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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem finan�ního plánu podniku. V první �ásti práce 

jsou zpracována teoretická východiska k danému tématu finan�ního pánování. Ve druhé 

�ásti je provedena analýza spole�nosti a jejího okolí. V další �ásti je proveden návrh 

finan�ního plánu podniku pro období 2017 až 2019 ve dvou variantách. Následn� 

je v této t�etí �ásti provedeno zhodnocení obou návrh�. 

Abstract 

This master thesis deals with the draft financial plan of the company. In the first part 

of the thesis are theoretical informations of financial planning. The second part makes 

analysis of company and its environts. In the next part is drafted financial analysis 

in two variants for the years 2017 – 2019. The last part is formed of resume 

of the financial plan. 

Klí�ová slova 

Podnik, Finan�ní plán, finan�ní plánování, strategická analýza, finan�ní analýza, návrh 

finan�ního plánu, vyhodnocení finan�ního plánu 

Key words 

Company, Financial plan, financial plannig, stategic analysis, financial analysis, draft 

financial plan, plan resume 
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Úvod 

Každý podnik chce dosáhnout zvyšování hodnoty a také jeho r�stu na p�íslušném trhu. 

Dosažení tohoto cíle není jednoduché a ne každému se tento cíl da�í uskute�nit. Jedním 

z prost�edk�, který m�že dopomoci k napln�ní t�chto cíl�, je finan�ní plánování. 

Finan�ní plán by m�l být nedílnou sou�ástí celkového plánování a m�l by se odrážet 

ze strategie a vize podniku. Tento plán však musí být neustále aktualizován a to nejen 

s ohledem na vnit�ní záležitosti a výsledky z minulosti, ale také s ohledem na situaci 

na trhu, která m�že teprve p�ijít. Práv� hlavní výhodou dobrého plánu je schopnost �ešit 

vzniklé situace v budoucnosti a mít stále na pam�ti cíl svého sm��ování. 

Východiskem pro sestavení finan�ního plánu je pochopení nejen vnit�ní situace 

v podniku, ale také pochopení situace na daném trhu. Aby bylo možné �ešit v budoucnu 

nastalé situace, je nutné se dokonale seznámit s prost�edím i mimo danou spole�nost. 

K tomuto seznámení vnit�ního i vn�jšího okolí spole�nosti nám napom�že zpracování 

finan�ní analýzy dané spole�nosti, konkuren�ních podnik� a celého odv�tví. To samé 

platí také u strategické analýzy, která nám umožní seznámit se se vztahy a situací 

na trhu, a v neposlední �ad� také u SWOT analýzy. A práv� tyto t�i analýzy budou 

v  diplomové práci p�edcházet zpracování samotného finan�ního plánu a následn� nám 

také pomohou tento finan�ní plán vyhodnotit. 

Tato diplomová práce analyzuje situaci a zpracovává finan�ní plán pro spole�nost, která 

je výrobcem a dále p�edevším prodejcem chemických látek, které se využívají 

pro ochranu a výživu zem�d�lských plodin. Vedení analyzované spole�nosti si nep�eje, 

aby v této práci byl uveden název (firma) spole�nosti ani jiný p�ímý identifika�ní údaj 

(I�O, jména jednatel�, atd…) 
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Cíle práce a metody zpracování 

Cílem diplomové práce je sestavení finan�ního plánu vybrané spole�nosti pro období 

2017 až 2019. Finan�ní plán bude sestaven v optimistické a pesimistické variant�. 

Zárove� bude provedena strategická analýza okolí spole�nosti. Dále bude sestavena 

finan�ní analýza spole�nosti se srovnáním s pr�m�rnými hodnotami daného odv�tví a 

dv�ma konkuren�ními podniky. 

První �ást diplomové práce tvo�í teoretická východiska pot�ebná k sestavení finan�ního 

plánu. Jsou zde p�edstaveny možnosti a metody plánování. Zárove� je v teoretické �ásti 

popsán zp�sob postupu u strategické analýzy okolí podniku. 

Druhou �ást tvo�í p�edstavení a popis analyzované spole�nosti. Dále následuje 

strategická analýza okolí, prost�ednictvím SLEPTE analýzy a Porterovým modelem p�ti 

konkuren�ních sil. Finan�ní analýza bude tvo�ena soustavou ukazatel�, které srovnávají 

analyzovanou spole�nost s dv�ma konkuren�ními podniky a s daty celého odv�tví. 

Záv�r analytické �ásti bude tvo�it SWOT analýza. 

Návrhová �ást práce se zabývá sestavením dvou variant finan�ního plánu 

pro následující t�i roky. Jsou zde popsány konkrétní metody použité p�i tvorb� 

finan�ního plánu. 

Záv�re�ná �ást práce je tvo�ena finan�ní analýzou obou plánovaných variant 

pro následující t�i roky. Jsou zde stanoveny cíle pro plánované veli�iny a poté 

posouzení jejich spln�ní v rámci optimistické i pesimistické varianty plánu. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Plánování 

Smyslem a cílem �ízení podniku je budování konkurenceschopného podniku, který bude 

napl�ovat vize svých vlastník�. Jedním ze základních nástroj� pro �ízení spole�nosti 

v oblasti operativního �ízení a strategie je podnikový plán. Plán popisuje díl�í cíle, 

zp�sob a harmonogram jejich realizace, tak aby došlo k napln�ní hlavního poslání 

spole�nosti. Dle délky �asového období d�líme plány na strategické, dlouhodobé a 

krátkodobé.1 

1.2 Podniková strategie 

Podniková strategie ur�uje základní sm�r orientace podniku a definuje cíle, které mají 

být dosaženy. Zárove� ur�uje požadavky na prost�edky, které budou k dosažení cíl� 

pot�ebné. Nejvyšší strategií je firemní, která vymezuje základní rozhodování (nap�. 

místo podnikaní, odv�tví, zp�sob �ízení, atd.). Na firemní strategii dále navazují 

obchodní strategie a na ty dále strategie funk�ní.2 

Obchodní strategie jsou formulovány pro strategické obchodní jednotky, které jsou 

definovány ur�ením skupin zákazník� a jejich pot�ebami. Tyto strategické jednotky 

mají relativn� odd�lené strategické plánování, �ímž jsou schopny odolávat konkurenci a 

mohou být �ízeny jako zisková st�ediska.3 

Jak již bylo �e�eno, na strategie obchodní navazují strategie funk�ní. T�mi jsou 

nap�íklad: 

- Marketingová strategie 

- Výrobková a technologická strategie 

- Finan�ní strategie 

- Personální strategie 

- Investi�ní strategie 

                                                 
1 MARINI�, P., Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha :Grada, 2008. 1. vyd. 162 s. ISBN 978-80-247-
2432-4 
2 LANDA, M, Finan�ní plánování a likvidita. Brno :Computer Press, c2007.1. Vyd., s.96. ISBN 978-80-
251-1492-6 
3 Tamtéž 
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- Strategie v oblasti �ízení.4 

1.3 Cíle podniku 

Podniky jsou zakládány, aby vyráb�li a distribuovaly výrobky, pop�ípad� poskytovaly 

služby. To je jejich hlavním posláním.5 

Dalo by se �íci, že primárním cílem podniku je zisk. Toto tvrzení by platilo v p�ípad�, 

pokud vlastník spole�nosti je zárove� i manažerem. Jiná situace nastává v p�ípad�, že 

vlastníci a manaže�i jsou odd�leni. Dalšími kdo mohou prosazovat své cíle a názory 

jsou zam�stnanci.  V p�ípad� více zainteresovaných stran poté mluvíme o r�zných 

zájmových skupinách, které prosazují i r�zné cíle. V p�ípad� maximalizace zisku by se 

jednalo pouze o pod�izování se krátkodobému cíli. Z pohledu dlouhodob�jšího 

�asového úseku je lepší zam��it se spíše na pen�žní tok, nežli na zisk. S pen�žním 

tokem je úzce spjata likvidita, což je jeden z klí�ových parametr� pro dlouhodobé 

fungování podniku. Dalším daleko komplexn�jším cílem je hodnota podniku. V tomto 

ohledu se ukazuje d�ležitost veškerých rozhodnutí u�in�ných na základ� rozhodovacích 

proces�. T�mi mohou být rozhodnutí typu: do jakých aktiv investovat, s jakým efektem 

investovat, jak rozd�lit výsledek hospoda�ení nebo kolik reinvestovat zp�t do podniku. 

Je tedy jasné, že maximalizace podniku stojí na t�ech typech rozhodování, kterými jsou 

investi�ní rozhodování, finan�ní rozhodování a rozhodování o dividendách (v p�ípad� 

akciových spole�ností).6 

1.4 Finan�ní plánování 

Finan�ní plánování je proces, který stanovuje finan�ní cíle podniku a definuje 

prost�edky, kterými m�že tyto cíle dosáhnout.7 

K napln�ní úlohy finan�ního plánu je nezbytné, aby p�i byly p�i tvorb� finan�ního plánu 

respektovány a dodržovány jisté principy a zásady.8 

                                                 
4 LANDA, M, Finan�ní plánování a likvidita. Brno :Computer Press, c2007.1. Vyd., s.96. ISBN 978-80-
251-1492-6 
5 SYNEK, M. Podniková ekonomika. Praha:C.H. Beck, 2015. 6., p�eprac. a dopl. vyd., s. 66. ISBN 978-
80-7400-274-8 
6 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha :C. H. Beck,2010. 3. vyd. s. 44. ISBN 978-80-7400-
194-9 
7 Tamtéž 
8 LANDA, M, Finan�ní plánování a likvidita. Brno :Computer Press, c2007.1. Vyd., s.110. ISBN 978-80-
251-1492-6 
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1.4.1 Principy finan�ního plánování 

Princip preference pen�žních tok� 

Tento princip zd�raz�uje d�ležitost toho, aby v krátkodobém i dlouhodobém �asovém 

období p�evažovaly pen�žní p�íjmy nad celkovými pen�žními výdaji. Je však �astým 

názorem, že rozhodujícím hlediskem finan�ního hospoda�ení je zisk nebo výnosy a 

náklady. Princip preference pen�žních tok� klade d�raz na odlišování p�ír�stku zisku od 

p�ír�stku pen�žních tok�, p�íjmu od výnos� a výdaj� od náklad�. Bylo by chybou 

považovat každý ziskový podnik za finan�n� zdravý. Sledování pen�žních tok� je 

d�ležité pro �ízení likvidity, a také pro investi�ní rozhodování.9 

Princip respektování faktoru �asu 

Hlavní podstatou principu respektování faktoru �asu v rámci finan�ní �ízení je kladení 

d�razu na preferenci d�ív�jšího p�íjmu p�ed pozd�jším p�íjmem. D�vodem je to, že 

v p�ípad� cenov� konstantního prost�edí (nízká �i nulová inflace) lze práv� d�ív�jší 

p�íjmy použít k financování ziskových aktivit podniku nebo k finan�nímu investování. 

V praxi je tento postup používán p�i hodnocení efektivnosti investic pomocí metody 

�isté sou�asné hodnoty.10 

Princip respektování a minimalizace rizika 

Tento princip zd�raz�uje, že stejné množství pen�z získaných s menším rizikem bude 

up�ednostn�no p�ed stejným p�íjmem získaným za cenu v�tšího rizika. Hlavním 

d�vodem je to, že podnikání je zatíženo celou �adou rizik. Hlavním úkolem finan�ního 

�ízení je všechna rizika identifikovat, brát v úvahu a v p�ípad� pot�eby je 

minimalizovat.11 

Princip optimalizace kapitálové struktury 

Dle tohoto principu, by m�lo finan�ní vedení spole�nosti v�novat pozornost složení 

podnikového kapitálu. Optimalizace kapitálové struktury by m�la zajiš�ovat 

                                                 
9 LANDA, M, Finan�ní plánování a likvidita. Brno :Computer Press, c2007.1. Vyd., s.110. ISBN 978-80-
251-1492-6 
10 LANDA, M, Finan�ní plánování a likvidita. Brno :Computer Press, c2007.1. Vyd., s.110. ISBN 978-
80-251-1492-6 
11 LANDA, M, Finan�ní plánování a likvidita. Brno :Computer Press, c2007.1. Vyd., s.110. ISBN 978-
80-251-1492-6 
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zabezpe�ení finan�ní stability podniku, snížení náklad� na kapitál a dosažení 

požadované hodnoty podniku.12 

1.4.2 Zásady finan�ního plánování 

Zásada dlouhodobosti finan�ního plánování 

Podstatou této zásady je to, že dlouhodobé finan�ní cíle podniku by m�ly být nad�azeny 

krátkodobým finan�ním cíl�m. Tím je myšleno, že opera�ní cíle podniku by m�ly 

podporovat realizaci hlavního sm�ru dlouhodobého rozvoje.13 

Zásada hierarchického uspo�ádání firemních finan�ních cíl� 

Tato zásada p�ímo navazuje na tu p�edchozí. Zd�raz�uje to, mezi dlouhodobými i 

krátkodobými finan�ními cíli má pouze jeden pozici hlavního cíle pro plánovací období. 

