního družstva, Moravský Krumlov se datuje již 23. ledna 1920, 

tehdy pod názvem Okresní konzumní a spotřební družstvo Znojmo. Družstvo mělo 120 

členů a prodejny byly ve Znojmě. V roce 1933 se družstvo sloučilo ve „Vzájemností 

Včela“ a její činnost se rozšířila po celém znojemském okrese. V roce 1960 došlo ke 

sloučení provozoven z několika okresů, a tak byl vytvořen současný družstevní celek 

Jednota, spotřební družstvo v Moravském Krumlově (14). 

V současnosti má Jednota na 10 tisíc členů a 120 prodejen, které zajišťují zásobování 

obyvatel převážně na vesnicích (14). 
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Jednota, spotřební družstvo, Moravský Krumlov je součástí skupiny COOP, kterou tvoří 

48 spotřebních družstev sdružených v SČMSD (Svaz českých a moravských spotřebních 

družstev). Tato družstva jsou provozována v téměř 

2900 prodejnách, která zaměstnávají bezmála 14 

tisíc lidí. Obrat českých a moravských družstev 

v roce 2014 činil 26,4 mld. Kč. SČMSD má 

přibližně 150 tisíc členů (15).  

Obr. 2: Logo skupiny COOP. (15) 

 

3.2  Organizační struktura družstva 

V organizační struktuře družstva je uplatněno čtyřstupňové řízení: 

- předseda družstva, 

- vedoucí skupiny, 

- vedoucí odboru, 

- vedoucí oddělení, referátu a střediska. 

Předseda družstva přímo řídí: 

- vedoucího skupiny obchodně ekonomické, 

- vedoucího odboru maloobchodu, 

- vedoucího odboru technického. 

Předseda družstva řídí přímo podřízené útvary: 

- sekretariát předsedy, 

- referát právní, 

- referát kontrolní, 

- referát členských vztahů a provozního pracoviště učňů. 

Vedoucí skupina obchodně ekonomické přímo řídí: 

- vedoucí odboru obchodu, 

- vedoucí odboru účetnictví a financování, 

- vedoucí personálního odboru. 
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Vedoucí skupina obchodně ekonomické řídí přímo podřízené útvary: 

- referát kalkulace a statistiky, 

- referát výpočetní techniky, 

- referát inventarizace. 

Vedoucí odboru technického řídí: 

- referát péče o základní fondy, 

- referát technického rozvoje a zásobování, 

- referát bezpečnosti práce a požární ochrany, 

- středisko údržby a osobní dopravy. 

Vedoucí odboru maloobchodu řídí: 

- vedoucí provozních středisek. 

Vedoucí odboru obchodu řídí: 

- referát potravin, 

- referát péče o ceny a kvalitu zboží, 

- vedoucí velkoobchodního skladu. 

Vedoucí odboru účetnictví a financování řídí: 

- oddělení finanční účtárny, 

- oddělení provozní účtárny (12). 
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Obr. 3: Organizační struktura družstva. (12, vlastní zpracování) 

 

3.3  Sortiment a nabízené služby 

Sortimentem Jednoty, spotřebního družstva, je především potravinářské zboží, ale i 

smíšené zboží. Mezi privátní značky patří Arie, Axi, Babyland, Clean clean, CvakCvak, 

Dent Activ, Dle gusta, Dolcezza, Doma, Fortel, Inspired, Jollie, Kralovar, Kapito, Lavato, 

Marshall, Nový Den, On Ice, PowerMAgic, Ranko a Varoma (14). 

Jednota také kromě prodeje zboží nabízí služby. Po zavedení platebních terminálů lze na 

prodejnách provádět platbu kartou. Přes službu cashback lze v prodejnách při nákupu nad 

300 Kč a při platbě kartou požádat o výběr v hotovosti do výše 1500 Kč. V prodejnách 

lze rovněž dobíjet kredit předplacených karet mobilních telefonů všech českých operátorů 

– O2, T – Mobile, Vodafon, COOP Mobil. COOP Mobil je provozován skupinou COOP, 

Vodafone Czech Republic a. s. a MATERNA Communications a. s.  COOP Mobil účtuje 
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po vteřinách a bez smluv a závazků. Při pravidelném nakupování ve vybraných 

prodejnách lze volat levněji o 20 % (15). 

 

3.4  Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů bude aplikována horizontálně i vertikálně na aktiva a pasiva 

rozvahy z let 2010 – 2014. V tabulkovém přehledu jsou vybrány nejvýznamnější položky 

rozvahy.  Analýza stavových ukazatelů může indikovat případné současné i budoucí 

problémy. Částky jednotlivých položek jsou vyjádřeny v tisících, stejně jako v rozvaze. 

3.4.1  Horizontální analýza 

Horizontální analýza aktiv je vyjádřena absolutně i procentně. Horizontální analýza 

vyjadřuje změny výše položek mezi jednotlivými sledovanými roky vždy vůči 

předchozímu roku. 

Tab. 1: Horizontální analýza aktiv (vlastní zpracování)  

Aktiva  
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Aktiva celkem -4786 -1,66 1243 0,44 13455 4,73 8631 2,89 

Dlouhodobý 

majetek 
-3281 -1,76 1135 0,62 8132 4,41 24140 12,54 

DNM -6 -6,59 -32 -37,65 627 1183,02 2051 301,62 

DHM -3274 -1,79 1166 0,65 7506 4,14 22088 11,71 

DFM 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Oběžná aktiva 
-378 -0,38 835 0,84 5118 5,14 

-

15319 
-14,62 

Zásoby -4707 -7,09 -2207 -3,58 -2041 -3,43 2792 4,86 

Dlouhodobé 

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

Krátkodobé 

pohledávky 
4543 25,71 -4018 -18,09 34 0,19 -9520 -52,22 

Krátkodobý finanční 

majetek 
-216 -1,43 7061 47,26 7125 32,38 -8591 -29,49 

Časové rozlišení -1128 -44,03 -726 -50,63 205 28,95 -190 -20,81 

Z tabulky je zřejmé, že vývoj aktiv je celkem kolísavý. V roce 2011 poklesly aktiva o 

1,66 % oproti roku 2010. Největší pokles zaznamenalo časové rozlišení, protože příjmy 

příštích období v roce 2010 činily 700 tisíc, v roce 2011 to bylo 191 tisíc. Tyto částky 

jsou ale v celkovém měřítku s oběžnými aktivy a dlouhodobým majetkem velmi nízké. 
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V roce 2011 došlo k poklesu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, protože se 

neuskutečnily žádné velké nákupy tohoto majetku. Pokles je tedy způsoben odpisy. 

Družstvo nemá ve sledovaných letech žádný nový dlouhodobý finanční majetek. Oběžná 

aktiva taktéž v roce 2011 klesla, snížily se především zásoby zboží. Jednota ve 

sledovaných letech neeviduje žádné dlouhodobé pohledávky, za to krátkodobé 

pohledávky se v roce 2011 zvýšily o necelých 26 %. Krátkodobý finanční majetek klesl 

pouze o 1,26 % oproti roku 2010. V roce 2012 vzrostl dlouhodobý majetek celkově 

o 0,62 %, i když dlouhodobý nehmotný majetek klesl o 37,56 %, protože v roce 2012 

nebyl žádný pořízen. Oběžná aktiva v roce 2012 vzrostla o necelé 1 % vůči roku 2011 i 

přesto, že zásoby a krátkodobé pohledávky nadále klesaly. Vzrostl ale krátkodobý 

finanční majetek (peníze na účtech v bankách), a to o 47,26 %. Časové rozlišení v roce 

2012 kleslo o 50 %, i když příjmy příštích období rostly díky bonusům od dodavatelů, 

kauci Sazky a neuhrazeným nájmům roku 2012, ale náklady příštích období oproti 

předchozímu roku klesly o 911 tisíc, protože už v těchto nákladech nefigurovaly 

zaplacené mimořádné splátky z leasingových smluv. Rok 2013 přinesl nárůst 

dlouhodobého majetku o 4,41 %. Největší nárůst zaznamenal dlouhodobý nehmotný 

majetek zapříčiněný nákupem pokladního systému B.o.s.s. Enterprise v hodnotě 664 tisíc. 

V roce 2013 byly vybudovány fotovoltaické elektrárny na některých prodejnách. Tyto 

výdaje činily bezmála 4,157 milionů korun. Oběžná aktiva roku 2013 vzrostly o 5,14 % 

i přes stálý pokles zásob. Krátkodobé pohledávky již stouply o 0,19 %. Krátkodobý 

finanční majetek navýšil o 32,38 %. Časové rozlišení v roce 2013 vzrostlo oproti 

předchozímu roku o 28,95 % díky příjmům příštích období, především pak díky bonusům 

od dodavatelů v roce 2013. Rok 2014 přinesl navýšení dlouhodobého majetku o 12,54 %. 

Byl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek – pokladní systém B.o.s.s. Enterprise, a to ve 

výši 2 240 tis. Kč a uživatelská aplikace Ambulant ve výši 58 tis. Kč. Dlouhodobý 

hmotný majetek vzrostl na základě nákupů např. chladící a mrazící techniky, nové 

prodejny a drobného dlouhodobého majetku. Oběžná aktiva posledního sledovaného roku 

klesly o 14,62 %, naopak zásoby za celé sledované období poprvé rostly, a to o 4,86 %. 

Klesaly ale krátkodobé pohledávky – o 52,22 % a krátkodobý finanční majetek – o 

29,49%. Časové rozlišení roku 2014 kleslo o 20,81 %, protože klesaly jak náklady 

příštích období, tak i příjmy příštích období.  
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Graf 1: Vývoj aktiv v letech 2010 – 2014 v tis. Kč. (vlastní zpracování) 

Na grafu je zobrazen vývoj aktiv ve sledovaném období 2010 – 2014, kde je nejprve vidět 

v roce 2011 pokles ve vztahu k roku 2010. V dalších letech lze však opět zaznamenat 

pozvolný nárůst hodnot celkových aktiv. Stejný trend kopírují dlouhodobý majetek, 

oběžná aktiva i časové rozlišení. 

Tab. 2: Horizontální analýza pasiv. (vlastní zpracování) 

Pasiva 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Pasiva celkem -4786 -1,66 1243 0,44 13455 4,73 8631 2,89 

Vlastní kapitál 3949 2,87 2875 2,03 3084 2,14 3776 2,56 

Základní kapitál -5 -0,11 8 0,17 -197 -4,29 32 0,73 

Kapitálové fondy 561 5,99 35 0,35 36 0,36 102 1,02 

Fondy ze zisku 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0 0,00 

VH minulých let 2656 30,73 3394 30,04 2830 19,26 3245 18,52 

VH běžného účetního 

období 
738 27,79 -564 -16,62 414 14,63 398 12,27 

Cizí zdroje -8680 -5,78 -1656 -1,17 10094 7,22 5095 3,40 

Rezervy 148 0,00 -100 -67,57 35 72,92 127 153,01 

Dlouhodobé závazky 595 9,01 480 6,67 529 6,89 578 7,04 

Krátkodobé závazky -9423 -6,85 -2037 -1,59 9531 7,56 4390 3,24 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Časové rozlišení -56 -9,29 25 4,57 278 48,60 -242 -28,47 
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Vývoj celkových pasiv přirozeně kopíruje vývoj celkových aktiv. Vlastní kapitál za celé 

sledované období vždy o několik procent rostl. Základní kapitál v roce 2011 zaznamenal 

pokles o 0,11 % kvůli zápornému rozdílu mezi přijetím nových členů či odepsáním 

členských vkladů a vyřazením členů družstva. Kapitálové fondy – především ostatní 

kapitálové fondy – vzrostly o bezmála 6 %. Řadí se sem především peněžní dary od 

SČMSD (Svaz českých a moravských spotřebních družstev) a od členských výborů. 

