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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem finančního plánu vybrané společnosti. V první 

části práce jsou stanovena teoretická východiska finančního plánování. Následuje 

představení společnosti a provedení analýzy současného stavu. Na jejich základě je 

stanoven finanční plán pro roky 2017 – 2019. Následně je provedeno zhodnocení 

finančního plánu. 

Abstract 

This master’s will deal with the draft of the financial plan for the selected company. The 

first part of the thesis sets out the theoretical basis of financial planning. It follows an 

introduction of the company and analysis of its current state. Based on the analysis, a 

financial plan for the years 2017 – 2019 is designed. The financial plan is then evaluated. 

 

Klíčová slova 

Finanční plán, finanční plánování, strategická analýza, finanční analýza, plánované 

finanční výkazy 
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Financial plan, financial planning, strategic analysis, financial analysis, planned financial 

statements 
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ÚVOD  

V současnosti je podnikání všeobecně vnímáno ve dvou rovinách. První z nich je oblast 

tvorby přidané hodnoty společnosti a druhá potom samotná produkce zisku. Hlavním 

předpokladem úspěšné společnosti je tedy produkt či služba, která má své zákazníky. Ti 

chtějí daný produkt či službu spotřebovávat a vydávat za ni své prostředky. V dnešní 

době, kdy je prostředí silně konkurenční, je uspokojování potřeb zákazníků čím dál tím 

víc náročnější. Produkty i služby je potřeba stále zlepšovat a inovovat pro to, aby se 

společnost vůbec udržela na trhu. Díky tlaku okolí je tedy nutné zavádět změny co 

nejrychleji. To zvyšuje nejistotu budoucího vývoje společnosti i rizika s tím spojená. 

Pomocí finančního plánu je možné predikovat budoucí vývoj společnosti na základě 

očekávaných skutečností a tím zhodnotit i jeho dopady pro společnost. Tato predikce 

poskytuje vedení společnosti informace potřebné pro zajištění opatření pro zamezení 

možných negativních dopadů s dostatečným předstihem. Tato predikce nelze považovat 

za zcela přesnou, nicméně i tak je velkou pomocí pro management při stanovování 

budoucího směřování společnosti. 

Dobře sestavený finanční plán je jedním z nejdůležitějších předpokladů k úspěšnému 

budoucímu fungování společnosti. Základním podkladem finančního plánu je dobrá 

znalost okolních vlivů, které společnost ovlivňují, ať už přímo, či nepřímo. Dále pak 

minulý vývoj společnosti, ze kterého se vychází při stanovování její aktuálního stavu. Pro 

zjištění těchto skutečností jsou v diplomové práci zahrnuty strategická a finanční analýza. 

Do připravovaného finančního plánu je nezbytné zahrnout také strategii společnosti a 

další společnost ovlivňující faktory. 

Diplomová práce se sestává ze dvou základních částí. V první části práce jsou vymezeny 

její cíle, použité metody a postupy zpracování. Ve druhé části jsou využity tyto teoretické 

poznatky v praktickém použití a na jejich základě je sestaven finanční plán společnosti. 

Tento finanční plán by měl společnosti pomoci předvídat budoucí vývoj a  umožňovat se 

vhodně na predikované možnosti připravit.  
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1 CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ  

Cílem diplomové práce je sestavní finančního plánu vybrané společnosti. Plán bude 

sestaven ve dvou variantách, pesimistické a optimistické, pro období 2017 - 2019.  

V teoretické části práce bude popsáno finanční plánování, budou definovány zásady a 

principy sestavování finančního plánu a druhy jednotlivých finančních plánů. Dále budou 

následovat metody plánování, které se využívají při sestavování finančních výkazů – 

rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cashflow. Poté bude popsán způsob využití strategické 

a finanční analýzy.  

V praktické části budou pro sestavení finančního plánu využity výše zmiňované metody 

strategické a finanční analýzy. Pro analýzu vnějšího prostředí bude zpracována analýza 

pomocí metody PESTLE a Porterova modelu pěti sil. Vnitřní prostředí pak bude 

analyzováno pomocí metody McKinsley 7S.  

Dále bude sestavena finanční analýza společnosti, pomocí které bude zhodnocen stav 

společnosti v minulosti.  Tyto hodnoty budou sloužit pro predikci budoucího vývoje. 

V rámci finanční analýzy bude zpracována vertikální a horizontální analýza, analýza 

rozdílových a poměrových ukazatelů a soustavy ukazatelů. Tyto analýzy budou 

zakončeny analýzou SWOT, která ukáže silné a slabé stránky společnosti a také 

příležitosti a hrozby, které společnost mohou ovlivňovat. Výsledky analýz budou použity 

pro stanovení základních bodů vývoje společnosti pro následující období.  

Dále bude sestaven finanční plán společnosti pro období 2017 – 2019. V tomto plánu 

bude stanoven předpokládaný budoucí vývoj společnosti. V rámci finančního plánu 

budou sestaveny účetní výkazy v pesimistické a optimistické variantě, které následně 

budou podrobeny finanční analýze. Hodnoty ve výkazech budou vycházet z ukazatelů 

doby obratu, procentního podílu na tržbách a informací poskytnutých přímo od vybrané 

společnosti. 

V rámci práce bude využívána analýza, především pro účely strategické a finanční 

analýzy. Dále pak bude také použita syntéza pro hodnocení výsledků strategické a 

finanční analýzy a odvození závěrů. Pro finanční analýzu bude využita také komparace 

při porovnávání výsledných hodnot s odvětvovými hodnotami a také při meziročním 

srovnávání. Komparace bude využita také pro zhodnocení variant návrhu finančního 
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plánu. V práci také budou použity statistické metody, konkrétně metoda regresní analýzy 

pro predikci tržeb společnosti. V rámci celé práce budou využívány metody měření, 

porovnávání a modelování.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ SPOLEČNOSTI 

Následující část diplomové práce zahrnuje teorii vysvětlující pojem finanční plánování a 

jeho význam v dnešním světě. Dále vysvětluje základy finanční analýzy a její důležitost 

pro finanční plánování. K teorii jsou zahrnuty také způsoby výpočtu a vysvětleno jejich 

správné užití. 

 

2.1  Finanční plánování 

Úkolem finančního plánování je stanovit finanční cíle společnosti a také určit prostředky, 

jak jich dosáhnout. Jeho součástí je rozhodování o způsobu financování, o investování za 

cílem zhodnocení finančních prostředků a také o způsobu peněžního hospodaření (1).  

Informace pro finanční plánování jsou získávány z vnitřních i vnějších zdrojů společnosti. 

Poté, co je vypracována analýza a zpracován plán s definovanými cíli, je nutné zvolit 

optimální cestu k dosažení stanovených cílů (1).  

Finanční plán je jedním z nejdůležitějších plánů společnosti díky tomu, že je 

kvantitativním souhrnem všech aktivit společnosti, které slouží k provozu společnosti a 

jejímu růstu. Ve finančním plánu jsou propojeny všechny dílčí plány společnosti (2). Díky 

finančnímu plánu je možné také předpovídat možné finanční situace, které by mohly 

nastat a tím dochází k včasnému varování před riziky (3). 

V rámci finančního plánování je nutné, aby společnost analyzovala své finanční a 

investiční možnosti, předpověděla budoucí důsledky aktuálních rozhodnutí, aby se 

vyhnula nečekaným situacím v budoucnu a také zvolila možnosti, které posléze zahrne 

do finančního plánu. Důležitou součástí je také konečné vyhodnocení měřených výsledků 

a jejich srovnání s plánem (1). 

Cílem společnosti je obecně zajistit dlouhodobou existenci při co nejlepších 

hospodářských výkonech. Z hlediska výsledků je vrcholný cíl společnosti v maximalizaci 

tržní hodnoty společnosti (3). 
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Pro formulaci zásad způsobů financování činnosti společnosti slouží finanční politika, 

která pomáhá vyhýbat se riskantnímu rozhodování, které by mohlo vést k ohrožení 

finančního zdraví společnosti. Zásady lze formulovat na základě odpovědí na následující 

otázky (3). 

- Jak mohou být použity kapitálové zdroje? 

- Jak lze zajistit dodatečné finanční zdroje? 

- Jaký je vhodný poměr mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji? 

- Jak velké množství majetků má být uloženo ve finančních prostředcích? 

- Jak opatřovat finanční prostředky pro opakované potřeby? 

- Jaká omezení růstu majetku a tržeb závisí na peněžních tocích? (3) 

Na základě finančního plánování je vytvořen finanční plán, který slouží jako 

zjednodušený model budoucího stavu finančního systému společnosti. Finanční plán je 

soubor kritérií, podle kterých se rozhoduje o budoucích činnostech na základě informací 

z přítomnosti (3). 

2.1.1 Principy a zásady finančního plánování 

Aby finanční plánování plnilo svou úlohu ve finančním řízení společnosti, je nutné, aby 

byly dodržovány jisté principy a zásady. Jedním ze základních principů je princip 

preference finančních toků, který klade důraz na to, aby peněžní příjmy byly vyšší než 

celkové peněžní výdaje. V praxi totiž často dochází k tomu, že za rozhodující hledisko 

finančního řízení je považován zisk, výnosy nebo náklady. Tento princip přikazuje 

odlišovat přírůstek zisku od přírůstku peněžních toků. Princip preference finančních toků 

se v praxi používá pro investiční rozhodování a pro řízení likvidity (4). 

Dalším základním principem je princip respektování faktoru času. Tento princip spočívá 

v preferenci dřívějšího příjmu před příjmem pozdějším při stejné hodnotě příjmu. 

Vychází z toho, že společnost může dříve získané peníze využít k další ziskové aktivitě 

(4). 

Princip respektování a minimalizace rizika se zaměřuje na preferenci získání stejného 

množství peněz s menším rizikem před větším rizikem při stejném množství peněz. 
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Hlavním cílem je maximální snížení rizika při požadovaném zisku. A v neposlední řadě 

jde také o princip optimalizace kapitálové struktury. Cílem tohoto principu je zaměření 

se managementu na vhodné složení kapitálu společnosti, které se promítá ve strategických 

finančních cílech. Výsledkem by měla být finanční stabilita, snížení nákladů na kapitál a 

dosažení požadované hodnoty společnosti (4). 

Kromě principů existují také zásady, které by se měli při finančním plánování dodržovat. 

Jednou z nich je zásada dlouhodobosti finančního plánování. To znamená, že dlouhodobý 

plán by měl být nadřazen plánům krátkodobým, tedy že krátkodobé plány by měli být 

tvořeny v rámci dlouhodobého plánu a neměly by se od něj příliš odklánět. Na tuto zásadu 

je úzce navázána zásada hierarchického uspořádání finančních cílů společnosti, která říká, 

že pro každé období by měl být z dlouhodobého cíle vybrán jednotlivý cíl, podle kterého 

se budou plánovat v daném období krátkodobé cíle. Po jeho dosažení se plánování 

přesune k další části dlouhodobého plánu. Je důležité, aby tyto jednotlivé části byly na 

sebe logicky navázány (4). 

Zásada reálné dosažitelnosti finančních cílů společnosti je založena na plánování na 

základě analytické části finančního plánování. Zejména z analýzy okolí společnosti a 

interní analýzy. Význam zásady spočívá v tom, že reálně stanovené a dosažitelné cíle 

mají silný motivační potenciál a zároveň se dosahování stanoveních cílů pozitivně 

projevuje v hodnocení společnosti (4). 

 

2.2  Finanční plán 

Ve finančním plánu jsou obsaženy cíle, pro jejichž realizaci je potřeba období delšího než 

jeden rok. Z tohoto důvodu je třeba sestavit dlouhodobý finanční plán. Součástí 

dlouhodobého plánu je krátkodobý plán sestavený pro první rok období, na které se 

plánuje (3). 

2.2.1 Dlouhodobý finanční plán 

Dlouhodobý finanční plán je plánem sestavovaným na období delší než 1 rok. Plánované 

období se obvykle rovná pěti rokům. Toto období může být stanoveno i na mnohem delší 

dobu z důvodu například investičních záměrů společnosti nebo požadavků banky na 
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předkládané podklady pro získání úvěru. Dlouhodobý plán má hlavní roli při plánování 

budoucí činnosti společnosti (5). 

Při tvorbě plánu je důležité si stanovit, co má být výsledkem plánu. Nejběžněji se jako 

výsledek plánovacího procesu používá stav peněžních prostředků na konci plánovacího 

období. Ale jako výsledek je možné stanovit i získání bankovního úvěru nebo změna 

stavu určitého majetku (5). 

Dlouhodobý finanční plán obsahuje: 

- analýzu finanční situace, 

- plán tržeb, 

- plán peněžních toků, 

- plánovanou rozvahu, 

- investiční rozpočet, 

- rozpočet investičního financování, 

- plán nákladů a výnosů (1). 

2.2.2 Krátkodobý finanční plán 

Krátkodobý finanční plán je sestavován na období dvanácti měsíců. Plán zpřesňuje a 

konkretizuje plánovaná opatření, které mají sloužit k zabezpečení záměrů činnostmi 

v daném roce. Navazuje na skutečnosti v běžném období a jeho příprava lze využít pro 

určení způsobů získání co nejpříznivější základny (3). 

Krátkodobý finanční plán zahrnuje: 

- plánování výkazu zisku a ztráty, 

- plánování peněžních toků, 

- plánování rozvahy (1). 
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2.3  Metody finančního plánování 

Metody finančního plánování se v některých fázích plánování spoléhají na kauzální 

závislosti. Pro vypracování dlouhodobé rozvahy se využívá regresní metoda. 

Z dlouhodobé rozvahy a výsledovky se odvodí plánované cashflow. Hodnoty pro 

odvození vychází z historických dat z rozvahy a výsledovky. Využívá se statistických 

metod, ale může být také použit odborný odhad (6). 

V případě započetí plánování vypracováním cashflow se využívají zároveň dvě kauzální 

metody. Jedna z nich je metoda procentního podílu z tržeb, která vychází z předpokladu 

neměnných podílů závisle proměnných na tržbách. Pro výpočet plánovaného cashflow se 

použije plánovaná rozvaha a výsledovka společnosti. Výsledky této metody slouží hlavně 

pro prvotní orientaci (6). 

Dále pak se používají statistické neboli regresní metody. Tyto metody se zpracovávají 

pomocí regresní funkce na základě minulého vývoje. Závislosti mezi nimi se poté 

zahrnují do budoucích plánů (7). 

Dalšími metodami jsou ekonometrické a simulační. Ekonometrické metody využívají 

skutečně dosažených ekonomických parametrů jako statistické proměnné. Simulační 

metoda je potom založena na vývoji makroekonomického a mikroekonomického 

prostředí. Vyhotovuje se v několika variantách a za nejlepší variantu se považuje ta, která 

se nejvíce přibližuje skutečnosti (7). 

V praxi není určeno žádné univerzální pravidlo pro správný výběr metody. Jednotlivé 

metody se často navzájem kombinují. Výběr metody je tedy velmi individuální a záleží 

na oboru společnosti, na typu výroby a na využívaných technologiích (7). 

2.3.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Plán tržeb by měl vycházet z obchodního plánu zpracovaného na základě marketingové 

studie, jinak nejsou použitá čísla ničím podložena. To by znamenalo zkreslení celkového 

plánu, jelikož se od tržeb odvozuje většina hodnot plánovaných veličin. Je vhodné tržby 

uvádět členěné podle druhu výrobků či služeb z důvodu, že růst objemu prodeje je závislý 

na mnoha faktorech (5). 
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Plán spotřebních nákladů je složen ze spotřeby materiálu, spotřeby energie a nákladů na 

prodané zboží. Zde je nutné náklady rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé náklady se 

odvozují z plánovaných tržeb a z nákladové kalkulace. Hodnoty režijních nákladů se 

získávají z jednotlivých rozpočtů režií. Někdy se také používá zjednodušené plánování 

hodnot, například indexem hodnoty dosaženého v předchozím roce. Plánování nákladů 

na prodané zboží je stanovováno na základě plánovaných tržeb a obchodní marže (5). 

V plánu služeb se jednotlivé položky plánují separovaně, například nájemné, opravy a 

udržování, cestovné, reklama, ostatní služby aj. K jejich určení se používají ekonomické 

plány společnosti (5). 

Mzdové náklady se plánují na základě hodnot z minulého období, z hodnoty 

předpokládaného růstu mezd a z předpokládaného počtu zaměstnanců. Zde je vhodné 

rozdílně postupovat u zaměstnanců, kteří se podílejí na managementu společnosti a 

zaměstnanců, kteří pouze vykonávají základní práce (5). 

Daně a poplatky je možné naplánovat relativně jednoduše vzhledem k tomu, že je znám 

majetek společnosti a daňové sazby, jako například nemovitosti pro určení daně 

z nemovitosti, počet automobilů pro silniční daň apod. (5). 

