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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Tesco 

Stores ČR a.s. v letech 2011–2015. Hodnocení je provedeno na základě účetních výkazů. 

Práce je rozčleněna na 3 celky – úvodní část je zaměřena na teoretická východiska, druhá 

část pak představuje aplikaci metod uvedených v úvodní části práce. Na základě výše 

zmíněných pasáží je provedena analýza současného stavu společnosti. Závěrem práce 

jsou návrhy a doporučení na zlepšení finanční situace.  

 

Abstract 

This thesis is focused on the assessment of the financial situation of the company, TESCO 

Stores ČR a. s in the years 2011-2015. The evaluation is carried out on the financial 

statements. The work is divided into 3 units-introductory part is focused on the theoretical 

background, the second part then represents the application of the methods referred to in 

the introductory part of the job. On the above mentioned passages is the analysis of the 

current state of the company. In conclusion, the work are suggestions and 

recommendations on the improvement of the financial situation. 
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ÚVOD 

Finanční analýza patří k základním dovednostem každého finančního manažera. Slouží 

nejen pro taktické a strategické rozhodování o investicích a financích, ale hlavně 

posuzuje, jak efektivně společnost hospodaří. Je propojena s účetnictvím a finančním 

řízením společnosti. Dále odkrývá silné a slabé stránky finanční oblasti, na které musíme 

brát ohled při budoucím plánování a rozhodování o financích. V současné době je 

finanční analýza významnou součástí celkové podnikové strategie a hraje velkou roli 

v budoucím rozhodování a v konkurenčním boji. 

Konkurence v dnešní době je velmi silná, proto je těžké být tím nejlepším ve svém 

odvětví. Každá společnost by se o to měla alespoň pokusit. V rámci zachování 

konkurenceschopnosti je nutné udržet krok se stále vyvíjejícím se trhem a nabízet 

zákazníkům vše, po čem je poptávka, aby uspokojila potřeby. To znamená, že by 

společnost neměla mít omezený výběr určitého zboží. 

 Moje bakalářská práce se zabývá zhodnocení finanční situace společnosti Tesco Stores 

ČR a.s., která patří mezi největší maloobchodní sítě v České republice. K prodeji zboží 

nabízí také řeznickou, uzenářskou, pekařskou a cukrářskou činnost. Mezi cíle společnosti 

patří zlepšování vnímání svými zákazníky, rozšíření nabídky čerstvého zboží, 

rekonstrukce prodejních míst, a hlavně zvýšit prodej a nabídku vlastních výrobků. Do 

budoucna se očekává, že sortiment bude rozšířen o více značek, a proto zákazník nebude 

omezen výběrem konkrétního zboží. Finanční analýzou zjistím, jak si společnost skutečně 

vede ve své finanční situaci.  

Finanční analýzu bude zpracována prostřednictvím účetních výkazů ke konci února 

daného roku. Účetními výkazy se rozumí rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow. Tyto 

dokumenty jsem získala od společnosti v rámci výroční zprávy.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout konkrétní opatření, které pomohou napravit 

finanční situaci a výkonnost společnosti Tesco Stores ČR a.s. 

Aby bylo možné dosáhnout hlavního cíle, bylo nutné si stanovit cíle dílčí, tím je myšleno 

provedení finanční analýzy a zhodnocení finanční situace společnosti Tesco Stores ČR 

a.s. v období 2011−2015. To znamená zjištění, jak firma fungovala v posledních 5 letech. 

Dílčí cíle jsou rozdělené na tři části. V první části jsou popsána teoretická východiska 

finanční analýzy, tím se rozumí základní pojmy, jako jsou účetní výkazy a metody 

výpočtu. Tato teoretická východiska budou aplikována na druhou, analytickou část práce. 

Počátek analytické části je zaměřen na charakteristiku společnosti Tesco Stores ČR a.s., 

která patří mezi největší maloobchodní sítě v České republice. Pomocí získaných znalostí 

z teoretické části je dále provedena celková analýza společnosti. Jedná se o analýzu 

stavových ukazatelů, poměrových ukazatelů, rozdílových ukazatelů a analýzu soustav 

ukazatelů. 

K provedení finanční analýzy jsou nutné účetní výkazy, které mi byly pro potřeby práce 

poskytnuty. Účetní výkazy obsahují výroční zprávu, rozvahu, výkaz zisku a ztát a výkaz 

cash flow. Výsledky finanční analýzy jsou nejenže popsány a zhodnoceny, ale také 

porovnány s konkurenční společností Kaufland Česká republika v.o.s.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část bakalářské práce bude věnována vymezením základních pojmů finanční 

analýzy, informačním zdrojům a jejím uživatelům. Dále budou charakterizovány metody 

finanční analýzy, které budou aplikovány v následující části práce.  

2.1 Finanční analýza 

Finanční situace společnosti je pokládána za komplexní výstup celého výkonu 

společnosti. Finanční analýza představuje důležitou roli v měnícím se ekonomickém 

prostředí. To pomáhá v pochopení správnosti využití finančních zdrojů, které generují 

zisk společnosti. Díky finanční analýze má společnost možnost zhodnotit své finanční 

operace a postavení na trhu. Dále také identifikovat možná rizika, chyby, které by mohly 

v budoucnu nastat (Atrill, 2006, s. 14). 

Mezi základní cíle finančního řízení řadíme zejména dosahování finanční stability, která 

je hodnocena pomocí dvou kritérií: 

1. schopnost generovat zisk, rozvoj a investice do rozšíření majetku a zhodnocovat 

vložený kapitál – toto kritérium je pokládáno za nejdůležitější, neboť je podstatou 

podnikání, 

2. platební schopnost společnosti – bez platební schopnosti nelze dlouhodobě 

fungovat a většinou je příčinou konce podnikatelské činnosti (Růčková, 2010, s. 

10). 

Finanční analýzy má také svůj smysl z časového hlediska. Je schopna vyhodnotit, jak 

fungovala v minulosti, tedy jak se firma vyvíjela až do současnosti a také nám slouží jako 

základ pro finanční plánování v určitém čase. Umožňuje nám plánování krátkodobé, které 

je spojeno s běžným fungováním společnosti, tak i plánování strategickém, které souvisí 

s dlouhodobým rozvojem společnosti (Dluhošová, 2008, s. 20). 

V současné době je finanční analýzy jedním z hlavních předpokladů pro úspěšné 

hospodaření s finančními prostředky. Efektivní provoz společnosti vyžaduje ekonomicky 

správné řízení rozhodování, které je založeno na analýze aktuálních provozních a 

finančních činností. Odhaluje silné a slabé stránky společnosti a také posuzuje stav, zda 

je společnost finančně zdravá. Finanční zdraví společnosti záleží na její výkonnosti a 
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finanční pozici. O finančně zdravé společnosti můžeme mluvit tehdy, když nemá 

problémy včas uhrazovat své závazky (Grünwald, Holečková, 2007, s. 23). 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace finanční situace společnosti zajímá mnoho subjektů, které přicházejí do 

kontaktu s danou společností. Počet uživatelů finanční analýzy je nejen velmi rozsáhlý, 

ale také rozmanitý. Uživatele můžeme rozdělit do dvou kategorií: interní a externí, avšak 

všichni mají společné to, že potřebují vědět informace, dle kterých by se mohli 

v budoucnu správně rozhodovat (Grünwald, Holečková, 2007, s. 27). 

Interní uživatelé: 

▪ manažeři, 

▪ zaměstnanci (Grünwald, Holečková, 2007, s.  27). 

Externí uživatelé: 

▪ investoři, 

▪ banky a jiní věřitelé, 

▪ obchodní partneři, 

▪ konkurenti, 

▪ stát a jeho orgány (Grünwald, Holečková, 2007, s. 27). 

2.2.1 Manažeři 

Manažeři využívají informace pro dlouhodobé i operativní finanční řízení společnosti. 

Tyto informace jsou využívány k tomu, aby manažer správně rozhodoval o získávání 

finančních zdrojů, o alokaci volných peněžních prostředků a při rozdělování zisku. 

Finanční analýzy poskytuje celkový obraz o finančním řízení ve společnosti a díky tomu 

dává možnost správně plánovat v příštím období (Pešková, Jindřichovská, 2012, s. 15). 

2.2.2 Zaměstnanci 

Zaměstnanci by měli mít zájem nejen na prosperitě společnosti, ale také na hospodářské 

a finanční stabilitě dané společnosti. Pokud společnost nebude prosperovat, tak nedojde 

k zachování pracovních míst a mzdových podmínek (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 

12). 
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2.2.3 Investoři 

Investoři, akcionáři či vlastníci, jejichž hlavním zájmem je, zda finanční prostředky, které 

poskytly dané firmě, jsou dostatečně zhodnocené a účinně využívané. Za důležité také 

považují stabilitu a likviditu společnosti, a hlavně o disponibilní zisk, který závisí na výši 

jejich dividend (Grünwald, Holečková, 2007, s. 28). 

2.2.4 Banky a jiní věřitelé 

Banky a věřitelé potřebují co nejvíce informací o finanční situaci daného potencionálního 

dlužníka, aby bylo jejich rozhodnutí správné. Jde o poskytnutí úvěru, v jaké výši bude 

úvěr poskytnut a za jakých podmínek (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 11). 

2.2.5 Obchodní partneři 

Obchodní partneři neboli dodavatelé a odběratelé. Dodavatelé se zajímají o to, zda 

společnosti bude schopna hradit splatné závazky, především se jedná o krátkodobé 

závazky. Odběratele zajímá především jistota, že společnost bude schopna plnit své 

závazky (Pešková, Jindřichovská, 2012, s. 16). 

2.2.6 Konkurenti 

Pro konkurenty jsou důležité finanční informace konkurenčních společností nebo celého 

odvětví za účelem porovnání s jejich výsledky hospodaření, hlavně se jedná o rentabilitu, 

ziskovou marži, investiční politiku, cenovou politiku apod. (Pešková, Jindřichovská, 

2012, s. 16). 

2.2.7 Stát a jeho orgány 

Informace o finanční situaci slouží ke kontrole plnění daňových povinností. Tyto 

informace jsou využívány i k nejrůznějším statistikám, ke kontrole dané společnosti se 

státní majetkovou účastí, k rozdělování finanční výpomoci (přímá dotace, vládou 

zaručené úvěry) (Grünwald, Holečková, 2007, s. 28). 

2.3 Zdroje finanční analýzy 

Kvalita informací, která je podmínkou pro úspěšnou finanční analýzu, do určité míry 

závisí na použitých vstupních informací. Informace by měly být kvalitní a komplexní, 
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protože data tvoří klíčovou, výchozí součást pro kvalitní zpracování, proto je nutné 

posoudit všechna data, která by mohla zkreslit výsledky finanční situace společnosti 

(Hrdý, Krechovská, 2013, s. 21). 

Mezi základní zdroje řadíme účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash 

flow a příloha k účetní závěrce. Hlavním úkolem finanční analýzy je posoudit finanční 

zdraví společnosti a připravit podklady pro potřebná řídící rozhodnutí v budoucnu, 

protože rozhodování a hodnocení musí být založena na informovanosti, které nelze získat 

bez analýzy dat (Knápková, Pavelková, 2010, s.16). 

Jak už bylo zmíněno, pro úspěšné zpracování finanční analýzy jsou potřeba základní 

účetní výkazy:  

▪ rozvaha, 

▪ výkaz zisku a ztráty, 

▪ výkaz cash flow (Knápková, Pavelková, 2010, s.16). 

2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha představuje jednotlivé položky aktiv a pasiv, zachycuje stav majetku a jeho 

zdroje krytí v určitém zvoleném časovém okamžiku v peněžním vyjádření. V rozvaze 

musí vždy platit, že aktiva se rovnají pasivům. Struktura rozvahy znázorněna v tab. 1 

(Grünwald, Holečková, 2007, s. 35). 

Tab. 1: Struktura rozvahy (Vlastní zpracování na základě Knápková, Pavelková, 2010, s. 21) 

 

AKTIVA PASIVA 
Pohledávky za upsaný kapitál Vlastní kapitál 
Dlouhodobý majetek Základní kapitál 
Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy 
Dlouhodobý hmotný majetek Rezervní fondy 
Dlouhodobý finanční majetek VH minulých let 
 VH běžného účetního období 
Oběžná aktiva Cizí zdroje 
Zásoby Rezervy 
Dlouhodobé pohledávky  Dlouhodobé závazky 
Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky 
Krátkodobý finanční majetek Bankovní úvěry a výpomoci 
Časové rozlišení Časové rozlišení 
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Aktiva představují majetkovou strukturu společnosti neboli aktiva znázorňují výši 

ekonomických zdrojů, kterými společnost disponuje v určitém časovém okamžiku. 

Aktiva členíme na dlouhodobý majetek (stálá aktiva), oběžný majetek (oběžná aktiva) a 

časové rozlišení aktiv (Růčková, 2010, s. 24).  

Na straně pasiv je zachycena finanční struktura společnosti. Zahrnuje zdroje financování 

podnikového majetku. Pasiva rozdělujeme na vlastní kapitál, cizí zdroje a časové 

rozlišení (Knápková, Pavelková, 2010, s. 29). 

Dle časového hlediska rozlišujeme: 

▪ zahajovací rozvahu – sestavuje se při vzniku společnosti, 

▪ počáteční rozvaha −  sestavuje se vždy k počátku účetního období, 

▪ konečná rozvaha – sestavujeme vždy ke konci účetního období nebo při ukončení 

činnosti společnosti (Scholleová, 2012, s. 16). 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Jde o písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité období, 

zobrazuje nám tedy pohyb výnosů a nákladů. Tento výkaz má za úkol posuzovat 

schopnost společnosti, jak zhodnocuje vložený kapitál (Grünwald, Holečková, 2007, s. 

41). 

Výnosy můžeme definovat jako zvýšení ekonomického prospěchu během účetního 

období, ale bez ohledu na to, zda došlo k jejich úhradě. Naopak náklady můžeme 

charakterizovat jako peněžní částky, které společnost musela vynaložit k získání výnosů 

v určitém období. Velmi slabou stránkou toho výkazu je, že nezobrazuje skutečné peněžní 

toky, které byly během účetního období vynaloženy (Scholleová, 2012, s. 30), (Kalouda, 

2015, s. 49). 

Výsledek hospodaření za účetní období získáme součtem zdaněných výsledků 

hospodaření za běžnou činnost a mimořádného výsledku hospodaření. Výsledek 

hospodaření může být kladný, ale i záporný, a tudíž tímto výsledkem nemusí být jen zisk, 

ale i ztráta (Scholleová, 2012, s. 24). Informace z výkazu zisku a ztráty jsou významným 

podkladem pro zhodnocení ziskovosti společnosti. Ve struktuře můžeme najít několik 

stupňů výsledků hospodaření. Jednotlivé výsledky hospodaření se od sebe odlišují tím, 

jaké náklady a výnosy do struktury vstupují (Růčková, 2010, s. 32). 
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Výsledek hospodaření členíme na: 

▪ VH provozní, 

▪ VH z finančních operací, 

▪ VH za běžnou činnost, 

▪ VH mimořádný, 

▪ VH za účetní období, 

▪ VH před zdaněním (Růčková, 2010, s. 32). 

V následující tab. 2 si objasníme zkratky, které jsou anglosaského původu. Tyto zkratky 

charakterizují pojmy, které se využívají k dalším výsledkům a následným hodnocením 

společnosti (Scholleová, 2012, s. 25) 

Tab. 2: Zkratky charakterizující VH společnosti (Vlastní zpracování dle Scholleová, 2012, s. 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zkratka plné znění český překlad způsob zjištění 

EAT Earning after 
tax zisk po zdanění (čistý zisk) VH za účetní období 

EBT Earning before 
tax zisk před zdaněním 

EAT + daň za běžnou 
činnost + daň za 

mimořádnou činnost 
EBIT Earning before 

Interest and Tax 
zisk před úroky a 

zdaněním EBT + nákladové úroky 
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Struktura výkazu zisku a ztráty je zjednodušeně znázorněná v následující tab. 3. 