Fondy ze zisku, u družstva tvořené především nedělitelným fondem, je tvořen zápisným 

budoucích členů družstva. Meziročně tato částka stoupla přibližně o 1 tisíc Kč, v roce 

2014 to bylo méně než tisíc Kč. Roku 2011 došlo k téměř 31% nárůstu VH minulých let. 

Družstvo se rozhodlo ponechat celý zisk roku 2010 na použití v příštích obdobích v částce 

2 656 tis. Kč. Stejně se družstvo rozhodlo i v následujících sledovaných letech. V roce 

2012 to bylo 3 394 tis. Kč, roku 2013 2 830 tis. Kč a 3 245 tis. Kč v roce 2014. VH 

běžného účetního období v roce 2011 vzrostl o 27,79 %, v roce 2012 došlo k poklesu o 

16,62 %. V dalších letech VH běžného účetního období zase rostl, nejprve o 14,63 % roce 

2013 a poté o 12,27 % v roce 2014. Cizí zdroje po první dva roky sledovaného období 

klesaly. V roce 2010 žádné rezervy tvořeny nebyly. V roce 2011 byla vytvořena rezerva 

na daň z příjmů ve výši 148 tis. Kč. V dalších letech byla rezerva tvořena vždy stejným 

způsobem, a to ve výši rozdílu předpokládané daně z příjmů a zaplacené zálohy na daň 

z příjmů. V roce 2012 tak činila rezerva 48,5 tis. Kč, roku 2013 to bylo 82,8 tis. Kč a 51 

tis. Kč v roce 2014. V roce 2014 byl také vytvořena rezerva na důchody a podobné 

závazky ve výši 159 tis. Kč, což vysvětluje 153% nárůst celkových rezerv v posledním 

sledovaném roce. Dlouhodobé závazky ve sledovaném období vždy o několik procent 

rostly.  V roce 2011 to byl 9% nárůst oproti roku 2010, rok 2012 přinesl opětovný nárůst, 

tentokrát o 6,67 %. V roce 2013 vzrostly dlouhodobé závazky o 6,89 % a roku 2014 o 

7 %. Dlouhodobé závazky tvoří pouze odložený daňový závazek počítaný rozdílovou 

metodou. Krátkodobé závazky v roce 2011 a 2012 nejprve klesaly, v dalších letech rostly. 

Nejvýznamnější položkou krátkodobých závazků jsou závazky z obchodních vztahů, 

poté závazky k zaměstnancům, dohadné účty pasivní (prémie a odměny včetně sociálního 

a zdravotního pojištění, nevyfakturované dodávky elektřiny a plynu) a závazky ke 

společníkům. Bankovní úvěry a výpomoci se během sledovaného období nemění. 

Družstvo má po celé sledované období dlouhodobý kontokorentní úvěr ve výši 6 mil. Kč. 

Časové rozlišení je v roce 2010 – 2011 tvořeno jen výdaji příštích období. 
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Nejvýznamnějšími položkami těchto výdajů jsou stravenky, příspěvky členským 

základnám, prémie vedoucích provozních středisek za IV. čtvrtletí včetně sociálního a 

zdravotního pojištění zaplacené v lednu následujícího roku, a v těchto letech ještě daň 

darovací. V roce 2011 došlo k poklesu z důvodu nižší darovací daně a nižší částky za 

stravenky, a to o 9,29 %. V roce 2012 vzrostlo časové rozlišení o 4,57 %. Příčinou byl 

nárůst výdajů příštích období o 3 tis. Kč, ale hlavně nárůst výnosů příštích období, které 

zahrnovalo dopředu zaplacené nájemné a vydané poukázky na odběr zboží, které v roce 

2012 nebyly uplatněny. Rok 2013 zaznamenal 48,6% nárůst časového rozlišení 

o 36 tis. Kč ve výdajích příštích období a především o 242 tis. Kč ve výnosech příštích 

období, protože byl poskytnut dar MŠ – vydané poukázky v hodnotě 250 tis. Kč. 

V posledním sledovaném roce 2014 kleslo časové rozlišení o 28,47 % oproti roku 2013, 

což je způsobeno již zmíněným darem v roce 2013. 

Graf 2: Vývoj pasiv v letech 2010 – 2014 v tis. Kč. (vlastní zpracování) 

Graf vyjadřuje vývoj pasiv za roky 2010 – 2014. Celková pasiva nejprve v roce 2011 

mírně klesly, ale v následujících letech je zaznamenán postupný nárůst. Podíl vlastního a 

cizího kapitálu na celkových pasivech je ve sledovaných letech poměrně vyrovnaný. 

Časové rozlišení má tento podíl minimální. 

3.4.2  Vertikální analýza 

Vertikální analýza aktiv a pasiv vyjadřuje procentní podíl jednotlivých položek rozvahy 

vůči hlavní složce rozvahy, kterými jsou celková aktiva a celková pasiva. 
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Tab. 3: Vertikální analýza aktiv. (vlastní zpracování) 

Aktiva  2010 2011 2012 2013 2014 

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek 64,70% 64,64% 64,75% 64,56% 70,61% 

DNM 0,03% 0,03% 0,02% 0,23% 0,89% 

DHM 63,55% 63,47% 63,60% 63,25% 68,67% 

DFM 1,12% 1,14% 1,13% 1,08% 0,04% 

Oběžná aktiva 34,41% 34,86% 35,00% 35,14% 29,16% 

Zásoby 23,02% 21,75% 20,88% 19,25% 19,62% 

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

Krátkodobé pohledávky 6,13% 7,84% 6,39% 6,11% 2,84% 

Krátkodobý finanční majetek 5,26% 5,27% 7,73% 9,77% 6,69% 

Časové rozlišení 0,89% 0,51% 0,25% 0,31% 0,24% 

Nejvýznamnější část celkových aktiv tvoří dlouhodobý majetek, především pak 

dlouhodobý hmotný majetek. V letech 2010 – 2013 je podíl dlouhodobého hmotného 

majetku téměř stejný, vždy kolem 64,6 %. V roce 2014 je to téměř 71 %. Oběžná aktiva 

tvoří druhou největší část celkových aktiv. Největší část oběžných aktiv tvoří zásoby. 

Krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek tvoří obdobný podíl na oběžných 

aktivech. Podíl oběžných aktiv na celkových aktivech v letech 2010 – 2013 je 34 – 35 %. 

Mírný pokles byl zaznamenán roce 2014, když oběžná aktiva tvoří 29% podíl na 

celkových aktivech. Časové rozlišení tvoří celkem nepatrnou část na celkových aktivech. 

Ve sledovaném období nepřekročilo 1 %.  

 Graf 3: Podíl aktiv v letech 2010 – 2014 v %. (vlastní zpracování) 
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Graf vyjadřuje podíl nejdůležitějších položek aktiv ku celkovým aktivům. Je jasně vidět, 

že převládá dlouhodobý majetek, menší podíl mají pak oběžná aktiva a nepatrnou část 

tvoří časové rozlišení. 

Tab. 4: Vertikální analýza pasiv. (vlastní zpracování) 

Pasiva 2010 2011 2012 2013 2014 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 47,69% 49,89% 50,68% 49,43% 49,27% 

Základní kapitál 1,59% 1,62% 1,61% 1,47% 1,44% 

Kapitálové fondy 3,25% 3,50% 3,50% 3,35% 3,29% 

Fondy ze zisku 38,93% 39,59% 39,42% 37,64% 36,58% 

VH minulých let 3,00% 3,99% 5,16% 5,88% 6,77% 

VH běžného účetního 

období 
0,92% 1,20% 0,99% 1,09% 1,19% 

Cizí zdroje 52,10% 49,92% 49,12% 50,29% 50,53% 

Rezervy 0,00% 0,05% 0,02% 0,03% 0,07% 

Dlouhodobé závazky 2,29% 2,54% 2,70% 2,75% 2,86% 

Krátkodobé závazky 47,73% 45,21% 44,30% 45,49% 45,64% 

Bankovní úvěry  a 

výpomoci 
2,08% 2,12% 2,11% 2,01% 1,96% 

Časové rozlišení 0,21% 0,19% 0,20% 0,29% 0,20% 

Podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů na celkových pasivech a je celkem vyrovnaný. 

Tento poměr je téměř vždy přibližně 49 – 50 %. Nepatrnou část potom tvoří časové 

rozlišení, které ale nepřesahuje 0,3 % na celkových pasivech. Nejzastoupenější položkou 

vlastního kapitálu jsou fondy ze zisku – nedělitelný fond. Největší položkou cizích zdrojů 

jsou krátkodobé závazky. 
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Graf 4: Podíl pasiv v letech 2010 – 2014 v %. (vlastní zpracování) 

Na grafu je viditelně vyrovnaný podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů na celkových 

pasivech. Časové rozlišení netvoří významnou část. 

 

3.5  Analýza tokových ukazatelů 

Analýza tokových ukazatelů zahrnuje horizontální analýzu výkazu zisku a ztráty a výkazu 

o peněžních tocích.  