Jde tedy o to, aby bylo vždy z�ejmé, který hlavní cíl má být dosažen a aby ostatní cíle 

byly definovány podle hlediska dosažení hlavního cíle, který je v danou chvíli 

nejd�ležit�jší. Všechny cíle v�etn� hlavního musí být mezi sebou konzistentní.14 

Zásada reálné dosažitelnosti podnikových finan�ních cíl� 

Tato zásada vychází ze základních poznatk� získaných v analytické �ásti finan�ního 

plánování. Zejména pak z analýz vn�jšího a vnit�ního prost�edí pop�ípad� z analýzy 

silných stránek, slabých stránek, p�íležitostí a hrozeb (SWOT). Dalším významem této 

zásady je, že reálná dosažitelnost podnikových cíl� má vliv na motivaci.15 

Zásada programové ziskové orientace podniku 

Z pohledu manažer� velkých a st�edních podnik� má nejvyšší prioritu maximalizace 

tržní hodnoty podniku. To však neznamená, že by m�la být odsunuta zisková orientace. 

První d�vodem je, že mimo jiné se v p�ípad� zisku jedná o ukazatel, který je �asto 

                                                 
12 LANDA, M, Finan�ní plánování a likvidita. Brno :Computer Press, c2007.1. Vyd., s.110. ISBN 978-
80-251-1492-6 
13 LANDA, M, Finan�ní plánování a likvidita. Brno :Computer Press, c2007.1. Vyd., s.111. ISBN 978-
80-251-1492-6 
14 LANDA, M, Finan�ní plánování a likvidita. Brno :Computer Press, c2007.1. Vyd., s.111. ISBN 978-
80-251-1492-6 
15 LANDA, M, Finan�ní plánování a likvidita. Brno :Computer Press, c2007.1. Vyd., s.111. ISBN 978-
80-251-1492-6 
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používán p�i hodnocení ekonomické výkonnosti podniku. Druhým d�vodem je fakt, že 

zisk výrazným zp�sobem ovliv�uje tržní hodnotu podniku.16 

Zásada periodické aktualizace podnikových finan�ních plán� 

V žádném p�ípad� nelze stále striktn� trvat na p�esném dodržení p�vodn� stanoveného 

finan�ního cíle. Podnik i jeho okolí se v pr�b�hu �asu stále m�ní, a proto je nutné plány 

obnovovat a aktualizovat. U dlouhodobých plán� je vhodné provést ro�ní aktualizaci. U 

plán� krátkodobých se doporu�uje �tvrtletní aktualizace.17 

Zásada podstatné shody struktury a formy hlavních plánovacích podklad� se 

strukturou a formou podnikových ú�etních výkaz�. 

Je nutné, aby struktura, forma a metody sestavování finan�ních plán� úzce navazovaly 

na strukturu, formu a metody vnitropodnikových ú�etních výkaz�. Je to jediný zp�sob, 

jak zajistit srovnatelnost a kontrolu dosahování plánovaných cíl�.18 

Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánových výpo�t� 

Vedení spole�nosti by m�lo preferovat takové metody, výpo�ty a postupy, které 

nebudou mít komplikovaný základ a umožní rychlou orientaci. Hlavní d�vod je ten, že 

s finan�ními plány nepracují pouze finan�ní odborníci, ale také pracovníci s nízkými 

finan�ními a ekonomickými znalostmi. Složité postupy by tedy mohly p�sobit 

komplikace p�i pln�ní plán�.19 

Zásada relativní autonomie finan�ního plánu 

Relativní autonomie umož�uje �elit p�ípadným pokus�m o rozd�lení a opušt�ní 

vyty�ených cíl�. Této zásady je zapot�ebí p�evážn� z d�vodu, že ne vždy sestavený 

finan�ní plán vyhovuje všem zainteresovaným skupinám uvnit� spole�nosti.20 

                                                 
16 LANDA, M, Finan�ní plánování a likvidita. Brno :Computer Press, c2007.1. Vyd., s.112. ISBN 978-
80-251-1492-6 
17LANDA, M, Finan�ní plánování a likvidita. Brno :Computer Press, c2007.1. Vyd., s.112. ISBN 978-
80-251-1492-6 
18 LANDA, M, Finan�ní plánování a likvidita. Brno :Computer Press, c2007.1. Vyd., s.112. ISBN 978-
80-251-1492-6 
19 LANDA, M, Finan�ní plánování a likvidita. Brno :Computer Press, c2007.1. Vyd., s.112. ISBN 978-
80-251-1492-6 
20 LANDA, M, Finan�ní plánování a likvidita. Brno :Computer Press, c2007.1. Vyd., s.112. ISBN 978-
80-251-1492-6 
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1.5 Finan�ní plán 

Finan�ní plán vymezuje vedení podniku úkoly, které vyplývají z celkové koncepce 

podniku a které jsou postaveny na souhrnném podnikovém plánu. Mimo stanovení 

základních úkol� a cíl� se finan�ní plán zam��uje na prosazení plánu do systému �ízení 

spole�nosti a následn� na p�ípadné korekce v návaznosti na skute�nost. Souhrnný 

finan�ní plán dopomáhá podniku: 

� Identifikovat možnost proveditelnosti strategických cíl�, 

� Identifikovat vztahy mezi základními elementy spole�nosti 

� Identifikovat možnosti financování aktivit podniku, v�etn� dopadu konkrétních 

zdroj� financování na výslednou hodnotu podniku 

� Zamezení nežádoucímu vývoji, které mohou vést ke ztrátám21 

1.5.1 Klasifikace finan�ních plán� a rozpo�t� 

Finan�ní plány a rozpo�ty m�žeme rozd�lit a klasifikovat hned z n�kolika hledisek. 

T�mito hledisky jsou: 

� �asové hledisko 

� Hledisko p�edm�tu 

� Hledisko techniky sestavení22 

Z hlediska �asového se plány d�lí na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobý finan�ní 

plán obsahuje analýzu finan�ní situace, plán tržeb, plán CF, plánovanou rozvahu, 

investi�ní rozpo�et, rozpo�et externího financování a plán náklad� a výnos�. 

Krátkodobý finan�ní plán definuje plánovaný výkaz zisku a ztráty (ro�ní), ro�ní plán 

CF, ro�ní rozvahu a rozpo�ty pen�žních výdaj� a p�íjm�, které mohou být rozpracovány 

až do denních rozpo�t�.23 

                                                 
21 MARINI�, P., Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha :Grada, 2008. 1. vyd. 163 s. ISBN 978-80-247-
2432-4 
22 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha :C. H. Beck,2010. 3. vyd. s. 108. ISBN 978-80-7400-
194-9 
23

KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha :C. H. Beck,2010. 3. vyd. s. 108. ISBN 978-80-7400-
194-9 
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1.5.2 Sestavení finan�ního plánu 

K sestavení finan�ního plánu bude zapot�ebí ur�it položky, které budou tvo�it kostru 

samotného plánu. T�mito položky jsou: 

� Tržby 

� Zisková marže 

� Plánované vy�íslení zásob, pohledávek a závazk� 

� Plán investic do dlouhodobého majetku, pot�ebné k udržení provozu podniku.24 

 Pro ur�ení položek, které budou tvo�it kostru, je možné použít n�kolik metod. Pro 

ur�ení budoucích tržeb m�žeme použít regresivní metodu. Tato metoda využívá 

k predikci tržeb regresivní a korela�ní analýzu. Tato metoda je založená na závislosti 

tržeb na n�které z makroekonomických veli�in, jejichž predikce je snadno dohledatelná 

(nap�íklad na portále ministerstva financí). Pomocí této predikce makroekonomických 

ukazatel� m�žeme predikovat i tržby v daném odv�tví. Dle zvoleného podílu na trhu 

v budoucím období pak m�žeme p�ímo predikovat samotné tržby podniku.25  

Na základ� predikovaných tržeb m�žeme poté dále plánovat položky dle metody 

procentních pom�r� k tržbám nebo metodou výpo�tu doby obratu. Položkami, které 

m�žeme predikovat na základ� výpo�tu doby obratu, jsou zásoby, krátkodobé 

pohledávky z obchodních vztah� a krátkodobé závazky z obchodních vztah�. Plánování 

stálých aktiv m�žeme postavit na základ� investi�ního plánu spole�nosti.26 

Pro úplné sestavení plánu ú�etních výkaz� bude zapot�ebí doplnit n�kolik prvk�. 

Prvním z t�chto prvk� bude plán financování. Tento plán zahrnuje p�edpokládané 

splátky úv�r�, výše nových úv�r�, pop�ípad� navýšení vlastního kapitálu. Tento díl�í 

plán m�že být uplatn�n v p�ípad�, že plánujeme ur�ité rozší�ení výrobních kapacit a je 

zapot�ebí zjistit, jakou výši nových finan�ních zdroj� je podnik schopen zajistit.27 

                                                 
24

 MA�ÍK, M. Metody oce�ování podniku :proces ocen�ní - základní metody a postupy. Praha :Ekopress, 
2011. 3. upr. a rozš. vyd. s. 150. ISBN 978-80-86929-67-5 
25 FOTR, J. Strategické finan�ní plánování. Praha :Grada Publishing,1999. 1.vyd. s. 61. ISBN 80-7169-
694-3 
26 FOTR, J. Strategické finan�ní plánování. Praha :Grada Publishing,1999. 1.vyd. s. 64. ISBN 80-7169-
694-3 
27 MA�ÍK, M. Metody oce�ování podniku :proces ocen�ní - základní metody a postupy. Praha :Ekopress, 
2011. 3. upr. a rozš. vyd. s. 150. ISBN 978-80-86929-67-5 
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Dalším prvkem mohou být mén� významné nákladové a výnosové položky, 

pohledávky, závazky atd. Tyto položky nám dopomohou zp�esnit výsledný plán 

finan�ních výkaz�. Vzhledem k malému významu t�chto položek však m�žeme 

p�istoupit zjednodušení zp�sob� jejich plánování. Obvykle se ponechávají v konstantní 

výši z již uplynulého období nebo se volí pouze mírné tempo r�stu.28 

Dále je zapot�ebí doplnit položky, které nesouvisejí p�ímo s hlavním provozem 

podniku. Do této skupiny m�žeme za�adit zisky z prodeje majetku, investice do 

cenných papír� v p�ípad� pen�žních p�ebytk� atd. Tyto položky mohou mít význam 

nap�íklad v plánu nových investic, kde prost�edky získané z prodeje stávajícího majetku 

budou použity práv� pro jejich úhradu.29 

Je také vhodné zakomponovat do plánu p�edpokládané výplaty dividend nebo podíly na 

zisku, aby nedocházelo v plánované rozvaze k neúm�rnému nár�stu pen�žních 

prost�edk�.30 

1.5.3 Dlouhodobý finan�ní plán 

O dlouhodobém finan�ním plánu mluvíme v p�ípad�, kdy plánujeme v horizontu t�í až 

p�ti let, n�kdy i déle. Teprve v déle trvajícím výhledu m�že spole�nost klást d�raz na 

náro�n�jší finan�ní a ekonomické cíle, které vyžadují dlouhodobé p�ípravy k realizaci. 