Tab. 3: Zkrácená struktura výkazu zisku a ztráty (Vlastní zpracování dle Scholleová, 2012, s. 24) 

I. Tržby za prodej zboží 
A. Náklady vynaložené na prodej zboží 
 Obchodní marže (I. – A.) 
II. Výkony 
B. Výkonová spotřeba 
 Přidaná hodnota (obchodní marže + II. – B.) 
C. Osobní náklady 
D. Daně a poplatky 
E. Odpisy 
F. – I. Další provozní náklady 
III. – V. Další provozní výnosy 
 Provozní výsledek hospodaření (přidaná hodnota – C. – D. – E. – další 

provozní náklady + další provozní výnosy 
VI. – XII. Finanční výnosy 
J. – O. Finanční náklady 
 Finanční výsledek hospodaření (finanční výnosy – finanční náklady) 
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 
 Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek + finanční 

výsledek – daň z běžné činnosti) 
XIII. Mimořádné výnosy 
R.  Mimořádné náklady 
S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 
 Mimořádný výsledek z hospodaření (XIII. – R. – S.) 
 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ  

 

2.3.3 Výkaz cash flow 

Cash flow poskytuje informace o peněžních tocích, tím je myšleno o jeho peněžních 

příjmech a výdajích ve stanoveném období. Je důležitým prvkem finančního řízení a 

finanční analýzy společnosti. Bezprostředně je spjat se zajišťováním jeho likvidity. 

Výkaz cash flow se člení na oblast běžné činnosti, investiční oblast a oblast externího 

financování (Knápková, Pavelková, 2010, s. 46).  
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Následující tab. 4 znázorňuje strukturu výkazu cash flow. 

 
Tab. 4: Struktura výkazu cash flow (Vlastní zpracování dle Scholleová, 2012, s. 36)  

 

2.4 Základní rozdělení analýz 

Zpravidla rozlišujeme dva přístupy k hodnocení hospodářských jevů. Oba přístupy mají 

své příznivce i kritiky.  

▪ Fundamentální analýza – analýza založená na rozsáhlých vědomostech 

vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na 

zkušenosti odborníků. Tato analýza využívá velké množství informací, 

zpracovává kvalitativní údaje, pokud využívá kvantitativní informace, 

zhodnocuje své závěry bez použití algoritmizovaných postupů. 

▪ Technická analýza – využívá matematických, matematicko-statických a dalších 

algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu vypracování ekonomických dat 

s nadcházejícím ekonomický posouzením výsledků (Kovanicová, Kovanic, 2001, 

s. 6). 

Zisk po úhradě úroků a zdanění 
+ odpisy 
+ jiné náklady 
−  výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz  
Cash flow ze samofinancování 
± změna pohledávek  
± změna krátkodobých cenných papírů  
± změna zásob 
± změna krátkodobých závazků 
Cash flow z provozní činnosti 
± změna fixního majetku  
± změna nakoupených obligací a akcií 
Cash flow z investiční činnosti 
± změna dlouhodobých závazků 
+ přírůstek vlastního jmění z titulu emise akcií 
−  výplata dividend 
Cash flow z finanční činnosti 
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2.5 Metody finanční analýzy 

Rozlišujeme dvě metody finanční analýzy, metodu elementární, jde o metodu, která se 

snaží popsat složité věci jednoduše, ale i přesto je tato metoda velmi rozsáhle využívána 

a ve velké míře postačuje a na metodu vyšší. Vyšší metody využívá vyšší matematiku na 

rozdíl od elementární. Analýza se neobejde bez složitějších matematických myšlenek a 

postupů. V mé práci budu využívat pouze elementární metody (Máče, 2015, s. 28). 

Metody elementární technické analýzy 

Mezi nejpoužívanější metody elementární technické finanční analýzy řadíme:  

1. Analýza stavových (absolutních) ukazatelů: 

− analýza trendů (horizontální analýza), 

− procentní rozbor (vertikální analýza). 

2. Analýza rozdílových ukazatelů: 

− čistý pracovní kapitál (ČPK), 

− čisté pohotové prostředky (ČPP), 

− čistý peněžní majetek (ČPM). 

3. Analýza poměrových ukazatelů: 

− rentability, 

− aktivity, 

− zadluženosti, 

− likvidity. 

4. Analýza soustav ukazatelů: 

− Index Bonity, 

− Altmanův index, 

− Index IN05 (Kovanicová, Kovanic, 2001, s. 22). 

2.6 Analýza absolutních ukazatelů 

K hodnocení finanční situace společnosti se při analýze absolutních ukazatelů využívá 

údajů, které jsou obsaženy v účetních výkazech. Dochází zde ke sledování změn absolutní 

hodnoty daných ukazatelů v čase a také se sledují jejich relativní změny. Tato analýzy 

obsahuje horizontální a vertikální analýzu (Sedláček, 2001, s. 15). 
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2.6.1 Horizontální analýza 

Sleduje vývoj položek účetních výkazů v čase. Hodnocení se realizuje pomocí vyčíslení 

absolutních a relativních změn položek výkazů. V této analýze je potřeba tvorba dlouhých 

časových řad, neboť správně vedené časové řady vedou k přesnějším interpretacím 

výsledků (Růčková, 2010, s. 43), (Scholleová, 2012, s. 166). 

Horizontální analýza se může provádět dvěma základními způsoby. První způsob je 

sestavit analýzu pomocí rozdílové analýzy, kde sledujeme absolutní změny položek v 

účetních výkazech nebo pomocí podílové analýzy, kde sledujeme procentní změnu těchto 

položek. U obou metod se počítá rozdíl položky v období (n) a v minulém období (n-1) 

(Scholleová, 2012, s. 166). 

Vzorec pro podílovou metodu: 

𝑍𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í ∗ 100 

Vzorec 1: Horizontální analýza – podílová metoda 

Vzorec pro rozdílovou metodu: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑛 − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 (𝑛 − 1) 

Vzorec 2: Horizontální analýza – rozdílová metoda 

2.6.2 Vertikální analýzy 

Vertikální analýza posuzuje jednotlivé položky majetku a kapitálu společnosti. Ze 

struktury aktiv a pasiv je patrné, jaké je složení hospodářských prostředků potřebných pro 

výrobní a obchodní činnosti společnosti a z jakého kapitálu byly pořízeny (Sedláček, 

2001, s. 15). 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =
𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎

𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑎 

Vzorec 3: Vertikální rozvaha 

„Záměrem vertikální analýzy je vymezit: 

▪ podíl jednotlivých majetkových složek na celkových aktivech, 

▪ podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech, 
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▪ podíl jednotlivých položek výsledovky na tržbách.“ (Scholleová, 2012, s. 166) 

2.7 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele se zaměřují na likviditu společnosti. Tyto ukazatele se označují jako 

fondy finančních prostředků (finanční fondy). Tento fond můžeme chápat jako shrnutí 

určitých stavových ukazatelů, které vyjadřují aktiva nebo pasiva. Nejčastěji využíváme 

tyto rozdílové ukazatele: 

▪ čistý pracovní kapitál, 

▪ čisté pohotové prostředky, 

▪ čistý peněžní majetek (Sedláček, 2001, s. 35), (Kovanicová, Kovanic, 2001, 

s. 42). 

2.7.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál vypočteme rozdílem mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými 

krátkodobými dluhy, mezi které patří i krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci. Je 

měřítkem likvidity, což znamená schopnost splatit své závazky v době jejich splatnosti.  

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 4: Čistý pracovní kapitál 

ČPK znázorňuje finanční polštář, který společnost umožňuje pokračovat ve své činnosti, 

i kdyby ho potkala nějaká náhlá nepříznivá událost, jež by vyžadovala velký výdej 

peněžních prostředků (Sedláček, 2001, s. 35). 

2.7.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky využíváme ke sledování okamžité likvidity. Tento ukazatel 

vypočítáme rozdílem mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými 

závazky. Nejvyšší stupeň likvidity vyjadřuje určitý volný fond, jestliže mezi pohotové 

peněžní prostředky zahrneme pouze hotovost a peníze na běžném účtu (Sedláček, 2001, 

s. 38). 
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Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  

Vzorec 5: Čisté pohotové prostředky 

2.7.3 Čistý peněžní majetek 

Znázorňuje střední cestu mezi oběma výše zmíněnými rozdílovými ukazateli likvidity. 

Výpočet realizujeme pomocí vyloučení zásob a nelikvidních pohledávek z oběžných 

aktiv a od toho odečteme krátkodobé závazky (Máče, 2015, s. 38). 

Č𝑃𝑀 = (𝑂𝐴 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑛𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦) − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 6: Čistý peněžní majetek 

2.8 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato analýza vychází výlučně z údajů účetních výkazů. Používá tedy veřejně dostupné 

informace. Výpočet poměrových ukazatelů spočívá v poměru jedné nebo několika 

účetních položek účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině. Tímto se nám 

obraz o finanční situaci společnosti ukazuje v dalších souvislostech. Postupy a výsledky 

poměrové analýzy se nejčastěji sumarizují do několika skupin. Hovoříme tedy o soustavě 

ukazatelů. K tomu, aby společnost mohla dlouhodobě fungovat, tak musí být nejen 

rentabilní, ale i likvidní a přiměřeně zadlužený (Růčková, 2010, s. 47), (Kislingerová, 

Hnilica, 2008, s. 31).   

Existuje mnoho poměrových ukazatelů, avšak největší vypovídající schopnost mají 

ukazatele: 

▪ rentability, 

▪ aktivity, 

▪ zadluženosti, 

▪ likvidity (Kislingerová, Hnilica, 2008, s. 31). 

2.8.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu je kritériem schopností společností tvořit 

nové zdroje, dosahovat zisku užitím investovaného kapitálu. Ukazatele rentability 

poměřují určitou položku odpovídající výsledku hospodaření, která se vyskytuje v čitateli 

a ve jmenovateli určitý druh kapitálu. Čím vyšší rentability společnost dosahuje, tím je 
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vidět, že společnost správně hospodaří se svým majetkem a kapitálem. Tyto ukazatele by 

měly mít v delším časovém horizontu rostoucí tendenci, protože jsou především 

zkoumány akcionáři a potenciálními investory (Růčková, 2010, s. 51), (Scholleová, 2012, 

s. 175). 

Pro výpočty těchto ukazatelů je nezbytné rozlišovat tři základní druhy zisku, které 

získáme přímo z výkazu zisku a ztrát: 

▪ EAT – výsledek hospodaření za účetní období, 

▪ EBT – výsledek hospodaření před zdaněním, 

▪ EBIT – výsledek hospodaření před zdaněním a úroky (Růčková, 2010, s. 52). 

Ukazatele rentability používáme: 

▪ ukazatel rentability vloženého kapitálu – ROI, 

▪ ukazatel rentability celkových vložených aktiv – ROA, 

▪ ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE, 

▪ ukazatel rentability tržeb – ROS (Sedláček, 2001, s. 64). 

Ukazatel celkového vloženého kapitálu (ROI) hodnotí podnikatelskou činnost 

společnosti a patří mezi nejdůležitější ukazatele. Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností 

působí celkový vložený kapitál do společnosti nezávisle na zdrojích financování.  

Doporučené hodnoty se pohybují kolem 15 % (Sedláček, 2001, s. 62). 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 + 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎   

Vzorec 7: Ukazatel celkového vloženého kapitálu (ROI) 

Ukazatel celkových vložených aktiv (ROA) poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do společnosti, nebereme v potaz, z jakých zdrojů jsou financována. Patří 

mezi klíčové měřítko rentability. Doporučené hodnoty se pohybují kolem 9 % 

(Scholleová, 2012, s. 176). 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐴𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Vzorec 8: Ukazatel celkových vložených aktiv (ROA) 
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje efektivnost reprodukce 

kapitálu, který byl vložen vlastníky společnosti. Udává, kolik čistého zisku připadne na 

jednu korunu investovanou vlastníky společnosti (Scholleová, 2012, s. 176). 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Vzorec 9: Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) určuje zisk vztažený k tržbám. Udává, kolik korun 

zisku společnost vytvoří z jedné koruny tržeb. „Tomuto ukazateli se v praxi někdy také 

říká ziskové rozpětí a slouží k vyjádření ziskové marže.“ (Růčková, 2010, s. 56) 

Je zde určitá závislost mezi ukazateli, a to že pokud se tento ukazatel nevyvíjí dobře, lze 

předpokládat, že ani v ostatních ukazatelích nebude situace dobrá (Scholleová, 2012, s. 

176). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží 

Vzorec 10: Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

2.8.2 Ukazatele aktivity 

„Měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více, než je účelné, 

vznikají ji zbytečné náklady, a tím i nízký zisk. Má-li jich nedostatek, pak se musí vzdát 

mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí a přichází i výnosy, které by 

mohl podnik získat.“ (Sedláček, 2001, s. 66) 

Ukazatele aktivity rozdělujeme na dva typy: 

▪ počet obratů (obratovosti), 

▪ dobu obratu (Scholleová, 2012, s. 176). 

Ukazatele obratovosti ukazují počet obrátek za určité období, to znamená, kolikrát 

převyšují roční tržby hodnotu položky, jejíž obratovost počítáme. Čím vyšší je počet 

obrátek, tím kratší dobu je vázán majetek. Ukazatele doby obratu znázorňují průměrnou 

dobu trvání jedné obrátky majetku (Scholleová, 2012, s. 176). 
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Obrat celkových aktiv udává počet obrátek za určitý časový interval, kterým je většinou 

rok. Tento ukazatel je formulován jako poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu 

(Růčková, 2010, s. 61). 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Vzorec 11: Obrat celkových aktiv 

Obrat stálých aktiv je významný při rozhodování o dalších investicích. Hodnota by měla 

být vyšší než hodnota ukazatele obratu celkových aktiv. Nižší hodnota ukazatele je 

signálem, aby společnost zvýšila využití výrobních kapacit a omezil investice. Obrat 

stálých aktiv hodnotí, jak společnost efektivně využívá stálých aktiv společnosti 

(Sedláček, 2001, s. 67). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Vzorec 12: Obrat stálých aktiv 

Obrat zásob je využíván jako ukazatel intenzity využití zásob a udává, kolikrát je 

v průběhu roku každá položka zásob prodána a znovu naskladněna. Pokud obrat zásob 

vychází rovno oborovému průměru, znamená to, že společnost nemá zbytečné nelikvidní 

zásoby (Scholleová, 2012, s. 179). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦  

Vzorec 13: Obrat zásob 

Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, jež jsou zásoby vázány v podnikání 

do doby jejich spotřeby nebo doby prodeje. Tento ukazatel je také indikátorem likvidity, 

protože udává počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost nebo pohledávku. Výpočet 

definujeme jako poměr stavu zásob k průměrným denním tržbám (Sedláček, 2001, s. 68), 

(Scholleová, 2012, s. 179). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360 

Vzorec 14: Doba obratu zásob 
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„V ekonomických výpočtech se často setkáváme s pojmem ekonomický rok, který má 360 

dní. I zde budeme pracovat s ekonomickým rokem.“ (Scholleová, 2012, s. 179) 

Doba splatnosti pohledávek informuje o počtu dnů, kdy je firma donucena čekat, než 

dostane zaplacené za již prodané výrobky a služby. Společnost poskytuje svým 

odběratelům obchodní úvěr po dobu od předání zboží po splacení.  Pokud je doba obratu 

pohledávek delší než doba splatnosti odběratelských faktur, znamená to, že odběratelé 

neplatí včas své splatné závazky (Scholleová, 2012, s. 179). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360  

Vzorec 15: Doba splatnosti pohledávek 

Doba splatnosti krátkodobých závazků udává počet dnů, po které společnost od svých 

dodavatelů využívá bezplatný obchodní úvěr neboli jak rychle jsou spláceny závazky 

společnosti. Tento ukazatel je velmi užitečný pro věřitele, kteří se mohou informovat, jak 

společnost dodržuje úhradu svých závazků (Růčková, 2010, s. 61), (Scholleová, 2012, s. 

179). 