3.5.1  Horizontální analýza VZZ a CF 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty a výkazu o peněžních tocích je vyjádřena 

absolutně v tis. Kč a procentně.  
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Tab. 5: Horizontální analýza VZZ. (vlastní zpracování) 

Text 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Tržby za prodej zboží -13215 -2,04 
-

9622 
-1,52 10399 1,66 -6524 -1,03 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží 
-10909 -2,02 

-

7499 
-1,42 251 0,05 

-

11131 
-2,13 

Obchodní marže -2307 -2,14 
-

2122 
-2,01 10147 9,81 4606 4,05 

Výkony 2773 6,75 
-

2204 
-5,02 -606 -1,45 4221 10,28 

Výkonová spotřeba -2942 -6,93 
-

1298 
-3,29 -2956 -7,74 3958 11,23 

Přidaná hodnota 3407 3,20 
-

3028 
-2,75 12497 11,69 4869 4,08 

Osobní náklady -1183 -1,26 958 1,03 5190 5,54 2778 2,81 

Odpisy DHM a DNM -242 -1,85 -731 -5,69 -470 -3,88 1599 13,73 

Tržby z prodeje DHM a 

materiálu 
-235 -82,17 160 313,73 -152 

-

72,04 
909 1540,68 

Provozní VH -349 -4,72 -808 -11,47 862 13,82 733 10,32 

Nákladové úroky -1306 -37,37 -75 -3,43 52 2,46 220 10,16 

Finanční VH 2177 43,22 61 2,13 -294 
-

10,50 
-154 -4,98 

Daň z příjmů za běžnou 

činnost 
89 12,64 -183 -23,08 208 34,10 127 15,53 

VH za běžnou činnost 1738 104,95 -564 -16,62 414 14,63 398 12,27 

VH za účetní období 738 27,79 -564 -16,62 414 14,63 398 12,27 

VH před zdaněním 828 24,65 -746 -17,82 621 18,05 525 12,92 

Tržby za prodej zboží v roce 2011 klesly o 2,04 % oproti předchozímu roku. Obdobně 

ale klesly i náklady vynaložené na prodej zboží v témže roce. Obchodní marže klesla 

v roce 2011 o 2,14%. Výkony, zahrnující tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

a aktivaci, vzrostly o 6,75 %. V roce 2011 klesla výkonová spotřeba, kam se řadí spotřeba 

materiálu a energie a služby, a to o 6,93 %. Přidaná hodnota vzrostla o 3,2 %. \Osobní 

náklady v roce 2011 klesly o 1,26 %. Odpisy v roce 2011 také zaznamenaly pokles o 1,85 

%. Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a materiálu klesly o 82,17 % - tento 

pokles byl způsoben prodejem prodejny a pozemků v roce 2010. V roce 2011 žádný 

nemovitý majetek nebyl prodán. Celkový provozní výsledek hospodaření klesl o 4,72 %. 

Nákladové úroky v roce 2011 klesly o 37,37 %. Finanční výsledek hospodaření vzrostl 

celkem o 43,22 % díky snížení ostatních finanční nákladů. Daň z příjmů vzrostla o 

12,64%. Celkový výsledek hospodaření za běžnou činnost v roce 2011 vzrostl o téměř o 



42 

 

105 % oproti roku 2010. Výsledek hospodaření za účetní období ve stejném roce vzrostl 

o 27,79 % a výsledek hospodaření před zdaněním vzrostl o 24,65 %. Rok 2012 se vyvíjel 

následovně: tržby z prodeje zboží klesl o 1,52 %. Náklady vynaložené na toto prodané 

zboží klesly o 1,42 %. Obchodní marže klesla o 2,01 %. Tento vývoj je obdobný jako 

v roce 2011. Výkony ovšem klesly o 5,02 %. Klesla také výkonová spotřeba o 3,29 % a 

přidaná hodnota o 2,75 %. Osobní náklady v roce 2012 vzrostly oproti roku 2011 o 1,03 

%. Odpisy dlouhodobého majetku dále klesaly o 5,69 %. Tržby z prodeje dlouhodobého 

hmotného majetku a materiálu vzrostly o 313,73 % z důvodu prodeje pozemků. Provozní 

výsledek hospodaření v roce 2012 klesl o 11,47 %. Klesaly i nákladové úroky, tentokrát 

o 3,43 %. Finanční výsledek hospodaření zaznamenal růst o 2,13 %. Daň z příjmů klesla 

o 23,08 %. Výsledek hospodaření za běžnou činnost roku 2012 klesla o 16,62 % a 

výsledek hospodaření za účetní období byl shodný a klesl také o 16,62 %. Výsledek 

hospodaření před zdaněním klesl o 17,82 %. V roce 2013 poprvé za sledované období 

vzrostly tržby, a to o 1,66 %. Náklady na prodané zboží vzrostly minimálně. Obchodní 

marže stoupla o 9,81 %. Výkony klesly o 1,45 %. Výkonová spotřeba klesla o 7,74 %. 

Přidaná hodnota zaznamenala nárůst o 11,69 %. Vzrostly také osobní náklady o 5,54 %. 

Odpisy dlouhodobého majetku klesla o 3,88 %. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

a materiálu oproti roku 2012 klesly o 72,04 %, protože nebylo uskutečněno tolik prodeje 

nemovitého majetku, jako tomu bylo v roce 2012. Provozní výsledek hospodaření vzrostl 

o 13,82 %. Nákladové úroky poprvé za sledované období rostly o 2,46 %. Finanční 

výsledek hospodaření v roce 2013 vzrostl o 10,5 % a rostla také daň z příjmů o 34,1 %. 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost vzrostl o 14,63 %, výsledek hospodaření za 

účetní období rostl shodně. V roce 2014 klesly tržby za prodej zboží o 1,03 %, stejně tak 

klesly i náklady vynaložené na prodej tohoto zboží o 2,13 %. Obchodní marže ale rostla 

o 4,05 %. Rostly také výkony o 10,28 %, výkonová spotřeba o 11,23 %, přidaná hodnota 

o 4,08 %. Vzrostly také osobní náklady o 2,81 % a odpisy dlouhodobého majetku o 13,73 

%. Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a materiálu vzrostly o 1540,68 %. 

Byl totiž prodán další pozemek, budova ve Vysočanech a osobní automobil. Provozní 

výsledek hospodaření se zvýšil o 10,32 %. Nákladové úroky vzrostly o 10,16 %. Finanční 

náklady klesly o 4,98 %. Daň z příjmů se zvýšila o 15,53 %. Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost se zvýšil o 12,27 %. Stejně tak se zvýšil výsledek hospodaření za účetní 

období.  
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Graf 5: Vývoj výnosů a nákladů na prodané zboží v tis. Kč. (vlastní zpracování) 

Na grafu lze vidět vývoj výnosů a nákladů ve sledovaném období 2010 – 2014. Konkrétně 

jsou zobrazeny nejvýznamnější výnosy a náklady družstva, tedy tržby za prodej zboží a 

náklady vynaložené na prodej tohoto zboží a také obchodní marže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Vývoj výsledku hospodaření za účetní období v tis. Kč. (vlastní zpracování) 

Na grafu je zobrazen trend VH za účetní období v letech 2010 – 2014, který v prvních 

dvou sledovaných letech roste, ale v roce 2012 je evidován pokles. Od tohoto roku VH 

zatím dále roste. 
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Tab. 6: Horizontální analýza cash flow. (vlastní zpracování) 

Cash flow 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Stav peněžních 

prostředků na 

začátku období 

1550 11,39 -216 -1,43 7061 47,26 7125 32,38 

Čistý peněžní tok z 

provozní činnosti 
-9976 -54,92 11524 140,71 7049 35,76 909 3,40 

Čistý peněžní tok z 

investiční činnosti 
-111 -1,18 -3622 -37,90 -6829 -51,82 -16969 -84,82 

Čistý peněžní tok z 

finanční činnosti 
-6020 -83,95 -626 -54,39 -157 -29,90 345 93,75 

Stav peněžních 

prostředků na konci 

období 

-216 -1,43 7061 47,26 7125 32,38 -8591 -29,49 

Horizontální analýza výkazu o peněžních tocích vykazuje nejprve pokles peněžních 

prostředků na konci období 2011, a to 1,43 %. V roce 2012 vzrostl stav peněžních 

prostředků na konci období o 47,26 %, a to hlavně díky nárůstu peněžních prostředků 

z provozní činnosti o téměř 141 % a také z investiční činnosti o skoro 38 %. V roce 2013 

došlo také k nárůstu peněžních prostředků na konci období, tentokrát o 32,38 %. V roce 

2014 došlo naopak k poklesu, konkrétně o 29,49 %. 

Graf 7: Vývoj peněžních toků v letech 2010 – 2014 v tis. Kč. (vlastní zpracování) 
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Graf 8: Srovnání provozního VH a provozního CF v tis. Kč. (vlastní zpracování) 

 

3.6  Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů zahrnuje čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky 

a čistý peněžně – pohledávkový fond. Tyto ukazatele úzce souvisí s likviditou družstva. 

3.6.1  ČPK, ČPP, ČPM 

Rozdílové ukazatele souvisejí s likviditou závodu. Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. 

Kč. 

Tab. 7: ČPK, ČPP, ČPM. (vlastní zpracování) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

ČPK      

Manažerský -38 384 -29 339 -26 467 -30 880 -50 589 

Investorský -42 425 -34 600 -32 380 -36 899 -56 685 

ČPP -122 423 -113 216 -104 118 -106 524 -119 505 

ČPM -104 979 -91 491 -86 356 -88 779 -111 263 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál pro manažerský přístup slouží k rozhodování a efektivnímu vedení 

družstva. Pro vlastníka je typický investorský přístup, kterým sleduje poměr 

dlouhodobého kapitálu a dlouhodobého majetku a rozhoduje o jeho financování. V obou 

případech je ČPK záporný a kolísavý. Poukazuje to na nelikvidnost družstva. Tato situace 
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může naznačovat finanční problémy, které družstvu hrozí. Záporný ČPK značí, že 

krátkodobými zdroji je z části financován dlouhodobý majetek, kterým by byly v případě 

nutnosti hrazeny krátkodobé závazky. 

 

Čisté pohotové prostředky 

Tento ukazatel ve sledovaném období vyšel záporný. Z toho vyplývá neschopnost 

družstva zaplatit okamžitě splatné krátkodobé závazky pohotovými peněžními 

prostředky. Pohotovými prostředky se rozumí hotovost a peníze na běžných účtech. 

 

Čistý peněžní majetek 

Pro potřeby čistého peněžního majetku byla oběžná aktiva očištěna o nelikvidní části, 

jako jsou zásoby a nelikvidní pohledávky (pohledávky po lhůtě splatnosti). I tento 

ukazatel je záporný.  

 

3.7  Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů zahrnuje analýzu rentability, likvidity, aktivity, 

zadluženosti a poměrové ukazatele na bázi cash flow. Poměrové ukazatele jsou hlavními 

indikátory finančního zdraví závodu. 

3.7.1  Analýza rentability 

Ukazatelé rentability vyjadřují ziskovost, nebo také návratnost či výkonnost zdrojů, které 

jsou do závodu vloženy. V tabulce 9 jsou pro srovnání uvedeny hodnoty odvětví 

maloobchodu kromě motorových vozidel podle kódu CZ – NACE podle metodiky 

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. 

Tab. 8: Ukazatelé rentability. (vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

ROA 0,92% 1,20% 0,99% 1,09% 1,19% 

ROE 1,93% 2,40% 1,96% 2,20% 2,41% 

ROI 5,13% 4,74% 4,11% 4,56% 4,90% 

ROS 0,40% 0,52% 0,44% 0,49% 0,56% 

ROCE 1,77% 2,19% 1,79% 2,01% 2,19% 
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Tab. 9: Ukazatelé rentability - srovnání s odvětvím. (16, vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

ROA 2,57% 2,49% 2,19% 2,38% 2,55% 

ROA - odvětví 5,51% 3,95% 1,96% 2,33% 2,33% 

ROE 5,38% 4,98% 4,32% 4,82% 5,18% 

ROE - odvětví 8,94% 8,17% 5,31% 3,49% 2,59% 

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Rentabilita aktiv vyjadřuje ziskovost celkových aktiv vložených do družstva a vychází 

z čistého zisku (EAT). Tento ukazatel se u vybraného družstva nachází vždy kolem 1 %. 