Odpisy lze snadno naplánovat v případě, že společnost vede odpisový plán. V případě, že 

odpisový plán nemá, je nutné spočítat průměrnou odpisovou sazbu v závislosti na vstupní 

nebo zůstatkové ceně dlouhodobého majetku. U těchto metod hrozí nadhodnocení 

plánovaných odpisů anebo podhodnocení. Je možné použít třetí metodu, která kombinuje 

první dvě metody, ale riziko se tím zcela neeliminuje (5). 

K plánování propočtu daně z přijmu je nutné přizpůsobit strukturu plánovaného výkazu 

zisku a ztráty. Předpokládaná daň se stanoví na základě daňové sazby (5). 

2.3.2 Plánovaná rozvaha 

Plánovaná rozvaha musí obsahovat stav a změnu stavu dlouhodobého majetku a 

pracovního kapitálu. Na straně pasiv struktura financování odpovídá struktuře majetku a 

vlastní zdroje by měly být ve vhodném poměru doplněny zdroji cizími (7). 
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Pro plánování dlouhodobého majetku se údaje získávají z investičního a odpisového 

plánu. Investiční plán poskytuje informace o pořizovaném majetku, ale také o majetku 

zařazeném do užívání a majetku vyřazeném. Zůstatkovou cenu plánovaného období je 

možné spočítat jako součet zůstatkových cen na začátku plánovaného období a cen nově 

pořizovaného majetku snížený o odpisy a zůstatkové ceny vyřazeného majetku. 

Dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný se plánují každý zvlášť (5). 

Oběžná aktiva je nutné plánovat odděleně ve skupinách, konkrétně podle zásob, 

pohledávek krátkodobých a dlouhodobých a krátkodobého finančního majeteku. Pro 

plánované množství zásob se používá výpočet požadované hodnoty doby obratu a 

nákladů. Výjimkou jsou poskytnuté zálohy, které se vážou ke konkrétním položkám. Plán 

dlouhodobých pohledávek se stanovuje podle konkrétních případů. Plán pohledávek 

krátkodobých se ovšem dělí na pohledávky po lhůtě splatnosti a pohledávky před lhůtou 

splatnosti (5). 

Časové rozlišení aktiv je často jen zanedbatelnou položkou, nebo položkou velmi těžko 

plánovatelnou. Stejné je to i v případě plánovaní časového rozlišení pasiv (5). 

Plánovaný vlastní kapitál na konci období je závislý zejména na plánovaném výsledku 

hospodaření, plánovaném způsobu rozdělení výsledku hospodaření a také plánovaným 

množstvím dlouhodobých finančních zdrojů (5). 

Plánování cizích zdrojů je třeba rozdělit do skupin, stejně jako v případě oběžných aktiv, 

složených z plánu rezerv, dlouhodobých a krátkodobých závazků a dlouhodobých a 

krátkodobých bankovních úvěrů. Plán rezerv se stanovuje na základě plánu tvorby a 

plánovaných rezerv ve výkazu zisku a ztráty. Závazky dlouhodobé většinou mají jen 

malou hodnotu a jsou tedy zanedbatelnou položkou. Pro krátkodobé závazky se používá 

obdobný postup výpočtu jako u krátkodobých pohledávek, tedy použití ukazatelů 

obratovosti. Pro bankovní úvěry krátkodobé i dlouhodobé se plán tvoří podle podmínek 

v uzavřených smlouvách (5). 

2.3.3 Plánovaný přehled o peněžních tocích 

Plánovaný přehled o peněžních tocích se připravuje ve zjednodušené podobě, která 

vychází z výsledků plánovaného výkazu zisku a ztráty, plánované rozvahy, propočtu daně 
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a rozdělení výsledku hospodaření. Pro finanční plán je tato zjednodušená verze dostatečná 

(5). 

Plán cash flow vychází z očekávané situace běžného účetního období a plánu tržeb. Za 

celé plánované období se sestavuje metodou procentního podílu na tržbách. Metoda 

předpokládá stabilní poměr tržeb a některých nákladů k aktivům a zisku (8). 

Plán peněžních toků je sestavován metodou nepřímou a zaměřuje se na propojenost 

plánované rozvahy, nákladů, výnosů a tvorby zisku. Plán peněžních toků lze rozdělit na 

provozní cash flow, investiční cash flow a finanční cash flow (2). 

Jako základ pro sestavení přehledu o peněžních tocích slouží peněžní prostředky 

z minulého období, plánovaný zisk nebo ztráta a odpisy plánovaného období. Zbylé 

položky se dopočítají z plánované rozvahy a rozvahy z minulého období (2). 

 

2.4  Strategická analýza 

Pro formulování strategie společnosti je nezbytné nalezení spojitostí mezi společností a 

jejím okolím. Strategie by měla společnost připravit na všechny situace, které by mohly 

pravděpodobně nastat. Strategická analýza má za cíl rozpoznat, analyzovat a zhodnotit 

všechny faktory, které budou ovlivňovat konečný výběr cílů a strategie společnosti. 

Posouzení vztahů a spojitostí mezi faktory je důležité pro posouzení současné strategie. 

Vychází se z trendů a jevů, které se mohou projevit během strategického období. Tyto 

poznatky se pak využijí k predikci míry ovlivňování společnosti jednotlivými faktory (9).  

2.4.1 Analýza vnějšího prostředí společnosti 

Mezi jednu z nejpoužívanějších metod strategické analýzy vnějšího prostředí patří 

metoda PESTLE, která slouží ke zjištění možných příležitostí či hrozeb. Je založena na 

zkoumání vnějších faktorů, u kterých se předpokládá, že ovlivňují společnost a slouží 

jako podklad pro vypracování prognóz. Tyto prognózy mohou významně ovlivnit 

budoucí směřování společnosti (10). 
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Vnější prostředí je podle metody PESTLE tvořeno následujícími faktory (10). 

Politické faktory 

Faktor působení politických vlivů, např. politická stabilita, politický postoj k obchodu, 

externí diplomatické vztahy, politický vliv zájmových skupin (10). 

Ekonomické faktory 

Faktor působení místní, národní i celosvětové ekonomiky, např. hodnocení 

makroekonomické situace, přístup ke kapitálu, daňové podmínky (10). 

Sociální faktory 

Faktor působení změn kulturních a sociálních, např. demografická charakteristika, 

kulturní a sociální aspekty, dostupnost pracovních sil (10). 

Technologické faktory 

Faktor vlivu nových technologií, např. nové vynálezy, výše finanční podpory vlády, 

rychlost aplikace nových technologií do provozu (10). 

Legislativní faktory 

Faktor vlivu legislativy státu i mezinárodní legislativy, např. existence a funkčnost norem, 

chybějící legislativa (10). 

Ekologické faktory 

Faktor místní, národní i mezinárodní problematiky ekologie, např. podnební vlivy, 

globální ekologické hrozby, legislativní omezení související s životním prostředím (10). 

 

Další často v praxi používanou metodou je Porterova analýza pěti konkurenčních sil. 

Myšlenka této metody spočívá v tom, že konkurence v odvětví je tvořena nejen 

stávajícími konkurenty, ale je třeba také zahrnout tzv. pět sil. Jinými slovy je konkurenci 

nutné chápat v širším kontextu, který právě znázorňuje těchto pět sil (11). Atraktivita 

oboru je závislá na konkurenční intenzitě v odvětví, proto je nezbytné určit, kdo jsou 

konkurenti (12). 
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Stávající konkurenti 

Běžně chápaná konkurence mezi společnostmi ve stejném odvětví. V konkurenčním boji 

jsou používány nástroje, jako například snižování cen, nové výrobky, reklamní kampaně, 

zvyšování kvality služeb. Míra soupeření společností je vysoká v případě, že je mnoho 

stejně silných konkurentů, bariéry odchodu z odvětví jsou výrazné apod. (11). 

Nově vstupující společnosti 

Společnosti by měli sledovat i nově vstupující společnosti do odvětví. Hrozba vstupu je 

závislá zejména na bariérách vstupu do odvětví. Jestliže jsou bariéry vstupu nízké je 

hrozba vstupu nových konkurentů vyšší, naopak pokud jsou bariéry vstupu značné, je tato 

hrozba nižší. Bariéry vstupu mohou být například přechodové náklady zákazníků, vysoké 

počáteční náklady, přístup k distribučním kanálům, loajalita zákazníků (11).  

Vyjednávací síla dodavatelů  

Dodavatelé jsou silní, když mohou snadno snížit ziskovost odebírajícím společnostem, a 

to buď zvýšením cen jejich produkce nebo snížením její kvality. Síla dodavatelů je 

například vysoká v případě, že je málo dodavatelů ale mnoho odběratelů v odvětví, 

neexistují substituty produktů, náklady na přechod k jinému dodavateli jsou vysoké, 

odběratelé nejsou významnými zákazníky (11). 

Vyjednávací síla odběratelů 

Silní odběratelé mohou snížit ziskovost dodávajícím společnostem tlakem na ceny 

dodávané produkce, nebo zvyšováním její kvality. Odběratelé mají velkou sílu, když 

existuje jen malý počet odběratelů nebo málo odběratelů odebírá majoritní část produkce, 

odběratel má velký výběr dodavatelů produktů, nízké přechodové náklady (11). 

Hrozba substitutů produktů či služeb 

Společnost kromě konkurentů na trhu vlastních produktů je ohrožována také 

společnostmi, které vyrábějí substituty k těmto produktům. Hrozba substituce je vysoká 

tehdy, když jsou nízké přechodové náklady zákazníka ke koupi substitutu, odvětví 

vyrábějící substituty dosahuje velkého zisku (11). 
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2.4.2 Analýza vnitřního prostředí společnosti 

Pro analýzu vnitřního prostředí společnosti je možné použít široké spektrum metod 

výpočtů. Jednou z nejčastěji používaných je model McKinsley 7S. 

McKinsley 7S model slouží k hodnocení kritických faktorů úspěchu jakékoliv 

společnosti. Jeho největším přínosem je komplexnost, kterou poskytuje. Jednotlivé 

faktory se posuzují ve vzájemném působení a spolupráci (13). 

Model je vhodné použít zejména pro analýzu firemní kultury. Zjišťuje se soulad strategie 

společnosti s firemní kulturou a organizací ve společnosti pomocí 7 faktorů. Tyto faktory 

jsou strategie, struktura, systémy, spolupracovníci, schopnosti, styl řízení a sdílené 

hodnoty (14). 

1) Strategie (Strategy) – způsoby, jakými společnost dosahuje svých plánů, na co 

je třeba zaměřit své síly a čeho je třeba dosáhnout pro zajištění splnění plánů. 

Odráží se tady potřeby zákazníků. 

2) Struktura (Structure) – vyjádření hierarchických vztahů ve společnosti. Patří 

zde spolupráce zaměstnanců, jednotlivé odpovědnosti, kontrola a sdílení 

informací. Určuje také způsob fungování jednotlivých činností ve společnosti. 

3) Systémy (Systems) – jde o systémy, které slouží k řízení informací a komunikace. 

Například zde patří informační a logistické systémy, ale také systémy na měření 

výkonnosti a odměňování. 

4) Spolupracovníci (Staff) – jde o personál podílející se na fungování společnosti. 

Dále pak také vztahy zaměstnanců, způsob náboru, motivaci či postoj vůči 

společnosti. 

5) Schopnosti (Skills) – schopnosti společnosti nejsou definovány pouze 

jednotlivými zaměstnanci, ale synergií jejich práce. Je třeba brát v úvahu know-

how zaměstnanců, jejich schopnosti a výkonnost. 

6) Styl řízení (Style) – vyjádření stylu vedení managementu ve společnosti. 

Zohledňuje se zde interní komunikace mezi jednotlivými úrovněmi společnosti.  

7) Sdílené hodnoty (Shared values) – hodnoty vyznávané v rámci firemní kultury 

– normy chování nebo jednání respektované všemi zaměstnanci. Soubor hodnot 

usnadňující orientaci pracovníkům i dalším spolupracujícím subjektům (11). 
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Obrázek č. 1 Model „7S faktorů“ společnosti McKinsey (Zdroj: https://managementmania.com) 

 

2.4.3 SWOT analýza 

Tato metoda vychází z předpokladu, že by společnost měla využít svých silných stránek 

ke své prosperitě a snižovat či zcela eliminovat slabé stránky. Společnost by měla mít 

takovou strategii, která snižuje hrozby vnějšího prostředí a směřuje k využití příležitostí, 

které je možné v budoucnu očekávat (15). 

Při sestavování SWOT analýzy je důležité stanovit účel použití výsledků. Výsledky lze 

použít různými způsoby, například pro identifikaci problematických oblastí či stanovení 

plánů společnosti do budoucna (10). 

Závislosti mezi dvojicemi údajů lze využívat při tvorbě strategií společnosti. V zásadě by 

si společnosti měli zakládat na silných stránkách a příležitostech. Možnými kombinacemi 

jsou S-O, W-O, S-T a W-T. Pro každou společnost bude výsledek jiný (10). 
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2.5  Finanční analýza 

Cílem finanční analýzy je komplexní zhodnocení finanční situace společnosti. Pomocí 

finanční analýzy se zjišťuje, jestli je společnost dostatečně zisková, zda má vhodnou 

kapitálovou strukturu a efektivně využívá svých aktiv, zda je schopna splácet své závazky 

a mnoho dalších skutečností (16). Data a informace o společnosti k finanční analýze jsou 

získávána ze základních finančních výkazů – rozvahy, výkaz zisku a ztrát a přehledu o 

peněžních tocích (3). 

Průběžné udržování přehledu o finanční situaci společnosti umožňuje manažerům pružně 

reagovat a správně rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při alokování volných 

finančních prostředků apod. Znalost finanční situace je nezbytná pro prognózování a 

odhad budoucího vývoje (16). 

2.5.1 Horizontální a vertikální analýza 

K finanční analýze se používá celá řada finančních ukazatelů. K analýze vývojových 

trendů a k procentnímu rozboru komponent se využívají absolutní ukazatele. Ty zahrnují 

horizontální analýzu, která se zabývá porovnáním změn položek jednotlivých výkazů 

v časové řadě. Počítá se absolutní výše změn a její procentní vyjádření (16). 

��������í ��ě�� =  ���������  −  ����������� �16 �. 

Procentní změna = 
Absolutní změna ×  100

����������� 
 �16�. 

Dále pak zde také patří vertikální analýza, která spočívá ve vyjádření jednotlivých 

položek účetních výkazů jako procentního podílu k jedné zvolené základně, která tvoří 

100 %. Pro rozvahu se většinou volí výše aktiv/pasiv a pro výkaz zisku a ztráty velikost 

celkových výnosů/nákladů (16). 

2.5.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží zejména k analýze a řízení finanční situace společnosti. 

Bývají označovány také jako fondy finančních prostředků, které lze chápat jako shrnutí 

stavových ukazatelů aktiv nebo pasiv (17). 
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Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital) patří k nejčastěji používaným ukazatelům. 

Hodnota ukazatele se určí jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a dluhy, které mají splatnost 

od tří měsíců do jednoho roku. Tím je získána hodnota relativně volných finančních 

prostředků. Cílem finančního manažera je tyto finanční prostředky využít pro 

bezproblémový chod společnosti (17). 

ČPK z manažerského hlediska lze vyjádřit tímto vztahem: 

Č./ = ��ěž�ý ��2���� − �3á���5��ý 67�í 83�9���í ��87�á� �16�. 

V případě, že oběžná aktiva vykazuji přebytek nad krátkodobými dluhy, lze hodnotit, že 

společnost je likvidní a má dobré finanční zázemí, tzv. finanční polštář, který společnosti 

umožňuje ustát případné finanční problémy, které by mohly přijít (17). 

Pro výpočet změny čistého pracovního kapitálu se používá následující vztah: 

∆Č./ = Č./�;� −  Č./�<�, kde: 

P – stav na začátku sledovaného období, 

K – stav na konci sledovaného období (17). 

Ke zjištění změn čistého pracovního kapitálu je nutné analyzovat peněžní toky 

společnosti (17). 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky označovány také jako peněžní finanční fond slouží ke 

sledování okamžité likvidity. Nejvyšší likviditu lze vyjádřit zahrnutím pouze peněžních 

prostředků. Lze ovšem použít i variantu, kde jsou zahrnuty i peněžní ekvivalenty, které 

jsou rychle směnitelné za peníze. Ukazatel není ovlivněn technikami oceňování, ale je 

snadno manipulovatelný pomocí přesouvání plateb v okamžiku zjišťování hodnoty (17). 

Č.. = 8�ℎ���9é 8��ěž�í 83���ř�5�@ − ����ž7�ě �8����é �á9���@ �17�. 
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Čistý peněžní majetek 

Čistý peněžní majetek lze považovat za takovou střední cestu mezi předchozími dvěma 

ukazateli. Jedná se vlastně o oběžná aktiva očištěná o zásoby a nelikvidní pohledávky a 

snížená o krátkodobé závazky (17). 

Č.B = ���ěž�á ���79� − �á���@ − ���7�975�í 8�ℎ��5á9�@� − �3á���5��é �á9���@ �17�. 