„Obecně je možno konstatovat, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu 

pohledávek, aby nebyla narušena finanční rovnováha ve firmě.“ (Růčková, 2010, s. 61) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360  

Vzorec 16: Doba splatnosti krátkodobých závazků 

2.8.3 Ukazatele zadluženosti 

„Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že společnost používá k financování aktiv ve 

své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. V reálné ekonomice u velkých podniků nepřichází 

v úvahu, že by podnik financoval veškerá svá aktiva z vlastního anebo naopak z cizího 

kapitálu.“ (Růčková, 2010, s. 57) 

Při hodnocení finanční situace společnosti se používá celá řada ukazatelů zadluženosti, 

které využívají údaje z rozvahy. Ukazatel zadluženosti porovnává rozvahové položky a 

na jejich základě zjistí, z kolika procent jsou aktiva společnosti financována cizími zdroji 

(Růčková, 2010, s. 57). 
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Celková zadluženost bývá označován jako ukazatel věřitelského rizika. Tento ukazatel 

se vypočítá jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Čím větší je podíl vlastního 

kapitálu, tím větší je bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitele, proto je lepší, pokud je 

tento ukazatel nízký. Vypočtená hodnota tohoto ukazatele by neměla přesáhnout 50 % 

(Sedláček, 2001, s. 69). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Vzorec 17: Celková zadluženost 

Koeficient samofinancování je protikladem celkové zadluženosti. Tento ukazatel udává, 

do jaké míry je společnost pokryta vlastním kapitálem neboli vyjadřuje finanční 

nezávislost společnosti (Grünwald, Holečková, 2007, s. 68). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Vzorec 18: Koeficient samofinancování 

Doba splácení dluhu patří k ukazateli zadluženosti na bázi cash flow. Tento ukazatel 

znázorňuje dobu (roky), za kterou je společnost schopna splatit své dluhy. Nejpříznivější 

je, pokud má ukazatel klesající tendenci (Knápková, Pavelková, 2010, s. 86). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤  

Vzorec 19: Doba splácení dluhu 

Úrokové krytí určuje kolikrát je společnost schopna krýt úroky z cizího kapitálu posléze, 

co jsou uhrazeny všechny náklady, které závisí s činností společnosti. Tento ukazatel 

vypočítáme jako poměr zisku před zdaněním a úroky k nákladovým úrokům. Pokud se 

hodnota úrokového krytí rovná 1, vyjadřuje to, že na uhrazení úroků je potřeba všechen 

zisk (Scholleová, 2012, s. 181), (Sedláček, 2001, s. 71). 

„Literatura uvádí jako postačující, jsou-li úroky pokryty ziskem 3x a 6x, ale my víme, že 

taková doporučení je třeba přijímat velmi rezervovaně.“ (Sedláček, 2001, s. 71) 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦 

Vzorec 20: Úrokové krytí 
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2.8.4 Ukazatele likvidity 

„Likvidita určité složky představuje vyjádření vlastnosti dané složky rychle a bez velké 

ztráty hodnoty se přeměnit na peněžní hotovost. Naproti tomu likvidita podniku je 

vyjádřením schopnosti podniku uhradit včas své platební závazky.“ (Růčková, 2010, s. 

48) 

Vyjadřují schopnost společnost splatit své závazky. Likvidita již byla vymezena 

v předchozím odstavci jako schopnost přeměnit určité složky na peněžní hotovost pro 

úhradu svých závazků. Tyto ukazatele poměřují, čím je možno platit to, co je nutno 

zaplatit. Likvidita se spjata s dlouhodobou existencí společnosti. Řízení je závislé na 

strategii firmy, protože vysoká likvidity váže prostředky se značně malým výnosem, který 

mohl být investován do rozvoje společnosti (Scholleová, 2012, s. 177), (Sedláček, 2001, 

s. 72). 

Okamžitou likviditu označujeme jako likviditu 1. stupně. V tomto ukazateli jsou 

obsaženy pouze ty nejlikvidnější položky rozvahy. Nejlikvidnějšími položkami rozvahy 

se rozumí peníze na běžném účtu, v pokladně a také volně obchodovatelné cenné papíry. 

Ve jmenovateli nalezneme krátkodobé cizí zdroje, které zahrnují krátkodobé dluhy a 

krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 0,2-

0,5 (Růčková, 2010, s. 49). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

Vzorec 21: Okamžitá likvidita 

Pohotová likvidita se označuje jako likvidita 2. stupně. Ve finanční analýze je prospěšné 

zkoumat poměr mezi ukazateli běžné a pohotové likvidity. Výrazně nižší hodnota 

pohotové likvidity upozorňuje na nadměrnou váhu zásob v rozvaze. Výpočet pohotové 

likvidity vylučuje nejméně likvidní části aktiv a tím jsou zásoby. Doporučená hodnota se 

pohybuje v rozmezí od 1,0-1,5, pokud hotova pohotové likvidity klesne pod hodnotu 1, 

společnost by byla nucena prodat své zásoby (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 134). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒  

Vzorec 22: Pohotová likvidita 
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Běžná likvidita, někdy také nazývána jako likvidita 3. stupně. Tato likvidita vystihuje 

schopnost společnosti uhradit do jednoho roku splatné závazky pomocí oběžných aktiv. 

Výsledná hodnota vypovídá o tom, kolikrát převyšují oběžná aktiva objem krátkodobých 

cizích zdrojů. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 1,5-2,5. Vyšší hodnoty tohoto 

ukazatele zvyšují jistotu, že společnost uhradí své závazky a zajišťuje se vůči ztrátám 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 132).  

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

Vzorec 23: Běžná likvidita 

2.9 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů se řadí ke složitějším rozborovým metodám. Zatímco dílčí 

poměrové ukazatele umožňují klasifikovat dílčí stránku finanční situace společnosti, 

soustavy ukazatelů hodnotí finanční situaci komplexně (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, 

s. 181). 

„Soustavy ukazatelů jsou obvykle konstruovány jako souhrn vybraných dílčích ukazatelů, 

které finanční situaci nejvíce ovlivňují, jejichž hodnoty jsou shrnovány do jediné veličiny, 

která slouží pro vyjádření o finanční situaci.“ (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 181) 

Rozlišujeme různé typy soustav ukazatelů: 

1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – patří sem především 

pyramidové soustavy, které mají za úkol identifikovat logické a ekonomické 

vazby mezi ukazateli jejich rozkladem. 

2. Účelové výběry ukazatelů – jsou sestaveny na základě matematicko-

statistických metod. Cílem je predikce krizového vývoje finanční situace 

společnosti. Tyto ukazatele členíme na bonitní a bankrotní modely (Sedláček, 

2001, s. 101). 

2.9.1 Bonitní modely 

Jsou základem pro určení a měření kvality finančního zdraví společnosti, a hlavně její 

výkonnosti. Bonitní modely se zaměřují na investory a vlastníky a určují, zda je 

společnost v dobrém nebo špatném stavu. Tyto modely jsou založeny převážně na 
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teoretických poznatcích na rozdíl od bankrotních modelů (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015, s. 202), (Sedláček, 2001, s. 110). 

Index Bonity 

„Index bonity je vícerozměrným modelem a základem jeho odvození je multivariační 

diskriminační analýza. Někdy je tento model nazýván indikátorem bonity.“ (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 202) 

Výpočet indexu bonity je vyjádřen následující rovnicí:  

𝐼𝐵 = 1,5 ∗ 𝑥1 + 0,08 ∗ 𝑥2 + 10 ∗ 𝑥3 + 5 ∗ 𝑥4 + 0,3 ∗ 𝑥5 + 0,1 ∗ 𝑥6 , 

Vzorec 24: Index Bonity 

kde:  

▪ 𝑥1 = cash flow/cizí zdroje, 

▪ 𝑥2 = celková aktiva/cizí zdroje, 

▪ 𝑥3 = zisk před zdaněním/celková aktiva, 

▪ 𝑥4= zisk před zdaněním/celkové výkony, 

▪ 𝑥5 = zásoby/celkové výkony, 

▪ 𝑥6 = celkové výkony/celková aktiva (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 202). 

Pro hodnocení čísla IB platí, že čím větší hodnoty IB dosáhne, tím vyšší je bonita 

společnosti neboli celková finanční situace společnosti je lepší. V následujícím Obr. 1 

můžeme vidět interpretaci výsledných hodnot, zda je společnost v dobré či špatné 

finanční situaci (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 202). 

 

Obr. 1: Hodnocení indexu bonity (Zdroj: Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 245) 

2.9.2 Bankrotní modely 

Informují o tom, zda je v blízké době společnost ohrožena bankrotem, neboť každá 

společnost vykazuje příznaky, které jsou typické pro bankrot. K nejčastějším příznakům 
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řadíme problémy s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou 

celkového vloženého kapitálu. Mezi bankrotní modely řadíme Altmanův index, indexy 

IN, Tafflerův model (Růčková, 2010, s. 72). 

Altmanův index 

Patří k nejrozšířenějším bankrotním modelům. Je typickém příkladem souhrnného 

hodnocení. Altmanův index dokáže odlišit oba typy společností, tj. společnosti, které míří 

k bankrotu a společnosti finančně zdravé. Tento model se skládá z pěti ukazatelů, který 

zahrnuje rentabilitu, zadluženost, likviditu a strukturu kapitálu. Altmanův index se uvádí 

ve dvou podobách, protože není přesné stejným měřítkem hodnotit malé společnosti a 

společnosti obchodované na kapitálovém trhu (Růčková, 2010, s. 73), (Scholleová, 2012, 

s. 190). 

Altmanův index pro společnosti neobchodované na kapitálovém trhu: 

𝑍 = 0,717 ∗ 𝑥1 + 0,847 ∗ 𝑥2 + 3,107 ∗ 𝑥3 + 0,42 ∗ 𝑥4 + 0,998 ∗ 𝑥5, 

Vzorec 25: Altmanův index 

kde: 

▪ 𝑥1 = čistý pracovní kapitál/celková aktiva, 

▪ 𝑥2 = nerozdělených zisk minulých let/ celková aktiva, 

▪ 𝑥3 = hospodářský výsledek před zdaněním a úroky/ celková aktiva, 

▪ 𝑥4 = vlastní kapitál/cizí zdroje, 

▪ 𝑥5 = tržby/celková aktiva (Scholleová, 2012, s. 190). 

Tab. 5: Hranice hodnot pro Altmanův index (Vlastní zpracování dle Růčková, 2010, s. 129) 

Hranice hodnot Výsledek 

Z > 2,9 společnost je finančně zdravá a není v ohrožení bankrotu 

1,23 < Z < 2,89 „šedá zóna“, nelze jistě rozhodnout o zdraví společnosti 

Z < 1,23 společnost není finančně zdravá a hrozí ji bankrot 
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Index IN05 – Index důvěryhodnosti 

Jedná se o souhrnný index pro hodnocení finančního zdraví společnosti. Vyskytuje se 

více modelů IN, jako jsou IN01, IN95, IN99 a již zmiňovaný model IN05, který byl 

vytvořen s ohledem na české podmínky a akceptuje i východisko vlastníka. Velkou 

výhodou tohoto indexu je, že zahrnuje jak pohled vlastníka, tak i pohled věřitele 

(Scholleová, 2012, s. 190).  

𝐼𝑁05 = 0,13 ∗ 𝐴 + 0,04 ∗ 𝐵 + 3,97 ∗ 𝐶 + 0,21 ∗ 𝐷 + 0,09 ∗ 𝐸, 

Vzorec 26: Index IN05 – index důvěryhodnosti 

kde: 

▪ 𝐴 = celková aktiva/cizí zdroje, 

▪ 𝐵 = EBIT/nákladové úroky, 

▪ 𝐶 = EBIT/ celková aktiva, 

▪ 𝐷 = výnosy/celková aktiva, 

▪ 𝐸 = oběžná aktiva/krátkodobé závazky (Scholleová, 2012, s. 190). 

Při výpočtu nastává problém, když je společnost nezadlužená nebo zadlužená velmi málo 

a ukazatel nákladového krytí je velké číslo, v tomto případě se při výpočtu hodnoty 

ukazatele EBIT/úrokové krytí stanovuje ve výši 9 (Scholleová, 2012, s. 190). 

Tab. 6: Hranice hodnot pro index IN05 (Vlastní zpracování dle Scholleová, 2012, s. 190) 

Hranice hodnot Výsledek 

IN05 < 0,9 společnost spěje k bankrotu 

0,9 < IN05 < 1,6 pásmo zvané „šedá zóna“ 

IN05 > 1,6 společnost tvoří hodnotu  
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2.10 Zhodnocení teoretické části 

Tato část byla zaměřena na teoretická východiska finanční analýzy, která budou 

aplikována v následující analytické části práce. Analyzovala jsem základní obecné 

pojmy, uživatele finanční analýzy a tím nejdůležitějším byly metody pro zhodnocení 

finanční situace společnosti. V této práci byly rozebrány pouze základní metody pro 

zhodnocení, které užiji na reálných číslech společnosti Tesco Stores ČR a. s. za období 5 

let.  

Teoretický východiska budou sloužit jako základ pro hodnocení výsledných hodnot, ke 

kterým dojdu pomocí výpočtů a dostanu jasný obraz toho, jakým způsobem společnost 

hospodaří a funguje.  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V této části bakalářské práce bude výše popsaná teoretická východiska aplikována pro 

výpočty finanční analýzy společnosti Tesco Stores ČR a.s. a jejího konkurenta Kaufland 

Česká republika v.o.s. 

Jedná se o společnost s nadmíru podobným předmětem podnikání a všeobecně 

identickými zákazníky. Hlavní činností této společnosti je také nákup zboží za účelem 

dalšího prodeje. Společnost jsem si vybrala z toho důvodu, že o společnosti Tesco Stores 

ČR a.s. je veřejně známé, že se poslední roky potýká s finančními problémy a srovnáním 

s konkurentem Kaufland Česká republika v.o.s. uvidíme, jak velké problémy Tesco 

Stores ČR a.s. má a kde společnost Tesco Stores ČR a.s. dělá chybu ve finančních 

operacích. Konkurenční společnost Kaufland Česká republika provozuje v současné době 

115 obchodních řetězců a průměrný počet zaměstnanců společnost udává 12 500.  

Veškeré údaje, které jsou potřebné pro výpočet všech ukazatelů, jsem získala z rozvah, 

výkazů zisku a ztráty analyzovaných společností.  

3.1 Základní údaje o společnosti  

Společnost Tesco Stores ČR a. s. je součástí skupiny Tesco PLC, která patří k největším 

maloobchodním řetězcům na světě. Do České republiky vstoupila v roce 1996, kdy 

společnosti koupila v ČR 6 obchodních domů od americké společnosti K-Mart. Už za dva 

roky otevřela v Praze na Zličíně první hypermarket a o rok později se otevřelo obchodní 

centrum Letňany, které je v současnosti jedním z největších a nejmodernějších v ČR. 

V roce 2002 Tesco Stores ČR uvedla na trh první výrobky pod vlastní značkou. Od 

počátku působení v ČR, společnost neustále navyšovala počet svých obchodů do všech 

částí ČR. V současné době provozuje v Česku 201 obchodů, 18 čerpacích stanic a 6 

obchodních center. Do skupiny Tesco PLC patří také značka oděvů F&F.  

Cílem společnosti je zlepšování vnímání svými zákazníky. Cílem bylo rozšíření nabídky 

čerstvého zboží, rekonstrukce a vylepšení prodejních míst, zvýšit výrobu a prodej 

vlastních výrobků. Společnost před 2 lety zavedla jako první na českém trhu internetový 

obchod s potravinami, které rozváží zákazníkům přímo do domu. Společnost Tesco 

Stores ČR zaměstnává více než 13 500 zaměstnanců po celé České republice. 
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Obchodní jméno: Tesco Stores ČR a.s. 

Datum zápisu:  23. března 1992 

Sídlo:   Praha 10, Vršovická 1527/68b 

Právní forma: Akciová společnost  

Statutární orgán: Lucie Kováčová, Wojciech Wieronski, Martin Beháň, Jamie 

Walker, William Patrick O’neill 

Základní kapitál: 3 315 827 500,- Kč 

Předmětem podnikání společnosti je:  

▪ Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; 

▪ Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; 

▪ Pekařství, cukrářství; 

▪ Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků 

a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce 

toxické a toxické; 

▪ Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

▪ Ostraha majetku a osob; 

▪ Řeznictví a uzenářství; 

▪ Hostinská činnost; 

▪ Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

3.1.1 Silné a slabé stránky společnosti 

Silné stránky jsou dobré pro další rozvoj společnosti, ze kterého je potřeba vytěžit 

maximum. Slabé stránky jsou k tomu, aby se společnost snažila eliminovat chyby, které 

tyto slabé stránky tvoří a je nutné je odstranit, aby je konkurence nedokázala využít ve 

svůj prospěch.  
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Obr. 2: Silné a slabé stránky společnosti (Vlastní zpracování) 

Silné stránky 

Mezi hlavní přednosti společnosti Tesco Stores ČR a.s. patří velmi široká distribuční síť 

obchodních domů, supermarketů a hypermarketů po celé ČR. Společnost vyžaduje, aby 

byla dostupná všem svým zákazníkům. Tato společnost má výhodu, že dokáže uspokojit, 

jak cenově, tak širokou škálou služeb, velkou skupinu potřeb zákazníků. Mezi další silné 

stránky společnosti patří kvalifikovaní zaměstnanci. Společnost Tesco Stores ČR dává 

příležitost a možnost karierního růstu pomocí rozvojových programů, školení a 

workshopů. Dále také nabízí čerstvým absolventům vysokých škol získat zkušenosti a 

praxi prostřednictvím různých stáží, které vedou zkušení manažeři. Další silnou stránkou 

společnosti je silné zákaznické podvědomí. I když v posledních letech přišlo na český trh 

mnoho obchodních řetězců, přesto si Tesco Stores ČR drží své místo na trhu a stále má 

věrné zákazníky.  