Dlouhodobý finan�ní plán poskytuje možnost pro rozhodování o �innostech 

z p�ítomnosti, které však budou ú�inné hlavn� v budoucích letech.31  

Dlouhodobý finan�ní plán má t�i fáze: 

� První fází je rámcový dlouhodobý finan�ní plán 

� Druhou jsou rozpo�ty strategických projekt� 

� T�etí fází je rozvinutý dlouhodobý finan�ní plán32  

                                                 
28 MA�ÍK, M. Metody oce�ování podniku :proces ocen�ní - základní metody a postupy. Praha :Ekopress, 
2011. 3. upr. a rozš. vyd. s. 151. ISBN 978-80-86929-67-5 
29

MA�ÍK, M. Metody oce�ování podniku :proces ocen�ní - základní metody a postupy. Praha :Ekopress, 
2011. 3. upr. a rozš. vyd. s. 151. ISBN 978-80-86929-67-5 
30 MA�ÍK, M. Metody oce�ování podniku :proces ocen�ní - základní metody a postupy. Praha :Ekopress, 
2011. 3. upr. a rozš. vyd. s. 151. ISBN 978-80-86929-67-5 
31 GRUNWLAD, R. Finan�ní analýza a plánování podniku. Praha :Ekopress,2007. Vyd. 1. s. 253 ISBN 
978-80-86929-26-2 
32 GRUNWALD, R. Finan�ní analýza a plánování podniku. Praha :Ekopress,2007. Vyd. 1. s. 253 ISBN 
978-80-86929-26-2 
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Hlavními výstupy dlouhodobého finan�ního plánu jsou: 

� Plánový výkaz zisku a ztráty 

� Plánová rozvaha 

� Plánový p�ehled o pen�žních tocích 

� Plánové rozd�lení výsledku hospoda�ení 

� Plánový propo�et dan� z p�íjmu33 

Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Plán tržeb za prodej zboží a služeb 

Tento plán musí vycházet z obchodního plánu, který byl vypracován na základ� 

marketingových údaj�. Je to z d�vodu, že v�tšina dalších hodnot se odvozuje práv� od 

tržeb, a proto by se tento výchozí prvek m�l zakládat na podložených datech. Z hlediska 

p�ehlednosti se doporu�uje uvád�t plán tržeb v �len�ní podle druhu poskytovaného 

zboží a služeb.34  

Plán zm�ny stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 

V tomto p�ípad� dochází k p�ebírání hodnot z plánované rozvahy. V p�ípad plánované 

aktivace se vychází z plánu aktivace majetku a vnitropodnikových služeb.35 

Plán náklad� spot�ebovaných nákup� 

Tento plán se skládá z následujících �ty� plánovaných položek: 

� Spot�eba materiálu 

� Spot�eba energie 

� Spot�eba ostatních neskladovatelných dodávek 

� Prodaného zboží36 

Výše p�ímých variabilních náklad� se odvozuje z plánovaných tržeb a z cenové a 

nákladové kalkulace. V p�ípad� režijních náklad� se plán odvozuje z rozpo�tu výrobní, 
                                                 
33 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 505 ISBN 
978-80-86929-49-1 
34 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 506 ISBN 
978-80-86929-49-1 
35 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 506 ISBN 
978-80-86929-49-1 
36 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 506 ISBN 
978-80-86929-49-1 
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odbytové a správní režie.  P�i plánování výše náklad� vynaložených na prodané zboží se 

vychází ze dvou veli�in, kterými jsou plánované tržby z prodeje zboží a o�ekávaná 

obchodní marže.37 

Plán služeb 

V tomto plánu se plánují obvykle odd�lené nákladové položky, kterými jsou opravy a 

udržování, reprezentace, cestovné, reklama, nájemné a ostatní služby. Vychází se zde 

nap�íklad z plánu údržby, plán� splátek nájemného nebo z marketingového rozpo�tu.38 

Plán mzdových náklad� 

Výsledný plán mzdových náklad� se skládá ze sou�inu t�í veli�in, kterými jsou: 

� Pr�m�rné mzdy minulého období 

� Žádoucí index r�stu pr�m�rné mzdy 

� Plán pr�m�rného p�epo�teného fyzického stavu pracovník�39 

Osobní náklady se stanovují jako ur�itý pom�r k mzdovým náklad�m obvykle tak, jak 

tomu bylo v p�edcházejícím období. 40 

Plán daní a poplatk� 

Tyto položky se dají plánovat relativn� snadno. Nap�íklad silni�ní da� se vypo�ítá podle 

po�tu aut ve vlastnictví spole�nosti nebo da� z nemovitostí se vypo�te podle vým�ru 

pozemk� a ceny p�dy.41  

Odpisový plán 

V p�ípad�, že podniku sestavuje pravideln� odpisový plán, dá se sestavit stejn� 

jednoduše jako plán daní. V opa�ném p�ípad� jde o složitý postup, který spo�ívá ve 

                                                 
37 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 506 ISBN 
978-80-86929-49-1 
38 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 506 ISBN 
978-80-86929-49-1 
39 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 506 ISBN 
978-80-86929-49-1 
40 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 506 ISBN 
978-80-86929-49-1 
41 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 507 ISBN 
978-80-86929-49-1 
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výpo�tu pr�m�rné odpisové sazby po�ítané ve vztahu k vstupním nebo z�statkovým 

cenám dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.42 

Plánový propo�et dan� z p�íjmu 

Základním prvkem pro výpo�et plánované dan� z p�íjmu je výsledek hospoda�ení p�ed 

zdan�ním z plánového výkazu zisku a ztrát. Výsledek hospoda�ení je nutné upravit na 

základ� dan� z p�íjmu. Celková výsledná da� se ur�í dle o�ekávané sazby dan� z p�íjmu 

v p�íslušném období.43 

Plánová rozvaha 

Ve v�tšin� p�ípad� není nutné zabývat se plánováním všech položek rozvahy. Aktiva se 

skládají z pohledávek za upsaný základní kapitál, dlouhodobého majetku, ob�žných 

aktiv a �asového rozlišení. Sou�ástí pasiv je vlastní kapitál, cizí zdroje a �asové 

rozlišení.44  

Pohledávky za upsaný základní kapitál 

Tato položka je ve v�tšin� p�ípad� nulová. M�ní se pouze na základ� dlouhodobých 

finan�ních zdroj� ve form� emise kmenových a prioritních akcií.45 

Dlouhodobý majetek 

Tuto položku tvo�í dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a 

dlouhodobý finan�ní majetek. Plán t�chto položek se sestavuje na základ� investi�ního 

a odpisového plánu. Investi�ní plán nám poskytne informace o po�izovaném, 

za�azovaném do užívání a vy�azovaném dlouhodobém majetku.46 

Ob�žná aktiva 

                                                 
42 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 507 ISBN 
978-80-86929-49-1 
43 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 507 ISBN 
978-80-86929-49-1 
44 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 508 ISBN 
978-80-86929-49-1 
45 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 509 ISBN 
978-80-86929-49-1 
46 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 509 ISBN 
978-80-86929-49-1 
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Tuto plánovanou položku je nutné rozd�lit na plán zásob, dlouhodobých pohledávek, 

krátkodobých pohledávek a plán krátkodobého finan�ního majetku.47 

� Plán zásob 

Zásoby jsou dále �len�ny na materiál, nedokon�enou výrobu a polotovary, výrobky, 

zví�ata, zboží a poskytnuté zálohy na zásoby. Materiál ur�íme pomocí sou�inu žádoucí 

doby obratu materiálu ve dnech a plánované pr�m�rné denní hodnoty spot�eby 

materiálu z plánovaného výkazu zisk� a ztráty. Stejným zp�sobem ur�íme i další druhy 

zásob za použití doby obratu a náklad�, v jejichž výši byly dané zásoby ocen�ny. 

Poskytnuté zálohy na zásoby se plánují v návaznosti na konkrétní p�ípady.48 

� Plán dlouhodobých a krátkodobých pohledávek 

Dlouhodobé pohledávky zjistíme konkrétn� z jednotlivých p�ípad�. U krátkodobých 

pohledávek postupujeme podle toho, zda jsou pohledávky do a po splatnosti. U 

pohledávek do splatnosti se postupuje obdobn� jako u zásob na základ� sou�inu doby 

splatnosti krátkodobých pohledávek a pr�m�rné výši p�íslušných tržeb. Pohledávky po 

datu splatnosti musíme rozlišit na pohledávky, kdy zákazníci platí se stálým zpožd�ním, 

které se ur�ují stejn� jako pohledávky do doby splatnosti a dále na pohledávky splacené 

postupn� po dohod� s dlužníkem, pohledávky v konkuren�ním �ízení a pohledávky 

nedobytné, které odepíšeme na dle da�ových a ú�etních p�edpis�.49 

Plánovaný krátkodobý finan�ní majetek p�evezmeme z plánovaného p�ehledu o 

pen�žních tocích.50 

�asové rozlišení aktiv a pasiv 

Tyto položky p�edstavují p�evážn� zanedbatelné hodnoty.51 

Plánovaný z�statek vlastního kapitálu 

                                                 
47 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 509 ISBN 
978-80-86929-49-1 
48 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 509 ISBN 
978-80-86929-49-1 
49 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 509 ISBN 
978-80-86929-49-1 
50 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 509 ISBN 
978-80-86929-49-1 
51 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 509 ISBN 
978-80-86929-49-1 
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Plánovaný vlastní kapitál je závislý na plánované výši t�chto položek: 

� VH z plánovaného výkazu zisku a ztráty 

� Plánu rozd�lení VH 

� Plánu dlouhodobých finan�ních zdroj�52 

Plán cizích zdroj� 

Tento plán se skládá z plán� rezerv, dlouhodobých a krátkodobých závazk�, 

dlouhodobých a krátkodobých bankovních úv�r�. Plánované rezervy p�ejímáme 

z tvorby a zú�tování rezerv z plánovaného výkazu zisku a ztráty. Dlouhodobé závazky 

stejn� jako emitované dluhopisy p�edstavují u v�tšiny spole�ností zanedbatelnou nebo 

dokonce nulovou �ástku. Pokud neuvažujeme závazky po lh�t� splatnosti, postupujeme 

u krátkodobých závazk� podobn�, jak u krátkodobých pohledávek. Hodnota 

plánovaných krátkodobých závazk� bude tedy sou�inem doby splatnosti a pr�m�rné 

výše denních tržeb nebo náklad�.53 

Plánový p�ehled o pen�žních tocích 

Plán tohoto výkazu je postaven na p�evzetí jednotlivých položek z ostatních 

pánovaných výkaz�. Pro pot�eby finan�ního plánu je však tento zjednodušený výkaz 

dosta�ující.54 

1.5.4 Krátkodobý finan�ní plán 

Krátkodobý finan�ní plán je založený na aktualizaci dlouhodobého plánu. V rámci 

krátkodobého (ro�ního) finan�ního plánu dochází ke konkretizaci a zp�esn�ní 

požadavk�, který vymezil dlouhodobý finan�ní plán. Jak již bylo �e�eno, jedná se o 

aktualizaci dlouhodobého plánu, a proto není v žádném p�ípad� nutné lp�t na zám�rech, 

které byly definovány v d�ív�jších letech.55  

                                                 
52 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 510 ISBN 
978-80-86929-49-1 
53 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 510 ISBN 
978-80-86929-49-1 
54 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 511 ISBN 
978-80-86929-49-1 
55 GRUNWALD, R. Finan�ní analýza a plánování podniku. Praha :Ekopress,2007. Vyd. 1. s. 295 ISBN 
978-80-86929-26-2 
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1.5.5 Metody finan�ního plánování 

Mezi základní metody finan�ního plánování �adíme: 

� Metodu intuitivní 

� Metodu statistickou 

� Metodu kauzální56 

Metoda intuitivní je založena na zkušenostech a osobních odhadech finan�ního 

plánova�e. Jedná se o promítání jednotlivých finan�ních vztah� v hlav� osoby, která 

samotný plán sestavuje. V tomto p�ípad� plánování, reáln� hrozí p�ílišné zjednodušení a 

opomenutí n�kterých vzájemných vazeb. Tyto odhady nebývají �asto založeny na 

reálných datech a z toho vyplývá plán, který se od reality zna�n� liší.57 

Další metodou je metoda statistická. Ta je založena na prodloužení �asových �ad 

z minulosti. P�i aplikaci této metody se �asto využívá metoda proporcionálního r�stu 

majetku, závazk� a náklad� ve vazb� na plán tržeb. Taktéž se zde využívá metoda 

regresivní analýzy. Pravd�podobnost, že se plánované veli�iny budou vyvíjet stejným 

zp�sobem jak v minulosti, je velmi nízká. Proto také �asto dochází k tomu, že metoda 

statistická bývá mén� p�esná než metoda intuitivní.58 

Další metodou je metoda kauzální, která je z teoretického hlediska považována za 

nejoptimáln�jší. Tato metoda je založena na �ty�ech skupinách veli�in, kterými jsou: 

� Vstupní veli�iny 

� Žádoucí veli�iny 

� Výstupní veli�iny 

� Kontrolní veli�iny59 

Vstupní veli�iny získáváme ze t�ech r�zných zdroj�. T�mito zdroji jsou údaje o 

sou�asném majetku a výsledcích hospoda�ení. Dále to jsou výstupy z r�zných 

ekonomických plán� v podniku a v neposlední �ad� z makroekonomických prognóz. 