2.5.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele umožňují získat rychlou představu o situaci společnosti. Podstatou 

je dávání do poměru položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash flow. Je tedy možné 

vytvořit velké množství ukazatelů. Mezi nejčastěji používané patří ukazatele rentability, 

aktivity, likvidity a zadluženosti (16). 

Ukazatele rentability – pojmem rentabilita je obecně myšlena výnosnost vloženého 

kapitálu a lze definovat následovně (18). 

3�����7�7�� =
zisk

vložený kapitál
 �18�. 

ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

Jedním z nejpoužívanějších ukazatelů je ROA (Return of Assets), který je poměrem mezi 

ziskem a celkovými aktivy (19). 

HI� =  
JKLM

���79�
 �19�. 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Dalším ukazatelem je ROE (Return on Ekvity). Tento ukazatel vyjadřuje míru ziskovosti 

vlastního kapitálu. Tato hodnota je důležitá zejména pro vlastníky a investory společnosti, 

protože ukazuje zhodnocení jejich vloženého kapitálu (19). 

HIJ =  
č7��ý �7��

9�����í ��87�á�
 �19�. 

ROS – ukazatel nákladovosti 

ROS (Return on Sales) vyjadřuje zisk vztahující se k tržbám, respektive nákladovost tržeb 

společnosti (19). 
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HIP =  
�7��

�3ž�@
 �19�. 

Ukazatele aktivity – jsou ukazatelem toho, jak efektivně společnost hospodaří se svými 

aktivy. Společnost by měla mít přiměřené množství těchto ukazatelů, aby neměla 

zbytečné náklady, ale zároveň aby nepřicházela o investiční příležitosti (19). 

Rozbor ukazatelů aktivity by měl sloužit k hledání odpovědi na otázku jak společnost 

hospodaří s aktivy, jejich jednotlivými složkami a jaké má toto hospodaření vliv na 

výnosnost a likviditu (20). 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel udává počet obrátek aktiv v daném časovém intervalu. Intenzita využití 

aktiv společnosti by měla být vyšší než počet obrátek aktiv v oborovém průměru, jinak 

společnost drží přebytečné množství aktiv (19). 

I�3�� 6����9ý6ℎ ���79 =  
3�č�í �3ž�@

���79�
 �19�. 

Obrat stálých aktiv 

Ukazatel obratu stálých aktiv je využíván zejména k rozhodování o pořízení investičního 

majetku (19). 

I�3�� ��á�ý6ℎ ���79 =  
3�č�í �3ž�@

��á�á ���79�
 �19�. 

Doba obratu zásob 

Hodnota ukazatele udává, kolik dní prodeje je potřeba k pokrytí nákladů na zásoby (18). 

Q��� ��3��� �á��� =  
83ů�ě3�ý ���9 �á���

�3ž�@
 360 �16�. 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek udává počet dnů vázanosti kapitálu v pohledávkách. 

Společnost se samozřejmě snaží tuto hodnotu držet co nejnižší, a tím snížit množství 

peněz vázaných v pohledávkách (19). 

Q��� ��3��� 8�ℎ��5á9�� =  
83ů�ě3�ý ���9 8�ℎ��5á9��

�3ž�@
 360 �16�. 
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Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků je doba, která uplyne před zaplacením závazků společnosti 

dodavatelům (19). 

Q��� ��3��� �á9���ů =
�3á���5��é �á9���@

�3ž�@
 360 �16�. 

Ukazatele likvidity –  aby společnost mohla dlouhodobě fungovat, musí být výnosná a 

také schopná platit své závazky. Musí mít tedy potřebnou likviditu, a tedy vázané finanční 

prostředky v oběžných aktivech, zásobách, pohledávkách a na účtech (19). 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita ukazuje pokrytí krátkodobých závazků oběžnými aktivy (19). 

Kěž�á �7�9757�� =  
��ěž�á ���79�

�3á���5��é �á9���@
 �19�. 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita ukazuje pokrytí závazků oběžnými aktivy očistěnými o zásoby, tedy 

pokrytí pouze finančními prostředky (19). 

.�ℎ���9á �7�9757�� =  
��ěž�á ���79� − �á���@

�3á���5��é �á9���@
 �19�. 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita zaznamenává okamžitou schopnost společnosti hradit právě splatné 

závazky. K jejich pokrytí se využívají finanční prostředky a ekvivalenty peněz (19). 

I���ž7�á �7�9757�� =  
8��ěž�í 83���ř�5�@ + ��979�����@

����ž7�ě �8����é �á9���@
 �19�. 

Ukazatele zadluženosti – slouží k udání vztahu mezi vlastními a cizími zdroji 

financování společnosti a měří rozsah využití dluhu společností. Dluh nelze považovat 

vždy za negativní, protože jeho růst může prospět celkové rentabilitě společnosti a tím 

tedy i k vyšší hodnotě společnosti. Zároveň však zvyšuje riziko finanční nestability (17). 
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Celková zadluženost 

Znázorňuje bezpečnostní finanční polštář pro věřitele v případě likvidace společnosti. 

Čím je podíl vlastního kapitálu větší, tím je pro věřitele atraktivnější. Proto se věřitelé 

snaží vyhledávat nízký ukazatel zadluženosti ve společnosti (17). 

U����9á ��5��ž����� =  
67�í ��87�á�

6����9á ���79�
 �17�. 

Koeficient samofinancování 

Ukazatel je doplňkem k celkové zadluženosti a vyjadřuje finanční nezávislost společnosti 

na cizích zdrojích (17). 

/��V767��� ����V7���6�9á�í =
9�����í ��87�á�

6����9á ���79�
 �17�. 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel vypovídá o tom, kolikrát zisk převyšuje úroky. Vychází se zde 

z myšlenky, že zisk vyprodukovaný cizím kapitálem by měl stačit k pokrytí nákladů na 

tento kapitál (17). 

Ú3���9é �3@�í =
JKLM

ú3��@
 �17�. 

Úroveň finanční situace ve společnosti je vyšší, když je vyšší hodnota tohoto ukazatele 

(21). 

2.5.4 Soustavy ukazatelů 

Altmanův model – je souhrnný index hodnocení, který se stanoví součtem pěti 

poměrových ukazatelů s přiřazenou váhou. Cílem indexu je odlišit společnosti které se 

blíží bankrotu nebo naopak mají nízkou pravděpodobnost bankrotu (22). 

Pro účely této diplomové práce je vybrána varianta Altmanova modelu pro společnosti 

bez veřejně obchodovatelných akcií, která má následující tvar: 

Y = 0,717 [� + 0,847 [] + 3,107 [^ + 0,420 [` + 0,998 [a, kde: 

X1 – čistý pracovní kapitál/celková aktiva, 

X2 – nerozdělený zisk/celková aktiva, 
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X3 – EBIT/celková aktiva, 

X4 – vlastní kapitál/cizí zdroje, 

X5 – tržby/celková aktiva (22). 

Společnosti s nízkou pravděpodobností bankrotu dosahují hodnoty indexu 2,9 a vyšší. 

Naopak společnostem, které dosahují hodnoty indexu 1,2 a méně, reálně hrozí bankrot. 

Společnosti, jejichž hodnota indexu se nachází mezi 1,2 až 2,9 se nachází v tzv. šedé zóně, 

což pro společnost znamená, že společnosti nehrozí bankrot, ale stav není ani ideální (23). 

Index IN05 – tento model byl sestaven pro české prostředí pro zhodnocení finančního 

zdraví českých společností. Do rovnice se dosazují hodnoty poměrových ukazatelů, 

kterým je přiřazena váha (22).  

Lb05 = 0,13 [� + 0,04 [] + 3,97 [^ + 0,21 [` + 0,09 [a, kde: 

X1 – celková aktiva/cizí kapitál, 

X2 – EBIT/nákladové úroky, 

X3 – EBIT/celková aktiva, 

X4 – celkové výnosy/celková aktiva, 

X5 – oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry (17). 

Společnosti s indexem větším než 1,6 lze hodnotit pozitivně neboli jejich finanční situace 

je uspokojivá. Pokud se hodnota indexu pohybuje mezi 0,9 – 1,6, tak se společnost 

nachází v tzv. šedé zóně, tedy finanční situace není ani výborná, ani špatná. V případě, že 

je hodnota nižší než 0,9 lze tvrdit, že společnost má vážné finanční problémy (17). 

Pro koeficient X2 autoři často doporučují jako maximální hodnotu koeficient 9. To je 

stanoveno na základě toho, že nákladové úroky se často mohou limitně blížit nule a tím 

zkreslovat reálnou situaci (24). 

Kralickův Quicktest – je založen na hodnocení čtyř ukazatelů, podle kterých jsou, 

na základě vypočtených hodnot, společnosti přiděleny body (25).  

První ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a zobrazuje schopnost 

společnosti pokrýt své potřeby vlastními zdroji. Vysoký podíl vlastního kapitálu může 

být příčinou poklesu rentability vlastního kapitálu (19). 
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H1 =  
9�����í ��87�á�

6����9á ���79�
 �23�. 

Druhý ukazatel zobrazuje časové období, za které je společnost schopna uhradit své 

závazky (26). 

H2 =
�3á���5��é + 5���ℎ�5��é �á9���@ − 8��ěž�í 83���ř�5�@

83�9���í Ud
 �23�. 

 

Třetí ukazatel a čtvrtý ukazatel vyhodnocují výnosovou situaci analyzované společnosti 

(17). 

H3 =  
�7�� 8ř�5 �5��ě�í� � ú3��@

6����9á ���79�
 �23�. 

H4 =  
83�9���í Ud

83�9���í 9ý���@
 �23�. 

Tabulka č. 1: Hodnocení Kralickova Quicktestu (23) 

Ukazatel 
Ohrožen 

insolvencí 
(0) 

Špatný (1) Dobrý (2) 
Velmi 

dobrý (3) 
Výborný (4) 

R1 0 a méně 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 0,3 a více 

R2 30 a více 12 - 30 5 - 12 3 - 5 3 a méně 

R3 0 a méně 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 0,15 a více 

R4 0 a méně 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 0,1 a více 

 

Bonita společnosti se stanoví na základě ohodnocení jednotlivých ukazatelů body podle 

tabulky 1 a následné určení aritmetického průměru jednotlivých známek ukazatelů. 

Doporučuje se také určit průměrnou známku pro finanční stabilitu a výnosovou situaci 

zvlášť (17). 
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2.6  Finanční kontrola 

Finanční plán lze chápat jako cílový finanční stav společnosti a způsob k jejich docílení. 

Nelze očekávat, že skutečnost bude odpovídat plánu ve všech ukazatelích, ale právě 

naopak je nutné počítat s tím, že se skutečnost od plánu odchýlí (3). 

Předmětem finanční kontroly je porovnání finančního plánu se skutečnými výsledky 

z finančních výkazů. Jinými slovy je díky finanční kontrole možné zhodnotit úspěšnost 

finančního plánu a navrhnout úpravy pro dosažení požadovaných cílů, popřípadě změnit 

samotný plán (3). 

Pro zajištění úspěchu finanční kontroly je důležité dodržet následující požadavky: 

1. V případě odchýlení se od požadovaného stavu je nutné tuto odchylku bezprostředně 

ohlásit. Na rozdíl od účetnictví, kde jsou vyžadovány přesné hodnoty, pro potřeby 

finanční kontroly stačí předběžný údaj, který je včasný. Tuto informaci je nutné mít 

ve chvíli, kdy je možné na toto odchýlení ještě pružně reagovat (3). 

2. Předpokladem je hledět dopředu. Účetnictví předpokládá budoucí vývoj na základě 

minulých období. Pro manažera je ovšem důležitější to, co se bude dít v nejbližší 

budoucnosti než to, co už se stalo a není s tím tedy možné nic dělat. Tato předpověď 

budoucího vývoje by měla být součástí finanční kontroly (3). 

3. Je nutné sledovat strategicky významné body. Jinými slovy je nutné sledovat odchylky 

v komplexním celku. Samotné jednotlivé odchylky mohou nabývat zanedbatelných 

hodnot, ale v komplexním pohledu na významné body mohou celkové odchylky být 

výrazně markantnější (3). 

4. Při hodnocení závisle proměnných je třeba hodnotit v souvislosti s nezávisle 

proměnnými. V ideálním případě jsou plány pro hodnocení těchto proměnných 

zahrnuty do finančního plánu a je tedy snadné jednotlivé výsledky hodnotit (3). 

5. Je nutné, aby společnost byla hospodárná. Například cena informačního systému by 

měla být úměrná jeho přínosu. Stejně tak náklady na zamezení úniku zisku by neměly 

přesáhnout samotnou jeho hodnotu (3). 

6. Hodnocení by mělo probíhat objektivně. Vzhledem k tomu, že výsledky kontrol slouží 

k motivaci odpovědných zaměstnanců je třeba hodnotit objektivně. V opačném 
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případě by mohlo dojít k pocitu nespravedlivého hodnocení na straně zaměstnance a 

tím by došlo ke snížení efektivnosti kontroly (3). 

7. Dalším důležitým bodem je zajištění srozumitelnosti výsledků pro manažery, kteří 

z hodnocení vycházejí. Příliš podrobné výsledky často vedou k nesrozumitelnosti. 

Kontrolující osoba a manažer by si tedy měli vzájemně vysvětlit možnosti a potřeby 

vycházející z hodnocení (3). 

8. Součástí finanční kontroly by mělo být objasnění důvodů odchylek, kdo má za ně 

odpovědnost a návrhy vhodných opatření, které by vedly ke zlepšení (3). 

Plnění finančního plánu se kontroluje podle: 

- hospodářského výsledku a finančního stavu –  operativní kontrola, 

- předpokladů realizace dlouhodobého finančního plánu – strategická kontrola (3). 

Operativní kontrola 

Je zaměřena na zisk, příjmy a výdaje společnosti, oběžná aktiva a krátkodobá pasiva. Zde 

se projevují nedostatky ve fungování společnosti. Pokud se společnost chce vyhnout 

poklesu rentability nebo finančním obtížím, měla by nastalé nedostatky v těchto oblastech 

co nejrychleji zlepšit (3). 

Operativní kontrola zjišťuje odchylky skutečnosti od plánu za sledované období, celkové 

rozdíly za celý rok a očekávané roční odchylky. Operativní kontrola se provádí i v jiných 

pracovních odděleních. Na základě takto získaných informací se doplňují důvody 

finanční situace (3). 

Finanční kontrola navazuje na kontrolu rozpočtovou. Rozpočet je důležitou součástí 

finančního plánu. Musí v něm být obsaženy cíle, zdroje a jejich užití. Výsledky 

rozpočtové kontroly se projevují v rozpočtu následujícího období. Rozpočet je třeba 

přizpůsobit změnám v hospodaření (3). 

Strategická kontrola 

Je zaměřena na finanční strukturu, interní a externí finanční zdroje a investiční výstavbu. 

Útvar financování má na starost zajištění dostatečného množství kapitálu pro rozvoj 

společnosti. Je nutné včas reagovat v případě, že dojde k nedostatku kapitálu, a nastalou 



33 
 

situaci řešit. V případě chyby v rozhodování může dojít k značným ztrátám společnosti, 

proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti (3). 

Ve finančním plánu nemůže být zcela přesně stanoven vývoj vnějších podmínek, jelikož 

skutečnost se bude vždy vyvíjet odlišně. Kontrola strategických záměrů může sloužit 

zejména k úpravě časového rozložení a intenzitě opatření v oblasti financování (3). 
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3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Název společnosti:  XY, s. r. o.1 

Základní kapitál: 400 000 Kč 

Počet zaměstnanců: 17 ke dni 31. 12. 2016 

 

Společnost byla založena v roce 2001 jako ryze česká společnost. Do dnešního dne je 

společnost financována pouze českým kapitálem. Právní forma společnosti je společnost 

s ručením omezeným.  

Společnost vyrábí diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro diagnostiku 

bakteriálních infekcí, močopohlavních infekcí, respiračních infekcí a dalších. Společnost 

je také dovozcem, vývozcem a distributorem laboratorního materiálu a vybavení, 

přístrojů i diagnostických testů. Společnost působí jak na českém, tak i zahraničním trhu.  

 

3.1  Strategická analýza vnějšího prostředí společnosti 

3.1.1 PESTLE analýza 

Analýza PESTLE zkoumá vnější okolí společnosti z pohledu makroprostředí, kdy 

společnost nemá možnost faktory makroprostředí nějak ovlivnit (27). 

Politické faktory 

Z hlediska politického je společnost ovlivňována silně. Aktuální politická situace v České 

republice je poměrně nevyvážená. Nestabilita politického prostředí zapříčiňuje střídání 

pravicové a levicové vlády způsobuje nemožnost ustálení fungování systému. 

Nejvýznamnějšími faktory, které mohou ovlivnit situaci společnosti jsou změny 

v legislativě. Značný vliv na společnost má také Evropská unie, která vydává nařízení a 

směrnice, které se dotýkají ekonomiky jejích členů. 