V prvních třech letech nejdříve klesá a od roku 2013 má rostoucí trend. Čím vyšší tento 

ukazatel, tím efektivněji jsou celková aktiva využívána.  

V tabulce 9 je v ukazateli ROA použit EBIT pro lepší srovnání s odvětvím. Při tomto 

použití zisku jsou hodnoty o něco vyšší, konkrétně je to přes 2 %, ale zároveň nepřesahuje 

3 %. V prvních dvou letech sledovaného období bylo družstvo pod oborovými 

hodnotami. V dalších letech je tomu naopak. Hodnoty odvětví klesají a družstvo tak 

dosahuje v tomto srovnání vyšších hodnot. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tento ukazatel je důležitý především pro ty, kteří do podniku investují – vlastníci, 

akcionáři, společníci. Vyjadřuje, ziskovost vloženého kapitálu. V ukazateli se počítá 

s čistým ziskem (EAT). V družstvu má tento ukazatel kolísavý trend až do roku 2012. 

Tehdy začíná růst. Rostoucí trend naznačuje větší efektivnost pro vlastníky. 

V tabulce 9 jsou zachyceny hodnoty odvětví, které vypovídají podobnou situaci jako 

v ukazateli ROA. Opět je v ukazateli (ROE) použit EBIT pro srovnání s různě daněnými 

podniky. První tři roky období je družstvo pod oborovými hodnotami, ty ale v dalších 

letech klesají a družstvo se tak dostává nad průměrné hodnoty odvětví. V případě družstva 

je ROE vyšší než ROA, což znamená, že Jednota lépe hospodaří s cizím kapitálem a tím 

zvyšuje výkonnost vlastního kapitálu. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI) 

Ukazatel rentability investovaného kapitálu je dán podílem EBIT a dlouhodobým 

kapitálem. EBIT odpovídá provoznímu výsledku hospodaření, tudíž nezahrnuje daně a 
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úroky a proto je vhodný pro srovnání s jinak daněnými závody. V případě družstva se 

ukazatel nejčastěji pohybuje mezi 4 – 5% a má lehce kolísavý charakter. 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

V ukazateli rentability tržeb se vychází z podílu čistého zisku (EAT) a tržeb. V družstvu 

se tento ukazatele pohybuje od 0,4 – 0,54 %. Tento stav může naznačovat, že družstvo 

nedosahuje adekvátní marže. Protože čím vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím silnější je 

družstvo při dosahování zisku na 1 Kč tržeb. 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

V ukazateli ROCE se opět vychází z čistého zisku (EAT). V analyzovaném družstvu se 

ukazatel pohybuje mezi 1,77 % a 2,19 % a má kolísavý charakter.  

 

Graf 9: Vybrané ukazatele rentability v odvětvovém srovnání. (vlastní zpracování) 

 

3.7.2  Analýza likvidity 

Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost družstva přeměnit oběžná aktiva na takové 

prostředky, kterými by mohli zaplatit svoje krátkodobé závazky. V tabulce 10 jsou pro 

srovnání uvedeny hodnoty odvětví maloobchodu kromě motorových vozidel podle kódu 

CZ – NACE dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. 
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Tab. 10: Ukazatelé likvidity. (16, vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Běžná 0,72 0,77 0,79 0,77 0,64 

Srovnání s odvětvím 1,25 1,15 1,08 1,14 1,13 

Pohotová 0,24 0,29 0,32 0,35 0,21 

Srovnání s odvětvím 0,68 0,65 0,6 0,65 0,67 

Okamžitá 0,11 0,12 0,17 0,21 0,15 

Srovnání s odvětvím 0,29 0,24 0,23 0,24 0,34 

Všechny ukazatelé likvidity se pohybují hluboko pod doporučenými hodnotami, které 

jsou 2 – 3 pro běžnou likviditu, 1 – 1,5 pro pohotovou likviditu a 0,2 – 1,1 pro okamžitou 

likviditu. Takový vývoj je nepřijatelný například pro banky při žádání o úvěr, zejména 

ten krátkodobý. Družstvo se nachází i pod oborovým průměrem, který je rovněž pod 

doporučenými hodnotami. 

Graf 10: Ukazatelé likvidity. (vlastní zpracování) 

 

3.7.3  Analýza aktivity 
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Tab. 11: Ukazatelé aktivity. (16, vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Obrat celkových aktiv 2,32 2,32 2,28 2,21 2,12 

Srovnání s odvětvím 2,12 2,09 2,09 2,14 2,2 

Doba obratu zásob (dny) 35,33 35,04 33,64 31,99 32,56 

Doba obratu závazků (dny) 74,12 70,14 70,06 74,27 77,52 

Doba obratu pohledávek 

(dny) 
9,52 12,16 10,11 9,98 4,82 

 

Poměr obratu celkových aktiv ve sledovaném období činí 2,32 v prvních dvou 

sledovaných letech a dále klesá až na 2,12 v roce 2014. Je patrné, že tento ukazatel 

souvisí s ukazateli rentability. Ve srovnání s odvětvovými hodnotami podle 

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, se družstvo drží v první čtyřech 

sledovaných letech lehce nad oborovými hodnotami. Toto srovnání se týká 

maloobchodu, kromě motorových vozidel podle kódu CZ-NACE.  Z hodnot ukazatele 

vyplývá, že celková aktiva se za rok obrátí dvakrát. 

Doba obratu zásob v roce 2010 byla přibližně 35 dní a klesala do roku 2013. Rok 2014 

přinesl opět navýšení na 33 dní. Oběžná aktiva, tedy finanční prostředky, jsou vázána ve 

formě zásob přibližně měsíc. 

Doba obratu závazků v letech 2010 – 2014 má kolísavý trend. Z počátku období byla 

doba obratu závazků 74 dnů a po 2 roky klesala na 70 dní. V roce 2013 došlo k nárůstu 

na 74 dní a v roce 2014 na 78 dní. Závazky družstva jsou tedy splaceny průměrně za 73 

dnů. 

Doba obratu pohledávek je výrazně nižší než doba obratu závazků. Pohledávky jsou 

průměrně placeny za 9 dnů v roce 2010. V roce 2011 je to 12 dní a odtud mají klesající 

trend až do roku 2014, kdy tato doba činí 5 dní. 
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Graf 11: Doby obratů ve dnech. (vlastní zpracování) 

 

3.7.4  Analýza zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti vyjadřují věřitelské riziko, způsob, jakým je financován majetek 
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Úrokové krytí 2,12 3,22 2,95 3,28 3,28 

Doba splácení dluhů (roky) 8,27 17,26 7,09 5,60 5,60 
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Koeficient samofinancování se rovněž nachází blízko hodnoty 0,50. To znamená, že 

aktiva jsou z 50 % financovány vlastním kapitálem. Součty koeficientů samofinancování 
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Úrokové krytí udává, kolikrát jsou placené úroky převyšovány ziskem, v našem případě 

je použit EBIT. V roce 2010 je tento ukazatel poněkud nižší – 2,12. V roce 2011 je 

ukazatel 3,22. V dalším roce je úrokové krytí opět pod hodnotou 3, ale v dalších letech 

ukazatel zase rostl. Z toho vyplývá, že družstvo se drží na úrovni bankovních standardů, 

ovšem čím vyšší je ukazatel, tím lépe družstvo funguje.  

Doba splácení dluhů má klesající trend, až na velký výkyv v roce 2011, který je způsoben 

velkým snížením provozního CF o téměř 55 %. Od roku 2012 se počet let dále snižuje.  

 

Graf 12:Poměr zadluženosti a samofinancování. (vlastní zpracování) 
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Rentabilita tržeb z cash flow má nejprve klesající charakter, ale od roku 2011 hodnota 

ukazatele roste od 1,21 % až po hodnotu 4,10 % v roce 2014. 

Rentabilita aktiv z cash flow souvisí s ukazatelem ROA. Hodnota tohoto ukazatele 

v družstvu má, až na výkyv v roce 2011, rostoucí charakter. Nejvyšší hodnota ukazatele 

je v roce 2014, a to 9,02 %. 

Z ukazatele úrokové krytí z cash flow lze zjistit, jestli družstvo dokáže hradit úroky 

z provozního cash flow. Hodnoty úrokového krytí jsou příznivější při využití cash flow 

z provozní činnosti, než s použitím zisku – hodnoty jsou i dvakrát vyšší. 

Úvěrová způsobilost z cash flow vyjadřuje, kolikrát musí družstvo vytvořit finanční 

zdroje, aby jimi pokryl všechny svoje závazky. Tento ukazatel má ve sledovaném období 

klesající trend kromě výkyvu v roce 2011, který byl zapříčiněn vysokou sumou 

provozního cash flow. Tento klesající trend je dobrým znamením, protože čím menší 

hodnota ukazatele, tím méně družstvo musí vydat na splátky úvěrů. 

Likvidita z cash flow v celém sledovaném období je nižší než 1, to znamená, že družstvo 

nemělo ve sledovaném období dostatek peněžních prostředků z provozní činnosti, aby 

splatilo svoje krátkodobé dluhy. 

 

3.7.6  Analýza provozních ukazatelů 

Provozní ukazatele jsou uplatňovány uvnitř firmy pro vnitřní řízení. 

Tab. 14: Provozní ukazatelé. (vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Produktivita z přidané 

hodnoty (v tis. Kč) 
294 581 310 613 304 035 336 981 353 714 

Produktivita z výkonů 

(v tis. Kč) 
113 597 123 901 118 445 115 832 128 833 

Nákladovost výnosů 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Produktivita z přidané hodnoty nám udává, jaký podíl z přidané hodnoty připadá na 

jednoho zaměstnance na rok. Až na výkyv v roce 2012 má družstvo pozitivní růst tohoto 

ukazatele. Počet zaměstnanců je přepočítán na plné úvazky, které v roce 2010 činí 361,7, 
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v roce 2011 je to 354, v dalším roce 351,7, roku 2013 bylo 354,4 plných úvazků a 

v posledním roce 2014 bylo 351,4 zaměstnanců na plný úvazek. 

Produktivita z výkonů vykazuje podíl výkonů na jednoho zaměstnance. Hodnota 

ukazatele ve sledovaném období má kolísavý trend.  

Nákladovost výnosů značí, jak se náklady podílejí na výnosech. Družstvo má hodnotu 

ukazatele v celém sledovaném období po zaokrouhlení rovnu jedné. Ideální je však 

klesající trend. Výnosy v čitateli nezahrnují výnosy mimořádné. 

 

3.7.7  Analýza soustav ukazatelů 

Do analýzy soustav ukazatelů jsou zahrnuty bankrotní modely, konkrétně Altmanův 

model finančního zdraví a index důvěryhodnosti IN05. 