                                                 
56 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 498 ISBN 
978-80-86929-49-1 
57 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 498 ISBN 
978-80-86929-49-1 
58 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 498 ISBN 
978-80-86929-49-1 
59 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 498 ISBN 
978-80-86929-49-1 



27 
 

Veli�iny, které ozna�ujeme jako žádoucí, znázor�ují požadované hodnoty ukazatel� 

v oblasti likvidity, obratovosti majetku a nákladovosti. Výstupními veli�inami jsou ty, 

které mají své místo v plánové podob� ú�etních výkaz� a sou�asn� nepat�í ani mezi 

veli�iny vstupní ani mezi žádoucí. Tyto veli�iny získáváme výpo�tem, do jehož vzorce 

dosazujeme vstupní nebo žádoucí veli�iny. Poslední �ástí jsou tzv. kontrolní veli�iny, 

které nám kontrolují pravdivost plánovaných hodnot v jednotlivých ú�etních 

výkazech.60 

1.6 Strategická analýza 

Strategická analýza je tvo�ena pomocí r�zných analytických technik. Tyto techniky 

zahrnují identifikaci vzájemných vazeb mezi vn�jším okolím podniku, kam pat�í 

makrookolí, odv�tví, konkurence, trh a zdrojový potenciál podniku. Je základem pro 

napln�ní cíl� a strategií podniku. Každý podnik musí mít cíle a strategie p�esn� ur�eny. 

A práv� strategická analýza je nástrojem pro jejich p�esnou formulaci. Jejím cílem je 

nalézt a identifikovat všechny faktory, o kterých se lze domnívat, že budou ovliv�ovat 

budoucí strategie podniku. Vzhledem k cíl�m strategické analýzy, ji lze rozd�lit do 

dvou sm�r�. T�mi jsou analýza okolí a analýza vnit�ních zdroj� a schopností.61 

1.6.1 Analýza okolí 

Zam��uje se na okolí podniku, které ovliv�uje strategii podniku a vytvá�í možné 

p�íležitosti a hrozby pro jeho �innost. Orientuje se na jednotlivé faktory z makrookolí a 

mikrookolí.62 

Analýza makrookolí 

Zkoumá faktory, které mají politický, ekonomický, sociální, legislativní a technologický 

charakter. Jednou z nejpoužívan�jších metod pro analýzu makrookolí podniku je 

SLEPTE analýza. Tato analýza zkoumá vliv následujících faktor� z makroprost�edí na 

podnik: 

                                                 
60 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 498 ISBN 
978-80-86929-49-1 
61 SYNEK, M. Podniková ekonomika. Praha:C.H. Beck, 2015. 6., p�eprac. a dopl. vyd., s. 186. ISBN 978-
80-7400-274-8 
62 SYNEK, M. Podniková ekonomika. Praha:C.H. Beck, 2015. 6., p�eprac. a dopl. vyd., s. 187. ISBN 978-
80-7400-274-8 
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� Sociální faktory 

� Legislativa 

� Ekonomika 

� Politické faktory 

� Technologické faktory 

� Ekologie63 

 

 

Obrázek 1: Schéma SLEPTE analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování dle Synek, 2015, s. 187) 

Analýza mikrookolí 

Analýza klade d�raz na zkoumání konkurence v prost�edí spole�nosti. Klade si za cíl 

identifikovat faktory, které �iní odv�tví mén� �i více atraktivním. Analýza vychází 

z Porterova modelu p�ti konkuren�ních sil, kterými jsou: 

� Stávající konkuren�ní síly v odv�tví 

� Vyjednávací síla dodavatel� 

� Vyjednávací síla odb�ratel� 

                                                 
63 SYNEK, M. Podniková ekonomika. Praha:C.H. Beck, 2015. 6., p�eprac. a dopl. vyd., s. 187. ISBN 978-
80-7400-274-8 
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� Hrozba vstup� nových konkurent� 

� Hrozba substitut�64 

 

Obrázek 2: Porter�v model p�ti konkuren�ních sil (Zdroj: Vlastní zpracování dle Synek, 2015, s. 
187) 

1.7 Analýza vnit�ních zdroj� a schopností – SWOT analýza 

Ur�uje zdroje a schopnosti, které by m�l podnik mít, aby byl schopen reagovat na 

hrozby a p�íležitosti, které neustále vznikají v jeho okolí. Analýza zdroj� se zam��uje na 

vymezení jednotlivých druh� zdroj� a analýza schopností vymezuje schopnost 

spole�nosti tyto zdroje využít. Analýza vnit�ních zdroj� a schopností ur�uje p�ednosti 

podniku, které mohou být využity jako konkuren�ní výhoda.65 

                                                 
64 SYNEK, M. Podniková ekonomika. Praha:C.H. Beck, 2015. 6., p�eprac. a dopl. vyd., s. 187. ISBN 978-
80-7400-274-8 
65 SYNEK, M. Podniková ekonomika. Praha:C.H. Beck, 2015. 6., p�eprac. a dopl. vyd., s. 187. ISBN 978-
80-7400-274-8 
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Obrázek 3: Schéma SWOT analýzy (Zdroj: vlastní zpracování dle Synek, 2015, s. 187) 

1.8 Finan�ní analýza 

Finan�ní analýza pat�í mezi b�žné �innosti každého finan�ního manažera. Finan�ní 

analýza lze využít pro strategické rozhodování vedení spole�nosti, ale také poskytuje 

informace vlastník�m (akcioná��m), v��itel�m a dalším zainteresovaným skupinám. 

Analýza porovnává mezi sebou získané informace z jednotlivých finan�ních výkaz�. 

Tyto informace umož�ují lépe zhodnotit finan�ní hospoda�ení a situaci spole�nosti, a 

také umož�ují p�ijímat nejr�zn�jší rozhodnutí ze strany vedení spole�nosti. Krom� 

manažer� spole�nosti mohou výsledky finan�ní analýzy využít i uživatelé. Ti se d�lí do 

dvou skupin na externí a interní uživatele.66 

Mezi externí uživatele pat�í: 

� Investo�i, 

� Banky a v��itelé, 

� Stát a jeho orgány, 

� Obchodní partne�i 

� Konkurence a další67 

                                                 
66 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha :C. H. Beck,2010. 3. vyd. s. 48. ISBN 978-
80-7400-194-9 
67 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha :C. H. Beck,2010. 3. vyd. s. 48. ISBN 978-
80-7400-194-9 
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Interními uživateli finan�ní analýzy mohou být: 

� Manaže�i, 

� Odborá�i, 

� Zam�stnanci.68 

Základním zdrojem informací pro finan�ní analýzu jsou: 

� Výkazy finan�ního ú�etnictví 

� Výkazy vnitropodnikového ú�etnictví 

� Finan�ní informace 

� Kvantifikované nefinan�ní informace 

� Nekvantifikované informace69 

1.8.1 Analýza základních ú�etních výkaz� 

Rozvaha 

Rozvaha poskytuje p�ehled o majetku (aktivech) a zdrojích financování (pasivech) 

spole�nosti k ur�itému okamžiku.70 

Aktivum definujeme jako prost�edek, který je výsledkem minulých událostí, a z kterého 

podnik o�ekává budoucí prosp�ch (p�edevším tržby). Do aktiv �adíme dlouhodobý 

nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finan�ní majetek, zásoby, 

dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky, krátkodobý finan�ní majetek a �asové 

rozlišení71 

Pasiva m�žeme definovat jako zdroje financování spole�nosti, které dále m�žeme d�lit 

na zdroje vlastní a cizí. Do pasiv pat�í základní kapitál, rezervní fond a ostatní fondy ze 

zisku, rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky a �asové rozlišení.72 

Výkaz zisku a ztráty 

                                                 
68 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha :C. H. Beck,2010. 3. vyd. s. 48. ISBN 978-80-7400-
194-9 
69 DLUHOŠOVÁ, D. Finan�ní �ízení a rozhodování podniku :analýza, investování, oce�ování, riziko, 
flexibilita. Praha :Ekopress,2010. 3., rozš. vyd. 72 s. ISBN 978-80-86929-68-2 
70 STROUHAL, J. Ú�etní záv�rka. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer �eská republika, 2011. s. 
122 ISBN 978-80-7357-692-9. 
71 STROUHAL, J. Ú�etní záv�rka. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer �eská republika, 2011. s. 122 
ISBN 978-80-7357-692-9. 
72 STROUHAL, J. Ú�etní záv�rka. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer �eská republika, 2011. s. 122 
ISBN 978-80-7357-692-9. 
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Tento výkaz podává informace o finan�ní výkonnosti ú�etní jednotky (podniku). 

Umož�uje nám definovat a vy�íslit: 

� Provozní výsledek hospoda�ení 

� Finan�ní výsledek hospoda�ení 

� Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost.73 

P�ehled o pen�žních tocích 

P�ehled o pen�žních tocích neboli cash flow poskytuje uživateli ú�etní záv�rky 

informace o zp�sobu �erpání a použití finan�ních prost�edk� v pr�b�hu ú�etního 

období. Celkový výkaz cash flow se d�lí na t�i �ásti: 

� Provozní CF 

� Investi�ní CF 

� Finan�ní CF74 

1.8.2 Analýza ú�etní záv�rky 

Pro maximální vypovídající schopnost finan�ní analýzy je d�ležitá kvalita a 

spolehlivost vstupních dat. V tomto p�ípad� se jedná o data z ú�etnictví, kterými 

nemyslíme pouze data ze základních ú�etních výkaz�, ale také p�ílohu k ú�etní záv�rce. 

Z této p�ílohy m�žeme �erpat informace o oce�ovacích technikách a ú�etních 

metodách.75 

Analýza absolutních ukazatel� 

Absolutními ukazateli jsou ty, které získáváme p�ímo z ú�etních výkaz�. Ve v�tšin� 

p�ípad� se jedná o porovnávání údaj� b�žného období s obdobím minulým. 

Zam��ujeme se jak na zm�ny absolutní, tak na zm�ny relativní, které jsou vyjád�eny v 

procentech.76 

Horizontální analýza 

                                                 
73 STROUHAL, J. Ú�etní záv�rka. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer �eská republika, 2011. s. 122 
ISBN 978-80-7357-692-9. 
74 STROUHAL, J. Ú�etní záv�rka. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer �eská republika, 2011. s. 137 
ISBN 978-80-7357-692-9. 
75

STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 207. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
76 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 207. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
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Touto analýzou absolutních ukazatel� porovnáváme zm�nu vybrané položky ú�etního 

výkazu, jak v absolutní tak v relativní výši. Horizontální analýzou ji nazýváme proto, že 

jde o porovnání údaj� v jednotlivých �ádcích (horizontální porovnání). Nejvhodn�jším 

vyjád�ením z hlediska vypovídající hodnoty je procentuální vyjád�ení (navýšení nebo 

snížení).77 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza se zam��uje na podíl rozvahových položek na bilan�ní sum� (nap�. 

podíl závazk� na celkových pasivech). Z tohoto d�vodu porovnávání jednotlivých 

položek v jednotlivých letech od shora dol� nazýváme tento rozbor vertikální analýzou. 

Pom�r jednotlivých položek aktiv na celkových aktivech nás informuje o tom, v jakých 

jednotkách aktiv má spole�nost investovaný sv�j kapitál. U pasiv nám dává vertikální 

analýza informace o tom, z jakých zdroj� financuje spole�nost svá aktiva. V p�ípad� 

cizího kapitálu se dále zam��ujeme na sledování �asové návratnosti zdroj�, tzn. v jaké 

mí�e spole�nost využívá k financování krátkodobým nebo dlouhodobým cizím 

kapitálem.78 

Analýza pom�rových ukazatel� 

Tyto ukazatele definují vzájemný vztah jednotlivých položek z ú�etních výkaz� pomocí 

podílu. Tyto položky však musí mít mezi sebou vzájemnou souvislost. Tato analýza je 

spole�nostmi v praxi hojn� využívaná k definování základní finan�ní charakteristiky 

spole�nosti, k analýze �asového vývoje finan�ní situace a v neposlední �ad� k porovnání 

finan�ní situace s finan�ní situací srovnatelných podnik�. Mezi základní pom�rové 

ukazatele pat�í: 

� ukazatel rentability 

� ukazatel likvidity 

� ukazatel aktivity 

� ukazatel zadluženosti 

� ukazatel kapitálového trhu 

                                                 
77 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 208. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
78 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 209. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
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� ukazatel na bázi cash-flow79 

Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele porovnávají zisk a výši zdroj�, které byly na jeho tvorbu použity. 