                                                 
1 Společnost si nepřála být jmenována, kvůli zachování anonymity. Z tohoto důvodu bude označována pro 
potřeby této práce jako společnost XY, s. r. o. 
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Aktuálně nová změna v rámci nařízení Evropské unie o zdravotnických prostředcích, 

která vstoupí v platnost v roce 2020, nařizuje společnostem vyrábějícím zdravotnické 

prostředky ověření notifikovanou osobou a přetestování v referenční laboratořích. To 

zvýší náklady na výrobu společnosti často až o milionové částky. Tato změna bude tedy 

pro menší výrobce pravděpodobně likvidační, jelikož v malém množství výroby nebudou 

schopni rozpustit náklady spojené s akreditací a přetestováním v referenčních 

laboratořích. 

Ekonomické faktory 

Za nejdůležitější makroekonomický faktor lze považovat HDP. V letech 2012 a 2013 

klesal. To se ovšem změnilo v roce 2014, kdy došlo k jeho nárůstu. Další nárůst 

pokračoval i v roce 2015. Tento rychlý nárůst v roce 2015 byl výkyvem, který byl 

způsoben čerpáním z fondů Evropské unie, poklesem ceny ropy a také růstem domácí i 

zahraniční poptávky. V roce 2016 se růst opět zpomalil. V roce 2017 se očekává nárůst 

v důsledku přepokládaného zvýšení spotřeby domácností a rostoucí poptávkou po 

produktech automobilového průmyslu (28). 

Tabulka č. 2: Vývoj HDP (Zdroj: www.mfcr.cz) 

HDP Skutečné hodnoty Predikované hodnoty 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Růst v % -1 -0,9 2 4,1 2,3 4,3 3,6 3,3 

 

Dalším významným faktorem je inflace. Ta se dotýká společnosti jak přes ceny prodejní, 

tak nákupní. V důsledku růstu inflace dochází k podhodnocování odpisů a zvyšování 

daňového zatížení společností. 

Průměrná hodnota inflace byla v roce 2016 na úrovni 0,7, což bylo zvýšením o 0,4 proti 

předcházejícímu roku. Propad inflace na tak nízkou hodnotu byl způsoben poklesem cen 

v Evropské unii v důsledku snížení cen ropy. Domácí vývoj ekonomiky vykazoval nízkou 

nezaměstnanost a růst poptávky. V roce 2017 se očekává skokový nárůst inflace, kvůli 

růstu cen ropy, růstu poptávky a zvýšení mzdových nákladů (28). 
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Tabulka č. 3: Vývoj inflace (Zdroj: www.mfcr.cz) 

Inflace Skutečné hodnoty Predikované hodnoty 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Růst v % 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 1,9 

 

Vývoj úrokových sazeb je následujícím faktorem, který lze řadit mezi významné. Díky 

tomu, že společnost v roce 2015 hradila úvěrem novou investici.  

Dvoutýdenní repo sazba se ve sledovaném období drží na hodnotě 0,05. Zároveň s tím 

sazba 3M PRIBOR klesala. Ke konci roku 2017 se očekává značný nárůst v důsledku 

zásahu ČNB pro poskytování hypotečních úvěrů (28). 

Tabulka č. 4: Vývoj úrokové sazby (Zdroj: www.mfcr.cz) 

Úroková sazba Skutečné hodnoty Predikované hodnoty 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Repo 2T ČNB 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - - - 

PRIBOR 3M 1 0,46 0,36 0,31 0,29 0,41 1 1,4 

 

Z hlediska zaměstnanosti z hodnot vyplývá, že zaměstnanost stále roste. Tato skutečnost 

je způsobena nedostatkem pracovních sil na trhu práce při vysoké poptávce. Skutečná 

nezaměstnanost se tedy přiblížila přirozené míře. To vede společnosti ke zvyšování 

efektivity se stejným počtem zaměstnanců. Na základě toho je předpokládaný další vývoj 

nižší, než jaký byl v předchozích letech (28). 

Tabulka č. 5: Vývoj zaměstnanosti (Zdroj: www.mfcr.cz) 

Zaměstnanost Skutečné hodnoty Predikované hodnoty 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Růst v % 0,4 1 0,8 1,4 1,9 1,4 0,7 0,2 

 

Díky tomu, že společnost značnou část produkce vyváží do zahraničí a zároveň také 

mnoho výrobků dováží ze zahraničí, významně ji ovlivňují změny kurzů měny. Skokové 

změny mají pro společnost negativní vliv na konkurenceschopnost. V zahraničním 
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obchodě společnost využívá nejčastěji měnu euro. Prodejní zahraniční bilance společnosti 

má vyšší hodnotu exportu než importu.  

Díky intervencím ČNB byl kurz eura držen na hodnotě okolo 27 CZK/ EUR do roku 

2016. Po ukončení intervencí se předpokládá snížení kurzu měny (28). 

Tabulka č. 6: Vývoj měny (Zdroj: www.mfcr.cz) 

Vývoj měny Skutečné hodnoty Predikované hodnoty 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kurz 
CZK/EUR 

25,14 25,97 27,53 27,28 27,03 26,33 25,01 24,7 

 

Sociální faktory 

Sociální faktory jsou pro společnost zásadní z hlediska demografického vývoje populace. 

Díky tomu, že se společnost věnuje oboru zdravotnictví, zejména laboratorním testům, je 

stárnutí obyvatelstva a jeho úbytek významným negativním faktorem. Testy pro 

zjišťování nemocí jsou ve většinové produkci využívány pro lidi ve věku 25 – 50 let. 

Zvýšení porodnosti a růst počtu obyvatel je tedy pro společnost důležité. 

Díky vysoké zaměstnanosti dochází k problematice získávání kvalitní pracovní síly na 

odborné pozice. Společnost má poměrně vysokou specializaci svých zaměstnanců a tak 

je nutné si zajišťovat přístup ke kvalitní pracovní síle. K tomu společnost využívá 

spolupráce s Masarykovou univerzitou, přes kterou má přístup k potenciálním 

pracovníkům v oboru. Ti mají možnost spolupracovat se společností již během studia a 

tím si společnost ověří schopnosti daného člověka. 

Technologické faktory 

Dnešní doba se vyznačuje rychlým vývojem nových technologií. Lepší technologie 

společnosti jsou základem zvýšení konkurenceschopnosti. Proto má společnost vlastní 

výzkum, v rámci kterého hledá nové technologie pro vývoj souprav. Tyto soupravy jsou 

potom zajímavé pro zákazníka, protože dosahují lepších výsledků za nižší cenu.  

Stejně tak společnost využívá ve výrobě i výzkumu nejnovější technologie nových 

přístrojů. Pro nákup nových přístrojů získala společnost finanční podporu v rámci 
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projektu financovaného z projektu EU pro zvýšení kapacity výzkumu a vývoje. Ročně 

společnost investuje do nového vybavení přibližně jeden milion korun. 

Legislativní faktory 

Společnost je ovlivňována legislativou České republiky a Evropské unie. Je nucena 

dodržovat všechny zákony a předpisy. Zákon ukládá povinnost společnosti mít akreditaci. 

Také musí splňovat normy ISO 9001 a ISO 13485. Každým rokem se zvyšují požadavky 

na klinické studie a na dokumentaci spojenou s vývojem nových produktů. Legislativní 

zvyšování požadavků na výrobu společnosti přináší další náklady s tím spojené. 

Od roku 2020 vstoupí v účinnost nové nařízení Evropské komise o zdravotnických 

prostředcích, které přinese další zátěž pro společnosti v oboru. Nově bude nutné mít 

akreditaci na veškeré zdravotnické prostředky od notifikované osoby. Zároveň také 

výrobky bude povinné nechávat přetestovat v referenčních laboratořích. Pro některé 

konkrétní výrobky bude platit povinnost přetestovat každou šarži. Tím vzrostou 

společnostem náklady na výrobky v řádu milionů korun. Pro malé výrobce tyto nařízení 

budou likvidačními. 

Obchodování v rámci EU je díky volnému obchodu snadné a administrativa spojená 

s přepravou je zanedbatelná. Pro obchod s třetími zeměmi ovšem již dochází ke 

komplikacím v podobě různých daňových zatížení či cla.  

Ekologické faktory 

Ekologické požadavky na společnosti jsou stále vyšší. Je tlačeno na to, aby se společnosti 

zabývali ekologickým dopadem jejich působení. Společnost ovšem neprodukuje 

významné množství odpadů. V rámci firemní kultury je požadována recyklace odpadů. 

3.1.2 Porterův model pěti sil 

Stávající konkurenti 

V odvětví výroby DNA diagnostiky existuje několik konkurenčních společností. Jednou 

z největších a nejznámějších na trhu je společnost ROCHE. Co do velikosti lze tvrdit, že 

má dominantní postavení. Na českém trhu existují společnosti spíše menší co do rozsahu. 

Tyto společnosti mezi sebou vedou konkurenční boj, primárně na lokálních úrovních, 

tedy v místech jejich sídla.  
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Sortiment těchto společností není příliš odlišný. Výhodou vybrané společnosti je 

skutečnost, že má vlastní vývoj a výzkum, který již přinesl výsledky a nové způsoby 

testování, které na trhu nikdo jiný nemá co do technologie. Díky výzkumu má ale také 

společnost vysoké fixní náklady na provoz. 

Na základě referencí zákazníků vyplývá, že vybraná společnost má také lepší servis a 

dodatkové služby zákazníkům, což jí přináší výhodu před konkurencí. Společnost si 

zakládá na vysoké kvalitě výrobků a důsledné péči o zákazníka. 

Nově vstupující společnosti 

Nově vstupujících společností na trh je jen velmi málo. Nejčastěji vstupujícími 

společnostmi do odvětví jsou většinou společnosti, které mají již zařízené laboratoře, 

vlastí prostory a kvalitní personál. Mívají vlastní produkty, které prodávají a vstupem do 

oboru si pouze rozšiřují své portfolio produktů. Bariéry vstupu pro takové společnosti 

nejsou příliš vysoké. 

V případě zcela začínající společnosti jsou bariéry vstupu někde jinde. Splnění všech 

potřebných zákonných podmínek a norem je pouze začátkem. Zařízení vlastních prostor, 

laboratoří a zákazníků přináší výrazné náklady pro společnost. Odhadovaná cena pro 

vstup do oboru pro začínající společnost je přibližně třicet pět milionů korun. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Hlavními dodavateli vybrané společnosti jsou mezinárodní společnosti. Ty mají často 

velkou vyjednávací sílu díky specifičnosti produktů. Největšími dodavateli jsou například 

společnosti Nippon Genetics, ROCHE, Perkin Elmer a další. Vzhledem ke jedinečnosti 

dodávaných produktů často není možné získat lepší ceny, jelikož se často jedná o 

produkty, které nemají substituty. Výrobky jsou často vyráběny pouze jediným výrobcem 

na světě. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Mezi hlavní zákazníky společnosti patří například výzkumné laboratoře, univerzity, 

nemocnice, zdravotnická zařízení, koncoví spotřebitelé aj. Jejich vyjednávací síla se dá 

označit za relativně vysokou. Zákazníci často využívají cestu výběrového řízení. Tím nutí 

konkurenci snižovat ceny a tím tedy dojde k vysoutěžení nižších cen. Tento přístup vyvíjí 
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tlak na distributory a nutí je snižovat ceny, čímž může snadno dojít k nemožnosti snižovat 

ceny zboží bez ztráty. 

Hrozba substitutů produktů či služeb 

Výrobky, které společnost vyrábí nemají substituty. Jedná se výrobky specifických 

parametrů, které jsou jedinečné. Hrozba substitutů pro společnost tedy není vysoká. 

 

3.1  Strategická analýza vnitřního prostředí společnosti 

3.1.1 McKinsley 7S 

McKinsley 7S stanovuje 7 faktorů pro zjištění silných a slabých stránek společnosti 

v požadovaných oblastech. 

Strategie 

Strategie představuje vizi či směr, kterým se má společnost ubírat. Strategie je stanovena 

tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů. 

Společnost má stanovený tříletý plán rozvoje. Stanovenou strategii a vizi společnost ale 

nemá. Zaměstnanci bez stanovené jednoznačné strategie a vize nemají představu ani 

motivaci, jakým způsobem své působení ve společnosti ubírat. 

Struktura 

Struktura společnosti je liniově štábní. Ve vedení společnosti je jednatel a jednotlivé 

činnosti ve společnosti pak spadají pod konkrétní pověřené osoby. Zaměstnanci mají 

dobré vztahy, které by se dali přirovnat až k rodinnému soužití. To ovšem způsobuje 

nedostatek autority pro řízení a případné potrestání zaměstnanců při neplnění svých 

povinností. 

Systémy 

Společnost využívá vlastní informační systém, který si nechala vytvořit na zakázku. 

Informační systém je komplexně propojený s databází zákazníků i dodavatelů. Slouží 

také k organizaci a komunikaci pracovních povinností ve společnosti. Systém je celkově 

designován pro interní použití společnosti. 
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Pro vedení účetnictví společnost využívá program Money S3 a pro další práci využívá 

standartní balík Microsoft Office software.  

Spolupracovníci 

Společnost využívá pro získávání zaměstnanců svoji spolupráci s Masarykovou 

univerzitou. Studenti doktorandských oborů získávají během studia praxi ve společnosti 

a po dokončení často přechází na pracovní úvazek. Na základě způsobu získávání 

zaměstnanců společnost nemá problémy s fluktuací.  

Společnost nemá správně nastavený způsob předávání informací novým zaměstnancům, 

a jejich zaškolování. Chybí zde vhodná struktura školení a předávání nezbytných 

informací. 

Schopnosti 

Zaměstnanci společnosti jsou vysoce kvalifikovaní a schopní. Chybí zde však 

dlouhodobý cíl, který by zaměstnance motivoval k lepším výkonům a se kterým by se 

mohli ztotožnit.  

Obchodní zástupci společnosti nejsou podněcování k vlastní aktivitě pro získávání 

nových informací. Ve společnosti byli zavedeny pravidelná školení v rámci zvyšování 

kvalifikace obchodních zástupců. 

Styl řízení 

Styl řízení je spíše volný a uvolněný. Ve společnosti panuje rodinná atmosféra. To 

způsobuje problematiku při zavádění změn ve společnosti, jelikož chybí autorita, která 

by tuto změnu implementovala do běžného fungování zaměstnanců. 

Sdílené hodnoty 

Společnost věří, že zvyšováním kvalifikace zaměstnanců dosáhne vyšší efektivity práce. 

Na základě plánu rozvoje kariéry dochází k plánování kurzů a školení. Ve společnosti je 

pozitivní atmosféra, která se přenáší i na zákazníky a dodavatele.  

Společnost je také aktivním účastníkem konferencí a přispívá na jejich realizaci. Zároveň 

také poskytuje finanční prostředky na charitativní účely. 
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3.2  Finanční analýza 

3.2.1 Horizontální a vertikální analýza 

Pomocí horizontální a vertikální analýzy se provádí analýza z účetních výkazů. 

Horizontální analýza slouží k porovnání vybraných položek z jednotlivých let vztažené 

k minulým rokům. Vertikální analýza vykazuje procentní podíl proti celkové bilanční 

sumě. Pro účely této diplomové práce byla analýza provedena u vybraných položek.  

Horizontální analýza aktiv 

Tabulka č. 7: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
analyzované společnosti) 

Hodnoty v % 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

AKTIVA CELKEM 3,19 23,86 37,47 15,16 

Stálá aktiva -14,70 50,95 250,95 3,74 

Dlouhodobý hmotný majetek -14,70 50,95 250,95 3,50 

Oběžná aktiva 5,17 21,61 -8,60 24,80 

Zásoby 44,29 -13,67 -15,28 -27,11 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 62,50 0 

Krátkodobé pohledávky 49,45 83,27 -46,23 -3,14 

Krátkodobý finanční majetek -19,36 16,05 21,26 50,64 

 

Hodnota celkových aktiv po celé sledované období rostla. K největšímu nárůstu došlo 

v roce 2015. To bylo způsobeno růstem dlouhodobého hmotného majetku. Větší část 

z celkových aktiv je tvořena oběžnými aktivy. 

Dlouhodobý majetek společnosti se v roce 2013 se snížil v důsledku každoročního 

odpisování dlouhodobého majetku do nákladů. V roce 2014 došlo k nárůstu 

dlouhodobého majetku v důsledku nákupu nového laboratorního vybavení přibližně o 1,5 

mil Kč. V roce 2015 došlo k dalšímu růstu o 11,9 mil. Kč. Tento rapidní nárůst vznikl 

v důsledku pořízení nového investičního majetku společnosti. Společnost investovala do 

budov, nových laboratoří a laboratorního vybavení. 