Altmanův model 

Tab. 15: Altmanův model finančního zdraví. (vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

X1 -0,13 -0,10 -0,09 -0,10 -0,16 

X2 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 

X3 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 

X4 0,32 0,14 0,35 0,45 0,45 

X5 2,32 2,32 2,28 2,21 2,12 

Z score 2,46 2,41 2,46 2,44 2,32 

Pomocí Altmanova bankrotního modelu lze předurčit budoucí vývoj závodu. Družstvo se 

po celou dobu sledovaného období drží v rozmezí 1,2 – 2,9, což je rozmezí šedé zóny. 

V této zóně není možné jednoznačně určit, jestli je podnik prosperující, nebo jestli míří 

do bankrotu. 
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Graf 13: Altmanovo Z – score s vyznačením hranic šedé zóny. (vlastní zpracování) 

Index důvěryhodnosti IN05 

Tab. 16: IN05. (vlastní zpracování) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

A 1,92 2,00 2,04 1,99 1,98 

B 2,12 3,22 2,95 3,28 3,28 

C 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 

D 2,42 2,42 2,38 2,28 2,21 

E 0,72 0,77 0,79 0,77 0,64 

IN 05 1,01 1,07 1,04 1,03 1,01 

Index důvěryhodnosti IN05 je dalším bankrotním modelem predikující finanční zdraví 

závodu. Skládá se z poměrových ukazatelů (zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity), 

kterým jsou přiřazeny váhy pro jednotlivá odvětví. Družstvo se v letech 2010 – 2014 

nachází v pásmu potenciálních problémů – šedá zóna. Spodní mez tohoto pásma je 0,9, 

kdy pod touto mezí podnik nevytváří hodnotu a naopak při hodnotách nad 1,6 podnik 

vytváří hodnotu. 
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      Graf 14: IN05 s vyznačením hranic šedé zóny. (vlastní zpracování) 

 

3.8  Porterův model pěti sil 

Na základě Porterova modelu pěti konkurenčních sil můžeme určit rizika při podnikání 

v určitém sektoru a při určitém postavení podniku na trhu (17).  

„Porterův model umožňuje popsat a pochopit podstatu konkurenčního prostředí uvnitř 

každého jednotlivého odvětví, a tak vytváří základnu pro rozhodování o tvorbě 

konkurenční výhody organizace“ (18, s. 41). 

Hlavní síly odvětví, které ovlivňuje chování konkurence: 

- vyjednávací síla dodavatelů, 

- vyjednávací síla kupujících, 

- hrozba substitutů, 

- hrozba vstupu nových konkurentů, 

- rivalita mezi existujícími podniky (17). 
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Obr. 4: Porterův model pěti sil. (15, s. 20) 

 

Konkurence již existujících podniků 

Konkurence v místě podnikání družstva je poměrně vysoká. Už jen proto, že se jedná 

o maloobchod s potravinovým a drobným průmyslovým zbožím. I když má Jednota 

široké zastoupení, v roce 2014 měla celkem 119 prodejen po celém znojemském okrese, 

největší konkurence se nachází ve větších městech. Tam je ale zároveň velká kumulace 

obyvatel, kteří dojíždí za prací a tudíž i za většími nákupy. Těmito konkurenty jsou velké 

obchodní řetězce, kterým se těžko konkuruje cenou. V současné době se konkurence 

předhání v prodeji regionálních potravin, což se v posledních letech jeví jako atraktivní 

pro zákazníky. 

Hrozby vstupu nových konkurentů 

Vstup na trh nových konkurentů by byl velice obtížný. Jednota má zastoupení na 

vesnicích, kde by další prodejna potravin jen těžko obstála. Ve větších městech je zase 

konkurence už tak dost vysoká, že nové podniky by těžko mohli konkurovat něčím novým 

– jinými potravinami, lepší cenou, lepší kvalitou, jinými službami. 

Hrozba vzniku substitutů 

V maloobchodním prodeji potravinářského a drobného průmyslového zboží je hrozba 

substitutů poměrně vysoká. Je ale na zákazníkovi, zda dá přednost nižší ceně nebo kvalitě 

zboží. Vše tak směřuje k marketingu, jak zákazníka přesvědčit, že „naše“ zboží je lepší. 

Konkurující podniky 

v odvětví 

Rivalita mezi 

existujícími podniky 

Dodavatelé 

Nová konkurence 

Zákazníci 

Substituty 
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Vyjednávací síla kupujících 

Síla kupujících „vyjednat si cenu“ je vzhledem k vysoké konkurenci velká. V tomto 

odvětví k tomu dochází nepřímo – pokud zákazník nebude spokojen s cenou, prostě 

odejde ke konkurenci. Síla kupujících také souvisí s hrozbou substitutů, které na trh může 

dodávat konkurence. 

Vyjednávací síla dodavtelů 

Vyjednávací síla dodavatelů v potravinářství obvykle nebývá příliš vysoká, pokud se 

nejedná vyloženě o speciální nebo v tuzemsku těžko dostupné potraviny. Dodavatelů 

potravin je na trhu velké množství. Při bližší anlýze můžeme dodavatele rozdělit na menší  

regionální dodavatele a na velké dodavatele z celé České republiky. Ti regionální, kteří 

dodávají především uzeniny, mléčné výrobky nebo pečivo mají nízkou vyjednávací sílu, 

protože družstvo je pro ně dlouholetým a pravidelným odběratelem. Na druhé straně jsou 

velcí dodavatelé s větší vyjednávací sílou, kteří vyjednávají ceny při odběru velkého 

množství zboží. Toto množství je ale pro Jednotu těžko skladovatelné, protože jednotlivé 

prodejny nemají tak velké prostory. 

 

3.9  SWOT analýza 

SWOT analýza je analýzou silných a slabých stránek, které odráží vnitřní prostředí 

společnosti, ale také příležitostí a hrozeb odrážející vnější konkurenční prostředí. „SWOT 

analýza umožňuje komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové 

možnosti růstu“ (17, s. 40). SWOT analýza bývá obvykle součástí dlouhodobého 

plánování a její vyhodnocení zase součástí strategické kontroly. Slovo SWOT je zkratkou 

slov pocházejících z angličtiny (17). 

Strenghts (silné stránky) jsou vnitřní přednosti umožňující konkurovat jiným 

organizacím. Weaknesses (slabé stránky) jsou negativní vnitřní podmínky vedoucí ke 

snížení výkonnosti. Opportunities (příležitosti) jsou vnější podmínky (současné i ty 

budoucí) příznivé pro výstupy organizace. Threats (hrozby) jsou vnější podmínky 

(současné i ty budoucí) nepříznivé pro výstupy organizace (17). 
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Silné stránky 

 Vlastní velkoobchod, 

 dlouholetá tradice a umístění na trhu, 

 součást skupiny COOP, 

 poskytování doplňkových služeb, jako jsou cashback (výběr hotovosti u 

pokladny), dobíjení kreditu mobilního telefonu, COOP Mobil (výhodné volání). 

 

Slabé stránky 

 Slabá propagace zboží, 

 cenová politika, 

 vysoké náklady n provozování obchodních prodejen. 

 

Příležitosti 

 Rozšíření o regionální potraviny, bezlepkové potraviny, 

 nabídka kvalitnějšího zboží, 

 nabídka zdravých potravin. 

 

Hrozby 

 Vysoká konkurence v okolí, 

 daňové hrozby – zvýšení DPH bude mít za následek zvýšení cen zboží, 

 odliv zákazníků za nižšími cenami konkurence. 

 

3.10  Celkové shrnutí finanční situace družstva 

Jednota, spotřební družstvo, Moravský Krumlov je společností poskytující základní 

služby – maloobchodní prodej potravinářského a drobného průmyslového zboží. V roce 

2014 dosáhlo družstvo maloobchodního obratu ve výši 747 mil. Kč. Velkoobchodní obrat 

činil bezmála 324 mil. Kč.  

Celková situace družstva je prozatím dobrá i přes určité problémy s likviditou a také 

poněkud nižší rentabilitou. Výsledek hospodaření za celé sledované období byl kladný, i 

přes dost vysoké náklady byl tvořen zisk. Nejlepší rok z celého sledovaného období 

z pohledu výše tržeb se jeví rok 2013. Roku 2014 sice tržby klesly, zároveň ale významně 
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klesly i náklady na prodej zboží. Celkově se od roku 2012 družstvo postupně dostávalo 

z ekonomické krize. 

Po provedení horizontální a vertikální analýzy lze konstatovat, že aktiva na počátku 

sledovaného období nejprve klesla a další roky rostla. Největší zastoupení na aktivech má 

dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří více jak polovinu celkových aktiv (v roce 2014 

to bylo až 70 %). Oběžná aktiva tvoří přibližně 35 % aktiv, v roce 2014 byl zaznamenán 

pokles na 29 %. Největší složkou oběžných aktiv jsou zásoby, které mají po většinu 

sledovaného období klesající charakter. 

Vývoj pasiv přirozeně kopíruje vývoj aktiv. Podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů je 

poměrně vyrovnaný. Největší složkou vlastního kapitálu jsou fondy ze zisku. 

Nejvýznamnější položkou cizích zdrojů tvoří krátkodobé závazky – až 45 %.    

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty lze vyčíst, že tržby mají až na silnější rok 

2013, klesající tendenci. Stejný trend mají i náklady vynaložené na prodané zboží. Přesto 

provozní výsledek hospodaření od roku 2012 roste. 

Výkaz cash flow prozradil kolísavý vývoj peněžních prostředků. Nejpříznivější situace 

nastala v roce 2012 i v roce 2013, kdy rostly především peněžní prostředky z provozní a 

investiční činnosti. 

Analýza rozdílových ukazatelů již naznačila problémy s likviditou. Tito ukazatelé 

vykazují záporné hodnoty v celém sledovaném období. Z ČPK vyplývá, že dlouhodobý 

majetek je z části financován krátkodobými zdroji. ČPP vykazuje neschopnost zaplatit 

v případě nutnosti právě splatné krátkodobé závazky likvidními peněžními prostředky. 

ČPM je záporný i přes vyloučení zásob a nelikvidní pohledávky. 

První analýzou z poměrových ukazatelů byla analýza rentability. Rentabilita aktiv (ROA) 

vykazuje nízké hodnoty – je vytvářen nízký zisk. Při srovnání s odvětvím byl použit 

EBIT. V tomto případě se družstvo od roku 2012 drží oborových hodnot, ke konci 

sledovaného období tyto hodnoty dokonce převyšuje. Rentabilita vlastního kapitálu 

(ROE) má nejvyšší hodnotu v roce 2014, a to 2,14 %. To je hodnota dodatečného výnosu 

kapitálu vloženého vlastníky. Ve srovnání s odvětvím, kde byl použit EBIT pro srovnání 

s různě daněnými podniky, dosahuje družstvo hodnot vyšších než je oborový průměr. 
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Rentabilita investovaného kapitálu (ROI) je nižší, než jsou doporučené hodnoty. 

Rentabilita tržeb (ROS) je nízká, což je způsobeno vysokými náklady na prodané zboží, 

tudíž hospodářský výsledek nedosahuje vysokých hodnot. Rentabilita dlouhodobých 

zdrojů (ROCE) kolísá kolem 2 %.  