Slabé stránky 

Mezi ty nejslabší stránky společnosti patří malý počet zaměstnanců na objem práce. 

Přestože společnost zaměstnává třináct tisíc zaměstnanců, tak stále v některých úsecích 

je jich nedostatek. Na úsecích se tvoří fronty a tím společnost může ztrácet zákazníky. 

Další slabou stránkou společnosti Tesco Stores ČR je nedostat skladových zásob akčního 

zboží. V dnešní době je tahle akce nabízena ve všech obchodních řetězcích pomocí 

akčních letáků. Toto zboží je pro zákazníky velmi atraktivní skrz výhodné ceny, ale 

nevýhodou je, že ne na všechny se dostane, jelikož ho bývá nedostatečné množství. 

Silné stránky Slabé stránky
 

▪ Široká distribuční síť, 
▪ kvalitní management, 
▪ kvalifikovaní zaměstnanci, 
▪ silné zákaznické podvědomí, 
▪ vlastní produkty, 
▪ široký sortiment. 

 
 
 

 

▪ Malý počet zaměstnanců na objem 
práce, 

▪ nedostatek skladových zásob 
akčního zboží. 
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3.2 Základní údaje o konkurenční společnosti 

Jako konkurenční společnost byl vybrán Kaufland Česká republika v.o.s. V České 

republice je více než 120 prodejen s téměř 20 000 položkami zboží a zaměstnává více něž 

17 200 zaměstnanců. Společnost byla založena již v roce 1930 v Německu. Avšak v ČR 

byl otevřen první hypermarket až v roce 1988, a to v Ostravě. Kaufland patří na 

německém trhu k vedoucím potravinářským řetězcům. Zaměřuje se především na 

zachování vysoce kvalitních výrobků a služeb za nízké ceny. Také Kaufland má své 

osobní značky, které jsou k dostání pouze v těchto obchodech. V roce 2009 zavedl do 

svých poboček masné produkty vlastní značky K-Purland, které představují záruku 

špičkové kvality z vlastního masokombinátu v Modleticích. V roce 2010 se v prodejnách 

objevila značka K-Classic, která zaručuje za nejnižší cenu značkovou a kontrolovanou 

kvalitu pro více jak 700 produktů. Výrobky této značky může zákazník poznat podle 

cedulí umístěných na regálech s nápisem oznamující nejnižší cenu a také podle červeného 

znaku písmene „K“ na balení.  

 

Obchodní jméno: Kaufland Česká republika v.o.s. 

Datum zápisu:  10. března 1997 

Sídlo:   Praha – Břevnov, Bělohorská 2428/203, PSČ 169 00 

Právní forma: Veřejná obchodní společnost 

Předmětem podnikání společnosti je:  

▪ Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; 

▪ Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; 

▪ Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů; 

▪ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; 

▪ Pekařství, cukrářství; 

▪ Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; 

▪ Projektová činnost ve výstavbě; 

▪ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

▪ Řeznictví a uzenářství; 

▪ Hostinská činnost. 
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3.3 Analýza stavových ukazatelů 

Analýzy stavových ukazatelů se vztahuje na data poskytována rozvahou a výkazem zisku 

a ztát. Jedná se o analýzu aktiv, pasiv, výnosů a nákladů. Tato analýza poskytuje základní 

přehled o tom, jak je společnost postavena a také nám ukáže meziroční změny vybraných 

položek. Analýza je provedena horizontální analýzou a dále vertikální analýzou 

společnosti.  

3.3.1 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv má za úlohu určovat změny vybraných položek aktiv v čase. 

Tato analýza prezentuje jednotlivé položky majetku, kapitálu společnosti a zachycuje 

jejich absolutní a procentuální změny v čase. Výpočet horizontální analýzy aktiv můžeme 

vidět v následující tab. 7. 

Tab. 7: Horizontální analýza aktiv (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

V analyzovaném období je možné vidět, že bilanční suma vykazuje klesající charakter, 

ale nedochází zde k radikálním výchylkám. Aktiva se v čase se postupně snižovala. Tento 

pokles byl způsobem poklesem dlouhodobého hmotného majetku, kdy mezi rokem 2014 

a 2015 společnost prodala pozemky a budovy, které byly nejméně ziskové, aby získala 

peníze na pokrytí pohledávek, a to ve výši 3 532 mil. Kč. Během sledovaného období je 

vidět i klesající trend u zásob a zboží, což můžeme hodnotit pozitivně, neboť pokles zásob 

snižuje náklady na uskladnění a provoz. Největší meziroční poklesy můžeme vidět u 

krátkodobých pohledávek, a to díky postupnému splácení krátkodobých půjček, které 

 v mil. Kč v %  v mil. Kč v %  v mil. Kč v %  v mil. Kč v %
AKTIVA CELKEM 4381 13% -462 -1% -4 282 -12% -3 961 -12%
Dlouhodobý majetek 2157 8% 240 1% -4 230 -15% -3 542 -14%
Nehmotný 125 12% 226 19% 119 8% -10 -1%
Hmotný 2032 9% -76 0% -454 -2% -3 532 -15%
Finanční 0 0% 90 2% -3 895 -99% 0 0%
Oběžná aktiva 2348 44% -704 -9% -142 -2% -517 -8%
Zásoby 807 26% -368 -9% -207 -6% -347 -10%
Zboží 807 26% -367 -9% -207 -6% -347 -10%
Dlouhodobé pohledávky 0 0% 0 0% 227 0% -78 -34%
Krátkodobé pohledávky 1357 176% -745 -35% -343 -25% 19 2%
Krátkodobý finanční majetek 184 14% 409 27% 181 9% -111 -5%
Časové rozlišení -124 -23% 2 0% 90 22% 98 20%

2012 - 2011 2013 - 2012 2014 - 2013 2015 - 2014
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Tesco Stores ČR a.s. půjčila svým přidruženým společnostem a také díky dobré platební 

morálce zákazníků. Zvyšování pohledávek není pro společnosti pozitivní jev, neboť 

uchovávání peněz v pohledávkách není efektivní a ani bezpečné, což je dobře, že se 

společnosti Tesco Stores ČR a.s. pohledávky postupem času snižovaly. V následujícím 

grafu 1 vidíme vývoj aktiv ve sledovaném období. 

Graf 1: Vývoj aktiv 2011–2015 v mil. Kč (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

3.3.2 Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza pasiv sleduje meziroční změny vybraných položek pasiv. Výpočet 

horizontální analýzy pasiv můžeme vidět v níže uvedené tab. 8. 

Tab. 8: Horizontální analýza pasiv (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
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Vývoj aktiv 2011 - 2015 v mil. Kč

AKTIVA CELKEM

Dlouhodobý majetek

Oběžná aktiva

Časové rozlišení

 v mil. Kč v %  v mil. Kč v %  v mil. Kč v %  v mil. Kč v %
PASIVA CELKEM 4381 13% -462 -1% -4282 -12% -3961 -12%
Vlastní kapitál -15 0% -1123 -8% -2044 -16% -3885 -35%
Základní kapitál 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Cizí zdroje 4385 24% 598 3% -2393 -10% -95 0%
Krátkodobé závazky 2532 19% -4261 -27% 5645 49% 2511 15%
Závazky z obchodních vztahů 1299 36% -1528 -31% -318 -9% -37 -1%
Závazky k zaměstnancům 4 2% -3 -1% -9 -4% 8 4%
Bankovní úvěry a výpomoci 11 0% 422 3836% -433 -100% 0 0%
Časové rozlišení 11 10% 63 53% 155 85% 19 6%

2012 - 2011 2013 - 2012 2014 - 2013 2015 - 2014
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Z výše uvedené tab. 8 je zřejmé, že celková pasiva mají klesající trend po dobu celého 

sledovaného období, největší pokles můžeme vidět mezi rokem 2013 a 2014, kde je 

pokles o 12 % a taktéž mezi rokem 2014 a 2015 je zaznamenán ten stejný pokles a v roce 

2015 celková pasiva vykazují nejnižší hodnotu za celé sledované období. Důvodem 

tohoto poklesu bylo, že od roku 2013 společnost Tesco Stores ČR a.s. vykazovala záporný 

výsledek hospodaření za běžné období až do konce sledovaného období. Tuto informaci 

potvrzuje také položka vlastní kapitál, kde tuto změnu můžeme vidět. Už mezi rokem 

2012 a 2013 vidíme pokles o 8 % a v dalších letech se tento pokles ještě prohluboval. 

Základní kapitál měl celé sledované období stagnující charakter. 

Během sledovaného období cizí zdroje ukazují kolísavý charakter. První dva sledované 

roky cizí kapitál rostl, mezi rokem 2011 a 2012 byl nárůst 24 % a následující rok už jen 

nárůst 3 %. Avšak mezi rokem 2013 a 2014 byl zaznamenám pokles, a to o 10 %, tento 

pokles byl nejvíce způsobený splacením dlouhodobého úvěru. Položku krátkodobé 

závazky je třeba zmínit. Tato položka vykazuje kolísavý charakter. Mezi rokem 2011 a 

2012 můžeme vidět nárůst o 19 %, což je způsobeno krátkodobou půjčkou od svých 

přidružených společností (např. od Delamare English Partnership, Tesco-Global Stores 

Company Ltd, Tesco PLC). Mezi rokem 2012 a 2013 tato položky vykazuje pokles. 

Důvodem bylo splacení krátkodobých půjček a následující období tato položka opět 

nabírá růstovou tendenci díky dalším půjčkám. Závazky z obchodních vztahů mají 

klesající charakter, což ukazuje, že se společnost snažila splácet své závazky 

z obchodních vztahů. Poslední analyzovanou položkou byla bankovní úvěry a výpomoci. 

Z tab. 8 můžeme vidět, že si v roce 2012 pořídila kontokorentní úvěr od Citibank Europe 

plc, ale mezi rokem 2013 a 2014 tento kontokorentní úvěr společnost opět splatila.  

Položka časového rozlišení nemá plynulý vývoj. Největší změny pozorujeme mezi roky 

2013–2014 (růst o 85 %), v období 2012–2013 vzrostla tato položka o 63 mil. Kč (o 53 

%). Nejmenší růst časového rozlišení nastalo mezi posledními sledovanými roky 2014–

2015 (jen o 6 %, tedy o 6 mil. Kč). Následující graf 2 znázorňuje vývoj pasiv sledovaného 

období. 
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Graf 2: Vývoj pasiv 2011–2015 v mil. Kč (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

3.3.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tato analýza nám prezentuje přehled změny výnosů a nákladů a hospodářských výsledků 

v čase. V tab. 9 můžeme vidět jak absolutní, tak relativní vyjádření změn ve sledovaném 

období. Jedná část nám udává absolutní změnu v mil. Kč, které nám říká, o kolik se 

změnila určitá položka a druhá část nám udává relativní změnu v %. Tento způsob nám 

říká, o kolik % se daná položka změnila. 

Tab. 9: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Výsledné hodnoty horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je znázorněna v tab. 9. Už 

tato analýza naznačuje, že společnost není v dobré finanční situaci. Stěžejní položkou pro 

tuto společnost je položka tržby za prodej zboží. Pokud rozebereme tuto položku, tak 
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 v mil. Kč v %  v mil. Kč v %  v mil. Kč v %  v mil. Kč v %
Tržby za prodej zboží 2751 7% -1640 -3,8% -2120 -5,2% 263 0,7%
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 510 25% 324 12,7% -591 -20,5% 199 8,7%
Výkony 541 24% 229 8,1% -587 -19,2% 88 3,6%
Výkonová spotřeba 256 4% 139 2,2% -653 -10,3% 259 4,6%
Spotřeba materiálu a energie 52 5% 10 1,0% -15 -1,4% -29 -2,8%
Přidaná hodnota 628 9% -793 -10,8% 107 1,6% -242 -3,6%
Mzdové náklady 221 7% 36 1,0% -297 -8,6% 75 2,4%
Tržby z prodeje DM a materiálu 11 37% 21 51,2% 20 32,3% 54 65,9%
Provozní VH (EBIT) -46 -7% -1445 -224,7% -3536 440,9% 926 -21,3%
Nákladové úroky 47 24% 78 31,7% -69 -21,3% 21 8,2%
VH za běžnou činnost -23 -10% -1327 -650,5% -2779 247,5% -19 0,5%
VH za účetní období (EAT) -23 -10% -1327 -650,5% -2835 252,4% 37 -0,9%
VH před zdaněním (EBT) -9 -3% -1625 -532,8% -3530 267,4% 1007 -20,8%

2013 - 2012 2014 - 2013 2015 - 20142012 - 2011
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vidíme, že nevykazovala zrovna dobré výsledky. Tržby za prodej zboží by měly mít 

rostoucí trend. Pro společnost Tesco Stores ČR a.s. byl rok 2011 a 2012 dobrým rokem 

s ohledem na růst tržeb o 9 %, ale od roku 2013 do roku 2014 vykazuje pokles tržeb o 

v průměru 4 %, což není pozitivní. V roce 2015 se tato situace mírně zlepšila, a to o 263 

mil. Kč (o 0,7 %). Dále stojí za zmínku položka tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu. Zde můžeme vidět meziroční růst o 50 %, a to díky už zmiňovanému prodeji 

nepotřebných pozemků a budov. Osobní i mzdové náklady souvisí s počtem zaměstnanců 

ve společnosti, jelikož se ve společnosti v roce 2013 projevovala krize, tak je zde pokles 

o 9 %, znamená to, že měla společnost zcela určitě zájem o snižování těchto nákladů, a 

tudíž i počtu zaměstnanců, aby krizi překoval. Mezi rokem 2014 a 2015 dochází ke 

zlepšení situace a dochází zde ke zvýšení mzdových nákladů o 2,4 %. V roce 2015 oproti 

roku předešlému došlo k 4,6 % nárůstu výkonů, které se v peněžních jednotkách zvýšily 

o 259 mil. Kč, což bylo způsobeno nárůstem prodeje vlastních výrobků, s čímž souvisel 

i nárůst tržeb z prodeje vlastních výrobků o 8,7 %.  

Pokud se podíváme na položku provozní výsledek hospodaření, tak můžeme vidět 

nepříznivé výsledky celé sledované období. Celé období má provozní výsledek 

hospodaření klesající charakter. Tento pokles nejvíce vygradoval mezi rokem 2013 a 

2014, kdy došlo ke snížení o 440 %. Od roku 2013 tato položka vykazovala záporné 

hodnoty. V roce 2015 už tento pokles nebyl tak rapidní, ale stále by se společnost měla 

snažit docílit růstu provozního výsledku hospodaření. Důvodem tohoto poklesu bylo 

snížení tržeb za prodej zboží a vysokými náklady. Dle provozního výsledku hospodaření 

se totožně odvíjí i ostatní výsledky hospodaření.  

V následujícím grafu 3 je znázorněný vývoj výsledků hospodaření za celé sledované 

období.  
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Graf 3: Vývoj výsledků hospodaření v roce 2011–2015 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

3.3.4 Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza posuzuje jednotlivé položky majetku a kapitálu společnosti. Umožňuje 

nastínit, jaký je podíl jednotlivých položek na celkových aktivech, které tvoří celek neboli 

100 %. V tab. 10 můžeme vidět, jak se měnila kompozice jednotlivých položek majetku 

ve sledovaném období. 

Tab. 10: Vertikální analýza aktiv (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Z vypočtených hodnot můžeme zjistit, že se jedná o kapitálově těžkou společnost, a to 

díky faktu, že stálá aktiva mají na celkových aktivech větší podíl než oběžná aktiva. Bylo 

to způsobeno především tím, že společnost vlastní mnoho staveb a pozemků. Položka 

stálá aktiva v průběhu let klesá, v roce 2011 se tato položka podílela na celkových 
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2011 2012 2013 2014 2015
AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100%
Dlouhodobý majetek 82% 78,2% 79,9% 77,4% 75,7%
Nehmotný 3% 3,2% 3,9% 4,8% 5,4%
Hmotný 67% 64,5% 65,1% 72,4% 70,0%
Finanční 12% 10,5% 10,8% 0,2% 0,2%
Oběžná aktiva 16% 20,6% 19,0% 21,1% 22,2%
Zásoby 10% 10,7% 9,9% 10,5% 10,8%
Zboží 10% 10,7% 9,9% 10,5% 10,8%
Dlouhodobé pohledávky 0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,5%
Krátkodobé pohledávky 2% 5,8% 3,8% 3,2% 3,8%
Krátkodobý finanční majetek 4% 4,2% 5,3% 6,6% 7,1%
Časové rozlišení 2% 1,1% 1,1% 1,6% 2,1%
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aktivech 82 %, ale v roce 2015 už jen 75,7 % vlivem odpisů a prodejem části pozemků a 

budov. Nejvýznamnější položkou stálých aktiv je dlouhodobý hmotný majetek, který 

svého maxima dosahuje v roce 2014, a to 72,4 %.  Oběžná aktiva mají cele sledované 

období rostoucí tendenci. V roce 2011 se podílela na celkových aktivech ze 16 %, avšak 

v roce 2015 se podílela 22 %, je zde nárůst o 6 % za celé sledované období. Ve struktuře 

OA mají největší zastoupení zásoby, které mají stagnující tendenci celé sledované období. 