Oběžná aktiva společnosti rostla až do roku 2015. V roce 2015 došlo ke snížení hodnoty, 

které bylo způsobeno prudkým poklesem hodnoty krátkodobých pohledávek a také 
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snižováním vázanosti kapitálu v zásobách. Toto snížení je pro společnost spíše pozitivní, 

jelikož si snižuje vázanost svého kapitálu v málo likvidních položkách. V roce 2016 došlo 

k dalšímu výšení oběžných aktiv, které byl způsobeno nárůstem krátkodobého finančního 

majetku. Ten byl způsoben úhradou pohledávek od odběratelů a snížením množství 

nakupovaných zásob. 

Horizontální analýza pasiv 

Tabulka č. 8: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
analyzované společnosti) 

Hodnoty v % 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

PASIVA CELKEM 3,19 23,86 37,47 15,16 

Vlastní kapitál 7,77 19,96 13,94 12,45 

Základní kapitál 0 0 0 0 

VH minulých let 10,51 10,09 18,32 14,18 

VH běžného účetního období -16,29 153,50 -8,37 1,84 

Cizí zdroje -19,73 50,07 163,97 21,46 

Krátkodobé závazky -23,08 83,43 -18,39 122,75 

Bankovní úvěry a výpomoci -12,27 -14,93 930,16 -12,25 

 

Vlastní kapitál společnosti rostl v celém sledovaném období. Jeho hodnota vzrostla od 

roku 2012 o téměř 21,5 mil. Kč. Na jeho růstu se největším dílem podílí výsledek 

hospodaření z minulých let. Důvodem jeho růstu je, že vedení společnosti nechává zisk 

ve společnosti. Důvodem je zajištění dostatečné finanční zásoby pro udržení likvidity.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období společnosti klesal do roku 2013. V roce 

2014 došlo značnému nárůstu výsledku hospodaření díky získání nových zákazníků na 

veletrzích. V roce 2015 jeho hodnota mírně klesla z důvodu ztráty jednoho většího 

zákazníka. V následujícím roce hodnota výsledku hospodaření opět vzrostla. 

Cizí zdroje mají podíl na celkových pasivech značně menší, než vlastní kapitál. V roce 

2013 jejich hodnota klesla díky snížení závazků a splácení bankovních úvěrů. Ke 

značnému nárůstu krátkodobých závazků došlo v roce 2014 a 2016. Tento nárůst byl 

způsoben nákupem nového laboratorního vybavení na přelomech roku, kdy k jejich 

úhradě docházelo až následující rok.  
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Krátkodobé bankovní úvěry společnosti klesaly až do roku 2015, kdy společnost 

realizovala investici do nové budovy a laboratorního vybavení. Tato investice byla 

financována z bankovních úvěrů. V následujícím roce hodnota těchto úvěrů opět klesala 

díky tomu, že společnost úvěr splácí. 

Vertikální analýza aktiv 

Tabulka č. 9: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
analyzované společnosti) 

Hodnoty v % 2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Stálá aktiva 17,60 14,55 17,74 45,28 40,78 

Dlouhodobý hmotný majetek 17,60 14,55 17,74 45,28 40,69 

Oběžná aktiva 81,73 83,30 81,78 54,37 58,93 

Zásoby 18,02 25,19 17,56 10,82 6,85 

Krátkodobé pohledávky 12,46 18,04 26,7 10,44 8,78 

Krátkodobý finanční majetek 51,21 40,02 37,5 33,08 43,26 

 

Z vertikální analýzy vyplývá, že společnost je z větší části tvořena oběžnými aktivy. Do 

roku 2014 se hodnota oběžných aktiv pohybovala nad 80 % celkových aktiv. V roce 2015 

však došlo k výrazné změně, kdy hodnota oběžných aktiv spadla na necelých 55 %. Tento 

propad byl způsoben velkou investicí do dlouhodobého majetku a tím i jeho výrazným 

finančním zvýšením na celkové hodnotě aktiv. I přesto je hodnota oběžných aktiv 

nadpoloviční. V roce 2016 došlo opět k nárůstu oběžných aktiv na téměř 59 %.  

Největší podíl na oběžných aktivech má krátkodobý finanční majetek. Společnost tedy 

drží značné množství finančních prostředků. Podíl zásob na oběžném majetku od roku 

2013 klesá. Společnost stále tedy snižuje vázanost kapitálu v zásobách. Zároveň se jí také 

daří snižovat hodnotu krátkodobých pohledávek i při růstu tržeb. Hodnota krátkodobých 

pohledávek společnosti klesla od roku od roku 2014 téměř o polovinu. 
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Vertikální analýza pasiv 

Tabulka č. 10: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
analyzované společnosti) 

Hodnoty v % 2012 2013 2014 2015 2016 

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 83,36 87,05 84,31 69,88 68,23 

Základní kapitál 1,91 1,85 1,49 1,08 0,94 

VH minulých let 73,54 78,76 70 60,25 59,74 

VH běžného účetního období 7,72 6,27 12,82 8,55 7,56 

Cizí zdroje 16,64 12,95 15,69 30,12 31,77 

Krátkodobé závazky 11,48 8,55 12,67 7,52 14,55 

Bankovní úvěry a výpomoci 5,16 4,39 3,02 22,60 17,22 

 

Vertikální analýza pasiv prozrazuje, že je společnost z hlavní části financována 

z vlastního kapitálu.  

I přesto, že je vlastní kapitál hlavní složkou celkových pasiv a v celém sledovaném období 

rostl, jeho podíl na celkových pasivech od roku 2013 klesal. Největší položkou vlastního 

kapitálu je výsledek hospodaření minulých let, který každoročně roste. Do roku 2014 

tvořil více než 70 % celkových pasiv a v roce 2015 klesl na přibližně 60 % hodnoty.  

Cizí zdroje mají poměrně malý podíl na celkových pasivech. V roce 2015 však jejich 

podíl téměř zdvojnásobil díky investici společnosti do nových budov. Do roku 2014 měly 

na cizích zdrojích hlavní podíl krátkodobé závazky. Od roku 2015 se díky novému úvěru 

hlavní podíl cizích zdrojů přesunul na bankovní úvěry. 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka č. 11: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 
účetních výkazů analyzované společnosti) 

Hodnoty v % 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Tržby za prodej zboží 35,51 40,70 -3,95 20,62 

Náklady vynaložené  
na prodané zboží 

43,84 21,12 6,84 38,06 

Obchodní marže 24,68 70,04 -15,46 -2,90 

Výkony 0,98 -0,03 44,21 4,15 

Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 

0,52 -1,40 46,70 4,91 

Výkonová spotřeba -6,57 34,45 -9,17 -21,02 

Přidaná hodnota 61,31 33,02 35,01 24,87 

Osobní náklady -1,31 -5,28 -22,03 20,94 

Odpisy dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku 

28,63 48,84 36,81 37,80 

Daň z příjmů za běžnou činnost -16,67 173,23 -16,44 1,89 

VH za běžnou činnost -16,29 153,50 -8,37 1,84 

VH za účetní období -16,29 153,50 -8,37 1,84 

VH před zdaněním -16,36 157,31 -10,03 1,85 

 

Tržby za prodej zboží rostly v celém sledovaném období kromě roku 2015. Od roku 2012 

do roku 2016 vzrostly o více než 15 mil. Kč. Náklady vynaložené na prodané zboží rostly 

po celou doby sledovaného období. Rostly tedy společně s tržbami. Obchodní marže 

společnosti rostla do roku 2014. V roce 2015 se snížila a tento trend pokračoval i v roce 

2016, kdy se od roku 2014 snížila o 2 mil. Kč, což je více než 15 %.  

Výkony a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb rostly v celém sledovaném období. 

K nejvýraznějšímu nárůstu tržeb došlo v roce 2015 a to o více než 46 % oproti minulému 

roku, což je hodnota přibližně 3 mil. Kč. Výkonová spotřeba společnosti v roce 2014 

klesla o téměř 10 % a v roce 2015 o dalších více než 21 %. Společnosti se tedy daří 

snižovat výkonovou spotřebu a zároveň zvyšovat tržby. Přidaná hodnota společnosti 

v celém sledovaném období roste, ale růst zpomaluje. Osobní náklady společnosti klesaly 

až do roku 2015. To bylo způsobeno tím, že společnost propustila některé své 
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zaměstnance na pozicích, které nebyly pro společnost stěžejní. V roce 2016 společnost 

potřebovala rozšířit kapacitu a navýšila počet zaměstnanců. 

Výsledek hospodaření v roce 2013 klesl o více než 16 %. V roce 2014 však výrazně 

vzrostl a to o více než 153 % díky získání nových zahraničních zákazníků. Lehký pokles 

nastal potom v roce 2015 kdy společnost ztratila jednoho svého významného zákazníka. 

V roce 2016 již však výsledek hospodaření opět vykázal růst.  

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka č. 12: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 
účetních výkazů analyzované společnosti) 

Hodnoty v % 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby za prodej zboží 63,54 70,14 77,02 68,2 71,5 

Náklady vynaložené  
na prodané zboží 

    35,90 42,06 39,76 39,16 46,99 

Obchodní marže 27,64 28,08 37,26 29,04 24,51 

Výkony 36,34 29,89 23,32 31,01 28,06 

Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 

36,46 29,86 22,98 31,07 28,33 

Výkonová spotřeba 47,21 35,94 37,71 31,58 21,67 

Přidaná hodnota 23,26 17,87 17,81 11,86 10,53 

Osobní náklady 30,26 24,33 17,99 12,93 13,59 

Odpisy dlouhodobého 
hmotného a nehmotného 
majetku 

4,59 4,81 5,58 7,04 8,43 

Daň z příjmů za běžnou 
činnost 

1,99 1,35 2,87 2,21 1,96 

VH za běžnou činnost 8,25 5,63 11,14 9,41 8,33 

VH za účetní období 8,25 5,63 11,14 9,41 8,33 

VH před zdaněním 10,24 6,98 14,01 11,62 10,29 

 

Z vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že největší podíl na celkových 

výnosech mají tržby za prodej zboží. Z toho lze konstatovat, že hlavním příjem 

společnosti plyne z distributorské činnosti a to přibližně 70 % z celkových výnosů. 

Zbytek výnosů plyne z vlastní výroby a služeb společnosti. 
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Společnosti se každoročně daří snižovat výkonovou spotřebu na vlastní výrobu. V roce 

2012 měla výkonová spotřeba více než 47% podíl na celkových výnosech. V roce 2016 

byl tento podíl již jen méně než 22 %. Toto snížení se společnosti podařilo díky 

optimalizaci výrobního postupu a také snižováním provozních nákladů na chod celé 

společnosti. Přidaná hodnota dosáhla největšího podílu na celkových výnosech v roce 

2012 a to více než 23 %. V následujících letech její hodnota klesala. Podíl osobních 

nákladů klesal po celou dobu sledovaného období, kromě posledního roku. Jeho hodnota 

klesla přibližně z 30 % až na 12 %.  

Výsledek hospodaření měl nejnižší podíl na celkových výnosech v roce 2013 s hodnotou 

necelých 7 %. Nejvyššího podílu dosáhl potom v roce 2014, kdy byl podíl 14 %. Od roku 

2014 pak podíl mírně klesal až do roku 2016, kdy byl jeho podíl lehce nad 10 %. 

3.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tabulka č. 13: Rozdílové ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
analyzované společnosti) 

Hodnoty v tisících Kč 2012  2013  2014  2015  2016  

Čistý pracovní kapitál 13662 15238 17733 8946 11536 

Čisté pohotové prostředky 8341 6816 6661 9425 12197 

Čistý peněžní majetek 10956 10724 13823 13276 15927 

 

Čistý pracovní kapitál 

Vývoj čistého pracovního kapitálu byl kolísavý. Od roku 2012 rostl až do roku 2014, kdy 

dosáhl hodnoty 17,7 mil. Kč. V roce 2015 došlo k jeho prudkému propadu a následnému 

nárůstu v roce 2016. Od svého maxima v roce 2014 se dostal na hodnotu o téměř 6,2 mil. 

Kč nižší v roce 2016. Společnost v celém sledovaném období měla dostatečně velký 

finanční polštář na krytí všech svých krátkodobých dluhů. To vyplývá i z toho, že je 

hodnota oběžného majetku společnosti vyšší než krátkodobý cizí kapitál. 

Čisté pohotové prostředky 

Hodnota čistých pohotových prostředků klesala až do roku 2014, kdy nabyla své nejnižší 

hodnoty. V roce 2015 hodnota rostla a tento růst pokračoval i v roce 2016. Tento nárůst 

byl způsoben zejména snížením vázanosti finančních prostředků v zásobách. Jako 
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pozitivní lze hodnotit růst čistých pohotových prostředků zároveň s čistým pracovním 

kapitálem. 

Čistý peněžní majetek 

Čistý peněžní majetek narůstal až do roku 2014. V roce 2015 mírně poklesl a 

v následujícím roce opět rostl. Svého maxima tedy dosáhl v roce 2016 a to hodnoty 15,9 

mil. Kč. Tento nárůst čistého peněžního majetku značí, že má společnost velké finanční 

zásoby, které nejsou využité. 

Od roku 2014 společnosti klesá vázanost finančních prostředků v pohledávkách, a 

zároveň rostou i tržby, což značí pozitivní růst společnosti. Zároveň také dochází 

k poklesu vázanosti finančních prostředku v zásobách. Z toho lze hodnotit, že společnost 

dobře řídí zásoby. 

 

Graf č. 1: Vývoj rozdílových ukazatelů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatele likvidity 

Pomocí ukazatelů likvidity lze hodnotit, zda je společnost schopna platit své závazky 

včas. 

Tabulka č. 14: Ukazatele likvidity analyzované společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 
účetních výkazů analyzované společnosti) 

 2012  2013  2014  2015  2016  

Okamžitá likvidita 4,46 4,68 2,96 4,40 2,97 

Pohotová likvidita 5,55 6,79 5,07 5,79 3,58 

Běžná likvidita 7,12 9,74 6,46 7,23 4,05 

 

Tabulka č. 15: Ukazatele likvidity – oborové hodnoty (Zdroj: http://www.mpo.cz) 

  2012  2013  2014  2015  2016  

Okamžitá likvidita 0,95 1,25 1,42 0,68 0,81 

Pohotová likvidita 2,41 3,13 2,57 2,20 2,21 

Běžná likvidita 3,65 4,36 3,51 3,12 3,23 

 

Ukazatele likvidity společnosti XY vykázali ve sledovaném období kolísavý trend. 

V roce 2013 došlo k nárůstu, v roce 2014 k jejich poklesu. V následujících dvou letech 

pak došlo opět k nárůstu a následně poklesu. 

Běžná likvidita vykazovala během celého období, i přes kolísavý trend, hodnotu, která je 

nad doporučenou hodnotou. V roce 2016 oborový průměr dosáhl hodnoty 3,23 (29). 

Společnost tedy vykazuje výrazně vyšší hodnotu i nad oborovým průměrem. Lze tedy 

tvrdit, že běžná likvidita společnosti není ohrožena.  

Stejně tak i pohotová likvidita se drží výrazně nad doporučenou hodnotou. Své maximální 

hodnoty ve sledovaném období dosáhla v roce 2013. Oborový průměr pro rok 2016 je 

2,21 (29). Hodnota ukazatele společnosti je tedy nad oborovým průměrem. 

Okamžitá likvidita, stejně jako předchozí likvidity, vychází velmi uspokojivě. Její 

hodnota vychází lépe než doporučená hodnota i lépe než oborový průměr, který je pro 

rok 2016 0,81 (29). 
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I když v roce 2016 byl pokles všech tří ukazatelů, byli hodnoty stále výrazně nad 

doporučenými hodnotami i nad oborovým průměrem. Z toho lze hodnotit, že společnost 

nemá problémy s likviditou. 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou stanoveny jako poměr mezi ziskem a množstvím zdrojů, které 

společnost musela využít pro jejich dosažení. 

Tabulka č. 16: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
analyzované společnosti) 

Hodnoty v % 2012  2013  2014  2015  2016  

Rentabilita aktiv (ROA) 9,90 8,10 16,27 10,76 9,74 

Rentabilita vlastního 
kapitálu (ROE) 

9,26 7,20 15,21 12,23 11,08 

Rentabilita tržeb (ROS) 8,25 5,63 11,14 9,48 8,34 

 

Tabulka č. 17: Ukazatele rentability – oborové hodnoty (Zdroj: http://www.mpo.cz, 
https://www.czso.cz) 

Hodnoty v % 2012 2013 2014 2015 2016 

Rentabilita aktiv (ROA) 9,30 5,76 7,68 10,89 10,71 

Rentabilita vlastního 
kapitálu (ROE) 

8,80 9,74 10,24 10,23 11,73 

Rentabilita tržeb (ROS) 9,84 7,89 10,10 8,72 8,62 

 

Rentabilita aktiv ve sledovaném období měla kolísavý průběh. V roce 2013 došlo 

k poklesu. Ke skokovému nárůstu došlo v roce 2014, který následoval pokles v roce 

2015, který pokračoval až do roku 2016. V porovnání s oborovým průměrem na tom byla 

společnost v roce 2016 přibližně o 1 % hůře (29).  