Další poměrovou analýzou je analýza likvidity. Likvidity I. – III. stupně se v celém 

sledovaném období nachází pod doporučenými hodnotami a stejně tak pod oborovými 

hodnotami. To je způsobeno strukturou aktiv, jelikož více než 64 % aktiv tvoří 

dlouhodobý majetek, zejména dlouhodobý hmotný majetek. Obdobně s likviditou je na 

tom konkurent AHOLD Czech Republic, a.s. (známý jako Albert). Penny Market s.r.o. je 

na tom o něco lépe. Běžnou a pohotovou likviditu má některé roky dokonce nad 

doporučenými hodnotami, avšak okamžitou likviditu má rovněž pod doporučenými 

hodnotami.  

Analýza aktivity měří efektivnost hospodaření družstva se svými aktivy. Obrat celkových 

aktiv činí v průměru 2,25. Lze tedy říci, že družstvo celkem efektivně hospodaří 

s celkovými aktivy. Hodnoty družstva jsou mírně nad hodnotami z odvětví. Doba obratu 

zásob měla až do roku 2013 pozitivní klesající trend, v roce 2014 došlo k mírnému 

navýšení, to může být způsobeno snížením tržeb, odlivem zákazníků. Doba obratů zásob 

u konkurence AHOLD Czech Republic, a.s. a Penny Market s.r.o. činí přibližně 21 až 25 

dnů za sledované období 2010 – 2014. Doba obratu závazků je poměrně vysoká a ve 

sledovaném období je delší než 70 dní. Družstvo tak využívá dodavatelský úvěr, díky 

kterému financuje své potřeby levnějším cizím kapitálem. Na druhou stranu to může mít 

negativní dopad na bonitu družstva z pohledu dodavatelů. Doba obratu pohledávek je 

nízká, protože se jedná o maloobchodní prodej. Pohledávky tvoří také nájmy za 

nájemníky vedené střediskem ekonomických pronájmů. 

Analýzou zadluženosti bylo zjištěno, že celková zadluženost družstva se drží kolem 50 %, 

je tedy průměrná až vyšší. Koeficient samofinancování je taktéž přibližně 50 %, tedy 

aktiva jsou přibližně z poloviny financována vlastním kapitálem. Zadluženost vlastního 

kapitálu se drží kolem hodnoty 1. Úrokové krytí zůstává v posledních dvou letech na 

hodnotě 3,28, což je přibližně na úrovni bankovních standardů. Doba splácení dluhů 

v letech má od roku 2011 příznivý klesající charakter. 
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Z ukazatelů na bázi cash flow bylo vybráno následujících pět. Rentabilita tržeb z cash 

flow má rostoucí trend a v posledním sledovaném roce 2014 činí 4,10 %. To je vyšší 

hodnota, než při použití zisku (EAT). Rentabilita aktiv z cash flow má rovněž rostoucí 

charakter, až na výkyv v roce 2011. Zároveň je tento ukazatel vyšší, než při použití zisku 

(EAT i EBIT). Úrokové krytí z cash flow je rovněž vyšší, než při použití EBIT v tomto 

ukazateli. Úvěrová způsobilost z cash flow má příznivý klesající trend, protože čím nižší 

ukazatel, tím méně musí družstvo vydat na splátky úvěrů. Likvidita z cash flow svými 

hodnotami přibližně odpovídá okamžité likviditě. Z toho vyplývá, že družstvo nemělo 

dostatek peněžních prostředků z provozní činnosti pro krytí svých krátkodobých závazků. 

Poslední analýzou, řadící se mezi poměrové ukazatele, je analýza provozních ukazatelů. 

Touto analýzou byla zjištěna produktivita z přidané hodnoty, která má od roku 2012, 

vyjma roku 2011, rostoucí trend. Produktivita z výkonů je ve sledovaném období 

kolísavá. Nákladovost výnosů je přibližně rovna 1 po celé analyzované období, to 

znamená, že výnosy příliš nepřevyšují náklady. 

Na základě bankrotních modelů byla zjišťována celková finanční situace. Pomocí 

Altmanova modelu a indexu důvěryhodnosti IN05 bylo zjištěno, že družstvo se v obou 

případech nachází v šedé zóně, tedy v pásmu nejistého budoucího vývoje. Podle 

Altmanova modelu se Jednota nachází spíše v horní mezi šedé zóny, kdežto podle IN05 

se družstvo nachází blíže spodní hranici šedé zóny.  

 

 



63 

 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Největší problémy Jednoty, spotřebního družstva, Moravský Krumlov, se jeví z analýzy 

likvidity. Ideálních výsledků družstvo nedosahuje ani v ukazatelích rentability. Určité 

rezervy jsou v dobách obratů zásob a závazků. Slabší stránkou družstva je malá propagace 

zboží a Jednoty vůbec.  

4.1  Propagace a marketingové akce 

Příležitost, jak proniknout do podvědomí zákazníků, je být pořád viditelný. Jednota 

provozuje webové stránky, na kterých je možné prohlédnout si akční leták, a tyto letáky 

jsou také doručovány do schránek obyvatel. Většina obchodních jednotek družstva se 

nachází v menších obcích a je tak v podvědomí především těch občanů, kteří nemusí nebo 

nemohou dojíždět do větších měst. Pro zviditelnění se u skupiny mladých lidí a lidí 

dojíždějících za prací do měst, je třeba zavést modernější nástroje propagace jako je 

například Facebook, Twiter, kde by probíhala jak propagace zboží a služeb družstva, tak 

i přímá komunikace se zákazníky. Tyto nástroje jsou ideální pro propagaci sezónních a 

regionálních produktů, akčních nabídek a novinek v sortimentu družstva. Vhodné je 

využít cílenou reklamu formou zasílání akčních nabídek na mailové adresy zákazníků, 

získané při registraci zákaznické karty. Součástí této registrace by bylo vyplnění krátkého 

dotazníků, pomocí kterého by byly na email zasílány informace o produktech 

individuálně podle potřeb zákazníka. 

4.2  Zkvalitnění věrnostního systému 

Vhodné by také bylo více propagovat zákaznickou kartu Jednoty, spotřebního družstva, 

Moravský Krumlov, na které je možné sbírat body za každý uskutečněný nákup (1 Kč 

nákupu = 1 bod). Za nasbírané body je poté možné uplatnit slevu na nákup, konkrétně za 

5 000 bodů lze uplatnit slevu 50 Kč na nákup. Tyto výhody by bylo možné rozšířit 

například většími slevami na vybrané zboží pro členy věrnostního programu. Běžný 

zákazník nakoupí s určitou slevou, ale zákazník s věrnostní kartou má ještě vyšší slevu. 

Dalšími benefity věrnostního programu by mohly být poukazy na nákup u vybraných 

partnerů, stejně jako by partneři poskytovali poukazy na nákup u Jednoty, spotřebního 

družstva. Propojení zákaznické karty spolu s programem COOP Mobil by bylo pro 



64 

 

zákazníky atraktivní. Mohli by využít nasbírané body směnou za výhodné balíčky 

volných minut a sms zpráv. 

4.3  Optimalizace struktury aktiv 

Jednota, spotřební družstvo, Moravský Krumlov, má více než 64% zastoupení aktiv 

v dlouhodobém majetku, přesněji v dlouhodobém hmotném majetku. Dlouhodobý 

hmotný majetek je zastoupen hlavně stavbami. V těchto stavbách jsou zahrnuty nejen 

prodejny, ve kterých je vykonávána činnost družstva, ale také ostatní stavby, které 

Jednota pronajímá. U prodejen je důležité sledovat jejich rentabilitu. U pronajímaných 

budov by bylo vhodné provést analýzu, zda je výhodnější prostor pronajímat nebo zvážit 

prodej těchto prostor a výnos z tohoto prodeje lépe investovat například do modernizace 

obchodních jednotek – méně nákladná mrazící a chladící technika, manipulační 

prostředky do skladů. Výnosy lze také dočasně držet v likvidních složkách majetku, což 

by mohlo celkově pozvednout likviditu za předpokladu, že se na straně pasiv výrazně 

sníží také krátkodobé závazky.  

4.4  Optimalizace řízení zásob  

Pro optimalizaci zásob jednotlivých prodejen je nutné provést analýzu likvidity 

jednotlivých druhů zásob a také analýzu nákladů pro držení těchto zásob. Doba obratu 

zásob je přes 30 dnů, konkurence má dobu obratu zásob přibližně o 10 dní kratší. Pomocí 

této analýzy je vhodné optimalizovat výši zásob, čímž by mohlo dojít také ke snížení 

nákladů na držení zásob. Dobrým krokem bylo pořízení pokladního a skladového systému 

B. O. S. S. Enterprise v roce 2013 a 2014. Díky tomuto systému lze řešit problematiku 

jak velkoobchodu, tak podřízených maloobchodních prodejen, které jsou centrálně řízeny 

a vzdáleně monitorovány. Doporučuji tento systém naplno využívat. Doporučuji spolu 

s tímto systémem využívat také datové sklady a vrstvy typu Business Intelligence. 

Fungování tohoto systému je založeno na vytvoření databáze typu OLAP, díky které lze 

rychle vyhodnocovat uložená data a získat tak podrobný a aktuální pohled na fungování 

jednotlivých prodejních jednotek, plnění dodavatelů, práci zaměstnanců a právě i 

skladových zásob. Výhodný se zdá být i systém O. M. I. S. Enterprise, což je modul pro 

jednoduché objednávání zboží z velkoobchodu. 



65 

 

4.5  Úspora nákladů v jednotlivých prodejnách 

Jednota již započala modernizaci svých obchodních jednotek. Vysoké náklady 

jednotlivých prodejen tvoří především spotřeba energií. Starší technika je z hlediska 

elektrické energie náročnější, proto doporučuji postupně nahrazovat chladící a mrazící 

techniku za novější a úspornější. Pro představu jsou uvedeny následující příklady. 

Mrazící truhla TEFCOLD IC-SC nabízená v několika velikostních variantách: 

Tab. 17: Mrazící truhly - ceník. (19, vlastní zpracování) 

Název 
Vnější rozměry v 

mm (š x v x h) 
Objem litrech 

(netto) 

Spotřeba 

kWh/24h 

Cena bez 

DPH 

TEFCOLD IC 200 SC 730 x 860 x 640 165 2,6 10 950 Kč 

TEFCOLD IC 300 SC  1020 x 860 x 640 255 2,9 12 370 Kč 

TEFCOLD IC 400 SC 1310 x 860 x 640 350 3,6 13 820 Kč 

TEFCOLD IC 500 SC 1560 x 860 x 640 430 4 15 530 Kč 

Mrazicí truhla typu IC SC má prosklené a posuvné víko, mrazící rozsah od – 14°C do 

– 24°C. Tyto truhly jsou na kolečka a lze do nich dát koše. Odtávání je manuální. 