Položka krátkodobé pohledávky má mírně kolísavý charakter, ale hodnota se v průměru 

pohybuje okolo 3 %, což je velmi pozitivní podíl na celkových aktivech, to značí, že 

odběratelé platí včas své závazky. Společnost Tesco Stores ČR a.s. ve sledovaném období 

postupně zvyšuje podíl svého krátkodobého finančního majetku. V roce 2011 tato 

položka se podílí 4 % a v roce 2015 se navyšuje na 7,1 %.  Toto bych označila za pozitivní 

vliv, který vede ke zvýšení likvidity společnosti. 

Struktura aktiv společnosti vyhovuje předmětu podnikání společnosti, vysoký podíl 

dlouhodobého majetku, zejména dlouhodobý hmotný majetek (75,7 %) s nižším podílem 

oběžných aktiv a z nich je velký podíl zásob. Tato relace ve struktuře aktiv by měla být 

zachována v dalších sledovaných obdobích. 

3.3.5 Vertikální analýza pasiv 

Následující tab. 11 prezentuje, jaký je podíl jednotlivých položek na celkových pasivech, 

které tvoří celek neboli 100 %. Je vidět, jak se měnila kompozice jednotlivých položek 

kapitálu ve sledovaném období. 

Tab. 11: Vertikální analýzy pasiv (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Vertikální analýza pasiv informuje o podílu dílčích položek pasiv vzhledem k celkovým 

pasivům. Vlastní kapitál tvoří nižší hodnotu ve struktuře. Ve sledovaném období zde 

2011 2012 2013 2014 2015
PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100%
Vlastní kapitál 44% 38,6% 36,0% 34,4% 25,5%
Základní kapitál 41% 35,9% 36,4% 41,2% 47,0%
Cizí zdroje 56% 61,1% 63,5% 64,5% 73,3%
Krátkodobé závazky 41% 43,0% 31,9% 53,7% 70,1%
Závazky z obchodních vztahů 11% 13,4% 9,4% 9,6% 10,8%
Závazky k zaměstnancům 1% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7%
Bankovní úvěry a výpomoci 0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0%
Časové rozlišení 0% 0,3% 0,5% 1,0% 1,3%
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dochází k velkému poklesu vlastního kapitálu. V roce 2011 se vlastní kapitál podílel na 

struktuře 44 %, ale od roku 2013 zde byl vidět postupný pokles.  Důvodem poklesu byla 

vysoká ztráta z minulých let. Tato ztráta byla způsobena snižováním tržeb za prodej 

zboží. 

Z tab. 11 je vidět, že nejvýraznější položkou pasiv jsou cizí zdroje. Tato položka měla 

celé sledované období rostoucí trend, což není pozitivní, neboť tato položka v roce 2015 

dosahuje 73,3 %. Hlavní položkou cizích zdrojů jsou krátkodobé závazky. Tyto závazky 

tvoří krátkodobé úvěry od přidružených společností, které měly kolísavou tendenci, ale 

v roce 2015 vzrostly až na 70,1 %. Závazky k zaměstnancům ve sledovaném období 

klesaly. Důvodem bylo snížení stavu zaměstnancům, díky kterému došlo ke snížení 

mzdových nákladů a tím došlo k ušetření.  

3.3.6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tato analýzy přestavuje meziroční změny položek výnosů a nákladů, které pozitivně, 

v mém případě negativně ovlivňují konečný výsledek hospodaření společnosti. V tab. 12 

můžeme vidět relativní vyjádření vertikální analýzy výnosů za sledované období a 

následně v tab. 13 můžeme vidět relativní vyjádření nákladů za sledované období.  

Tab. 12: Vertikální analýza výnosů (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015
Tržby za prodej zboží 89,20% 87,33% 86,87% 88,25% 87,74%
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4,56% 5,22% 6,09% 5,18% 5,56%
Výkony 5,11% 5,78% 6,47% 5,60% 5,73%
Tržby z prodeje DM a materiálu 0,07% 0,08% 0,13% 0,19% 0,30%
Ostatní provozní výnosy 0,85% 1,40% 0,40% 0,62% 0,61%
Finanční výnosy 0,02% 0,17% 0% 0,04% 0%
Výnosové úroky 0% 0,01% 0,01% 0,01% 0%
Ostatní finanční výnosy 0,18% 0% 0,04% 0% 0,06%
Mimořádné výnosy 0% 0% 0% 0,11% 0%
Výnosy celkem 100% 100% 100% 100% 100%
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Tab. 13: Vertikální analýza nákladů (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Z tab. 12 je patrné, že největší procentuální podíl na celkových výnosech mají tržby za 

prodej zboží. V roce 2011 tato položka nabývala podílu 89,2 %, avšak v roce 2015 už tato 

položka byla pouze 87,74 %. Tento pokles není pozitivní, neboť každá společnost by se 

měla snažit o růst tržeb nebo alespoň o stagnaci, aby byla schopna pokrýt své náklady. 

Takto vysoký podíl tržeb z prodeje zboží je pro maloobchodní společnost typické. Tyto 

společnosti mají vždy nejvíce tržeb z prodeje zboží, neboť to patří mezi jejich hlavní 

činnost. V dnešní době se maloobchodní společnosti snaží vytvářet a posléze prodávat 

produkty své primární značky, proto tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tvoří 

v průměru 5,5 % a v roce 2014 a 2015 nabývá rostoucí trend, neboť primární značky mají 

nižší cenu než zboží od dodavatelů. Poslední významnou položkou výnosů jsou výkony. 

Výkony celé sledované období mají mírně kolísavý trend, ale průměrný podíl za celé 

období je kolem 5,5 %. Závěrem je důležité říct, že položky, které mají podstatný vliv na 

celkové výnosy, jsou tržby za prodej zboží, tržby za prodej vlastních výrobků a výkony. 

Ostatní položky, zde mají nepodstatní vliv a tvoří malé procento podílu na celkových 

výnosech. Procentní rozložení výnosů je zobrazeno v grafu 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015
Náklady na prodané zboží 69,94% 70,28% 69,73% 70,29% 68,61%
Výkonnová spotřeba 13,97% 13,55% 14,08% 13,67% 13,79%
Osobní náklady 10,37% 10,32% 10,47% 10,68% 10,42%
Daně a poplatky 0,05% 0,04% 0,05% 0,08% 0,12%
Odpisy majetku 4,52% 4,40% 4,51% 5,35% 4,85%
Zůstatková cena prodaného dl majetku a materiálu 0,02% 0,01% 0,08% 0,16% 0,37%
Ostatní provozní náklady 0,10% 0,24% 0,39% 0,54% 0,55%
Nákladové úroky 0,47% 0,54% 0,72% 0,61% 0,64%
Ostatní finanční náklady 0,37% 0,39% 0,42% 0,49% 0,46%
Daň z příjmu za bežnou činnost 0,20% 0,22% -0,44% -2,15% 0,18%
Mimořádné náklady 0% 0% 0% 0,26% 0%
Náklady celkem 100% 100% 100% 100% 100%
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Graf 4: Procentní rozložení výnosů – Tesco Stores ČR a.s. (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 

Z tab. 13 je vidět, že největší zastoupený podíl na celkových nákladech je v nákladech na 

prodané zboží, který se pohybuje za celé sledované období v rozmezí mezi 68 % až 70 

%, přičemž maximum je právě v roce 2014, neboť v tomhle roce byly náklady maximální. 

Druhý, nejvyšší podíl činí položka výkonná spotřeba, v průměru se jedná o 14% podíl. 

Poslední, méně významný podíl tvoří položka osobní náklady a odpisy majetku. Osobní 

náklady tvoří v průměru 10 % celkových nákladů, neboť Tesco Stores ČR a.s. zaměstnává 

mnoho zaměstnanců. Ostatní nákladové položky tvoří minimální podíl na celkových 

nákladech. Pro lepší viditelnost jednotlivých podílů na celkových nákladech přidávám 

graf 5, kde jsou jednotlivé podíly velmi dobře vidět.  
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Graf 5: Procentní podíl nákladů – Tesco Stores ČR a.s. (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

3.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů slouží k posouzení, zda je společnost schopna hradit své 

závazky neboli, jestli je platebně schopná. V následující tab. 14 jsou zachyceny rozdílové 

ukazatelé čistý pracovní kapitál (ČPK) a čistý peněžní majetek (ČPM) obou 

analyzovaných společností za sledované období, tedy za rok 2011–2015. 

Tab. 14: Analýza rozdílových ukazatelů analyzovaných společností v mil. Kč (Vlastní zpracování) 
 

3.4.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál definuje, jak velká je schopnost společnosti hradit své finanční 

závazky. Čím vyšší je tato hodnota, tím je schopnost společnosti vyšší. Jedná se o volné 

peněžní prostředky, které zůstanou společnosti po vyrovnání všech běžných 

krátkodobých závazků. Po celé sledované období dosahoval čistý pracovní kapitál 

záporných hodnot. Postupné zvyšování záporných hodno zapříčinilo růst krátkodobých 

závazků a snižování oběžných aktiv, z čehož lze usoudit, že společnost není zrovna 

v dobré finanční situaci. Z tab. 14 je vidět, že konkurenční společnost Kaufland Česká 

Tesco Stores ČR a.s. 2011 2012 2013 2014 2015
ČPK -8080 -8275 -5140 -10494 -13522
ČPM -11236 -12227 -8302 -13882 -16563
Kaufland Česká republika v.o.s. 2011 2012 2013 2014 2015
ČPK 523 -1163 844 2365 2686
ČPM -1964 -3166 -1741 -189 87
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republika v.o.s. dosahuje oproti Tesco Stores ČR a.s. kladných hodnot, z čehož můžeme 

dojít k závěru, že konkurenční společnost je více odolný pokrýt krátkodobé závazky. 

3.4.2 Čistý peněžní majetek 

Čistý peněžní majetek vymezuje, do jaké míry je finanční majetek s likvidními 

pohledávkami kryt dlouhodobými zdroji. Hodnoty ČPM ve sledovaném období opět 

dosahují záporných hodnot. Tyto hodnoty byly způsobeny postupným zvyšováním 

krátkodobých závazků a snižováním oběžných aktiv. Oproti tomu konkurenční firma 

Kaufland Česká republika v.o.s. sice dosahuje záporných hodnot, ale jak můžeme vidět 

v tab. 14, tak se ztráta postupně snižovala a v roce 2015 se tato hodnota dostala do 

kladných hodnot. K navýšení toho ukazatele konkurenčního podniku pomohl růst 

oběžných aktiv.  

3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Základem analýzy poměrových ukazatelů je podíl dvou absolutních ukazatelů, jde o 

poměr jedné položky k položce jiné. Umožňuje obraz o základní situaci společnosti. 

3.5.1 Ukazatele rentability 

Tento ukazatel poměřuje dosažený zisk s výší zdrojů společnosti, jichž bylo použito 

k jeho dosažení. V následující tab. 15 jsou zobrazeny výsledky rentability obou 

analyzovaných společností.  

Tab. 15: Analýza ukazatelů rentability obou společností v % (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

 

Tesco Stores ČR a.s. 2011 2012 2013 2014 2015
ROI 2,7% 2,4% -1,3% -12,7% -11,1%
ROA 0,7% 0,6% -3,1% -12,3% -13,9%
ROE 1,6% 1,4% -8,6% -35,7% -54,5%
ROS 0,5% 0,5% -2,6% -9,6% -9,4%
Kaufland Česká republika v.o.s. 2011 2012 2013 2014 2015
ROI 11,9% 10,8% 8,6% 7,5% 9,0%
ROA 8,8% 9,1% 6,2% 5,8% 7,4%
ROE 26,8% 27,9% 15,4% 13,6% 18,2%
ROS 4,8% 4,9% 3,2% 3,1% 3,8%
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Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Tento ukazatel udává, kolik procent provozního zisku společnost dosáhla z 1 investované 

koruny. Tesco Stores ČR a.s. nevykazuje příznivé výsledky. Od roku 2013 tyto hodnoty 

klesají až do záporných hodnot, což je zapříčiněno záporným výsledkem hospodaření, 

který je záporný na všech úrovních, jak na úrovni zisku po zdanění, tak i na úrovni 

výsledku před zdaněním a nákladovými úroky. Ve sledovaném období společnost 

nedosahuje ani minimální vyžadované hodnoty a výsledky se pohybují hluboko pod ní, 

což není vůbec příznivé pro investory, ale také pro vlastníky. Konkurenční společnosti 

Kaufland Česká republika v.o.s. si v téhle oblasti vede mnohem lépe. Hodnoty vykazují 

kolísající charakter, ale stále se pohybují mírně pod vyžadovanou hodnotou, z toho 

důvodu je pro investory konkurenční společnost lákavější. 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Představuje, jak efektivně společnost vytváří zisk bez ohledu na to, z jakých zdrojů je 

čerpáno, zda se jedná o vlastní nebo cizí zdroje. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se 

pohybuje okolo 9 %. Ve sledovaném období Tesco Stores ČR a.s. vykazuje velmi špatné 

výsledky. ROA každý rok klesal a vykazoval velmi nízkou hodnotu, dokonce se v roce 

2013 dostal do záporných hodnot, což bylo zapříčiněno záporným výsledkem 

hospodaření. Jak je vidět v tab. 15, tak konkurenční společnost si v tomto ukazateli vede 

mnohem lépe. Rok 2013 byl ale pro obě společnost komplikovaný, je zde vidět velký 

pokles tohoto ukazatele, což bylo způsobeno celosvětovou finanční krizí.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu posuzuje výnosnost kapitálu, který byl vložen vlastníky. 

Hodnoty tohoto ukazatele vykazují velmi špatné výsledky. V roce 2015 hodnoty klesly 

až na -54,5 %, což svědčí o velmi špatné situaci společnosti Tesco Stores ČR a.s. 

Konkurenční společnost si v téhle oblasti vykazuje velmi dobré výsledky. V roce 2013–

2014 je vidět mírný pokles, ale v roce 2015 má hodnota opět rostoucí tendenci. I z tohoto 

pohledu se jeví konkurenční společnost Kaufland Česká republika v.o.s. pro investory 

lákavější.  
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Rentabilita tržeb (ROS) 

Poslední ukazatel této části umožňuje poskytovat informace, kolik korun zisku spadá na 

jednu korunu celkových tržeb. Bohužel ani tento ukazatel nevykazuje dobré výsledky. Ve 

sledovaném období hodnoty toho ukazatele dosahují maximálně hodnotu 0,5 %, což je 

způsobeno postupným poklesem tržeb a záporným provozním výsledkem hospodaření. 

3.5.2 Ukazatele likvidity 

Vystihují schopnost plnit své závazky. Tento ukazatel poměřuje to, čím je možno platit 

s tím, co je nutno zaplatit. Říkají nám, jak jsou kryty krátkodobé cizí zdroje. Jako 

krátkodobé cizí zdroje jsou chápany krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry a 

výpomoci. V následující tab. 16 jsou zobrazeny výsledky likvidity obou analyzovaných 

společností. 

Tab. 16: Analýza ukazatelů likvidity analyzovaných společností (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita podává informaci o tom, jak je společnost schopna pokrýt své závazky 

z krátkodobého finančního majetku. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele by se měly 

pohybovat mezi hodnotami 0,2-0,5. Z výše uvedené tab. 16 je vidět, že společnost Tesco 

Stores ČR a.s. v celém sledovaném období nedosahuje doporučených hodnot, což 

znamená, že společnost má vysoké krátkodobé závazky a současně nízkou hodnotu 

krátkodobého finančního majetku, z tohoto důvodu není schopna splatit okamžitě splatné 

závazky. Mnohem lépe je na tom konkurenční společnost Kaufland Česká republika v.o.s. 

Ta sice doporučené hodnoty splňuje jen v roce 2011 a 2015, ale ostatní hodnoty se 

pohybují jen mírně pod těmi doporučenými. Z toho vyplývá, že konkurenční společnost 

je schopna splatit své závazky okamžitě. 