Rentabilita vlastního kapitálu měla stejný vývoj jako rentabilita celkových aktiv. Maxima 

dosáhla v roce 2014 a potom klesala. Oproti oborovému průměru společnost zaostává 

přibližně jen o 0,6 % (29). 

Rentabilita tržeb, stejně jako předchozí dva ukazatele, měla velmi podobný vývoj. I 

hodnota ukazatele společnosti proti oborovému průměru byla nižší přibližně o 0,3 % (30). 
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Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti na základě vlastních a cizích zdrojů financování ukazují rozsah 

využití úvěru k financování. 

Tabulka č. 18: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
analyzované společnosti) 

  2012  2013  2014  2015  2016  

Celková zadluženost (%) 16,64 12,95 15,69 30,12 31,77 

Koeficient samofinancování 
(%) 

83,36 87,05 84,31 69,88 68,23 

Úrokové krytí 33,56 25,31 114,76 55,33 23,42 

 

Z uvedené tabulky výše (tabulka č. 16) lze vidět, že zadluženost společnosti je na 

poměrně nízké úrovni. Ve sledovaném období společnost dosáhla nejnižší zadluženosti 

v roce 2013. V roce 2014 došlo k mírnému nárůstu zadluženosti. Ovšem ke skokovému 

nárůstu, který zadluženost zdvojnásobil, došlo v roce 2015, kdy společnost použila úvěr 

pro svůj investiční záměr. V roce 2016 celková zadluženost ještě mírně vzrostla. I tak má 

společnost nízkou úroveň zadluženosti. 

 

Graf č. 2: Zadluženost společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Hodnota úrokového krytí společnosti je značně nad doporučenou hodnotou. Maximální 

hodnoty ukazatele bylo dosaženo v roce 2014 kvůli rychlému nárůstu tržeb společnosti. 

V roce 2015 hodnota klesala a v roce 2014 pokles pokračoval. Tento pokles byl způsoben 

výrazným nárůstem nákladových úroků, ke kterému došlo kvůli investičnímu úvěru. I 

přes tyto změny během sledovaného období lze tvrdit, že hodnota úrokového krytí 

společnosti je vysoká. 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří efektivitu využití aktiv společnosti. 

Tabulka č. 19: Ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
analyzované společnosti) 

  2012  2013  2014  2015  2016  

Obrat aktiv 0,93 1,11 1,16 0,91 0,91 

Obrat stálých aktiv 5,31 7,65 6,51 2,01 2,22 

Dobra obratu zásob (dny) 69,41 81,46 54,71 42,90 27,23 

Doba obratu pohledávek 
(dny) 

47,99 58,34 83,18 41,40 34,92 

Doba obratu závazků (dny) 44,21 27,66 39,47 29,82 57,84 

 

Ukazatel obratu aktiv je hodnotou počtu obrátek v tržby. Autoři udávají jako 

doporučenou hodnotu mezi 1 – 1,5 (31). V roce 2012 byla hodnota lehce pod 

doporučenou hodnotou. V roce 2013 a 2014 se jí podařilo dostat do rozmezí doporučené 

hodnoty. Ovšem v roce 2015 a 2016 hodnota opět spadla pod hranici 1. Hodnoty 

ukazatele se tedy pohybují kolem spodní hranice doporučené hodnoty.  

Obrat stálých aktiv společnosti v roce 2013 se dostal na svou maximální hodnotu. V roce 

2014 mírně pokles. Ke prudkému snížení došlo pak v roce 2015. Tento pokles byl 

způsoben investicí společnosti do nových budov. Společnost tedy investovala do stálých 

aktiv, což je kladné. Na základě ukazatelů aktiv lze hodnotit, že společnost efektivně 

využívá svůj majetek. 

Doba obratu zásob rostla až do roku 2013. Od roku 2014 každoročně doba obratu zásob 

klesala. V roce 2016 dosáhla doba obratu přibližně 27 dní, což je méně než polovina 

hodnoty z roku 2013. Hodnota oborového průměru v roce 2015 dosahovala 81 dní (30), 
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což je o polovinu delší doba obratu, než doba obratu společnosti. Dobu obratu zásob 

společnosti lze tedy hodnotit velmi pozitivně. 

Doba obratu pohledávek rostla až do roku 2014, kdy dosáhla hodnoty 83 dní. 

V následujících letech hodnota klesala. Důvodem tohoto poklesu bylo získání nových 

zákazníku, kteří hradili své závazky v době splatnosti, a tím se výrazně snížila doba 

obratu pohledávek. Nejkratší doby obratu bylo dosaženo v roce 2014, kdy hodnota klesla 

na necelých 35 dní. Tento pokles doby obratu pohledávek společnosti je velmi pozitivní. 

Společnosti se snížila vázanost finančních prostředků v pohledávkách. 

Doba obratu závazků v roce 2012 dosahovala přibližně stejné hodnoty, jako doba obratu 

pohledávek. To se ovšem v následujícím roce změnilo a doba obratu závazků byla 

přibližně polovinu kratší. V roce 2014 byla hodnota doby obratu závazků stále o 

přibližnou polovinu kratší. To se změnilo v roce 2015 s poklesem jak doby obratu 

závazků, tak i doby obratu pohledávek. V roce 2016 došlo dokonce k tomu, že doba 

obratu závazků byla delší, než doba obratu pohledávek.  

3.2.4 Soustavy ukazatelů 

Altmanův model 

Jeden z nejběžnějších souhrnných indexu hodnocení společnosti. 

Tabulka č. 20: Altmanův model (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

X1 0,65 0,70 0,66 0,24 0,27 

X2 0,81 0,85 0,83 0,69 0,67 

X3 0,11 0,08 0,16 0,11 0,09 

X4 5,01 6,72 5,38 2,32 2,15 

X5 0,94 1,11 1,15 0,91 0,91 

Altmanův index 4,52 5,42 5,09 2,98 2,86 

 

Hodnoty Altmanova indexu vykazují uspokojivou situaci až do roku 2014. V roce 2015 

došlo k významnému snížení hodnoty indexu až na hranici doporučené hodnoty a v roce 

2016 se hodnota indexu dostala dokonce pod tuto hranici, tedy do tzv. šedé zóny. Na tento 

pokles měla největší vliv skutečnost, že si společnost vzala úvěr pro financování svojí 
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investice. Tím se hodnota X4 významně snížila, což způsobilo propad celkové hodnoty 

indexu. Na základě tohoto poklesu by si společnost měla kontrolovat svoji ziskovost. 

Pokud by pokračovala dále beze změny, společnost by mohla být ohrožena bankrotem. 

 

Graf č. 3: Altmanův index (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Index IN05 

Index zaměřený na české prostředí pro hodnocení finanční situace. 

Tabulka č. 21: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 6,01 7,72 6,38 3,32 3,15 

X2 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

X3 0,11 0,08 0,16 0,11 0,09 

X4 1,22 1,29 1,36 0,95 0,93 

X5 7,12 9,74 6,46 7,23 4,05 

IN05 2,46 2,85 2,70 2,08 1,70 

 

Hodnota indexu společnosti ve sledovaném období měla spíše klesající vývoj. Nejvyšší 
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této hodnotě limitně přiblížila, když index dosáhl hodnoty 1,7. K největšímu sníženi 

hodnoty dochází u hodnoty X5, kde došlo k významnému poklesu na základě použití 

úvěru pro financování investiční aktivity společnosti. 

 

Graf č. 4: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Kralickův Quicktest 

Jednoduchý test s dobrou vypovídací schopností. 

Tabulka č. 22: Kralickův Quicktest (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Finanční stabilita   4   4   4   4   4 

Výnosová situace   3   3   4   3   3 

Celková situace 
podniku 

  3,5   3,5   4   3,5   3,5 

R1 0,83 4 0,87 4 0,84 4 0,70 4 0,68 4 

R2 0,96 4 0,74 4 0,66 4 0,50 4 0,96 4 

R3 0,10 2 0,08 2 0,16 4 0,11 2 0,10 2 

R4 0,13 4 0,10 4 0,17 4 0,16 4 0,17 4 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2012 2013 2014 2015 2016

H
od

no
ta

 in
de

xu

Rok

IN05



57 
 

Pokud společnost dosahuje hodnoty 3, má dostatečnou bonitu. V rámci sledovaného 

období společnost hodnotu 3 překračuje po celou dobu. Co se týká finanční stability, 

dosahuje společnost nejvyššího hodnocení po celé sledované období, což vypovídá o 

společnosti, že je finančně stabilní. Hodnota výnosové situace společnosti do roku 2014 

měla klesající tendenci. V roce 2014 jeho hodnota vzrostla a v následujícím roce začala 

opět klesat. Tento pokles byl způsoben zvýšením úrokových nákladů z důvodu 

financování investice. 

 

3.3  Analýza SWOT 

Analýza SWOT zobrazuje silné a slabé stránky společnosti, které vychází z interních 

faktorů, ale také její hrozby a příležitosti, které vyplývají z faktorů externích. 

Silné stránky 

- Dlouholeté zkušenosti v oboru, 

- spolupráce s jinými společnostmi, 

- strategické umístění pro evropský trh, 

- normy ISO 9001 a ISO 13485, 

- vysoká technologická úroveň vybavení laboratoří, 

- vlastní produkty s novými technologiemi, 

- vysoké hodnoty likvidity, 

- vlastní informační systém, 

- nízký poměr zadluženosti, 

- nízká fluktuace. 

Slabé stránky 

- Značná vyjednávací síla odběratelů, 

- značná vyjednávací síla dodavatelů, 

- výroba je zaměřena pouze na jedno odvětví, 

- absence dlouhodobé vize společnosti, 

- nízké hodnoty ukazatele obratu aktiv, 

- nedostatečná autorita pro rychlé zavádění změn. 
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Příležitosti 

- Vstoupení do nového oboru, 

- rozšíření spolupráce s partnery, 

- expanze do dalších zemí, 

- zvýšení čerpání z evropských fondů, 

- vývoj nových výrobků, 

- státní dotace. 

Hrozby 

- Růst konkurence, 

- ztráta partnerů, 

- úbytek obyvatelstva, 

- posílení kurzu koruny, 

- zpřísnění evropských nařízení v oboru. 
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4 NÁVRH PODNIKOVÉHO FINANČNÍHO PLÁNU 

V předchozí části práce byla představena společnost XY, u které byla provedena 

strategická analýza a finanční analýza. Výsledky těchto analýz budou sloužit jako 

podklad pro sestavení samotného finančního plánu. 

 

4.1  Stanovení bodů finančního plánu 

Na základě provedených analýz a informací od vedení společnosti budou stanoveny 

hlavní body finančního plánu, kterých by mělo být dosaženo.  

Tržby 

Celkové tržby společnosti v celém sledovaném období rostly. Společnost by ráda tento 

trend udržela a své tržby nadále zvyšovala. Vedení společnosti plánuje vyšší zaměření se 

na služby a očekává mírné snížení distribučních aktivit. Očekávané tržby v roce 2017 jsou 

vedením společnosti stanoveny na 45 mil. Kč. 

Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření společnosti měl ve sledovaném období kolísavý trend. 

V posledním roce výsledek hospodaření společnosti rostl. Vedení společnosti by se chtěl 

zaměřit na stabilizaci dalšího vývoje a zajistit nárůst výsledku hospodaření. V roce 2017 

by společnost měla dosáhnout nad hraniční hodnotu 4 mil Kč. 

Zadluženost 

Společnost má relativně nízkou zadluženost. Vedení společnosti uplatňovalo ve 

sledovaném období spíše konzervativní způsob řízení a snažilo se udržovat zadluženost 

společnosti na co nejnižší úrovni. V roce 2015 si společnost vzala bankovní úvěr na 

investici do nových budov a rozhodlo se část svého majetku financovat z cizích zdrojů i 

v budoucnu.  
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Rentabilita 

Rentabilita společnosti byla ve sledovaném období nižší, než je oborový průměr. Tato 

skutečnost přiměla vedení společnosti ke snaze tuto skutečnost změnit. Společnost by 

v následujících letech tedy zvyšovala svoji rentabilitu. 

 

4.2  Prognóza vývoje tržeb 

V této části práce je cílem stanovit budoucí tržby společnosti XY pro roky 2017 – 2019. 

Vypočtená prognóza vývoje tržeb bude doplněna komentáři a na jejím základě bude dále 

zpracován finanční plán společnosti. 

Prognóza se opírá o metody regresní analýzy, kdy tato analýza využívá k popsání 

okolností matematický model v souvislosti se statistickými závislostmi. Cílem je 

vytvoření předpokladu průběhu regresní funkce na základě vypočtené jiné regresní 

funkce. Jako základ pro vypočtení budoucího vývoje tržeb společnosti bylo použito 

odvětví podle klasifikace CZ-NACE (skupina 21). Pro správné použití regresní analýzy 

bylo nezbytné zjistit, jak spolu souvisí makroekonomické proměnné a dosavadní vývoj 

zvoleného odvětví, ze kterého se sestavuje prognóza tržeb. K tomuto účelu se používá 

tzv. Pearsonův korelační koeficient, který slouží ke zjištění podobnosti průběhu veličiny 

ku celku. Zvolenými makroekonomickými ukazateli, u kterých byla zkoumána závislost 

na oborových tržbách, byli použity hodnoty HDP, průměrná míra inflace, zaměstnanost 

a dlouhodobé úrokové sazby.  

Následující tabulka vykazuje celkové tržby ze skupiny oboru 21 dle CZ-NACE od roku 

2009 do roku 2016.  

Tabulka č. 23: Oborové tržby skupiny 21 podle CZ-NACE (Zdroj: http://www.mpo.cz) 

Hodnoty 
v tisících Kč 

2009 2010 2011 2012 

Oborové tržby 
CZ-NACE 21 

25342090 27558062 28024756 28282604 

 2013 2014 2015 2016 

Oborové tržby 
CZ-NACE 21 

30226009 30640879 32882958 32213250 
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V další tabulce jsou zobrazeny použité makroekonomické ukazatele s predikcí budoucího 

vývoje, které jsou následně použity pro výpočet Pearsonova korelačního koeficientu. 

Tabulka č. 24: Vývoj makroekonomických ukazatelů s předpokládaným budoucím vývojem (zdroj: 
http://www.mfcr.cz) 

Makroekonomické 
ukazatele v % 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Růst HDP -4,1 2,3 2 -1 -0,9 2 4,1 2,3 4,3 3,6 3,3 

Průměrná míra 
inflace 

1 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 1,9 

Zaměstnanost -1,4 -1 0,4 0,4 1 0,8 1,4 1,9 1,4 0,7 0,2 

Dlouhodobé 
úrokové sazby 

4,7 3,7 3,7 2,8 2,1 1,6 0,6 0,4 1 1,7 2 

 

Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu byla zjištěna největší závislost se 

zaměstnaností, kdy Pearsonův koeficient dosáhl hodnoty 0,922. Pro regresní model 

budou tedy využity hodnoty zaměstnanosti. 

Tabulka č. 25: Hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Růst HDP 0,711 

Průměrná míra inflace -0,484 

Zaměstnanost 0,922 

Dlouhodobé úrokové sazby -0,983 

 

Ze získaných hodnot je možné přistoupit k sestavení regresního modelu. Indexem 

determinace R2 se udává tzv. vhodnost, která by se měla pohybovat nad hodnotou 75 %. 

Na základě indexu determinace se zvolí trend spojnice bodů. V případě hodnot oborových 

tržeb ve vztahu k zaměstnanosti byla zvolena polynomická funkce druhého stupně 

s indexem determinace 0,87. Funkce má následující tvar. 

@ =  284663,56e] + 1981367,83e + 28156212,53 

Hodnota x je hodnota zvoleného makroekonomického ukazatele. V případě této práce se 

jedná o hodnoty predikované zaměstnanosti. Tato funkce je znázorněna v následujícím 

grafu. 
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Graf č. 5: Regresní model dle oborových tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Rovnice regresního modelu vyjadřuje vztah zvoleného makroekonomického ukazatele a 

celkových oborových tržeb. Při dosazení hodnot predikované zaměstnanosti budou 

získány hodnoty predikovaných oborových tržeb pro požadované budoucí období. Při 

použití průměru indexu tržního podílu společnosti XY bude možné stanovit hodnotu 

budoucích tržeb této společnosti. 

Tabulka č. 26: Predikce oborových tržeb skupiny 21 podle CZ-NACE (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2017 2018 2019 

Predikované oborové tržby 
CZ-NACE 21 v tisících Kč. 

31488068 29682655 28563873 

Predikovaný meziroční růst 
trhu v % 

0,98 0,94 0,96 

 

Z predikovaných hodnot lze vidět, že oborové tržby mají klesající trend. Tento pokles je 

způsoben využitím regresního modelu s použitím hodnot predikovaného zaměstnanosti 

na základě predikce Ministerstva financí. Tato predikce vykazuje stejný trend klesání, 

jako predikované oborové tržby. 
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V této práci bude sestaven finanční plán ve dvou variantách – v optimistické a 

pesimistické variantě. Optimistická varianta bude vycházet z hodnot zjištěných na 

základě regresního modelu.  