 

Obr. 5: Mrazící truhla typu IC SC. (19) 
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Pro větší prodejny jsou vhodnější mrazící vany s posuvnými víky typu SRM SL: 

Tab. 18: Mrazící vany - ceník. (19, vlastní zpracování) 

Název 
Vnější rozměry v 

mm (š x v x h) 
Objem litrech 

(netto) 
Cena bez DPH 

SMR 1700 SL AD 870 x 945 x 2200 532 47 260 Kč 

SMR 2200 SL AD 870 x 945 x 2200 739 52 350 Kč 

SMR 2500 SL AD 872 x 945 x 2500 886 58 840 Kč 

SMR 1940 SL AD čelo 873 x 945 x 1972 574 50 890 Kč 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Mrazící vana typu SMR SL. (19) 

Mrazící vany typu SMR SL mají teplotní rozsah od – 18°C do – 24°C, také LED osvětlení, 

ochranné a nárazové lišty kolem vany. Na rozdíl od mrazících truhel mají tyto vany 

automatické odtávání (zkratka AD v tabulce). 

Chladící skříně typu SW DP a DR s prosklenými dveřmi: 

Tab. 19: Chladící skříně s prosklenými dveřmi - ceník. (19, vlastní zpracování) 

Název Rozměry v mm  (h x š x v) Cena bez DPH 

SW500DP / AG 655 x 795 x 2000 29 420 Kč 

SW600DP / AG 725 x 795 x 2000 30 450 Kč 

SW700DP / AG 830 x 795 x 2000 31 310 Kč 

SW1200DP / AG 1225 x 795 x 2000 42 720 Kč 

SW1400DP / AG 1425 x 795 x 2000 43 750 Kč 

SW1600DP / AG 1620x 795 x 2000 46 070 Kč 
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Chladící skříně mají teplotní rozsah od -1°C do + 8°C. Tyto skříně disponují 

automatickým odtáváním, vnitřním osvětlením, či statickým chlazením.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Chladící skříň. (19) 

 

4.6  Využití manipulační techniky 

Při využití vhodné manipulační techniky na prodejnách, ve skladech i při nákladní 

přepravě lze ušetřit následující: 

 úspora času, 

 úspora energie, 

 úspora obalového materiálu, 

 úspora lidské práce, 

 úspora peněz. 

Kontejnerové vozíky jsou určeny k přepravě, manipulaci a skladování různého druhu 

zboží. Lze je libovolně doplnit policemi, a to drátěnými nebo i plechovými. 

Manipulační podvozky usnadňují manipulaci s paletami nebo bednami. Snadno a 

bezpečně se s nimi manipuluje. 
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Kontejnerové vozíky 

Tab. 20: Kontejnerové vozíky - ceník. (20, vlastní zpracování) 

Název 
Rozměry v mm         

(v x š x h) 
Cena bez DPH 

Kontejnerový vozík CABRI 1500 1450 x 680 x 470        4 430 Kč  

Police pro vozík CABRI x           308 Kč  

Kontejnerový klecový vozík, drátěné 

police 
1810 x 1100 x 460        8 649 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Kontejnerový vozík CABRI 1500. (20)    Obr. 9: Kontejnerový klecový vozík. (20) 

Manipulační podvozky 

Název Ložná plocha v mm Cena bez DPH 

Manipulační podvozek 5047 1200 x 800        3 024 Kč  

Manipulační podvozek 5050 1200 x 800        3 672 Kč  

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Manipulační podvozek 5047. (20)   Obr. 11: Manipulační podvozek 5050. (20) 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce zhodnotila finanční situaci podniku a navrhla opatření pro její zlepšení. 

Pro analýzu byl vybrán konkrétní obchodní závod, a to Jednota, spotřební družstvo, 

Moravský Krumlov, které se zabývá maloobchodem a prodejem potravinářského 

a drobného průmyslového zboží. Analyzované období zahrnovalo roky 2010 až 2014. 

V úvodní části práce byly vytyčeny cíle a metodika práce. Práce vychází z teoretických 

východisek práce, které jsou zahrnuty ve druhé kapitole bakalářské práce. Byl vymezen 

předmět finanční analýzy a její zdroje, také postupy a metody finanční analýzy. Do 

vybraných metod byly zahrnuty ukazatelé horizontální a vertikální analýzy výkazů – 

rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow. Dále rozdílové ukazatele, poměrové 

ukazatele a ukazatele analýzy soustav ukazatelů. 

V kapitole s názvem analýza současného stavu bylo představeno družstvo, jeho vznik, 

stručná historie, předmět podnikání, či organizační struktura. Rovněž byl vymezen 

sortiment zboží a služeb, které družstvo nabízí. Postupně byly aplikovány poznatky 

z teoretické části a jejich vyhodnocení bylo interpretováno jak slovy, tak i tabulkově a 

graficky. Podklady pro výpočty ukazatelů finanční analýzy (rozvaha, výkaz zisků a ztráty, 

cash flow) byly poskytnuty Jednotou, spotřebním družstvem, Moravský Krumlov. 

Z finanční analýzy vyplynulo, že družstvo má jisté problémy s likviditou, které nutně 

nemusí být vážné, protože družstvo má delší dobu splatnosti závazků než pohledávek. 

Rentabilita jednotlivých položek rozvahy není valná. Rentabilita aktiv se drží hodnoty 1, 

ale rentabilita investovaného kapitálu je nízká. Rentabilita vlastního kapitálu je vyšší než 

rentabilita aktiv, což naznačuje lepší hospodaření s cizím kapitálem. Obrat celkových 

aktiv se drží dobrých, a také vyšších hodnot, než je průměr odvětví. Zadluženost družstva 

činí 50 % a doba splácení dluhů příznivě klesá.  

Z analýzy souhrnných ukazatelů finanční situace – Altmanova Z – score a Indexu 

důvěryhodnosti vyplynulo, že družstvo se nachází v tzv. šedé zóně, tudíž jeho budoucí 

vývoj je nejasný a naznačuje možné finanční problémy. 
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Na konci třetí kapitoly je proveden průzkum konkurence a okolí Jednoty, spotřebního 

družstva, Moravský Krumlov. Pomocí Porterova modelu pěti sil byly definovány hlavní 

síly ovlivňující chování konkurence. Nakonec byla provedena SWOT analýza silných a 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Z této analýzy vyplynulo, že konkurence je dost 

vysoká, ale zároveň vstup na trh dalších nových konkurentů by byl problematický. 

Nakonec byla celá situace shrnuta a vyhodnocena. 

V návrhové části bakalářské práce je navrhnuto několik způsobů, jak vylepšit současnou 

situaci. Prvním návrhem je zlepšit propagaci nabízených produktů a služeb a Jednoty 

samotné. Využitím moderních technik jako je Facebook a Twitter lze přilákat především 

mladší generaci zákazníků a pomocí cílené reklamy – oslovování zákazníků 

prostřednictvím emailů – nabízet zboží a služby individuálně dle potřeb zákazníků. 

Druhým návrhem je rozšíření a zkvalitnění již existujícího věrnostního programu. 

Rozšíření zahrnuje slevy jen pro zákazníky se zákaznickou kartou, propojení se službou 

COOP Mobil s výhodnými balíčky volných minut a sms zpráv.  

Dalším opatřením je analýza dlouhodobého majetku, především staveb, které družstvo 

nevyužívá pro svoji prodejní činnost, ale pronajímá je. Význam analýzy je v porovnání 

výnosnosti z pronájmů a potencionálním prodejem těchto staveb. Výnos z případného 

prodeje navrhuji použít jako investici pro modernizaci obchodních jednotek. 

Pro optimalizaci řízení zásob bylo navrhnuto využívat systém B. O. S. S. Enterprise a 

jeho další moduly, které analyzují jednotlivé prodejny a sledují pohyb, jak dodavatelů, 

tak i zaměstnanců a pohyb zásob včetně objednávek putujících do velkoobchodu.  

Důležitým opatřením z hlediska úspor nákladů, zejména energie, bylo navrhnuto 

postupné vybavování obchodních jednotek moderní chladící a mrazící technikou. 

Z hlediska úspory času, či lidské práce je důležitá volba vhodné manipulační techniky 

a její široké využití v jednotlivých prodejnách a v jejich skladových prostorách. 

Dle mého názoru byly cíle bakalářské práce splněny a navrhnutá zlepšení jsou reálná a je 

pouze na družstvu, do jaké míry budou tato opatření implementována do praxe. 
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Příloha 1: Rozvaha Jednoty, spotřebního družstva, Moravský Krumlov (v tis. Kč) 

 

Označení AKTIVA 
č. 

řádku 
2010 2011 2012 2013 2014 

      AKTIVA CELKEM 001 288268 283482 284725 298180 306811 

B.     Dlouhodobý majetek 003 186510 183229 184364 192496 216636 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 004 91 85 53 680 2731 

    3. Software 007 64 85 53 680 2731 

    7. 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 

011 27 0 0 0 0 

B.  II.   Dlouhodobý hmotný majetek 013 183194 179920 181086 188592 210680 

    1. Pozemky 014 2519 2519 2417 2876 2860 

    2. Stavby 015 162535 159557 161978 165103 177523 

    3. 
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 

016 17920 15610 16536 17833 29874 

    6. 
Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 

019 34 34 34 34 34 

    7. 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 

020 187 2201 24 2649 278 

    8. 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 

021 0 0 97 97 111 

B.  III.   Dlouhodobý finanční majetek 023 3225 3225 3225 3225 3225 

    3. 
Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly 

026 3225 3225 3225 3225 3225 

C.     Oběžná aktiva 031 99196 98818 99653 104771 89452 

C.  I.   Zásoby 032 66368 61661 59454 57413 60205 

C. I. 1. Materiál 033 229 264 311 411 434 

    5. Zboží 037 65787 61117 59143 57001 59771 

    6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 281 281 0 0 0 

C.  III.   Krátkodobé pohledávky 048 17672 22215 18197 18231 8711 

C.  III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 2989 7868 6308 5909 4922 

    6. Stát- daňové pohledávky 054 308 0 0 0 0 

    7. Ostatní poskytnuté zálohy 055 11230 10451 8030 8792 615 

    8. Dohadné účty aktivní 056 1075 1161 241 254 1 

    9. Jiné pohledávky 057 2071 2736 3618 3277 3173 

C.  IV.   Krátkodobý finanční majetek 058 15157 14941 22002 29127 20536 

C. IV. 1. Peníze 059 7748 8859 10317 8158 8764 

    2. Účty v bankách 060 7409 6083 11685 20968 11862 

D. I.   Časové rozlišení 063 2562 1434 708 913 723 

D.  I. 1. Náklady příštích období 064 1861 1243 332 134 80 

    3. Příjmy příštích období 066 700 192 376 778 643 



II 

 