Tesco Stores ČR a.s. 2011 2012 2013 2014 2015
Okamžitá likvidita 0,10 0,10 0,16 0,12 0,10
Pohotová likvidita 0,16 0,23 0,28 0,20 0,16
Běžná likvidita 0,40 0,48 0,57 0,39 0,32
Kaufland Česká republika v.o.s. 2011 2012 2013 2014 2015
Okamžitá likvidita 0,32 0,17 0,11 0,19 0,30
Pohotová likvidita 0,64 0,49 0,67 0,82 0,89
Běžná likvidita 1,07 0,87 1,11 1,32 1,33
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Pohotová likvidita 

Tento ukazatel podává informaci o tom, jak je společnost schopna splatit své krátkodobé 

závazky bez prodeje zásob. Doporučené hodnoty by se měly pohybovat mezi hodnotami 

1,0-1,5. Z výše uvedené tab. 16 můžeme vidět, že doporučených hodnot v celém 

sledovaném období nedosahuje ani jedna z analyzovaných společností. U společnosti 

Tesco Stores ČR a.s. se hodnoty tohoto ukazatele pohybují hluboko pod dolní hranicí 

doporučených hodnot, konkurenční společnost je na tom podstatně lépe. Z toho vyplývá, 

že zásoby tvoří největší část oběžných aktiv, takže společnost není schopna uhradit své 

krátkodobé závazky, aniž by prodala své zásoby. 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát by byla společnost schopna pokrýt krátkodobé 

závazky, kdyby přeměnila svá oběžná aktiva na hotovost. Doporučené hodnoty tohoto 

ukazatele by se měly pohybovat mez hodnotami 1,5-2,5. Ani v jednom sledovaném roce 

tyto hodnoty obě společnosti nedosahují. Důvodem jsou nízká oběžná aktiva a vysoké 

krátkodobé závazky. U konkurenční společnosti jsou tyto hodnoty vcelku slušné. V celém 

sledovaném období má běžná likvidita růstovou tendenci a v budoucnu by už mohla 

dosáhnout doporučených hodnot, což se o společnosti Tesco Stores ČR a.s. říci nedá. 

Krátkodobé závazky jsou rok od roku vyšší a oběžná aktiva nižší, což je důvodem, proč 

je běžná likvida velmi nízká.  

3.5.3 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatelé měří, jak společnost efektivně hospodaří se svými aktivy. V následující 

tab. 17 a tab. 18 jsou zobrazeny výsledky ukazatele aktivity obou analyzovaných 

společností. Mezi ukazatele aktivity patří obrat celkových aktiv, obrat stálých aktiv, obrat 

zásob, doba obratu zásob, doba obratu splatnosti pohledávek a doba obratu splatnosti 

závazků. 
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Tab. 17: Analýza ukazatele aktivity analyzovaných společností (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Tab. 18: Analýza ukazatele aktivity analyzovaných společností (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel udává informace o počtu obrátek za určitý časový interval, tedy za jeden 

kalendářní rok. Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat mezi 

hodnotami 1,6-3. Společnost Tesco Stores ČR a.s. se ve sledovaném období pohybuje 

mírně pod hranicí doporučených hodnot, avšak v roce 2015 se zvýšila na 1,48, které 

vykazuje velké přiblížení k doporučeným hodnotám. Pokud jsou naměřené výsledky 

nižší, jako to je u společnosti Tesco Stores ČR a.s., tak to znamená, že má společnost 

hodně majetku, ale nevyužívá ho efektivně. Oproti tomu konkurenční společnost 

Kaufland Česká republika v.o.s. se v celém sledovaném období pohybuje v doporučených 

mezích, z čehož můžeme vyvodit závěr, že konkurenční společnost využívá svůj majetek 

efektivně.  

Obrat stálých aktiv 

Ukazatel obratu stálých aktiv měří efektivnost využití dlouhodobého majetku společnosti. 

Udává, kolikrát se majetek změní v tržby za jeden rok. Tento ukazatel by měl dosahovat 

vyšších hodnot než ukazatel obratu celkových aktiv. Z tab. 17 můžeme vidět, že obě 

Tesco Stores ČR a.s. 2011 2012 2013 2014 2015
Obrat celkových aktiv 1,29 1,23 1,21 1,29 1,48
Obrat stálých aktiv 1,57 1,57 1,51 1,67 1,96
Obrat zásob 13,34 11,45 12,26 12,27 13,78
Kaufland Česká republika v.o.s. 2011 2012 2013 2014 2015
Obrat celkových aktiv 1,83 1,87 1,92 1,87 1,92
Obrat stálých aktiv 2,85 2,84 3,10 2,93 3,09
Obrat zásob 13,26 12,90 14,50 13,99 15,33

Tesco Stores ČR a.s. 2011 2012 2013 2014 2015
Doba obratu zásob 26,99 31,45 29,36 29,35 26,13
Doba splatnosti pohledávek 6,60 16,89 11,30 9,02 9,11
Doba splatnosti závazků 114,22 126,08 94,98 149,64 169,99
Kaufland Česká republika v.o.s. 2011 2012 2013 2014 2015
Doba obratu zásob 27,16 27,92 24,83 25,73 23,48
Doba splatnosti pohledávek 5,33 6,92 7,64 8,10 9,49
Doba splatnosti závazků 57,46 60,58 50,51 43,53 46,00
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společností splňují podmínku, že hodnoty by měly být vyšší než hodnoty obratu 

celkových aktiv. Obě společnosti mají růstový trend tohoto ukazatele za celé sledované 

období.  

Obrat zásob 

Tento ukazatel měří, jak společnost efektivně využívá zásoby neboli kolikrát je každá 

položka prodána a posléze znovu naskladněna. Čím vyšší je hodnota obratu zásob, tím 

lépe, neboť každý obrat přináší společnosti zisk. Obě sledované společnosti vykazují 

velmi příznivé hodnoty.  

Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob podává informace o průměrném počtu dnů do doby prodeje 

nebo spotřeby zásob. Tento ukazatel by měl mít v čase klesající charakter, aby společnost 

vykazovala dobré výsledky. Co se týče společnosti Tesco Stores ČR a.s., tak roky 2011-

2014 mají kolísavý charakter, ale stále se pohybují kolem hodnoty 30, což není špatný 

výsledek. Jinak řečeno, v případě, že by společnost chtěla přeměnit zásoby na hotovost, 

musela by čekat měsíc. Rok 2015 je pro společnost prospěšný, protože se hodnota snížila 

na 26 dní a v budoucnu je předpoklad dalšího klesání. Pokud se podíváme na konkurenční 

společnost Kaufland Česká republika v.o.s., tak můžeme vidět velmi podobné výsledky 

jako u společnosti Tesco Stores ČR a.s., avšak konkurenční společnosti má celé sledované 

období klesající charakter tohoto ukazatele a konečná hodnota klesla až na 23 dní. 

V budoucnu by se měli společnosti snažit o postupné snižovaní. 

Doba splatnosti pohledávek 

Doba splatnosti pohledávek poměřuje, jak dlouhá doba uběhne od dne vystavení faktury 

odběratelům až po inkaso pohledávky. U obou sledovaných společností můžeme vidět 

v tab. 18, že doba splatnosti pohledávek je menší než doba splatnosti závazku, což je 

v pořádku. U společnosti Tesco Stores ČR a.s. je průměrný počet dní zaplacení od 

odběratelů 10 dní za celé sledované období, což je velmi příznivý výsledek. U 

konkurenční společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. je průměrná hodnota ještě o pár 

dní nižší, ale tento rozdíl je zcela zanedbatelný. Obě tyto společnosti mají velmi 

spolehlivé odběratele, kteří vždy platí včas.  

 



57 

 

Doba splatnosti závazků 

Doba splatnosti závazků udává, jak rychle je schopna společnost splatit své závazky. Dle 

obecných teorií je známo, že tento ukazatel by měl být vyšší než doba splatnosti 

pohledávek, neboť po tuto celou dobu má možnost společnost finanční prostředky využít 

pro svou činnost. Pokud se podíváme na společnost Tesco Stores ČR a.s., tak můžeme 

vidět, že doba splatnosti se od roku 2011 do roku 2013 snižovala, avšak opět v roce 2014 

nabrala vysoký nárůst doby splatnosti závazků. V roce 2015 tato hodnota dosahuje 

nejhorších výsledků, a to hodnotu 170 dní, což je velmi špatný výsledek. Tohle může být 

důvodem ztráty dodavatelů, protože neplatí své závazky včas. Konkurenční společnost 

Kaufland Česká republika v.o.s. má mnohem lepší výsledky než analyzovaná společnost. 

Doba splatnosti závazků má u konkurenční společnosti klesající charakter a v roce 2015 

trvá společnosti 46 dní zaplacení svým dodavatelů. Tato hodnota je vyšší je doba 

splatnosti pohledávek, což je velmi dobrý výsledek. Konkurenční společnost je teda pro 

dodavatele mnohem důvěryhodnější. V následujících grafech 6 a 7 můžeme vidět 

porovnání obou analyzovaných společnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Graf 6: Doba splatnosti pohledávek a závazků – Tesco Stores ČR a.s. (Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů) 
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Graf 7: Doba splatnosti pohledávek a závazků – Kaufland Česká republik v.o.s. (Vlastní zpracování dle 
účetních výkazů) 
 

3.5.4 Ukazatele zadluženosti 

Tab. 19: Analýza ukazatele zadluženosti obou společností (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti udává, v jakém rozsahu je společnost financována cizími 

zdroji. Doporučená hodnota celkové zadluženosti by neměla přesahovat 60 %. V tab. 19 

můžeme vidět, že společnost Tesco Stores ČR a.s. v roce 2011 vykazovala velmi 

příznivou hodnotu 51 %, což je optimální rozložení vlastních a cizích zdrojů. 

V následujících letech má ale tato hodnota rostoucí trend. Tato hodnota se v roce 2015 

dostala až na 73 %. Důvodem bylo zvýšení cizích zdrojů, nejvíce krátkodobých závazků, 

a snížení aktiv. Tento podíl financování není pro společnost uspokojivý. Čím vyšší bude 

Tesco Stores ČR a.s. 2011 2012 2013 2014 2015
Celková zadluženost 56% 61% 64% 65% 73%
Koeficient samofinancování 44% 39% 36% 34% 25%
Úrokové krytí 3,46 2,61 -2,48 -17,01 -12,36
Doba splácení dluhu 12,03 20,02 68,90 6,08 12,31
Kaufland Česká republika v.o.s. 2011 2012 2013 2014 2015
Celková zadluženost 67% 63% 59% 57% 59%
Koeficient samofinancování 33% 33% 40% 43% 41%
Úrokové krytí 13,99 11,97 11,26 13,82 14,98
Doba splácení dluhu 63,81 20,81 6,43 10,95 11,47

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

2011 2012 2013 2014 2015

po
če

t d
ní

Doba splatnosti pohledávek a závazků - Kaufland 
Česká republika v.o.s.

Doba splatnosti pohledávek Doba splatnosti závazků



59 

 

podíl financování cizími zdroji, tím vzniká větší riziko pro věřitele, neboť zde vzniká 

riziko nesplácení a na druhou stranu bude pro společnost těžké získávat nový cizí kapitál. 

Konkurenční společnost Kaufland Česká republika v.o.s. si vede celé sledované období 

výborně. Společnost se celé období snažila hodnotu snižovat a nahrazovat ji vlastními 

zdroji, tím je konkurenční společnost věrohodnější pro věřitele než společnost Tesco 

Stores ČR a.s. 

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel informuje, do jaké míry je majetek financován z vlastních zdrojů. Jedná 

se o doplněk koeficientu celkové zadluženosti. Součet koeficientu samofinancování a 

celkové zadluženosti by měl dosahovat hodnoty 100 %. Tento koeficient má ve 

sledovaném období klesající charakter. Obdobně jako u celkové zadluženosti společnost 

nedosahuje uspokojivých hodnot, měla by se snažit zvýšit podíl vlastních zdrojů a snížit 

financování cizími zdroji. Oproti tomu konkurenční společnost Kaufland Česká republika 

v.o.s. vykazuje uspokojující výsledky a splňuje doporučenou hodnotu financování.  

Graf 8: Poměr zadluženosti – Tesco Stores ČR a.s. (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

 

 

 

 

56% 61% 64% 65% 73%

44% 39% 36% 34% 25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2011 2012 2013 2014 2015

Poměr zadluženosti - Tesco Stores ČR a.s.

Celková zadluženost Koeficient samofinancování



60 

 

 

Graf 9: Poměr zadluženosti – Kaufland Česká republika v.o.s. (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel zobrazuje, kolikrát zisk převyšuje nákladové úroky. Čím vyšší je tento 

ukazatel, tím je to pro společnost lepší, neboť je pokryto placení úroků. Nákladové úroky 

u finančně fungujících společností jsou kryty ziskem 3–6krát. V tab. 19 můžeme vidět, 

že v roce 2011 hodnota společnosti Tesco Stores ČR a.s. dosahuje doporučené hodnoty, 

avšak v následujících letech má tento ukazatel klesající trend. V roce 2013 už dosahuje 

záporných hodnot, což znamená, že společnost není schopna splácet své nákladové úroky. 

Důvodem je záporný provozní zisk a zvýšení nákladových úroků. Konkurenční 

společnost Kaufland Česká republika v.o.s. ve sledovaném období dosahuje hodnot 

vysoce nad doporučenými hodnotami.  

Doba splácení dluhu 

Ukazatel vystihuje informaci, po kolika letech by byl schopen splatit své dluhy. Pokud 

provedeme porovnání s konkurenční společností Kaufland Česká republika v.o.s., tak 

můžeme vidět, že u obou společností má tento ukazatel pohyblivý charakter, ale v roce 

2015 se tyto hodnoty srovnaly na dobu splacení dluhu 12 let, což je určitě příznivá 

hodnota pro schopnost splacení svého dluhu. 
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3.6 Analýza soustav ukazatelů 

Tato analýza se řadí mezi složitější rozborové metody. Analýza soustav ukazatelů hodnotí 

finanční situaci celkově. Doteď vyhodnocování finanční situace probíhalo pomocí 

různých ukazatelů, ale nevýhoda byla v tom, že tyto ukazatele hodnotí a charakterizují 

jen pouze určitou část, proto je třeba využít analýzu soustav ukazatelů, neboť hodnotí 

celkovou finanční situaci komplexně. V této části práce budou hodnoceny dva bankrotní 

modely – Altmanův index Z-skóre, IN05 a jeden bonitní model – Index bonity. 

3.6.1 Altmanův index 

Altmanův index řadíme mezi bankrotní modely. Tento index predikuje bankrot 

společnosti na základě koeficientu, který se počítá pomocí pěti ukazatelů. Je obecně 

známe, že nejvyšší spolehlivost má v časovém horizontu 2 let, v delším období tato 

spolehlivost klesá. Výsledné hodnoty obou analyzovaných společností jsou zobrazeny 

v tab. 20 a 21. 

Tab. 20: Altmanův index – Tesco Stores ČR a.s. (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Tab. 21: Altmanův index – Kaufland Česká republika v.o.s. (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

V následující tab. 22 jsou znázorněny kriteriální hodnoty pro Altmanův index, dle kterého 

bude provedeno hodnocení obou analyzovaných společností. 

Tesco Stores ČR a.s. 2011 2012 2013 2014 2015
x1 -0,248 -0,224 -0,141 -0,326 -0,479
x2 0,020 0,018 0,023 0,059 0,000
x3 0,010 0,008 -0,036 -0,151 -0,136
x4 0,784 0,631 0,566 0,533 0,348
x5 1,293 1,228 1,209 1,291 1,484

Altmanův index 1,489 1,371 1,250 0,860 0,861

Kaufland Česká republika v.o.s. 2011 2012 2013 2014 2015
x1 0,023 0,022 0,021 0,019 0,018
x2 0 0 0 0 0
x3 0,088 0,091 0,062 0,058 0,074
x4 0,486 0,519 0,678 0,744 0,686
x5 1,825 1,873 1,919 1,873 1,917

Altmanův index 2,314 2,386 2,408 2,376 2,443
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Tab. 22: Hranice hodnot pro Altmanův index (Vlastní zpracování dle Růčková, 2010, s. 129) 

Hranice hodnot Výsledek 

IN05 < 0,9 společnost spěje k bankrotu 

0,9 < IN05 < 1,6 pásmo zvané „šedá zóna“ 

IN05 > 1,6 společnost tvoří hodnotu  

 

Z výsledků Altmanova indexu společnosti Tesco Stores ČR a.s., které můžeme vidět 

v tab. 20, lze dojít k závěru, že od roku 2011 až do roku 2013 se společnost pohybovala 

v pásmu šedé zóny, ale hodnoty měly klesající charakter. V roce 2014 a 2015 už hodnoty 

klesly pod hranici šedé zóny, takže můžeme říct, že společnost Tesco Stores ČR a.s. spěje 

od roku 2014 k bankrotu či má špatný vývoj s nejasnou budoucností. Pokud se podíváme 

na tab. 21, kde jsou znázorněny výsledky konkurenční společnosti Kaufland Česká 

republika v.o.s., tak můžeme vidět, že tato společnost je v celém sledovaném období 

v zóně, která tvoří hodnotu. Tyto hodnoty mají v celém období mírně kolísavý charakter. 