Nej�ast�ji využívanými ukazateli rentability jsou rentabilita celkového kapitálu (ROA), 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE), rentabilita dlouhodob� investovaného kapitálu 

(ROCE) a rentabilita tržeb (ROS). Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return on 

Assets) popisuje vztah mezi hrubým ziskem p�ed úhradou úrok� a celkov� vloženým 

kapitálem. Definuje nám zisk p�ed úroky a zdan�ním (EBIT – Earnings before Interest 

and Taxes), který nám vygenerovala jedna koruna vloženého kapitálu. Rentabilita 

vlastního kapitálu (ROE - Return on Equity) nám vy�ísluje velkost �istého zisku 

vygenerovaného jednou korunou vlastního kapitálu. Rentabilita dlouhodob� 

investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed) – popisuje vztah mezi 

hrubým ziskem p�ed úhradou úrok� a dlouhodobými finan�ními prost�edky (VK + 

dlouhodobé závazky). Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) definuje velikost 

�istého zisku, který generuje jedna koruna tržeb.80 

Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele definují schopnost spole�nosti hradit své závazky. K tomu aby 

spole�nost byla schopna závazky hradit, musí mít k dispozici aktiva ve velmi likvidní 

form�, tzn. aktivum, které je pom�rn� rychle p�em�nitelné na peníze. Mezi tradi�ní 

ukazatele likvidity m�žeme za�adit: 

� b�žnou likviditu (current ratio) 

� pohotovou likviditu (quick ratio) 

� pen�žní likviditu (cash ratio)81 

B�žná likvidita nám vyjad�uje pom�r, kolikrát jsou krátkodobé závazky kryty ob�žnými 

aktivy. Pohotová likvidita se již snaží odd�lit od nejmén� likvidní �ásti ob�žných aktiv, 

                                                 
79 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 210. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
80 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 210. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
81 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 210. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
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a tím jsou zásoby. Pen�žní likvidita se zam��uje na míru schopnosti hradit své 

krátkodobé závazky z pen�žních prost�edk�.82 

Ikdyž všechny p�edcházející ukazatele pat�í do skupiny pom�rových, nesmíme v oblasti 

likvidity opomenout �istý pracovní kapitál, který je ukazatelem rozdílovým. Tento 

ukazatel definuje �ást ob�žných aktiv, která jsou financována z dlouhodobého kapitálu. 

Pokud je hodnota �istého pracovního kapitálu záporná, pak spole�nost musí hradit své 

krátkodobé závazky z dlouhodobých aktiv.83 

Ukazatele aktivity 

Tento ukazatel nám objas�uje míru efektivity hospoda�ení spole�nosti se svými aktivy. 

Pokud má spole�nost k dispozici p�íliš mnoho aktiv, dochází potom ke vzniku 

zbyte�ných náklad�. Pokud jich má naopak mál, dochází k úbytku potenciálních tržeb. 

Mezi tyto ukazatele �adíme: 

� obrat celkových aktiv (assets turnover) 

� doba obratu zásob 

� doba obratu pohledávek84  

Obrat celkových aktiv vyjad�uje využití majetku spole�nosti pomocí podílu tržeb a 

majetku. Dalším ukazatelem je doba obratu zásob, která vyjad�uje pr�m�rnou dobu 

mezi nákupem materiálu a prodejem výrobk�. Je to tedy po�et dn�, kdy jsou ob�žná 

aktiva ve form� zásob. Ideální je pozvolné snižování hodnoty ukazatele v jednotlivých 

obdobích. Posledním ukazatelem ze skupiny aktivity je doba obratu pohledávek. Tento 

ukazatel nám znázor�uje pr�m�r, za kolik dní dochází ze strany dlužník� ke splácení 

pohledávek. Výsledný ukazatel je vhodné porovnávat s ur�enou dobou pro úhradu 

vydaných faktur. Dobu obratu u pohledávek krátkodobých a dlouhodobých pohledávek 

je vhodné analyzovat samostatn�.85 

Ukazatele zadluženosti 

                                                 
82 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 210. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
83 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 211. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
84 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 211. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
85 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 212. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
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Ukazatele zadluženosti nám vymezují, zda jsou aktiva spole�nosti hrazena z vlastních 

nebo cizích zdroj�. Cizí kapitál je k financování využíván tehdy, pokud se p�edpokládá 

vyšší výnos, než jsou náklady (úroky) využitého cizího kapitálu. Mezi neznám�jší 

ukazatele zadluženosti pat�í: 

� celková zadluženost (debt ratio) 

� finan�ní páka (average leverage) 

� doba obratu závazk� 

� zadluženost vlastního kapitálu (D/E ratio) 

� úrokové krytí (interest coverage) 

� p�ekapitalizace 86  

Celková zadluženost definuje pom�r mezi vlastními a cizími zdroji financování 

spole�nosti. Pokud hodnota tohoto pom�ru p�esahuje 0,5, spole�nost preferuje 

financování cizími zdroji p�ed zdroji vlastními. V p�ípad� spole�ností, které operují se 

záporným vlastním kapitálem, dosahuje výsledek pom�ru hodnoty vyšší než 1. Finan�ní 

páka je vyjád�ena pom�rem aktiv a vlastního kapitálu. Vysoká hodnota finan�ní páky 

p�edstavuje v�tšinový podíl cizích zdroj� na financování aktiv podniku, tzn. vysokou 

zadluženost. Doba obratu závazk� udává, kolik dní v pr�m�ru trvá, než spole�nost 

uhradí své závazky z obchodních vztah�. V p�ípad� toho ukazatele je vhodné hodnotit 

krátkodobé a dlouhodobé závazky zvláš�. Zadluženost vlastního kapitálu nám podává 

informaci o tom, jaký druh financování podnik preferuje. Pokud výsledný ukazatel 

dosahuje hodnoty vyšší než jedna, pak podnik up�ednost�uje financování cizími 

zdroji.87 

Spole�nosti dále využívají ukazatel úrokového krytí a ukazatel p�ekapitalizace. Úrokové 

krytí zjiš�uje, zda je spole�nost schopna hradit nákladové úroky ze svého hrubého zisku 

(EBIT) práv� p�ed úhradou úrok�. V p�ípad� že je spole�nost p�ekapitalizovaná, 

                                                 
86 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 212. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
87 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 212. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
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znamená to, že financuje vlastním kapitálem nejen dlouhodobý majetek ale také �ást 

ob�žných aktiv. V tomto p�ípad� dosahuje koeficient hodnoty vyšší než 1.88 

Ukazatele kapitálového trhu 

V t�chto ukazatelích mají své zastoupení a p�sobení všechny ostatní pom�rové 

ukazatele. Jejich využitelnost a informa�ní hodnota zajímá p�edevším akcioná�e, 

potenciální investory pop�ípad� burzovní obchodníky. Mezi ty nejznám�jší ukazatele 

této skupiny pat�í: 

� �istý zisk na akcii (EPS – Earnings per Share) 

� dividenda na akcii (DPS – Dividend per Share) 

� P/E ratio (pom�r tržní ceny k zisku na akcii) 

� Dividendový výnos (DY – Dividend Yield) 

� Výplatní pom�r89 

�istý zisk na akcii p�edstavuje jednoduchý pom�r �istého zisku na po�et vydaných 

kmenových akcií. Dalším jednoduchým pom�re, a to mezi celkovou výší dividend a 

po�tem vydaných kmenových akcií je ukazatel dividendy na akcii. P/E ratio ur�uje dobu 

návratnosti kapitálu, který je investován do nákupu akcií. Konkrétn� se jedná o pom�r 

mezi tržní cenou akcie a �istým ziskem na akcii. Pom�r dividendy na akcii a tržní ceny 

akcie nám znázor�uje dividendový výnos. Posledním pom�rovým ukazatelem 

kapitálového trhu, který budeme definovat, je výplatní pom�r. Tento podíl dividendy na 

akcii a �istého zisku nám m�že definovat, jaká �ást z �istého zisku je ur�ena pro výplatu 

dividend.90 

Ukazatele na bázi cash-flow 

Ú�etní zisk nep�ináší vždy automaticky p�íliv pen�žních prost�edk�. Z tohoto d�vod se 

musíme také zam��it krom� ukazatel� na bázi ú�etnictví na ukazatele na bázi cash-flow. 

Mezi ty nejznám�jší �adíme: 

� CF rentabilita celkového kapitálu, 

                                                 
88 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 213. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
89 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 214. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
90 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 215. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
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� CF rentabilita vlastního kapitálu 

� CF likvidita 

� CF solventnost 

� CF úrokové krytí91 

CF rentabilita celkového kapitálu nám definuje množství pen�žních prost�edk�, které 

nám generuje jedna koruna celkov� vynaloženého kapitálu. Tato definice platí také u 

CF rentability vlastního kapitálu s tím rozdílem, že pen�žní prost�edky jsou generovány 

prost�ednictvím vloženého vlastního kapitálu. Schopnost hradit krátkodobé závazky 

spole�nosti za pomocí CF b�žného období nám definuje ukazatel CF likvidity. Velmi 

podobným ukazatel je CF solventnosti, který vyjad�uje schopnost hradit veškeré 

závazky (i dlouhodobé) z CF sledovaného období. Ukazatel úrokového krytí nám 

p�ipomíná, že úroky musí spole�nost hradit opravdovými pen�zi a nikoli (ú�etn�) ze 

zisku.92 

  

                                                 
91 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 215. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
92 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 216. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
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2 Analytická �ást práce 

2.1 Charakteristika spole�nosti 

 

Obchodní firma: ABC s.r.o. 

Právní forma: spole�nost s ru�ením omezeným 

Statutární orgán: jednatel 

Zp�sob jednání: jednatel jedná jménem spole�nosti samostatn� 

P�edm�t podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v p�ílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Základní kapitál: 200 000,- K� 

2.1.1 O spole�nosti 

Spole�nost ABC, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem p�ípravk� pro ochranu a výživu 

rostlin. Spole�nost byla založena spole�níky a jejím sídlem je od po�átku Praha. Oblast 

p�sobení spole�nosti je p�edevším �eská republika a okrajov� také n�které další státy 

EU. Hlavním cílem spole�nosti je p�inášet stálou inovaci na trh s p�ípravky p�edevším 

pro zem�d�lství. Spole�nost uvádí na trh každoro�n� nové produkty. Její snahou není 

pouze inovace v ochran� a výživ� rostlin, ale také snaha o minimalizaci dopad� na 

životní prost�edí ze strany nabízených produkt�.  

2.1.2 Organiza�ní struktura 

V p�ípad� analyzované spole�nosti se jedná o liniovou organiza�ní strukturu, která je 

vertikáln� orientovaná, a kde má každý nad�ízený jasn� p�id�lené pod�ízené a každý 

pod�ízený má jasn� p�id�leného nad�ízeného. V p�ípad� spole�nosti ABC je 

nad�ízenými pouze jednatel spole�nosti. 

V �ele spole�nosti stojí jednatel, který je oprávn�ni jednat jménem spole�nosti 

samostatn�. Dalšími jeho povinnostmi je dohled nad celkovým vedením spole�nosti, 

ekonomické rozhodování, strategické a taktické vedení spole�nosti, podepisování smluv 
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a jiných dokument� a v neposlední �ad� �ízení jednotlivých zam�stnaneckých skupin 

spole�nosti, kterými jsou: 

- Obchodní odd�lení 

- Ekonomické a ú�etní odd�lení 

- Sklad a distribuce výrobk� 

- Výroba 

Jelikož se jedná z hlediska po�tu zam�stnanc� o malou spole�nost, je jednatel jediným 

p�ímým nad�ízeným všech zam�stnanc�, kte�í jsou si vzájemn� hierarchicky rovni. 

Zam�stnanci obchodního odd�lení mají v kompetenci jednotlivé regiony �eské 

republiky. Jejich hlavním úkolem je získávání nových zákazník� a pé�e o pot�eby 

stávajících zákazník�. Obchodní zástupci také poskytují poradenskou �innost v oblasti 

používání p�ípravk� pro výživu a ochranu rostlin. 

Dalším odd�lením je ekonomické a ú�etní odd�lení. Jejich prvo�adým úkolem je vedení 

ú�etnictví a personální agendy spole�nosti. Do této skupiny pat�í nap�íklad krom� 

vedení ú�etnictví také da�ové záležitosti spole�nosti a jejich zam�stnanc�, komunikace 

s ú�ady a jinými státními institucemi a v neposlední �ad� také zpracování mzdových 

podklad� všech zam�stnanc� spole�nosti. 