Označení PASIVA č. řádku 2010 2011 2012 2013 2014 

      PASIVA CELKEM 067 288268 283482 284725 298180 306811 

A.     Vlastní kapitál 068 137482 141431 144306 147390 151166 

A. I.   Základní kapitál 069 4586 4581 4589 4392 4424 

A. I. 1. Základní kapitál 070 4586 4581 4589 4392 4424 

A.  II.   Kapitálové fondy 073 9371 9932 9967 10003 10105 

    2. Ostatní kapitálové fondy 075 9389 9507 9544 9579 9682 

    3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 

076 -18 425 424 424 424 

A.  III.   
Rezervní fondy, nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze zisku 

080 112224 112225 112226 112227 11227 

A.  III. 1. Zákonný fond/nedělitelný fond 081 111169 111170 111171 111171 111171 

    2. Statutární a ostatní fondy 082 1055 1055 1055 1055 1055 

A.  IV.   
Výsledek hospodaření 
minulých let 

083 8644 11300 14694 17524 20769 

A.  IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 084 8644 11300 14694 17524 20769 

A. V.   
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

085 2656 3394 2830 3244 3642 

B     Cizí zdroje 089 150183 141503 139847 149941 155036 

B.  I.   Rezervy 090 0 148 48 83 210 

B.  I.  1. 
Rezervy podle zvláštních 
právních předpisů 

091 0 0 0 0 0 

    2. 
Rezerva na důchody a 
podobné závazky 

92 0 0 0 0 159 

    3. Rezerva na daň z příjmů 093 0 148 48 83 51 

B.  II.   Dlouhodobé závazky 095 6603 7198 7678 8207 8785 

    9. Jiné závazky   0 0 0 0 0 

    10. Odložený daňový závazek 105 6603 7198 7678 8207 8785 

B.  III.   Krátkodobé závazky 106 137580 128157 126120 135651 140041 

B.  III. 1. Závazky z obchodních vztahů 107 56557 56383 53669 56923 62879 

    4. Závazky ke společníkům 110 10387 10757 14115 14770 17856 

    5. Závazky k zaměstnancům 111 48586 39782 37745 41792 44934 

    6. 
Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

112 3002 2410 2404 2566 2575 

    7. Stát - daňové závazky a dotace 113 2803 2299 4234 3948 3844 

    8. Krátkodobé přijaté zálohy 114 381 542 535 502 60 

    10. Dohadné účty pasivní 116 13995 14255 12138 13677 7828 

    11. Jiné závazky 117 1869 1729 1280 1473 65 

B.  IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 118 6000 6000 6000 6000 6000 

B.  IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 119 6000 6000 6000 6000 6000 

C.  I.   Časové rozlišení 122 603 547 572 850 608 

C.  I. 1. Výdaje příštích období 123 603 547 550 586 587 

C.  I.  2. Výnosy příštích období 124 0 0 22 264 22 
 

 

 

 



III 

 

Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty Jednoty, spotřebního družstva, Moravský Krumlov vždy k 31. 12. (v tis. 

Kč) 

Označení Text č. řádku 2010 2011 2012 2013 2014 

  I.   Tržby za prodej zboží 001 647452 634237 624615 635014 628490 

A.     
Náklady vynaložené na 
prodané zboží 

002 539553 528644 521145 521396 510265 

  +   Obchodní marže 003 107900 105593 103471 113618 118224 

  II.   Výkony 004 41088 43861 41657 41051 45272 

  II. 1. 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 

005 20762 23537 23409 22492 21832 

    3. Aktivace 007 20326 20323 18248 18559 23440 

B.     Výkonová spotřeba 008 42439 39497 38199 35243 39201 

B.   1. Spotřeba materiálu a energie 009 23502 23326 21731 22334 21062 

B.   2. 
Služby 010 18937 16171 16467 12909 18139 

  +   Přidaná hodnota 011 106550 109957 106929 119426 124295 

C.     
Osobní náklady 012 93940 92757 93715 98905 101683 

C.   1. 
Mzdové náklady 013 66549 65783 66894 70241 72090 

C.   2. 
Odměny členům orgánů 
společnosti a družstva 

014 188 210   454 233 

C.   3. 

Náklady na sociální 
zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

015 22420 22095 22293 23594 24105 

C.   4. Sociální náklady 016 4783 4668 4528 4617 5255 

D.     Daně a poplatky 017 864 782 946 960 1075 

E.     

Odpisy dlouhodobého 
hmotného a nehmotného 
majetku 

018 13092 12850 12119 11649 13248 

  III.   
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

019 286 51 211 59 968 

  III. 1. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku  

020 286 51 208 59 945 

    2. Tržby z prodeje materiálu 021 0 0 4 0 23 

F.     

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a 
materiálu 

022 94 5 107 1 481 

F.   1. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 

023 94 5 107 1 481 

G.     

Změna stavu rezerv a 
opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 

025 -3647 -73 -2 13 106 

  IV.   Ostatní provozní výnosy 026 9110 8606 10171 3723 3617 

H.     Ostatní provozní náklady 027 4206 5245 4188 4579 4454 

  *   Provozní výsledek hospodaření 030 7396 7047 6239 7101 7834 

  X.   Výnosové úroky 042 5 2 1 11 5 

N.     Nákladové úroky 043 3495 2189 2114 2166 2386 

  XI.   Ostatní finanční výnosy 044 89 1 105 137 289 

O.     Ostatní finanční náklady 045 1635 674 791 1021 1155 



IV 

 

  *   Finanční výsledek hospodaření 048 -5037 -2860 -2799 -3093 -3247 

Q.     Daň z příjmů za běžnou činnost 049 704 793 610 818 945 

Q.   1. splatná 050 -79 198 130 289 366 

    2. odložená 051 782 595 481 528 578 

  **   
Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost 

052 1656 3394 2830 3244 3642 

R.     Mimořádné náklady 054 -1000 0 0 0 0 

  *   
Mimořádný hospodářský 
výsledek 

058 -1000 0 0 0 0 

  ***   
Výsledek hospodaření za účetní 
období 

060 2656 3394 2830 3244 3642 

      
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

061 3359 4187 3441 4062 4587 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Příloha 3: Výkaz cash flow Jednoty, spotřebního družstva, Moravský Krumlov (v tis. Kč) 

Označení Text řádek 2010 2011 2012 2013 2014 

P     Stav peněžních prostředků 1.1. 
001 

1360
7 

15157 14941 22002 29127 

A     Čistý peněžní tok (Z + A.1. + A. 2) 
002 

1816
6 

8190 19714 26763 27672 

Z     Hospodářský výsledek běžného roku 003 2656 3394 2830 3244 3642 

A. 1.   Úpravy o nepeněžní operace 
004 

1002
0 

16821 12850 14960 8972 

A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv 
005 

1562
8 

15472 13497 13384 14597 

A. 1. 2. Odpis opravné položky k majetku 006     0     

A. 1. 3. Změna zůst. rezerv 007 -3359 148 -99 34 127 

A. 1. 
4. 
1. Změna zůst. nákladů příštích období 

008 -125 619 911 197 54 

A. 1. 
4. 
2. Změna zůst. výdajů příštích období 

009 -71 -55 2 36 1 

A. 1. 
4. 
3. Změna zůst. výnosů příštích období 

010 0 0 22 242 -242 

A. 1. 
4. 
4.  Změna zůst. příjmů příštích období 

011 -670 509 185 -402 136 

A. 1. 
4. 
5.  Změna zůst. kurzových rozdílů aktivních 

012     0     

A. 1. 
4. 
6.  změna zůst. kurzových rozdílů pasivních 

013     0     

A. 1. 
4. 
7.  Změna zůst. dohadných položek aktivních 

014 -331 -85 919 -12 253 

A. 1. 
4. 
8.  Změna zůst. dohadných položek pasivních 

015 138 260 -2117 1540 -5850 

A. 1. 5. Změna zůst. oprav. položek ke stálým aktivům 016 -1000   0     

A. 1. 6. Zisk (-), ztráta (+) z prodeje stálých aktiv 017 -192 -46 -101 -58 -464 

A. 1. 7. Zúčtování cen. rozdílů z kapitálové účasti 018     0     

A. 2.   Změny stavu oběžných aktiv 
019 5490 

-
12025 

4034 8559 15058 

A. 2. 1. Změna stavu pohledávek 020 -525 -4458 3099 -22 9267 

A. 2. 2. 
Změna stavu krátkodobých závazků, bank. 
úvěrů 

021 9099 -9683 80 7991 10240 

A. 2. 3. Změna stavu zásob 022 -3084 4706 855 590 -4449 

A. 2. 4. 
Změna krátkodobého fin. maj. a vlastních 
akcií 

023 0 0 0 0 0 

B.     Investiční činnost (B. 1. + B. 2. + B. 3.) 
024 -9445 -9556 

-
13178 

-
20007 

-
36976 

B. 1.   Nabytí stálých aktiv 
025 -9731 -9607 

-
13386 

-
20066 

-
37921 

B. 1. 1. Nabytí hmotného investičního majetku 
026 -9657 -9588 

-
13386 

-
19397 

-
35623 

B. 1. 2. Nabytí nehmotného investičního majetku 027 -74 -20 0 -669 -2298 

B. 1. 3. Nabytí finančních investic 028 0 0 0 0 0 

B. 2.   Vyýnosy z prodeje stálých aktiv 029 286 51 208 59 945 

B. 2. 1. Výnosy z prodeje HIM, NIM 030 286 51 208 59 945 

B. 2. 2. Výnosy z prodeje finančních investic 031     0     

B. 3.   Komplexní pronájem 032     0     



VI 

 

B. 3. 1. Úhrada pohledávek z komplexního pronájmu 033     0     

B. 3. 2. Úhrada závazků z komplexního pronájmu 034           

C.     Finanční činnost (C. 1. + C. 2.) 035 -7171 1151 525 368 713 

C. 1.   Změna stavů dlouhodobých závazků 036 -7985 595 0 528 578 

C. 1. 1. Zvýšení dlouhodobých bankovních úvěrů 037     0     

C. 1. 2. Snížení dlouhodobých bankovních úvěrů 038     0     

C. 1. 3. Zvýšení závazků z vydaných dluhopisů 039     0     

C. 1. 4. Snížení závazků z vydaných dluhopisů 040     0     

C. 1. 5. Zvýšení ostatních dlouhodobých závazků 041   595 481 528 578 

C. 1. 6. Snížení ostatních dlouhodobých závazků 042 -7985   0     

C. 2.    Zvýšení a snížení vlastního jmění 043 814 556 44 -161 135 

C. 2.  1. Změna stavu základního jmění 044 -97 -6 8 -197 32 

C. 2.  2. Přeměna dluhopisu na akcie 045     0     

C. 2.  3. Získané dary a dotace 046 908 561 36 35 103 

C. 2.  4. Kapitalizace závazků - emisní ážio 047 0 0 0 0   

C. 2.  5. Úhrada ztráta společníky 048     0     

C. 2.  6. Použití hosp. výsledku minulých let 049 0 0 0 0 0 

C. 2.  7. Vyplacení vlastního jmění společníkům 050     0     

C. 2.  8. Odpis vlastních akcií 051     0     

C. 2.  9. změna stavu fondu vytvořených ze zisku 052 4 1 1 1 0 

D     ROZDÍL (P + A + B + C - R) 053 0 0 0 0 0 

R     
Stav peněžních prostředků k datu (P + A + B + 
C) 

054 
1515

7 
14941 22002 29127 20536 

 

 