Proto je zřejmé, že tahle konkurenční společnost má velmi stabilní pozici na trhu oproti 

Tesco Stores ČR a.s. Všechny indexy Altmanova modelu jsou graficky vyobrazeny pro 

lepší viditelnost jednotlivých výsledků v každém sledovaném roce v následujícím grafu 

10, tj. od roku 2011 do roku 2015 pro obě analyzované společnosti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 10: Altmanův index obou analyzovaných společností (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
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3.6.2 Index IN05 

Index IN05 tvoří kombinaci bonitního a bankrotního modelu. Tento model se řadí mezi 

nejpřesnější modely, kde pomocí jediného čísla se zhodnotí finanční zdraví společnosti a 

zda nedojde v blízké době ke zkrachování. Index IN05 je obou analyzovaných společností 

vypočítán v tab. 23 a v tab. 24. Tento model je tvořen pěti ukazateli, které jsou označeny 

A až E.   

Tab. 23: Index IN05 – Tesco Stores ČR a.s. (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Tab. 24: Index IN05 – Kaufland Česká republika v.o.s. (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

V následující tab. 25 jsou znázorněny kriteriální hodnoty pro tento ukazatel, dle kterého 

bude index IN05 vyhodnocen. 

Tab. 25: Kriteriální hodnoty pro index IN05 (Vlastní zpracování dle Scholleová, 2012, s. 190) 

Hranice hodnot Výsledek 

IN05 < 0,9 společnost spěje k bankrotu 

0,9 < IN05 < 1,6 pásmo zvané „šedá zóna“ 

IN05 > 1,6 společnost tvoří hodnotu  

 

Tesco stores ČR a.s. 2011 2012 2013 2014 2015
A 1,790 1,636 1,574 1,549 1,365
B 3,462 2,614 -2,475 -17,012 -12,362
C 0,021 0,017 -0,022 -0,135 -0,121
D 1,315 1,257 1,219 1,307 1,498
E 0,395 0,480 0,595 0,392 0,317

Index IN05 0,767 0,694 0,328 -0,704 -0,454

Kaufland Česká republika v.o.s. 2011 2012 2013 2014 2015
A 1,488 1,587 1,682 1,748 1,690
B 13,995 11,970 11,261 13,820 14,981
C 0,111 0,099 0,079 0,070 0,084
D 1,840 1,624 1,930 1,884 1,928
E 1,178 1,046 1,234 1,561 1,523

Index IN05 1,688 1,515 1,499 1,594 1,695



64 

 

Při srovnání výsledných hodnot Tesco Stores ČR a.s. s kriteriální hodnotou, lze dojít 

k závěru, že ani v jednom roce společnost nedosahovala příznivých hodnot. Celé 

sledované období se hodnoty pohybovaly pod kritickou hodnotou 0,9, což je důvodem 

k tomu, že společnost spěje k bankrotu. Nepříznivé je i to, že v roce 2014 a 2015 hodnoty 

dosahují až záporných hodnot. Důvodem záporných hodnot je záporný výsledek 

hospodaření v těchto dvou letech. V roce 2015 můžeme vidět mírné zvýšení této hodnoty 

a do budoucna předpokládáme, že se tato hodnota bude zvyšovat a dosahovat opět 

kladných hodnot. V tab. 24 můžeme vidět výsledky analyzované konkurenční společnosti 

Kaufland Česká republika v.o.s. Dle výsledků společnost vykazuje skoro stagnující 

výsledky. Tyto výsledky se pohybují na hranici šedé zóny a hranicí, kdy společnost tvoří 

hodnotu. Závěrem je opět nutno říci, že konkurenční společnost je ve velmi dobré finanční 

situaci oproti Tesco Stores ČR a.s. 

Graf 11: Index IN05 obou analyzovaných společností (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

3.6.3 Index bonity  

Index bonity slouží pro určení finanční zdraví společnosti. Tento model poměřuje, zda je 

společnost v dobrém či špatném stavu. V následující tab. 26 a v tab. 27 jsou zobrazeny 

výsledky obou analyzovaných společností, dle kterých bude vytvořeno hodnocení jejich 

finančního zdraví.  
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Tab. 26: Index bonity – Tesco Stores ČR a.s. (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Tab. 27: Index bonity – Kaufland Česká republika v.o.s. (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

V následujícím obr. 3 jsou znázorněny kriteriální hodnoty pro tento ukazatel, dle kterého 

bude index bonity vyhodnocen. 

 
Obr. 3: Hodnocení indexu bonity (Zdroj: Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 245) 

Výsledky index bonity pro společnost Tesco Stores ČR a.s. jsou zobrazené v tab. 26. Při 

porovnání výsledků s kriteriálními hodnotami, lze zhodnotit, že finanční situace 

společnosti je dobrá pouze v roce 2011 a 2012, jelikož od následujícího roku lze vidět 

rapidní pokles této hodnoty. Od roku 2013 dosahuje index bonity záporných hodnot. 

Nejhorší hodnota je v roce 2014, kdy je společnost v extrémně špatné finanční situaci. 

V roce 2015 je vidět mírný růst hodnoty, ale stále je tato hodnota záporná, což není vůbec 

dobré pro společnost. Tento model pouze potvrzuje hodnocení minulých modelů 

ukazatelů soustav, že společnost je ve velmi špatné finanční situaci. Konkurenční 

společnost Kaufland Česká republika v.o.s. má celé sledované období rostoucí trend. 

Všechny hodnoty tohoto období vykazují velmi dobrou finanční situaci společnosti a 

rostoucí trend jen potvrzuje, že je společnost stále lepší a vhodná pro budoucí i současné 

Tesco stores ČR a.s. 2011 2012 2013 2014 2015
x1 -0,020 0,049 0,003 0,161 0,078
x2 1,790 1,636 1,574 1,549 1,365
x3 0,010 0,008 -0,036 -0,151 -0,136
x4 0,137 0,108 -0,431 -1,960 -1,499
x5 1,377 1,399 1,174 1,369 1,187
x6 0,070 0,077 0,084 0,077 0,091

Index Bonity 1,314 1,253 -2,027 -10,521 -8,267

Kaufland Česká republika v.o.s. 2011 2012 2013 2014 2015
x1 0,015 0,047 0,153 0,089 0,085
x2 1,488 1,587 1,682 1,748 1,690
x3 0,088 0,091 0,062 0,058 0,074
x4 0,044 0,112 0,347 0,207 0,190
x5 0,589 0,546 0,506 0,541 0,471
x6 0,234 0,266 0,261 0,248 0,265

Index Bonity 1,436 1,858 2,897 2,075 2,121
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investory. Všechny hodnoty indexu bonity jsou graficky vyobrazeny pro lepší viditelnost 

jednotlivých výsledků v každém sledovaném roce v následujícím grafu 12, tj. od roku 

2011 do roku 2015 pro obě analyzované společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 12: Index bonity obou sledovaných společností (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

3.7 Zhodnocení finanční situace společnosti 

Na základě výpočtů finanční analýzy provedené pro roky 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015, 

lze komplexně vyhodnotit finanční situaci společnosti a pomocí těchto vyhodnocení lze 

upozornit na možná rizika, které mohou v následujících letech nastat a navrhnout 

opatření, které povedou ke zlepšení situace společnosti. Ve sledovaném období byly 

odkryty nedostatky, které negativně ovlivňují činnost společnosti.  

Horizontální a vertikální analýza 

První část analýzy současného stavu společnosti byla věnována horizontální a vertikální 

analýze. Z výsledků lze dojít k závěru, že rok 2011 byl úspěšný ve všech položkách. 

Celková aktiva v tomto roce vzrostla o 13 %, bohužel od následujícího roku 2012 lze 

vypozorovat postupný pokles celkových aktiv. Jestliže se podíváme na meziroční změny 

roku 2011 a 2012, tak můžeme hodnotit tyto změny kladně, všechny položky aktiv mají 

rostoucí trend, a to zejména položka oběžná aktiva, kde tato meziroční změna byla 44 %. 

Důvodem takového zvýšení oběžných aktiv bylo rapidní zvýšení krátkodobých 

pohledávek, které vzrostly o 176 % oproti roku minulému. Zvýšení krátkodobých 

pohledávek bylo způsobeno, že společnost Tesco Stores ČR a.s. poskytla finance svým 
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přidruženým společnostem. Od roku 2012 nastal mírný pokles položek. Od roku 2012 

společnost postupně snižovala podíl zásob na celkových aktivech, mezi rokem 2012 a 

2013 byl pokles o 9 % a další roky o další %, což je možno chápat za dobré, neboť velký 

podíl zásob vytváří zbytečné vedlejší náklady. Mezi rokem 2014 a 2015 došlo ke snížení 

dlouhodobého majetku o 14 %, což bylo zapříčiněno poklesem dlouhodobého hmotného 

majetku, který poklesl o 15 %. Důvodem snížení byl prodej budov. Pokud se podíváme 

na analýzu pasiv, tak mezi rokem 2012 a 2013 nabírala pasiva klesající trend. Největší 

změny můžeme zaznamenat u poklesu vlastního kapitálu. Tento rapidní pokles byl 

způsobem výsledkem hospodaření za běžné období a dále ztráta minulých let, kde 

hodnota dosahovala záporného výsledku. Mezi rokem 2014 a 2015 byl tento pokles 

nejvyšší, a to o 35 %. Největší změny jsou také vidět u položky bankovní úvěry a 

výpomoci, kdy si společnost mezi rokem 2012 a 2013 vzala úvěr, a tak položka vzrostla 

o 3 836 %, avšak v následujícím roce tento úvěr byl splacen, a tak položka zaznamenala 

100% pokles. Za zmínku také stojí položka závazky z obchodních vztahů. Od roku 2012 

můžeme vidět postupný pokles téhle položky. Důvodem snížení bylo, že se společnost 

alespoň mírně snažila splácet své závazky. Horizontální a vertikální analýzu je možno 

celkově hodnotit negativně. Velké negativní změny nastaly mezi rokem 2012 a 2013, kdy 

nastaly určité problémy, které negativně ovlivnily chod společnosti. 

Rozdílové ukazatele 

Po celé sledované období vykazoval čistý pracovní kapitál záporných hodnot. Od roku 

2011 můžeme vidět mírné kolísání hodnot, jenomže od roku 2014 tento ukazatel vykazuje 

vysoce záporné hodnoty. V roce 2015 tato hodnota dosahovala – 13 522 mil. Kč, což bylo 

zapříčiněno růstem krátkodobých závazků a snižováním oběžných aktiv. Z tohoto 

výsledku lze soudit, že společnost nemá žádné volné prostředky na pokrytí krátkodobých 

závazků a není schopen však splácet své závazky. Z analýzy čistého peněžního majetku 

můžeme vyhodnotit, že ani tento ukazatel nemůžeme hodnotit pozitivně. Celé sledované 

období tento ukazatel vykazuje velmi vysoké záporné hodnoty. Nejhorší hodnota byla 

v roce 2015 a to – 16 563 mil. Kč. Což vede k závěru, že ani v téhle situaci si společnost 

nevede dobře.  
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Poměrové ukazatele 

Všechny analyzované rentability mají v celém sledovaném období klesající trend. 

Klesající trend není dobrý pro potencionální investory, tak pro vlastníky. Od roku 2013 

se všechny hodnoty rentability dostávají do záporných hodnot a v následujících letech se 

tyto hodnoty nadále nepříznivě vyvíjí a klesají až do velkých záporných hodnot. Rok 2015 

se pro investory stal poněkud nevýdělečným, nicméně je důležité udělat rozbor pro další 

rok a zvážit, zda se špatný výsledek bude vylepšovat nebo naopak zhoršovat.  

Co se týče analýzy likvidity, tak ani tato část nemůže být hodnocena kladně. Ani v jednom 

roce nedosahuje společnost doporučených hodnot, a tak není schopna pokrýt své závazky 

z krátkodobého finančního majetku ani není ani schopna pokrýt své krátkodobé závazky, 

když by přeměnila oběžná aktiva na hotovost. 

Po provedení analýzy ukazatelů aktivity bylo zjištěno, že společnost dobře nakládá se 

zásobami, majetkem i aktivy. Jediné negativní výsledky vykazoval ukazatel doby 

splatnosti závazků. Co se týče doby splatnosti závazků, tak doba splatnosti se od roku 

2011 do roku 2013 snižovala, ale opětovně v roce 2015 nabrala vysoký nárůst. V roce 

2015 vykazuje společnost nejhorší hodnotu, a to 170 dní, což je rapidně vysoké číslo. 

Taková hodnota může být důvodem ztráty dodavatelů, protože dodavatelů musí čekat 

v průměru půl roku na splacení. 

Z analýzy zadluženosti je možno vypozorovat, že společnost je z velké části financována 

cizím kapitálem. Ukazatel zadluženosti měl v celém sledovaném období rostoucí trend. 

V roce 2011 byla společnost financována cizím kapitálem z 56 %, avšak v následujících 

letech se společnost potýkala s finančními problémy, tak byla nucena zvýšit cizí kapitál 

až na 73 %, což už není pozitivní výsledek, tudíž by měla usilovat o snížení zadluženosti 

minimálně o 10-15 %. Avšak pokud je rozebereme účty důkladně, tak bylo zjištěno, že 

73% zadluženost je z velké části tvořena krátkodobými zápůjčka od přidružených 

společností, což v konečné fázi lze změnit na vlastní kapitál, tak by nakonec celková 

zadluženost společnosti vycházela pouze na 26 %. 

Analýza soustav ukazatelů 

Poslední část výpočtů byla věnována analýze soustav ukazatelů. Výhodou těchto 

ukazatelů je komplexní posouzení finanční situace, neboť z jednoho výpočtu můžeme 

zjistit, zda je společnost v dobrém či špatném finančním stavu. K tomuto hodnocení byl 
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použit Index IN05 a Altmanův index. Tyto ukazatelé slouží k hodnocení, zda dojde 

v blízké době k bankrotu či nikoliv a dále Index bonity, který posuzuje, jestliže je 

společnost v dobré či špatné situaci. Výsledky dosažené analýzou Indexu IN05, lze 

vyhodnotit, že společnost Tesco Stores ČR a.s. je ve velmi neuspokojivém stavu, jelikož 

v celém sledovém období se hodnoty tohoto indexu pohybují pod kritickou hodnotou 1,6, 

což značí zřetelné problémy. V roce 2014 a 2015 se index pohybuje až v záporných 

hodnotách, což je způsobeno záporným výsledkem hospodaření. Dále byla provedena 

analýza Altmanova indexu. Dle výsledků, ani zde není možné říct, že je společnost 

v dobré finanční situaci. Tento index potvrdil vyhodnocení Indexu IN05, že společnost 

spěje k bankrotu. Výsledky získané výpočtem Indexu bonity, lze zhodnotit, že 

společnost v roce 2011 a 2012 byla stále ještě v dobré finanční situaci, ale s rokem 2013 

přišel rapidní pokles a Index bonity od tohoto roku dosahuje záporných hodnot. Nejhorší 

rok byl pro společnost rok 2014, kdy hodnota poukazovala na extrémně špatnou finanční 

situaci společnosti. 

Společnost byla v prvních dvou letech sledovaného období celkově v dobrém stavu, ale 

od roku 2013 se stav rychle zhoršuje nejen v oblasti rentability, ale také u oblasti likvidity 

a zadluženosti. Výsledky hospodaření posledních třech období jsou také nepřijatelné. 

Důvodem jsou vysoké vynaložené náklady a cenová konkurence, která snižuje tržby. 

Společnost Tesco Stores ČR představuje jeden z největších maloobchodních řetězců 

v České republice, a navíc je jedním z nejstarších a nejstabilnějších. Dle mého názoru by 

společnost měla v následujících letech usilovat o zlepšení výsledku hospodaření a tím 

pádem by nastal i pozitivní dopad v jiných oblastech. 

. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ 

Účelem kapitoly je popsat zlepšení finanční výkonnosti společnosti Tesco Stores ČR a.s. 