Sklad a distribuce výrobk� se stará o p�íjem zboží na sklad, vydávání zboží a také o 

zajišt�ní dopravy k zákazník�m. V p�ípad� menších dodávek obstarává dopravu n�který 

z pracovník� skladu. V p�ípad� n�kolika tunových objednávek již firma najímá externí 

dopravce. 

Samotnou výrobu produkt� zajiš�uje externí výrobce. Avšak p�esné složení výrobk� 

(hnojiv) zná pouze jednatel spole�nosti, který sám �ídí zadávání výroby. Samotné 

složení t�chto sm�sí je hlavní know-how spole�nosti. Jednatel �ídí také i ostatní úkony, 

kterými jsou ur�ování objednávaného množství, termín dodání a zp�sob p�epravy na 

sklad. 
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2.2 Strategická analýza 

2.2.1 Analýza makro okolí  

Sociální faktory – mezi sociální faktory pat�í i demografické prost�edí. Každým rokem 

roste celosv�tov� po�et obyvatel a hustota obyvatelstva.93 Tento jev má za následek, že 

jsou kladeny vyšší nároky na výnosnost zem�d�lské p�dy z d�vodu vyšší spot�eby 

potravin. A práv� požadavky na zvýšení výnosnosti a úrodnosti zem�d�lské p�dy se 

zabývají spole�nosti, které produkují p�ípravky pro ochranu a výživu rostlin, p�edevším 

pak zem�d�lských plodin.  

Další sociálním faktorem je tlak ve�ejnosti na minimalizaci používání chemických látek, 

které by mohly mít dopad na lidské zdraví. Každoro�n� je uskute�n�no mnoho studií a 

výzkum�, které dokládají negativní vliv používaných látek (hnojiv) na lidský 

organismus. I tento faktor musejí brát spole�nosti zabývající se výrobou hnojiv na 

z�etel. 

Legislativa – v oblasti chemický post�ik� a hnojiv, která jsou ur�ená pro ochranu a 

výživu rostlin jsou legislativní na�ízení každým rokem p�ísn�jší. D�raz je kladen 

p�edevším na vliv chemických látek na zdraví lidského organismu. Ideálními prost�edky 

pro tyto ú�ely se stávají hnojiva s minimálním množstvím chemických látek. P�ípravky, 

které byly p�ed n�kolika lety b�žn� používané, jsou dnes p�ísn� zakázány.  

Ekonomika – ekonomické prost�edí se hodnotí podle kupní síly, kterou daná ekonomika 

disponuje. Kupní síla závisí na hrubém domácím produktu, cenách, cenových hladinách 

(inflace), nezam�stnanosti, úsporách a zadluženosti.94 V �eské republice docházelo 

v posledních letech k ekonomickému r�stu, což m�lo za následek zvyšování r�stu HDP 

v b�žných cenách, snižování nezam�stnanosti, r�st mezd a další. 

                                                 
93 KOTLER, P. Marketing management Praha :Grada,2013. [4. vyd.] s. 107 ISBN 978-80-247-4150-5 
94 KOTLER, P. Marketing management Praha :Grada,2013. [4. vyd.] s. 110 ISBN 978-80-247-4150-5 
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Graf 1: vývoj HDP pro �R v b�žných cenách (Zdroj: Vlastní zpracování dle MF�R) 

Politické faktory – v tomto p�ípad� m�žeme také �íci politicko-právní faktory. Tyto 

faktory jsou tvo�eny p�edevším zákony a úzce souvisí s oblastí legislativy. N�které 

zákony mohou p�inášet nová na�ízení, jiné zákony mohou p�inést opat�ení, které s sebou 

nesou zvyšování náklad�. V sou�asné dob� je na vzestupu oblast firemního práva a 

vzestup zájm� speciálních skupin.95 

Pro oblast chemických p�ípravk� pro výživu a ochranu rostlin m�žeme znovu 

zopakovat stále se zp�ís�ující požadavky na složení t�chto p�ípravk� (viz. Legislativa). 

Dalším bodem, který m�žeme zmínit v oblasti politicko-právní, jsou da�ové zm�ny. 

Tyto zm�ny jsou typické práv� pro �eské politicko-právní prost�edí. Jako p�íklad 

m�žeme uvést relativn� �asté zm�ny výše sazeb DPH nebo v nedávné dob� zavedenou 

elektronickou evidenci tržeb. 

Technologické faktory – oblast technologických faktor� je jedna z nejrychleji se 

m�nících a vyvíjejících oblastí v�bec. Ve všech odv�tvích jdou technologie neustále 

kup�edu a spole�nostem nezbývá, než se stále p�izp�sobovat novým v�cem, aby mohly 

být konkurenceschopné. U výrobních podnik� je vývoj zam��en p�edevším na 

zefektivn�ní a zrychlení výroby. Klade se d�raz na minimalizaci náklad� a na zvyšování 

kvality výrobku. V oblasti chemického pr�myslu m�žeme pozorovat rozvoj jak ve 

výrobních technologiích, tak ve složení jednotlivých produkt�. 

                                                 
95 KOTLER, P. Marketing management Praha :Grada,2013. [4. vyd.] s. 116 ISBN 978-80-247-4150-5 
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Ekologie – jedno z nejdiskutovan�jších témat dnešní doby. Spole�nosti utrácejí 

obrovské sumy za za�ízení, která minimalizují negativní dopady jejich �innosti na 

životní prost�edí. U výrobních závod� se diskutuje množství vypušt�ného CO2 do 

ovzduší, u produkt� se zase hovo�í o nahrazování chemických p�ípravk� t�mi 

p�írodními. Odv�tví výroby a prodeje chemických p�ípravk� pro zem�d�lství je jedno 

z nejsledovan�jších a nejp�ísn�ji kontrolovaných. 

2.2.2 Analýza mikrookolí – Porterova analýza konkuren�ních sil 

Vyjednávací síla dodavatel� – v dnešní dob� je na trhu s chemickými p�ípravky 

nep�eberné množství dodavatel�, což posiluje vyjednávací schopnost pro odb�ratelské 

spole�nosti. Samoz�ejm�, že v tomto p�ípad� nelze hled�t pouze na cenu, ale p�edevším 

na kvalitu dodávaných p�ípravk� a dalších v�cí jako jsou nap�íklad rychlost dodání 

zásilky, dodržení smluvených termín�, zp�sob dodání a další. Spole�nost odebírá 

dlouhodob� od stálých a léty prov��ených dodavatel�. Do této skupiny dodavatel� 

m�žeme za�adit i externího výrobce, který pro spole�nost již od založení spole�nosti 

vyrábí finální produkty. 

Vyjednávací síla odb�ratel� – analyzovaná spole�nost nabízí svým zákazník�m 

p�edevším hnojiva zem�d�lských plodin. Tyto produkty nenabízí svým zákazník�m ani 

zdaleka za nejnižší ceny na trhu, jejich p�edností je spíše kvalita a jedine�né složení. 

Zákazníky spole�nosti jsou jak velké zem�d�lské spole�nosti, tak i menší podnikatelské 

subjekty v oboru zem�d�lství. Samoz�ejm� i zde je znát vyjednávací síla dodavatel� a to 

p�edevším s ohledem na odebírané množství. To má za následek množstevní slevy pro 

velkoodb�ratele. 

Konkuren�ní spole�nosti – na trhu v �eské republice existuje mnoho dodavatel� 

chemických p�ípravk� a hnojiv, a� už jde o nadnárodní spole�nosti nebo jako je tomu u 

analyzované spole�nosti o malé rodinné podniky. Všechny tyto spole�nosti se snaží 

konkurovat p�edevším cenou. Ceny však není jediný atribut, který hraje 

v konkuren�ním prost�edí roli. Další d�ležitými kritérii jsou p�edevším kvalita 

dodávaných výrobk�, pln�ní domluvených termín� a vzájemná komunikace mezi 

obchodními partnery. 

Potenciální konkurence – Vstup na trh s chemickými p�ípravky není zcela bezbariérový. 

Nepatrné bariéry jsou zde ve form� spln�ní legislativních podmínek a získání povolení 
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pro práci s chemickými p�ípravky a jejich skladování. Musí být zaru�ena taková 

manipulace s t�mito p�ípravky, aby nedošlo k negativnímu vlivu na životní prost�edí. 

Tyto bariéry však nejsou nep�ekonatelné, což dokazuje i velké množství spole�ností 

obchodujících na trhu s hnojivy pro rostliny a zem�d�lské plodiny. Další v�cí je však 

kvalita, kterou musí i nov� vzniklé spole�nosti spl�ovat, pokud cht�jí být konkurence 

schopní. Analyzovaná spole�nost má své stálé dlouholeté zákazníky, kte�í jsou 

s kvalitou dodávaných produkt� pln� spokojeni, a tudíž není d�vod odcházet k nov� 

vzniklým konkurent�m. 

Substituty – hlavním substitutem pro chemické p�ípravky na ochranu a výživu rostlin 

jsou v dnešní dob� p�írodní hnojiva. Stále více koncových spot�ebitel� zem�d�lských 

plodin se zajímá o p�vod a složení produkt�, které nakupují. I když chemické p�ípravky 

mají vyšší ú�innost než hnojiva p�írodní, hrozba nahrazování stále roste. 
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2.3 Finan�ní analýza 

2.3.1 Horizontální analýza 

Analýza porovnává meziro�n� položky v jednotlivých �ádcích, proto se nazývá 

horizontální. Tato analýza porovnává dané položky absolutním a relativním zp�sobem. 

Zatím co absolutní porovnání zachycuje meziro�ní zm�ny v pen�žních jednotkách (v 

našem p�ípad� v K�), tak relativní srovnání nám ukazuje meziro�ní pokles nebo r�st 

dané položky v procentuálních jednotkách.96 

 

Aktiva 

Celková aktiva 

Celková aktiva mají ve v�tšin� sledovaného období tendenci r�stu. Vyjímkou je rok 

2014, kdy meziro�n� došlo k poklesu celkových aktiv o 12,26 %. Nejv�tší vliv na 

zm�nu celkových aktiv mají ob�žná aktiva. Zm�ny dlouhodobého majetku ovliv�ují 

celková aktiva pouze nepatrn� a �asové rozlišení je v tomto p�ípad� zanedbatelná 

položka. 

Dlouhodobý majetek 

Vliv na zm�nu dlouhodobého majetku má pouze dlouhodobý majetek hmotný. 

Nehmotný ani finan�ní majetek analyzovaná spole�nost v letech 2012 až 2016 žádný 

neevidovala. V letech 2012 až 2014 dochází k mírnému kolísání hodnoty dlouhodobého 

majetku. Zatímco v roce 2013 došlo k r�stu o 10,79 % oproti roku 2012, tak v roce 

2014 p�išel naopak pokles o 9,99 %. V roce 2014 došlo k výraznému nár�stu 

dlouhodobého majetku o 81,68 %. Tento r�st byl zp�soben po�ízením v�tšího množství 

služebních osobních vozidel. Naopak v roce 2015 byla �ást vozového parku vy�azena 

z užívání. To zap�í�inilo meziro�ní pokles dlouhodobého majetku o 35,42 %. 

Ob�žná aktiva 

Ob�žná aktiva jsou nejvýznamn�jší �ástí celkových aktiv. Jsou tvo�ena zásobami, 

pohledávkami a pen�žními prost�edky. Krátkodobý finan�ní majetek spole�nost 

                                                 
96 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 208. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
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neeviduje. V roce 2013 došlo oproti roku 2012 k nár�stu ob�žných aktiv o 36,30 %. Za 

zmínku stojí více jak šesti násobný nár�st zásob a tém�� t�etinový pokles pohledávek. 

K poklesu dochází u ob�žných aktiv pouze v roce 2014, kdy se jejich hodnota oproti 

p�edchozímu období snížila o 12,19 %. V dalších letech již dochází k r�stu. Nejprve 

v roce 2015 se ob�žná aktiva zvýšila o 9,68 % a poté v roce 2016 došlo rovn�ž 

k nár�stu o 7,48 %. 

�asové rozlišení 

�asové rozlišení tvo�í pouze zanedbatelnou �ást celkových aktiv analyzované 

spole�nosti. Zm�ny, ke kterým tu dochází, jsou hodnotov� pouze v rámci desetitisíc� 

korun. 