Varianta pesimistická bude stanovena vypuštěním hodnoty indexu tržeb v roce 2014 při 

výpočtu průměrného tržního podílu za sledované období. V roce 2014 byla hodnota 

tohoto indexu nejvyšší a její vypuštění vychází z toho, že by tento nárůst mohl být jen 

jednorázovým výkyvem který zkresluje vývoj hodnoty budoucích tržeb. 

Následující tabulka zobrazuje vývoj tržeb společnosti XY, její tržní podíl a indexy růstu 

tržeb a tržního podílu v letech 2011 – 2016. 

Tabulka č. 27: Vývoj tržeb a tržního podílu společnost XZ (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby společnosti 
XY v tisících Kč, 

26540 34387 23141 19640 24108 30890 33509 38557 

Tržní podíl v % 0,001 0,0012 0,0008 0,0007 0,0008 0,001 0,001 0,0012 

Index růstu 
tržního podílu 

x 1,19 0,66 0,84 1,15 1,26 1,01 1,17 

Index růstu tržeb x 0,3 -0,33 -0,15 0,23 0,28 0,08 0,15 

Průměr indexu 
tržního podílu 

1,04 

 

Z hodnoty průměrného tržního podílu je možné vypočítat předpokládanou výši tržeb 

společnosti v následujících letech. Následující tabulka zobrazuje hodnoty predikovaných 

tržeb pro optimistickou variantu. 

Tabulka č. 28: Předpokládaný vývoj tržeb společnosti XY v optimistické variantě (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 

  2017 2018 2019 

Tržby společnosti XY v 
tisících Kč. 

44365 45101 44216 

Tržní podíl v % 0,1409 0,1519 0,1548 

Index růstu tržního podílu 1,04 1,04 1,04 

Index růstu tržeb 0,0165 -0,0196 0,0008 
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Predikované tržby společnosti pro optimistickou variantu vzrostly v roce 2017 a 

k dalšímu nárůstu došlo v roce 2018. V roce 2019 pak došlo k mírnému poklesu. Tento 

vývoj je ovlivněn použitím průměru indexu růstu tržního podílu.  

V další tabulce je zaznamenán předpokládaný vývoj tržeb v pesimistické variantě. V této 

variantě je hodnota průměrného indexu podílu snížena o hodnotu v roce 2014, kdy bylo 

dosaženo nejvyššího růstu vycházející z předpokladu, že se jednalo pouze o nárazový 

nárůst. 

Tabulka č. 29: Předpokládaný vývoj tržeb společnosti XY v pesimistické variantě (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 

  2017 2018 2019 

Tržby společnosti XY v 
tisících Kč. 

37772 36921 34804 

Tržní podíl v % 0,1200 0,1244 0,1218 

Index růstu tržního podílu 1,00 1,00 1,00 

Index růstu tržeb -0,0203 -0,0225 -0,0573 

 

U pesimistické varianty dochází k poklesu tržeb za celé predikované období. Zatím co u 

optimistické varianty dochází k nárůstu tržeb, varianta pesimistická má opačný vývoj. 

Procentní změny oproti roku 2016 jsou zaznamenány v následující tabulce. 

Tabulka č. 30 : Předpokládaný procentní nárůst a pokles tržeb v optimistické i pesimistické variantě 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnoty v % 2017 2018 2019 

Optimistická varianta 15,06 16,97 14,67 

Pesimistická varianta -2,03 -4,24 -9,73 

 

4.3  Předpoklady finančního plánu 

Předpoklady finančního plánu jsou stanoveny na predikovaných tržbách společnosti za 

období 2017 – 2019. Jejich hodnoty byly stanoveny ve dvou variantách – optimistické a 

pesimistické. 

 

  



65 
 

Tabulka č. 31: Predikované tržby v optimistické a pesimistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2017 2018 2019 

Optimistická varianta 44,365 45,101 44,216 

Pesimistická varianta 37,772 36,921 34,804 

 

Z výše uvedených predikovaných tržeb budou stanoveny za použití předcházejících 

výkazů společnosti a metody procentuálního podílu na tržbách, popřípadě metody doby 

obratu, stanoveny další hodnoty pro finanční plán. Pro obě metody byly zjištěny průměry 

pro jednotlivé roky. Tyto průměry potom byly využity pro výpočet konkrétních hodnot. 

Vybrané hodnoty jsou v následující tabulce. 

Tabulka č. 32: Procentní podíly na tržbách vybraných položek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 Průměr 

Tržby za prodej zboží 0,635 0,701 0,770 0,687 0,716 0,701 

Náklady vynaložené na 
prodané zboží 

0,359 0,421 0,398 0,394 0,471 0,407 

Spotřeba materiálu a energie 0,233 0,179 0,178 0,119 0,106 0,156 

Služby 0,240 0,181 0,199 0,199 0,112 0,180 

Ostatní provozní výnosy 0,297 0,148 0,161 0,030 0,015 0,079 

Ostatní provozní náklady 0,001 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 

Ostatní finanční výnosy 0,006 0,014 0,014 0,014 0,010 0,011 

Ostatní finanční náklady 0,014 0,017 0,014 0,017 0,007 0,013 

 

Na základě vypočtených hodnot budou použity průměrné hodnoty pro výpočet obou verzí 

finančních plánů. Jelikož společnost nakoupila nové laboratorní vybavení, očekává 

pokles nákladů na vlastní výrobu a služby o 20 %. Hodnota pro výpočet tedy bude snížena 

o tuto procentní hodnotu. 

Tabulka č. 33: Doba obratu vybraných položek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 Průměr 

Zásoby 70 83 56 44 28 52 

Pohledávky 49 59 85 42 35 52 

Krátkodobé závazky 45 28 40 30 59 39 
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Odpisy společnosti jsou stanoveny na základě odpisového plánu společnosti. Společnost 

neplánuje žádné podstatné investice v následujících letech. 

Tabulka č. 34: Odpisový plán společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2017 2018 2019 

Nehmotný majetek 0 0 0 

Stavby 2318 2395 2474 

Samostatné movité věci 934 1090 1272 

 

Pro stanovení hodnoty nákladových úroků byla využita úroková sazba vypočtená na 

základě minulých let, konkrétně vypočítána z hodnoty celkových úvěru a nákladových 

úroků. 

Tabulka č. 35: Úrokové sazby vypočtené z minulých let (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 

Krátkodobé bankovní úvěry 1084 951 809 8334 7313 

Nákladové úroky 66 72 38 73 170 

Úroková sazba x  0,06 0,04 0,09 0,02 

Průměr 0,05 

 

4.4  Optimistická varianta finančního plánu 

Celkové tržby společnosti z optimistické varianty pro plánované období 2017 – 2019 byly 

určeny na základě regresní analýzy. Pro vytvoření finančního plánu byla používána 

zejména metoda procentuálního podílu na tržbách. 

4.4.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

V této části práce bude podrobněji rozebrán plánovaný výkaz zisku a ztráty společnosti. 
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Tabulka č. 36: Plánovaný výkaz zisku a ztráty – optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Tržby a náklady na ně vynaložené 

Tržby za prodej zboží byly stanoveny pomocí procentního podílu na celkových tržbách, 

které byly predikovány pomocí regresní analýzy. Náklady společnosti byli stanoveny také 

pomocí procentního podílů.  

Díky novým technologiím společnost očekává výrazný nárůst tržeb za služby s velmi 

nízkým nárůstem nákladů. Společnost očekává úsporu až 20 % nákladů. Tato představa 

vychází z toho, že je společnost schopná aktuálně provádět analýzy s minimálními 

náklady. Nárůstem objemu se náklady na analýzu ještě sníží.  

Osobní náklady 

Společnost v roce 2015 propustila 4 své zaměstnance z důvodu změn ve struktuře a 

organizaci. V roce 2017 se společnost chystá najmout další dva zaměstnance. Jedním 

z nich bude obchodní zástupce, druhým člověk do výroby pro zvýšení pracovních kapacit. 

Zároveň se společnost zvyšovat mzdy zaměstnanců přibližně o 15 %, kdy průměrná mzda 

činí přibližně 25000 Kč. Společnost má také záměr odměňovat své zaměstnance podle 

Plánovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) 2017 2018 2019

Tržby za prodej zboží 31056 31571 30951

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 13310 13530 13265

Výkonová spotřeba 18051 18350 17990

Náklady vynaložené na prodané zboží 14441 14680 14392

Spotřeba materiálu a energie 1625 1652 1619

Služby 1986 2019 1979

Osobní náklady 8340 8479 8312

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3252 3485 3746

Provozní výsledek hospodaření - EBIT 1921 1774 1409

Výnosové úroky 9 6 7

Nákladové úroky 397 397 397

VH před zdaněním EBT 1533 1383 1019

Daň z přijmu 291 263 194

VH po zdanění - EAT 1242 1120 826
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toho, jak se bude dařit společnosti. Pro potřeby této práce byla hodnota počítána 

procentním podílem z tržeb. Maximální možné navýšení je však 10 %. V dalších letech 

společnost již neplánuje zvyšování počtu zaměstnanců.  

Odpisy dlouhodobého majetku 

Hodnota odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu společnosti.  

Nákladové úroky 

Hodnota nákladových úroku společnosti je stanovena průměrnou úrokovou sazbou za 

předcházející roky, která je 5 %  a hodnotou úvěru společnosti. 

Daň z příjmu 

Pro predikované roky 2017 – 2019 se očekává, že společnost bude vykazovat každoročně 

zisk. Předpokládá se, že se daňová sazba právnických osob nebude měnit, tedy že její 

hodnota bude 19 %. 
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4.4.2 Plánovaná rozvaha 

Tabulka č. 37: Plánovaná rozvaha – optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Dlouhodobý majetek 

Společnost neplánuje v následujících letech pravidelně investovat do dlouhodobého 

majetku. Hodnota pro rozvahu byla tedy stanovena na základě odpisů.   

Společnost neplánuje žádný prodej dlouhodobého majetku.  

Zásoby 

Zásoby společnosti jsou pro predikované období stanoveny metodou doby obratu zásob. 

V této položce jsou zahrnuty jak materiál pro výrobu, tak i výrobky a zboží, které jsou 

určeny k přímému prodeji. Průměrná doba obratu za předcházející období byla 52 dní.  

  

Plánovaná rozvaha (tis. Kč) 2017 2018 2019

AKTIVA CELKEM 42275 43474 44205

Dlouhodobý majetek 14050 10565 6819

Oběžná aktiva 24849 26068 26819

Zásoby 6354 6460 6333

Pohledávky 6281 6385 6260

Peněžní prostředky 12213 13222 14226

Časové rozlišení 124 124 124

PASIVA CELKEM 42275 43474 44205

Vlastní kapitál 30224 31344 32170

  Základní kapitál 400 400 400

  Výsledek hospodaření minulých let 28582 29824 30944

  Výsledek hospodaření běžného účetního období 1242 1120 826

Cizí zdroje 12051 12129 12035

Závazky k úvěrovým institucím 6916 6519 6122

Závazky z obchodních vztahů 4738 4816 4722

Časové rozlišení 0 0 0
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Pohledávky 

Pohledávky společnosti byly za sledované období převážnou většinou tvořeny 

pohledávkami z obchodních vztahů. Tento trend se předpokládá i v budoucnu. Hodnoty 

předikovaných pohledávek byly stanoveny metodou doby obratu. 

Peněžní prostředky 

Hodnoty krátkodobého finančního majetku vychází z konečného stavu peněžních 

prostředků z plánovaného cash flow. 

Časové rozlišení 

Hodnota časového rozlišení je zachována ve stejné hodnotě, jako byla v předchozích 

letech na základě rozhodnutí vedení společnosti. 

Základní kapitál 

Společnost nepředpokládá změny základního kapitálu v predikované době. Jeho hodnota 

je tedy použita pro celé období stejná. 

Výsledky hospodaření minulých let 

Vzhledem k tomu, že společnost výsledek hospodaření ponechává ve společnosti, bylo 

pro výpočet výsledku hospodaření minulých let využito součtu výsledku hospodaření 

s výsledky hospodaření minulých let. 

Výsledek hospodaření běžného období 

Pro získání výsledku hospodaření běžného období byla použita hodnota získaná z výkazu 

zisku a ztráty. 

Závazky z obchodních vztahů 

Krátkodobé závazky společnosti jsou většinově tvořeny závazky z obchodních vztahů. 

Jejich predikovaná hodnota byla tedy tvořena metodou doby obratu závazků. 
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Závazky k úvěrovým institucím 

Společnost splácí své úvěry podle svého finančního kalendáře. Předpokládá se roční 

splátky 379 tisíc Kč. Predikovaná hodnota bankovních se tedy vyvíjí na základě 

předpokládaného vývoje. 

Časové rozlišení 

Časové rozlišení, stejně jako u aktiv, zůstává na stejné úrovni jako v předchozích letech 

na základě rozhodnutí vedení společnosti. 

4.4.3 Plánované cash flow 

Tabulka č. 38: Plánované cash flow – optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V prvním plánovaném roce vychází cash flow záporně z důvodu předpokládaného 

nárůstu pohledávek, snížení závazů a zvýšení zásob. V následujících letech se tyto 

hodnoty sníží a cash flow z provozní činnosti je kladné. Cash flow z investiční činnosti 

je záporné z důvodu odepisování dlouhodobého majetku společnosti. Finanční cashflow 

Plánovaný výkaz peněžních toků (tis.Kč) 2017 2018 2019

Stav peněžních prostředků na počátku období 18376 12213 13222

Hospodářský výsledek za účetní období po dani 1556 1437 1142

Odpisy dlouhodobého majetku 3252 3485 3746

Změna stavu pohledávek -2538 -104 125

Změna stavu krátkodobých závazků -1441 79 -95

Změna stavu zásob -3445 -105 127

Peněžní tok z provozní činnosti celkem -2617 4791 5045

Odpočet odpisů -3252 -3485 -3746

Úbytek DHM -294 -296 -296

Investiční CF -3546 -3781 -4042

Přírustek hospodářeského výsledku minulých let 3210 1556 1437

Odpočet HV běžného účetního období minulých let -3210 -1556 -1437

Finanční CF 0 0 0

Celkové CF -6163 1009 1003

Stav peněžních prostředků na konci období 12213 13222 14226
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potom nabývá nulové hodnoty díky tomu, že společnost celý výsledek hospodaření 

převádí do výsledku hospodaření minulých let. 

 

4.5  Pesimistická varianta finančního plánu 

Pro výpočet pesimistické varianty finančního plánu byla použita identická metodika 

výpočtu, jako v případě optimistické verze. 

4.5.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Tabulka č. 39: Plánovaný výkaz zisku a ztráty – pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Díky nižším predikovaným tržbám oproti optimistické variantě vykazují položky, 

počítané pomocí metody podílu na tržbách, nižší hodnoty. Výsledek hospodaření vychází 

přibližně o 50 % nižší než v optimistické variantě. Tržby společnosti v této variantě jsou 

nižší než v předešlých letech. Navýšení osobních nákladů se předpokládá stejným 

způsobem jako v optimistické variantě, jen se s nižší pohyblivou hodnotou díky nižším 

tržbám. 

Plánovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) 2017 2018 2019

Tržby za prodej zboží 26440 25845 24363

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 11332 11076 10441

Výkonová spotřeba 15368 15022 14161

Náklady vynaložené na prodané zboží 12295 12018 11329

Spotřeba materiálu a energie 1383 1352 1274

Služby 1690 1652 1558

Osobní náklady 7101 6941 6543

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3252 3488 3746

Provozní výsledek hospodaření - EBIT 1152 820 316

Výnosové úroky 9 7 7

Nákladové úroky 397 397 397

VH před zdaněním EBT 764 430 -74

Daň z přijmu 145 82 -14

VH po zdanění - EAT 619 348 -60
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4.5.2 Plánovaná rozvaha 

Tabulka č. 40: Plánovaná rozvaha – pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Celková hodnota aktiv a pasiv je přibližně o 5 % nižší než v předchozí variantě. Opět 

hodnoty, které se vypočítávají z tržeb, mají nižší hodnotu, než tomu bylo u optimistické 

varianty. Tyto skutečnosti vychází z toho, že tržby v pesimistické variantě jsou pod 

úrovní předchozích hodnot. 

  

Plánovaná rozvaha (tis. Kč) 2017 2018 2019

AKTIVA CELKEM 40948 41205 40919

Dlouhodobý majetek 13673 10185 6439

Oběžná aktiva 23899 24553 24664

Zásoby 5410 5288 4985

Pohledávky 5348 5227 4928

Peněžní prostředky 13141 14037 14751

Časové rozlišení 124 124 124

PASIVA CELKEM 40948 41205 40919

Vlastní kapitál 29601 29949 29889

  Základní kapitál 400 400 400

  Výsledek hospodaření minulých let 28582 29201 29549

  Výsledek hospodaření běžného účetního období 619 348 -60

Cizí zdroje 11347 11256 11030

Závazky k úvěrovým institucím 6916 6519 6122

Závazky z obchodních vztahů 4034 3943 3717

Časové rozlišení 0 0 0
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4.5.3 Plánované cash flow 

Tabulka č. 41: Plánované cash flow – pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Cash flow pesimistické varianty vykázalo podobný průběh jako cashflow ve variantě 

optimistické. Jen díky menším změnám závazků, pohledávek a zásob dosáhla hodnota 

v prvním roce vyššího celkového cash flow oproti optimistické variantě. V následujících 

letech bylo cash flow kladné. 