Tato kapitola navazuje na finanční analýzu společnosti, kdy závěry poukázaly na finanční 

nestabilitu, která je doprovázena vysokými náklady, nízkými tržbami a klesajícím 

provozním výsledkem hospodaření. Předmětem následující prognózy pro období 2016-

2019 bude, že společnost začne tvořit hodnotu a bude na trhu stabilizována. Pozornost je 

zaměřena pouze na finanční ukazatele. 

Finanční výkonnost společnosti je ovlivňována různými vlivy, vybrány byly pouze: 

▪ čistý pracovní kapitál, 

▪ výkony,  

▪ získání zákazníka, tj. strategie společnosti zaměřená na zákazníky v kontextu tržeb, 

obratovosti aktiv a snížení nákladů kapitálu (Pavelková a Knápková, 2012). 

4.1 Čistý pracovní kapitál 

Řízení položek čistého pracovního kapitálu (ČPK) má přímý vliv na finanční zdroje a 

rentabilitu společnosti Tesco Stores ČR a.s. Dle analýzy období 2011-2015 ČPK dosahuje 

záporných hodnot. 

Zlepšení řízení ČPK představuje zvýšení efektivnosti: 

▪ a přeměnu zásob a pohledávek na peněžní prostředky, 

▪ u závazků oddálení vydání peněžní prostředků. 

Výsledkem je vyšší úroveň hotovosti, která bude k dispozici a představuje významný 

potenciál tvorby hodnoty společnosti.  

 

Současný stav, účetní hodnoty jsou vztaženy k roku 2015 (Pavelková a Knápková, 

2012):  

▪ pohledávky: doba obratu pohledávek je 10,5 dne (obrat pohledávek je 3x za měsíc – 

36x ročně), pohledávky = tržby / 36 = 41 899 / 36 = 1 164 mil. Kč 

▪ závazky: doba obratu závazků je 170 dnů (obrat závazků je 1x za 6 měsíců – 2x ročně), 

závazky = náklady / 2 = 29 551 / 2 = 14 776 mil. Kč 
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▪ zásoby: doba obratu zásob je 26-30 dnů (obrat zásob je 1x měsíčně – 12x ročně), 

zásoby = náklady / 12 = 29 551 / 12 = 2 463 mil. Kč 

ČPK: 1 164 + 14 776 + 2 463 = 18 403 mil. Kč 

 

Možnosti dosažení úspor jsou pro budoucí období je následující:  

Za předpokladu, že v dalším období tržby společnosti porostou, meziročně o 5 %, a 

náklady se budou zvyšovat meziročně jen o 1,32 %, je předpověď upravena následovně: 

▪ pohledávky: doba obratu pohledávek se sníží na 7 dnů (obrat pohledávek bude 4x za 

měsíc – 48x ročně), predikce tržeb na rok 2016 je 42 242 tis. Kč. 

Pohledávky = tržby / 48 = 42 242 / 48 = 880 mil. Kč.  

Budoucí doba obratu pohledávek je očekávaná v délce 7 dnů. Společnost prodává zboží 

především zákazníkům, kteří platí platební kartou, čas inkasa platby je závislý na připsání 

platby od bankovního ústavu. Společnost není schopna inkaso plateb přímo ovlivňovat. 

Zlepšení situace může ovlivňovat nabídkou vlastních platebních karet v kontextu benefitů 

za používání karty apod. Společnost tak nebude muset řešit situaci delšího časového 

období inkasa plateb.  

▪ zásoby: doba obratu zásob je predikována na 25 dnů (necelý 1 měsíc – 12x ročně), 

predikce nákladů na rok 2016 je 29 900 tis. Kč. Položku nákladů nelze více zvyšovat. Je 

vhodné náklady redukovat, např. pomocí automatizace a efektivnosti obchodní činnosti.   

Závazky = náklady / 12 = 29 900 / 12 = 2 492 mil. Kč  

▪ závazky: doba obratu závazků se sníží na 115 dnů, i když je to stále více než je obvyklé 

a v porovnání s Kauflandem je to 2x déle. Délka 115 dnů je optimální a pro Tesco Stores 

ČR a.s. realizovatelná. Doba obratu závazků bude 115 dnů (necelé čtyři měsíce – 3x 

ročně), predikce nákladů na rok 2016 je 29 900 tis. Kč (zvýšení o 1,32 %). 

Závazky = náklady / 3 = 29 900 / 3 = 9 967 mil. Kč 

ČPK: 880 + 2 492 + 9 967 = 13 339 mil. Kč 

 

Celkem snížení ČPK: 18 403 - 13 339 = 5 064 000 Kč 

Výsledkem realizace je úspora nákladových úroků: (0,1 * 5 064 000) = 506 400 Kč. 

Úroková sazba kontokorentního úvěru je 10 % p.a. 

Predikovaným návrhem pro společnost je úspora nákladových úroků ve výši 506 400 Kč. 

Odhad poklesu ČPK z pohledu finančního manažera se potvrzuje, že společnost má 

http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/financovani/banky-a-jejich-sluzby/n:17789
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dostatečný podíl volného kapitálu pro zajištění hospodaření společnosti, i když jsou 

oběžná aktiva z větší části financována z dlouhodobých zdrojů. Potvrzuje se, že 

společnost Tesco Stores ČR a.s. má převis dlouhodobých zdrojů nad stálými aktivy. 

Zvýšením efektivnosti řízení ČPK představuje vyšší úroveň hotovosti, kterou by měla 

společnost k dispozici, a se kterou může hospodařit. Předpokladem je zvýšení obratovosti 

a zvýšení tržeb při dané výši oběžných aktiv, což potvrzuje i předpověď budoucího 

období. Přeměnou dlouhodobých zdrojů za krátkodobá by mělo vliv na zvýšení hodnoty 

společnosti pro akcionáře.  

4.2 Výkony  

ČPK se zvětšuje úměrně k růstu výkonů. Výkony lze zkoumat v souvislosti s rentabilitou 

společnosti, jako součásti ukazatele přidané hodnoty. 

 

Přidaná hodnota = obchodní marže + výkony – výkonová spotřeba 

 Vývoj přidané hodnoty je vidět v následující tab. 28. 
 
Tab. 28: Předpověď vývoje přidané hodnoty společnosti (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

Tab. 28 ukazuje predikci růstu výkonů, meziroční růst je 5 %. Obchodní marže má 

rostoucí trend a je vyjádřením rozdílů mezi tržbami za prodej zboží a náklady 

vynaloženými na prodané zboží. Příčinou růstu je predikce rostoucích tržeb o 5 % a mírný 

trend růstu nákladů. Výkonová spotřeba roste stejným tempem jako náklady, tj. 

meziročně o 1,32 %. Růst přidané hodnoty je ovlivněn:  

▪ zvýšením kvality produktů při stejných nákladech (mírný nárůst nákladů, který je 

zanedbatelný), 

▪ zvýšením stavu zásob vlastních výrobků, 

▪ zvýšením objemu výkonů, 

▪ snížením cen spotřeby zdrojů. 

2016 2017 2018 2019
Výkony mil. Kč 2 691 2 826 2 967 3 115
Obchodní marže mil. Kč 11 337 13 004 14 770 16 639
Výkonová spotřeba   mil. Kč 6 011 6 091 6 171 6 253
Přidaná hodnota mil. Kč 8 016 9 739 11 566 13 501

Položka Jednotky Predikce účetního období 
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Přidaná hodnota v sobě skrývá nástroj finančního manažera pro řízení konkrétních 

činností společnosti a zvýšení výsledků hospodaření za předpokladu: 

▪ vyššího nárůstů výkonů než výkonové spotřeby, 

▪ poklesu osobních nákladů, 

▪ zvýšení podílů krátkodobých neúročených zdrojů financování při dostatečné likviditě. 

4.3 Získání zákazníka 

Předmětem je získávání zákazníků, všech typů. Základní strategie a vlivy ve vztahu na 

finanční výkonnost ukazuje tab. 29.  

Tab. 29: Strategické oblasti (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

Jak ukazuje tab. 29, klíčovým faktorem je růst tržeb a dílčích vazeb (prodej, logistika 

apod.) ovlivňující jeho růst. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) rostou 

tržby v potravinářství meziročně o 2,1 % (ČSÚ, 2017). Na základě analýzy tržeb 

společnosti Tesco Stores ČR a.s. je predikován rostoucí meziroční trend tržeb ve výši 

5 % (tab. 30). Přímý vliv na tržby mají především strategické oblasti z tab. 29.  

Strategie Vliv na finanční výkonnost Intenzita síly

Vyšší objem prodeje růst tržeb velká
Vyšší kvalita výrobků růst tržeb střední
Nižší cena produktů pokles tržeb mírná

Efektivnost prodeje obrátkovost aktiv, nižší náklady kapitálu, 
vyšší prodej, logistika

střední



74 

 

Tab. 30: Vývoj tržeb společnosti Tesco Stores ČR a.s. (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Tab. 31 zobrazuje analýzu strategických oblastí z tab. 29. Pro analýzu jsou uvažovány 

přímé a nepřímé faktory, které povedou ke zhodnocení situace. Vstupní data byla získána 

prostřednictvím dotazníku, přičemž bylo osloveno 25 respondentů. Výsledné hodnoty 

byly vyhodnoceny pomocí principu váženého průměru.  

Souhrnné výsledky zobrazuje následující tab. 31. Z hodnocení vyplývá, že společnost 

Tesco Stores ČR a.s. je významným konkurentem na trhu a zlepšením řízení společnosti 

včetně výkonnosti, by společnost mohla zaujmout vyšší tržní podíl na trhu včetně 

pozitivních ukazatelů hospodaření. Díky dotazníku je vidět, kde má společnost Tesco 

Stores ČR nedostatky a měla by se snažit tyto nedostatky odstranit. Tímto krokem by 

získala více nových zákazníků. Více zákazníků by způsobilo růst tržeb, který byl stanoven 

na predikovaný růst 5 %. Největším nedostatkem se jeví cenová úroveň zboží a inovace 

ve společnosti.  

2011 2012 2013 2014 2015
Tržby za prodeje zboží 40 019 42 770 41 130 39 010 39 273
Tempo růstu tržeb 6,9 -3,8 -5,2 0,7
Průměrné tempo růstu tržeb

2016 2017 2018 2019

mil. Kč 41 237 43 298 45 463 47 737

% 5 5 5
%

Tržby za prodeje zboží

Tempo růstu tržeb 
Průměrné tempo růstu tržeb 5

Jednotky

Jednotky

mil. Kč
%
% -0,4

Položka Predikce účetního období 

Položka Skutečnost v účetním období 
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Tab. 31: Analýza strategických oblastí (Vlastní zpracování) 

4.4 Souhrnné hodnocení  

Výsledkem návrhů na zlepšení finanční výkonnosti společnosti dle analýz výše, je 

predikce vývoje společnosti budoucího období 2016-2019, tab. 32. 

Predikce pro období 2016-2019, dle odhadu autora: 

▪ tržby meziročně porostou o 5 %, 

▪ náklady meziročně porostou o 1,32 % (snaha již dále nezvyšovat a udržet je na stejné 

výši), 

▪ výkonová spotřeba meziročně poroste o 1,32 %, důvodem je růst cen některých 

produktů, 

▪ provozní výnosy meziroční růst o 1,5 %, 

▪ nákladové položky (kromě odpisů) meziroční růst o 1,5 %, 

▪ odpisy představují 0,5 % roční pokles, 

▪ nákladové úroky meziroční růst o 10 %, 

▪ daňová sazba zůstane stejná. 

Průměr
0 1 2 3 4 5 6

Cenová úroveň 2 x 1 2
Nabídka sortimentu 3 x 5 15
Kvalita sortimentu 3 x 5 15
Efektivnost prodeje 2 x 4 8
Kvalita managementu 3 x 2 6
Zaměstnanci 2 x 3 6
Inovace 1 x 1 1

16 53

80

Dosažený počet bodů 53
66%

Přímé 
faktory

Nepřímé 
faktory

Celkem

Maximální počet bodů

Hodnocení

Kritérium Položka Váha
Bodové hodnocení kritéria Body 

x 
váha

Negativní Pozitivní Body
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Tab. 32: Predikce zkráceného účetního výkazu zisku a ztráty (Vlastní zpracování) 

 

Tab. 32 ukazuje upravený výsledek hospodaření na základě známých údajů z účetních 

výkazů z minulosti. Z této tabulky vyplývá, že výkonová spotřeba roste v průměru o více 

než 1,32 %, což je rychleji než inflace 0,7 % České republiky (ČSÚ, 2016) a méně než 

tržby společnosti (meziroční růst 5 %). Příčinou je, že společnost v minulosti vyčerpala 

z větší části své úspory a ani v budoucnosti nelze očekávat zlepšení výkonové spotřeby. 

I přes plánovaný růst odbytu a možnost realizace úspor, bude mít významný vliv na 

položku i rozšíření nabídky produktů. 

Osobní náklady společnosti budou mít pomalý růst. Sníží se počet zaměstnanců a na 

stávající zaměstnance bude management společnosti klást větší důraz včetně jejich péče 

(kvalifikace, vzdělání apod.). 

Položka - hlavní činnost - náklady a 
výnosy spojené s provozním majetkem

Jednotky 2016 2017 2018 2019

Tržby z prodeje za prodej zboží, vlastních 
výrobků a služeb

mil. Kč 41 237 43 298 45 463 47 737

Náklady vynaložené na prodané zboží mil. Kč 29 900 30 294 30 693 31 098
Výkonová spotřeba   mil. Kč 6 011 6 091 6 171 6 253
Osobní náklady mil. Kč 4 548 4 616 4 686 4 756
Ostatní provozní náklady mil. Kč 242 245 249 253
Ostatní provozní výnosy mil. Kč 276 280 284 289

Provozní výsledek před odpisy a daněmi mil. Kč 536 2 052 3 664 5 377

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

mil. Kč 2 077 2 066 2 056 2 046

Provozní výsledek po odpisech mil. Kč -1 541 -14 1 608 3 332

Nákladové úroky mil. Kč 304 334 367 404

Ostatní finanční výnosy mil. Kč 26 27 27 28
Ostatní finanční náklady mil. Kč 200 203 728 728
Finanční výsledek mil. Kč -174 -176 -701 -700

Výsledek hospodaření před zdaněním mil. Kč -2 018 -524 540 2 227
Daň z příjmů za běžnou činnost mil. Kč 0 0 103 423
Výsledek hospodaření za účetní období mil. Kč -2 018 -524 438 1 804

Položka - výsledek hospodaření

Položka - finanční činnost

Položka - náklady na cizí kapitál
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Ostatní položky jako daně a poplatky a ostatní provozní náklady a výnosy jsou v kontextu 

analýzy a prognózy vzhledem k nedostatku informací a povahy účetních operací 

komplikované, a tudíž jsou při sestavování dlouhodobého plánu pro účely predikce 

zjednodušeny. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat finanční situaci společnosti Tesco Stores ČR 

a.s. v období 2011−2015, která patří k největším maloobchodním řetězcům na světě. 

Prostřednictvím výsledků dané analýzy bylo navrhnout konkrétní opatření pro zlepšení 

finanční situace na trhu.  

Pro výpočty byly použity účetní výkazy, které mi společnost poskytla v rámci výroční 

zprávy. Cílem společnosti je neustálé zlepšování vnímání svými zákazníky, proto 

společnost musí rychle a pružně reagovat na poptávku zákazníků, aby je neztratila a 

mohla být konkurenceschopná.  

Stěžejními částmi bakalářské práce byla teoretická východiska, analýza současného stavu 

a návrhy řešení.  

V úvodní části byla popsána a vysvětlena teoretická východiska finanční analýzy, která 

byla aplikována v druhé části práce. V této části jsou provedeny výpočty 

a finanční analýza společnosti. Realizovala jsem horizontální a vertikální analýzu, 

stanovila jsem hodnoty rozdílových ukazatelů, vypočítala jsem ukazatele likvidity, 

rentability, zadluženosti a aktivity a dále také Altmanův index a index IN05. Analýza 

současného stavu obsahovala také charakteristiku společnosti Tesco Stores ČR a.s. a její 

předmět podnikání. Z této části byly vyhodnoceny výsledky, v jaké finanční situaci se 

společnost nachází.  

Konečná část obsahovala vlastní návrhy a řešení na eliminaci nejslabších oblastní 

společnosti Tesco Stores ČR a.s., přičemž největší důraz byl kladen na dosažení lepších 

hodnot v ukazateli ČPK a získání zákazníka. Hlavní význam navrhovaných doporučení, 

se především týkal zkvalitnění finanční situace podniku v následujících letech a upevnění 

jeho současné tržní pozice. 
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