Tabulka 1: Horizontání analýza – aktiva (Zdroj: Vlastní zpracování dle ú�etních výkaz� 
spole�nosti) 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

v tis. K� v % v tis. K� v % v tis. K� v % v tis. K� v % 

AKTIVA CELKEM 7 412 33,35 -3 634 -12,26 4 445 17,10 190 0,62 

Dlouhodobý majetek 273 10,79 -280 -9,99 2 060 81,68 -1 623 -35,42 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - 0 - 0 - 0 - 

Dlouhodobý hmotný majetek 273 10,79 -280 -9,99 2 060 81,68 -1 623 -35,42 

Dlouhodobý finan�ní majetek 0 - 0 - 0 - 0 - 

Ob�žná aktiva 7 025 36,30 -3 215 -12,19 2 242 9,68 1 901 7,48 

Zásoby 5 545 637,36 -4 440 -69,21 14 016 709,67 -7 027 -43,94 

Pohledávky -472 -29,30 1 896 166,46 1 653 54,46 722 15,40 

Krátkodobý finan�ní majetek 0 - 0 - 0 - 0 - 

Pen�žní prost�edky 1 952 11,57 -671 -3,57 -13 427 -73,98 8 206 173,75 

�asové rozlišení 114 33,14 -139 -30,35 143 44,83 -88 -19,05 
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Graf 2: Vývoj aktiv analyzované spole�nosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle ú�etních výkaz� 
spole�nosti) 

Pasiva 

Celková pasiva 

Je pochopitelné, že pasiva budou mít stejný vývoj hodnot, jako tomu bylo v p�ípad� 

aktiv. Ve v�tšin� sledovaného období pasiva analyzované spole�nosti rostou. Pouze 

v roce 2014 dochází k poklesu o 12,26 %. Co je však oproti aktiv�m jiné, jsou položky, 

které pasiva tvo�í. V�tšina celkových pasiv je tvo�ena vlastník kapitálem. Menší �ást je 

tvo�ena cizími zdroji. �asové rozlišení tvo�í jen zanedbatelnou položku celkových 

pasiv. 

Vlastní kapitál 

V p�ípad� analyzované spole�nosti tvo�í vlastní kapitál v�tšinu celkových pasiv. 

V pr�b�hu v�tšiny analyzovaného období hodnota vlastního kapitálu roste. Pouze v roce 

2014 dochází k jeho poklesu. Vlastní kapitál je tvo�en základním kapitálem, který 

v p�ípad� naší spole�nosti má po celou dobu analyzovaného období hodnotu 200 000,- 

K�. Základní kapitál tedy nemá žádný vliv na meziro�ní zm�ny vlastního kapitálu. Další 

významnou položkou, která tvo�í v�tšinu vlastního kapitálu, je výsledek hospoda�ení 

b�žného období. Ten bývá pravideln� p�eveden na položku závazky ke spole�ník�m a 

následn� uhrazen z bankovního ú�tu spole�nosti. Pouze výsledek hospoda�ení z roku 

2012 byl z v�tšiny p�eveden na výsledek hospoda�ení minulých období. Ten byl však 
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v roce 2014 spolu s výsledkem hospoda�ení b�žného období 2013 p�eveden na závazky 

ke spole�ník�m a uhrazen z bankovního ú�tu. Práv� výsledek hospoda�ení minulého 

období byl d�vodem v�tšího nár�stu vlastního kapitálu v roce 2013 a jeho rozpušt�ní 

bylo naopak d�vodem poklesu vlastního kapitálu v roce 2014. 

Cizí zdroje 

Cizí zdroje tvo�í oproti vlastnímu kapitálu menšinovou �ást celkových pasiv. Jsou 

tvo�eny krátkodobými a dlouhodobými závazky a v pr�b�hu analyzovaného období 

vykazují p�evážn� klesající tendenci. V roce 2013 dochází vlivem poklesu závazk� 

k zna�nému poklesu cizích zdroj� o 49,90 %. V roce 2014 se pokles razantn� zpomalí 

na 3,30 %.  

�asové rozlišení 

�asové rozlišení tvo�í pouze zanedbatelnou �ást celkových pasiv. Meziro�ní zm�ny 

v �asovém rozlišení mají zanedbatelný vliv na zm�nu celkových pasiv. 

 

Tabulka 2: Horizontální analýza pasiva (Zdroj: Vlastní zpracování dle ú�etních výkaz� 
spole�nosti) 

�
���������	 ���������	 �������� 	 ��� ����!	

�
�����:���� ��A� �����:���� ��A� �����:���� ��A� �����:���� ��A�

E��"��	#$%A$&	 7 412 33,35 -3 634 -12,26 4 445 17,10 190 0,62 

��'��()	�'*��+�	 12 271 98,28 -3 518 -14,21 97 0,46 2 950 13,83 

BB�CF��D��F ��BC� 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

C.���F��F ��BC����E����� 0 - 0 - 0 - 0 - 

D�����0��0����� 20 - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

;+�����C>A��C��� 12 266 - -12 266 -100,00 0 - 0 - 

;+�&#.������&��&D� -15 -0,12 8 748 71,29 97 0,46 2 950 13,97 

#�,)	,-.��/	 -4 859 -49,90 -161 -3,30 4 069 86,26 -3 130 -35,62 

)�0����� 0 - 0 - 0 - 0 - 

'C������&��0B�F0��� -2 873 -57,20 -105 -4,88 1 401 68,51 -921 -26,73 

��B�����&��0B�F0��� -1 986 -42,13 -56 -2,05 2 668 99,85 -2 209 -41,37 

0'���1	.�,��2/()	 0 - 45 - 279 620,00 370 114,20 
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Graf 3: Vývoj pasiv analyzované spole�nosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle ú�etních výkaz� 
spole�nosti) 

 

VZZ 

Tržby z prodeje výrobk� a služeb 

Tržby z prodeje výrobk� a služeb dosahují u analyzované spole�nosti pouze nepatrných 

hodnot. Spole�nost preferuje spíše prodej zboží, které je hlavním zdrojem tržeb 

spole�nosti. 

Tržby za prodej zboží 

Prodej zboží je hlavním generátorem tržeb analyzované spole�nosti. Každoro�n� 

dochází v pr�b�hu analyzovaného období k nár�stu produkce a prodeje zboží, což 

zákonit� vede ke každoro�nímu r�stu tržeb. 

Výkonová spot�eba  

Stejn� jako je tomu u tržeb za prodej zboží, tak i výkonová spot�eba roste s nár�stem 

produkce. I když výkonová spot�eba každým rokem roste, není její r�st tak rychlý, jako 

r�st tržeb za prodej zboží. 

P�idaná hodnota 

Zvyšující se meziro�ní rozdíl mezi tržbami za prodej zboží a výkonovou spot�ebou 

zp�sobuje, že v pr�b�hu celého sledovaného období dochází k nár�stu p�idané hodnoty. 
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Hlavním nositelem p�idané hodnoty je know-how jednatele spole�nosti, kterým je 

složení jednotlivých látek na ochranu a výživu rostlin. 

Osobní náklady 

Osobní náklady mají tém�� celé sledované období rostoucí pr�b�h. Vyjímkou je rok 

2014, kdy opustilo spole�nost n�kolik zam�stnanc�, což m�lo za následek pokles 

osobních náklad� o 20,37 %. V dalším roce se však už po�et zam�stnanc� zvýšil a tím 

došlo k prudkému zvýšení osobních náklad� o 41,87 %. 

Provozní výsledek hospoda�ení 

Provozní výsledek hospoda�ení v pr�b�hu tém�� celého sledovaného období roste. 

Pouze v roce v roce 2015 dochází i p�es r�st tržeb k jeho nepatrnému propadu o 0,13 %. 

Tento propad je zp�soben p�edevším zvýšením osobních náklad� o 41,87 %. 

Finan�ní výsledek hospoda�ení 

Finan�ní výsledek hospoda�ení má kolísavý pr�b�h. Zatímco v roce 2013 dochází 

k jeho strmému poklesu, tak v letech 2014 a 2015 dochází naopak k r�stu. V roce 2016 

však znovu prudce klesá. 

Výsledek hospoda�ení po zdan�ní 

V letech 2014 až 2016 výsledek hospoda�ení po zdan�ní roste. Pouze v roce 2013 

dochází k jeho poklesu a to p�edevším z d�vodu nár�stu osobních náklad� o 31,31 % a 

prudkému poklesu finan�ního výsledku hospoda�ení. 

 

Tabulka 3: Horizontální analýza VZZ (Zdroj: Vlastní zpracování dle ú�etních výkaz� spole�nosti) 

�
���������	 ���������	 �������� 	 ��� ����!	

�33	 �����:���� ��A� �����:���� ��A� �����:���� ��A� �����:���� ��A�

��.&��0� ����$���>��&�E�F��C�.�&� -353 -98,88 -4 100,00 0 6 

��.&��0F� ����$�0&�.D� 7 394 24,28 21 003 55,50 8 170 13,88 15 915 23,75 

;>�����B�� ��!�&F� 2 848 32,45 11 523 99,13 5 052 21,83 11 693 41,47 

�!��F�B�+�����F� 4 193 19,03 9 476 36,13 3 118 8,73 4 228 10,89 

%��&�D��B�CF��� 1 949 31,31 -1 665 -20,37 2 725 41,87 633 6,86 

�����0�D�;+� 593 3,85 10 227 63,91 -33 -0,13 3 952 15,09 

D��F���D��>�C�������� ��F!��D� -435 1144,74 326 68,92 102 69,39 -276 -613,33 

;+� ��0�F�#�D� -15 -0,12 8 748 71,29 97 0,46 2 950 13,97 
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Graf 4: Vývoj hodnot VZZ analyzované spole�nosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle ú�etních výkaz� 
spole�nosti) 

2.3.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza se zam��uje na podíl jednotlivých položek z ú�etních výkaz� na 

celku, �ímž popisuje strukturu složení daných výkaz�. 97 

V tabulkách a grafech níže m�žeme sledovat strukturu jednotlivých výkaz� 

analyzované spole�nosti. V p�ílohách �. 1 a 2 potom nalezneme grafy znázor�ující 

strukturu ú�etních výkaz� konkuren�ních spole�ností a celého odv�tví. 

Struktura aktiv je u analyzované spole�nosti tvo�ena p�evážn� ob�žnými aktivy. Jejich 

podíl na celkových aktivech se pohybují v rozmezí 83% až 89%. Zbylou �ást celkových 

aktiv dopl�uje dlouhodobý majetek, který se pohybuje v rozmezí 9,46 % až 15,50 %. 

Spole�nost disponuje pouze dlouhodobým hmotným majetkem. Dlouhodobý nehmotný 

ani dlouhodobý finan�ní majetek spole�nost nevlastní. Nejmén� patrnou �ástí celkových 

aktiv tvo�í �asové rozlišení, které se však pohybuje okolo zanedbatelných 1,55 %. 

U konkuren�ních spole�ností Arysta LifeScience Czech, s.r.o. a Basf spol, s.r.o. tvo�í 

v�tšinu z celkových aktiv rovn�ž ob�žný majetek. Ten se u obou spole�ností podílí na 

celkových aktivech z 93 % až 97 %. Dlouhodobý majetek pak dosahuje maximáln� 5 % 

a �asové rozlišení je rovn�ž zanedbatelné. Rozdílné hodnoty m�žeme pozorovat u 

                                                 
97 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 208. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
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pr�m�rných hodnot celého odv�tví, kde jsou sice v p�evaze také ob�žná aktiva, ale 

dosahují zde podílu maximáln� 57 % z celkových aktiv. Dlouhodobý majetek se na 

celkových aktivech pohybuje v odv�tví okolo 45 % až 47 %, což jsou znateln� vyšší 

hodnoty než u analyzované spole�nosti a u dvou jejích konkurent�. 

Aktiva 

Tabulka 4: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle ú�etních výkaz� spole�nosti) 

�
����	 ����	 ����	 ��� 	 ���!	

�A�"��	#$%A$&	 311211� 311211� 311211� 311211� 311211�

D��45�-�F�	�'�/�/�	 3325F� 9268� 92G1� 37217� 9288�

'C������&>��������>��F$����� 1211� 1211� 1211� 1211� 1211�

'C������&>������>��F$����� 3325F� 9268� 92G1� 37217� 9288�

'C������&>�E��F���D��F$����� 1211� 1211� 1211� 1211� 1211�

�F67(+	'����'	 FG21G� F9211� F921G� F5265� F9234�

BB��&�� 5293� 43287� G281� 74274� 49248�

���C��B���� G247� 52F6� 3328G� 37261� 3G288�

��B�����&>�E��F���D��F$����� 1211� 1211� 1211� 1211� 1211�

���#.�D� ����!����� G7293� 85273� 892F3� 37273� 64241�

0'���1	.�,��2/()	 3277� 3277� 3245� 3274� 3244�

 

 

Graf 5: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle ú�etních výkaz� spole�nosti) 

Pasiva 

Pasiva analyzované spole�nosti jsou tvo�ena vlastním kapitálem, cizími zdroji a 

�asovým rozlišením. V roce 2012 jsou celková pasiva tvo�ena z p�ibližn� 55 % vlastním 
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kapitálem a tém�� 44 % cizími zdroji. V dalších letech však dochází k nár�stu podílu 

vlastního kapitálu na pasivech spole�nosti až k 84 % a naopak k poklesu podílu cizích 

zdroj� až k 16 %. Podíl �asového rozlišení je stejn� jako u aktiv zanedbatelný. 