 

4.6  Zhodnocení finančních plánů 

V této části budou zhodnoceny obě varianty finančního plánu pomocí finanční analýzy. 

Na jejím základě budou následně zhodnoceno splnění stanovených cílů. 

4.6.1 Finanční analýza finančního plánu 

Pro zhodnocení finančního plánu pomocí finanční analýzy byly vybrány ukazatele 

likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity a souhrnné ukazatele v práci již dříve použité. 

Plánovaný výkaz peněžních toků (tis.Kč) 2017 2018 2019

Stav peněžních prostředků na počátku období 18376 13141 14037

Hospodářský výsledek za účetní období po dani 933 664 256

Odpisy dlouhodobého majetku 3252 3485 3746

Změna stavu pohledávek -1605 120 300

Změna stavu krátkodobých závazků -2145 -91 -226

Změna stavu zásob -2501 122 303

Provozní CF -2066 4300 4375

Odpočet odpisů -3252 -3485 -3746

Úbytek DHM 83 81 85

Investiční CF -3169 -3404 -3661

Přírustek hospodářeského výsledku minulých let 3210 933 664

Odpočet HV běžného účetního období minulých let -3210 -933 -664

Finanční CF 0 0 0

Celkové CF -5235 896 714

Stav peněžních prostředků na konci období 13141 14037 14751
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Ukazatele likvidity 

Tabulka č. 42: Ukazatele likvidity finančního plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Optimistická varianta Pesimistická varianta 
 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Okamžitá likvidita 2,58 2,75 3,01 3,26 3,56 3,97 

Pohotová likvidita 3,90 4,07 4,34 4,58 4,89 5,29 

Běžná likvidita 5,24 5,41 5,68 5,92 6,23 6,64 

 

Ukazatele likvidity za predikované období vykazují vyšší hodnoty pro pesimistickou 

variantu. To je způsobeno tím, že u pesimistické varianty se očekává nižší finanční výdej 

než v případě optimistické varianty. Ve srovnání s rokem 2016 lze vidět zlepšení u všech 

ukazatelů, kromě okamžité likvidity u optimistické varianty. Tady je v roce 2017 a 2018 

lehce nižší. Celkově lze tento vývoj hodnotit pozitivně. 

Ukazatele rentability 

Tabulka č. 43: Ukazatele rentability finančního plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Hodnoty v % 2017  2018  2019  2017  2018  2019  

Rentabilita aktiv (ROA) 4,57 4,09 3,20 2,84 2,01 0,79 

Rentabilita vlastního kapitálu 
(ROE) 

4,11 3,57 2,57 2,09 1,16 -0,2 

Rentabilita tržeb z EAT (ROS) 2,8 2,48 1,87 1,64 0,94 -0,17 

 

Ukazatele rentability výrazné snížení rentability společnosti v obou variantách. 

Pesimistická varianta dosahuje přibližně poloviny hodnoty varianty optimistické. Tento 

pokles je negativní. V případě negativní varianty dosahuje rentabilita záporných hodnot. 
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Ukazatele zadluženosti 

Tabulka č. 44: Ukazatele zadluženosti finančního plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Optimistická varianta Pesimistická varianta 

  2017  2018  2019  2017  2018  2019  

Celková zadluženost (%) 28,51 27,9 27,23 27,71 27,32 26,95 

Koeficient 
samofinancování (%) 

71,49 72,1 72,77 72,29 72,68 73,05 

Úrokové krytí 4,84 4,47 3,55 2,90 2,07 0,80 

 

Celková zadluženost společnosti v predikovaném období pozvolna klesá v obou 

variantách. V pesimistické variantě je pokles nepatrně rychlejší. Hodnota úrokového krytí 

společnosti pro obě varianty klesá. Tento pokles značí, že společnosti že zisk společnosti 

klesá. 

Ukazatele aktivity 

Tabulka č. 45: Ukazatele aktivity finančního plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Optimistická varianta Pesimistická varianta 

  2017  2018  2019  2017  2018  2019  

Obrat aktiv 1,05 1,04 1,00 0,92 0,90 0,85 

Obrat stálých aktiv 2,56 2,61 2,56 2,23 2,23 2,16 

Dobra obratu zásob (dny) 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 

Doba obratu pohledávek 
(dny) 

50,97 50,97 50,97 50,97 50,97 50,97 

Doba obratu závazků 
(dny) 

38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 

 

V případě obratu aktiv pro optimistickou variantu došlo v roce 2017 k navýšení. 

V následujících letech tato hodnota zůstává na přibližně stejné. V případě varianty 

pesimistické se hodnoty obratu aktiv v podstatě nezměnily oproti výsledku z roku 2016, 

v roce 2019 však došlo k mírnému poklesu. Hodnota obratu stálých aktiv společnosti 

v obou variantách mírně narostla. U varianty optimistické byl tento nárůst trochu 

rychlejší.  
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Vzhledem ke skutečnosti, že doby obratu zásob, pohledávek a závazků byly počítány 

pomocí metody doby obratu, jsou plánované hodnoty budoucího vývoje stanoveny 

průměrem dob obratu z předcházejících let.  

Souhrnné ukazatele 

Tabulka č. 46: Souhrnné ukazatele finančního plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Optimistická varianta Pesimistická varianta 

  2017  2018  2019  2017  2018  2019  

Altmanův index 3,06 3,08 3,07 2,93 2,91 2,86 

IN05 1,52 1,51 1,47 1,42 1,39 1,32 

Kralickův quicktest 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

 

Z hodnot Altmanova indexu lze vidět, že se predikované roky vyvíjí o něco lépe, než 

předcházející rok. Pro optimistickou variantu v porovnání s doporučenou hodnotou lze 

tvrdit, že si společnost vede dobře. U varianty pesimistické je vývoj hodnot na hranici 

šedé zóny.  

Hodnoty indexu IN05 vykazují zhoršení proti předcházejícím rokům. Index pro obě 

varianty se nachází v šedé zóně a každý rok vykazuje pokles. Tento vývoj je pro 

společnost negativní a může ji brzy začít ohrožovat. 

Kralickův quicktest vykazuje hodnotu 3,25 pro celkovou situaci ve společnosti, kdy 

minimální doporučovaná hodnota je 3. Z hlediska souhrnných ukazatelů vykazuje 

finanční plán pozitivní vývoj společnosti. Je zde ovšem pokles proti předcházejícím 

letům. 

4.6.2 Zhodnocení splnění bodů finančního plánu 

V této části práce bude zhodnoceno, zda bylo v rámci finančního plánu dosaženo cílů 

stanovených na základě finanční analýzy. 

Tržby 

Jako plánovaná hodnota tržeb v budoucím roce byla stanovena hodnota 45 mil. Kč. 

V následující tabulce jsou předpokládané tržby společnosti z obou variant. 
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Tabulka č. 47: Plánované celkové tržby společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnoty v tisících Kč  2016 2017 2018 2019 

Optimistická varianta 
38489 

44365 45101 44216 

Pesimistická varianta 37772 36921 34804 

 

 

Graf č. 6: Plánované celkové tržby ve dvou variantách 

 

Z grafu tržeb je možné vidět, že predikce tržeb optimistické varianty je rostoucí. 

V případě pesimistické varianty je možné vidět klesající trend. V případě dodržení 

optimistické verze bude dosaženo předem stanovených tržeb. Pesimistická varianta zcela 

nevyhovuje předpokladu. 

Výsledek hospodaření 

Společnost stanovila hodnotu výsledku hospodaření pro rok 2017 na hodnotu 4 mil. Kč. 

V tabulce níže je možné vidět předpokládaný vývoj výsledku hospodaření. 

Tabulka č. 48: Výsledek hospodaření predikovaného období (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Hodnoty v tisících Kč 2017 2018 2019 

Optimistická varianta 1242 1120 826 

Pesimistická varianta 619 348 -60 
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Z uvedených hodnot je možné vidět, že společnost stanovené hodnoty nedosahuje ani 

v jedné variantě. Navíc výsledek hospodaření v každém roce klesá. Tato predikce je 

negativním vývojem. Predikce pesimistické varianty vykazuje v roce 2019 ztrátu. 

Zadluženost 

Zadluženost společnosti v roce 2017 mírně klesla. Míra zadluženosti vzrostla hlavně 

v roce 2015 kdy si společnost brala úvěr na investiční majetek. Od roku 2016 společnost 

úvěr splácí. Mírné sníženi je pozitivní. 

Rentabilita 

Rentabilita společnosti v obou variantách klesala. Její hodnoty dosahovaly nižších hodnot 

než v roce 2016. Rentabilita společnosti nesplňuje požadavky a lze tedy tvrdit, že 

predikce vývoje společnosti je pro přežití společnosti důvodem k přehodnocení 

budoucích kroků. Pokud by společnost pokračovala předpokládaným způsobem, dostane 

se pravděpodobně do finančních obtíží. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo sestavení finančního plánu vybrané společnosti 

s použitím vybraných metod strategické a finanční analýzy.  

První část práce byli popsány teoretická východiska finančního plánování s využitím 

odborné literatury. Popsán byl samotný význam pojmu finanční plánování, byly uvedeny 

zásady a principy, druhy finančních plánů a nejčastěji používaných metod finančního 

plánování. Dále pak byl vysvětlen význam strategické a finanční analýzy pro finanční 

plán.  

V další části byla vybraná společnost představena a byla provedena strategická analýza. 

Konkrétně se jednalo o vnější analýzu PESTLE a Porterův model pěti sil. Dále pak 

analýza vnitřního prostředí McKinsley 7S. Strategickou analýzu následovala analýza 

finanční, pro kterou byla využita horizontální a vertikální analýza společnosti. Dále pak 

analýza poměrových ukazatelů, rozdílových ukazatelů a soustav ukazatelů. Pro 

hodnocení výsledků jednotlivých ukazatelů byly využívány oborové hodnoty. Následně 

byla sestavena analýza SWOT, která analyzuje silné a slabé stránky společnosti a 

příležitosti a hrozby budoucího vývoje. 

V následující části byl sestaven samotný finanční plán vybrané společnosti pro období 

2017 – 2019. První byly stanoveny základní  body předpokladů společnosti pro další 

období na základě získaných informací z předcházejících analýz. Splnění těchto bodů by 

mělo společnosti zajistit větší stabilitu. Cíle byly stanoveny pro tržby, výsledek 

hospodaření, zadluženost a rentabilitu. Dále pak byly sestaveny finanční plány 

společnosti ve dvou variantách – optimistická a pesimistická. Sestavení těchto variant 

bylo provedeno na základě prognózy tržeb, které byly určeny pomocí regresní analýzy, 

dále pak pomocí metody procentuálního podílu na tržbách a doby obratu. Následně byly 

obě predikované verze podrobeny finanční analýze a na jejím základě byla srovnávána 

úspěšnost plnění stanovených bodů. Z výsledků analýzy bylo zjištěno, že predikované 

hodnoty pro obě varianty v převážné většině nesplňují stanovené hodnoty. Výsledy 

predikce vyšly pro společnost značně negativně. Společnost by tedy měla zjištěným 

skutečnostem věnovat zvýšenou pozornost. Díky těmto informacím by měla mít dostatek 

času na přípravu vhodných opatření na vzniklé skutečnosti reagovat. 
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Příloha č.1 – Rozvaha 2012 – 2016 

 

  

2012 2013 2014 2015 2016

AKTIVA CELKEM 20990 21660 26828 36881 42474
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek 3695 3152 4758 16698 17322
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 40
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 3695 3152 4758 16698 17282
B.II.1. Pozemky 0 0 0 2977 2977
B.II.2. Stavby 0 0 0 9689 9043

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3695 3152 4758 3902 2215
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 130 3047
B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
C. Oběžná aktiva 17155 18042 21941 20054 25028
C.I. Zásoby 3782 5457 4711 3991 2909
C.I.1. Materiál 0 0 0 0 0
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0
C.I.3. Výrobky 255 219 328 306 183
C.I.4. Zvířata 0 0 0 0 0
C.I.5. Zboží 3527 5238 4383 3685 2726
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0
C.II. Dlouhodobé pohledávky 8 8 8 13 13
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

C.II.4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení

0 0 0 0 0

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 8 8 8 13 13
C.II.6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0
C.II.7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0
C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0
C.III. Krátkodobé pohledávky 2615 3908 7162 3851 3730
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 2362 3202 5178 3640 3219
C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

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

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0
C.III.6. Stát - daňové pohledávky 0 0 0 0 0
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 118 521 250 164 507
C.III.8. Dohadné účty aktivní -56 5 0 -35 -72
C.III.9. Jiné pohledávky 191 180 1734 82 76
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 10750 8669 10060 12199 18376
C.IV.1. Peníze 202 3446 2187 1735 215
C.IV.2. Účty v bankách 10548 5223 7873 10464 18161
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
D. I. Časové rozlišení 140 466 129 129 124
D.I.1. Náklady příštích období 140 466 129 129 124
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0
D.I.3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0
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2012 2013 2014 2015 2016

PASIVA CELKEM 20990 21660 26828 36881 42474

A. Vlastní kapitál 17497 18856 22620 25773 28982

A.I. Základní kapitál 400 400 400 400 400

A.I.1. Základní kapitál 400 400 400 400 400

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0

A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 40 40 0 0 0

A.III.1. Zákonný rezervní fond 40 40 0 0 0

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 15436 17059 18780 22221 25372

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 15436 17059 18780 22221 25372

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) 1621 1357 3440 3152 3210

B. Cizí zdroje 3493 2804 4208 11108 13492

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0

B.I.4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0

B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

B.II.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

B.II.4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0 0 0

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0

B.II.6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0

B.II.8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0

B.II.9. Jiné závazky 0 0 0 0 0

B.II.10. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0

B.III. Krátkodobé závazky 2409 1853 3399 2774 6179

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 1484 1490 1682 1974 1277

B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

B.III.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

B.III.4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0 0 0

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 0 0 4 0 0

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0 0 6 0 0

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 470 198 1114 169 -144

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 47 34 130 49 45

B.III.9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0

B.III.10. Dohadné účty pasivní 408 125 458 578 4996

B.III.11. Jiné závazky 0 6 5 4 5

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1084 951 809 8334 7313

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 1084 951 809 8334 7313

C. I. Časové rozlišení 0 0 0 0 0

C.I.1. Výdaje příštích období 0 0 0 0 0

C.I.2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0
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Příloha č.2 – Výkaz zisku a ztráty 2012 – 2016 

 

2012 2013 2014 2015 2016

I. Tržby za prodej zboží 12479 16910 23793 22854 27567

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 7050 10141 12283 13123 18118

 + Obchodní marže 5429 6769 11510 9731 9449

II. Výkony 7137 7207 7205 10390 10821

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 7161 7198 7097 10411 10922

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -24 9 108 -21 -101

II.3. Aktivace 0 0 0 0 0

B. Výkonová spotřeba 9273 8664 11649 10581 8357

B.1. Spotřeba materiálu a energie 4569 4307 5502 3974 4061

B.2. Služby 4704 4357 6147 6607 4296

 + Přidaná hodnota 3293 5312 7066 9540 11913

C. Osobní náklady 5944 5866 5556 4332 5239

C.1. Mzdové náklady 4363 4307 4069 3174 3858

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1465 1441 1362 1047 1255

C.4. Sociální náklady 116 118 125 111 126

D. Daně a poplatky 39 39 37 39 73

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 901 1159 1725 2360 3252

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 244 68

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 244 68

III.2. Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0

IV. Ostatní provozní výnosy 5824 3580 4963 1002 566

H. Ostatní provozní náklady 13 6 350 16 1

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0

* Provozní výsledek hospodaření - EBIT 2215 1822 4361 4039 3982

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem

0 0 0 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0

X. Výnosové úroky 16 4 6 8 12

N. Nákladové úroky 66 72 38 73 170

XI. Ostatní finanční výnosy 114 333 442 470 404

O. Ostatní finanční náklady 268 405 443 550 262

* Finanční výsledek hospodaření -204 -140 -33 -145 -16

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 390 325 888 742 756

Q 1.  - splatná 390 325 888 742 756

Q 2.  - odložená 0 0 0 0 0

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1621 1357 3440 3152 3210

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0

S.1.  - splatná 0 0 0 0 0

S.2.  - odložená 0 0 0 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0

T. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) EAT 1621 1357 3440 3152 3210

**** Výsledek hospodaření před zdaněním EBT 2011 1682 4328 3894 3966