U konkuren�ní spole�nosti Arysta LifeScience Czech, s.r.o. jsou pasiva rovn�ž z v�tší 

�ásti tvo�ena vlastník kapitálem. Naopak je tomu u spol�enosti BASF spol., s.r.o., kde 

p�evládají cizí zdroje. U hodnot odv�tví je pom�r cizích zdroj� a vlastního kapitálu na 

celkových pasivech tém�� vyrovnaný s mírnou p�evahou cizího kapitálu. 

Tabulka 5: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle ú�etních výkaz� spole�nosti) 

�
����	 ����	 ����	 ��� 	 ���!	

E��"��	#$%A$&	 311211� 311211� 311211� 311211� 311211�

��'��()	A'*��+�	 78239� F5276� F3289� G121F� G924G�

BB�CF��D��F ��BC� 1291� 128G� 12GG� 1288� 1287�

C.���F��F ��BC����E����� 1211� 1211� 1211� 1211� 1211�

D�����0��0����� 1211� 121G� 121F� 121G� 121G�

;+�����C>A��C��� 1211� 63259� 1211� 1211� 1211�

;+�&#.������&��&D� 77249� 63263� F12F6� 89258� GF277�

#�,)	,-.��/	 652F3� 38268� 3F236� 4F2F8� 3F268�

)�0����� 1211� 1211� 1211� 1211� 1211�

'C������&��0B�F0��� 44281� G247� G2FG� 33254� F246�

��B�����&��0B�F0��� 43243� 9243� 3124F� 3G276� 31244�

0'���1	.�,��2/()	 1211� 1211� 123G� 3218� 424G�

 

 

Graf 6: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle ú�etních výkaz� spole�nosti) 
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Výkaz zisku a ztráty 

 

Analyzovaná spole�nost se zam��uje p�edevším na prodej zboží, což dokládá vysoký 

podíl tržeb za prodej zboží na celkových tržbách. Hodnoty tohoto podílu neklesají 

v pr�b�hu sledovaného období pod 98 %. Výkonová spot�eba postupem �asu stoupá a 

z 28 %, kterých dosahovala v roce 2012, se dostává v roce 2016 až na hodnotu podílu 

47,66 %. Naopak p�idaná hodnota má v pr�b�hu let 2012 až 2016 mírn� klesající trend. 

P�idanou hodnotou je v p�ípad� analyzované spole�nosti p�edevším „know-how“ 

složení jednotlivých p�ípravk�. Provozní výsledek hospoda�ení kolísá v rozmezí 

36,02% až 49,64 %. Finan�ní výsledek hospoda�ení dosahuje záporných hodnot 

v zanedbatelné výši. Výsledek hospoda�ení po zdan�ní dosahuje svého maxima v roce 

2012, kdy dosahuje 39,58 % podílu z celkových tržeb. V dalších letech kolísá v rozmezí 

28,75 % až 35,63 %. 

Tabulka 6: Vertikální analýza VZZ (Zdroj: Vlastní zpracování dle ú�etních výkaz� spole�nosti) 

�33	 ����	 ����	 ����	 ��� 	 ���!	

��.&��0� ����$���>��&�E�F��C�.�&� 3237� 1213� 1211� 1211� 1213�

��.&��0F� ����$�0&�.D� 9F231� 9F211� 992G6� 9F214� 9921F�

;>�����B�� ��!�&F� 4F24G� 51231� 59245� 63246� 6G288�

�!��F�B�+�����F� 892F5� 8G291� 81273� 782GG� 73264�

%��&�D��B�CF��� 41217� 43238� 33215� 35271� 332G9�

�����0�D�;+� 69286� 63266� 66268� 5F253� 58214�

D��F���D��>�C�������� ��F!��D� �1234� �3244� �1247� �121G� �125F�

;+� ��0�F�#�D� 5927F� 532GF� 57285� 512FF� 4F2G7�

 



55 
 

 

Graf 7: Vertikální analýza VZZ (Zdroj: Vlastní zpracování dle ú�etních výkaz� spole�nosti) 

2.3.3 Analýza pom�rových ukazatel� 

Ukazatel rentability 

Ukazatele rentability definují pom�r dosaženého výnosu spole�nosti k vynaloženému 

kapitálu. V jednotlivých ukazatelích m�žeme ur�ovat efektivnost vynaložení r�zných 

druh� kapitálu, jako nap�íklad: 

- celkový kapitál 

- vlastní kapitál 

- dlouhodob� investovaný kapitál 

- a pop�ípad� i samotné tržby.98 

Zárove� i dosažený výnos m�že mít r�zné formy: 

- EBIT 

- �istý zisk.99 

Tabulka 7: Ukazatele rentability analyzované spole�nosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

�
����	 ����	 ����	 ��� 	 ���!	

9��	 8923GA� 742G6A� 31128GA� F8246A� 9F255A�

9�$	 9F261A� 6927GA� 9F298A� 9F29GA� 99219A�

                                                 
98 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 192 ISBN 
978-80-86929-49- 
99 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 192 ISBN 
978-80-86929-49-1 
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Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Tento ukazatel znázor�uje vztah mezi nezdan�ným ziskem p�ed úhradou úrok� a 

celkovým kapitálem spole�nosti, bez ohledu na to, zda se jedná o kapitál vlastní nebo 

cizí. Zjednodušen� lze �íci, že se jedná o hodnotu, kterou nám vygeneruje jedna koruna 

vloženého kapitálu.100  

V následujícím grafu vidíme rentabilitu celkového kapitálu analyzované spole�nosti 

porovnanou se dv�ma konkuren�ními spole�nostmi a také s hodnotou odv�tví. Hodnoty 

ROA u analyzované spole�nosti se mezi lety 2012 až 2016 drží na velice vysoké úrovni 

a neklesnou pod 50 %. V roce 2014 dokonce tento ukazatel p�esahuje hranici 100 %. 

Takto vysoké hodnoty se mohou interpretovat jako nízké hodnoty celkového kapitálu 

oproti vysokému zisku, který spole�nost generuje. Spole�nost nemá vlastní výrobu a 

produkty, které prodává, si nechává extern� vyráb�t dle svých receptur. Oproti 

spole�nostem, které mají vlastní výrobu má tedy znateln� nižší hodnotu kapitálu, což je 

d�sledkem absence vlastní výrobní techniky. Srovnávané konkuren�ní spole�nosti 

s vlastní výrobní základnou se drží na n�kolika násobn� nižších hodnotách stejn� jako 

pr�m�rné hodnoty celého odv�tví výroby chemických látek a p�ípravk�. 

 

Graf 8: Srovnání ukazatele ROA s konkurencí a s odv�tvím (Zdroj: Vlastní zpracování) 

                                                 
100 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 210. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
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Rentabilita vlastního kapitálu 

Tento ukazatel rentability popisuje míru využití vlastního kapitálu p�i generování zisku. 

Zjednodušen� lze �íci, že tento ukazatel ur�uje, kolik �istého zisku vygeneruje jedna 

koruna vlastního kapitálu.101 

V grafu 2 si m�žeme povšimnout srovnání hodnot ROE analyzované spole�nosti 

s hodnotami konkurence. Jedna z konkuren�ních spole�ností kolísá s ukazatelem ROE 

okolo 20 %, stejn� jako pr�m�rné hodnoty v odv�tví. Druhá konkuren�ní spole�nost má 

klesající tendenci tohoto ukazatele a svého maxima dosahuje v roce 2012, kdy se 

nepatrn� dostává nad 60 %. Analyzované spole�nost se v pr�b�hu tém�� celého 

zkoumaného období drží na 100 % rentability vlastního kapitálu. Pouze v roce 2013 

dochází k propadu tohoto ukazatele k 50 %. Tento propad je zp�soben p�esunem 

výsledku hospoda�ení z roku 2012 do vlastního kapitálu v roce 2013 formou 

nerozd�leného výsledku hospoda�ení minulého období. 

 

Graf 9: Srovnání ukazatele ROE s konkurencí a s odv�tvím (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ukazatel likvidity 

                                                 
101 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 210. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
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Ukazatele likvidity nás informují o schopnosti spole�nosti hradit závazky. Pokud má 

spole�nost dostatek aktiv v likvidní podob�, potom je schopna relativn� dob�e a hlavn� 

rychle hradit své závazky. Mezi tyto ukazatele pat�í: 

- b�žná likvidita 

- pohotová likvidita 

- a v neposlední �ad� pen�žní likvidita.102 

Tabulka 8: Ukazatele likvidity analyzované spole�nosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

� ����	 ����	 ����	 ��� 	 ���!	

:67(+	�����-��'	 6231� 928G� F28G� 62G8� F2G4�

E�5����+	�����-��'	 5294� G254� G295� 32G8� 72F8�

 

B�žná likvidita 

B�žná likvidita je pom�rem mezi krátkodobými aktivy a krátkodobými pasivy. 

Konkrétn� se jedná o ob�žná aktiva a krátkodobé závazky. B�žná likvidita ur�uje 

schopnost spole�nosti p�em�nit krátkodobá aktiva na prost�edky používané k úhrad� 

krátkodobých závazk�.103 

V grafu porovnávajícím hodnoty analyzované spole�nosti s konkuren�ními podniky a 

hodnotami odv�tví m�žeme vid�t, že hodnoty analyzované spole�nosti kolísají 

v intervalu 4 až 10. V tomto p�ípad� dosahuje analyzovaná spole�nost nejvyšších 

hodnot. Nejblíže analyzované spole�nosti jsou hodnoty, které vykazuje konkuren�ní 

spole�nost Arysta Lifescience Czech, s.r.o. a které se pohybují v rozmezí hodnot 4 až 7. 

Hodnoty b�žné likvidity spole�nosti BASF spol., s.r.o. kolísají, stejn� jako hodnoty 

odv�tví, v hodnotovém intervalu 1 až 2. 

                                                 
102 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika,2013. Vyd. 1. s. 210. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
103 MAREK, P. Studijní pr�vodce financemi podniku Praha :Ekopress, 2009. 2. aktualiz. vyd. s. 192 ISBN 
978-80-86929-49-1 



59 
 

 

Graf 10: Srovnání ukazatele b�žné likvidity s konkurencí a s odv�tvím (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je dalším ukazatelem likvidity. Oproti b�žné likvidit� už však nebere 

v potaz nejmén� likvidní �ást ob�žných aktiv, kterou jsou zásoby. Dále se z tohoto 

pom�ru mohou vyjmout obtížn� vymahatelné pohledávky.104 

Hodnoty analyzované spole�nosti dosahují maximální hodnoty 7,93 v roce 2013. 

Naopak v roce 2015 je hodnota pohotové likvidity na svém hodnotovém minimu 1,96. 

V tomto roce tvo�ily zásoby více jak polovi�ní �ást celkových ob�žných aktiv, �ímž se 

likvidní ob�žná aktiva oprošt�ná práv� o zásoby, propadla na své minimum b�hem 

analyzovaného období. K tomuto propadu p�isp�ly také krátkodobé závazky, které 

v roce 2015 dosahovaly svého maxima v pr�b�hu analyzovaného období. V letech 2014 

až 2016 dosahuje konkuren�ní spole�nosti spolu s odv�tvím velice podobných hodnot 

pohotové likvidity, které se pohybují v rozmezí 0,8 až 2. V p�edchozích letech 

dosahovala pohotová likvidita konkuren�ní spole�nosti Arysta Lifescience Czech mírn� 

vyšších hodnot. 

                                                 
104

 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika, 2013. Vyd. 1. s. 
211. ISBN 978-80-7478-366-1 
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Graf 11: Srovnání ukazatele pohotové likvidity s konkurencí a s odv�tvím (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 

Ukazatel aktivity 

Ukazatele aktivity prozrazují, jak efektivn� spole�nost hospoda�í s aktivy. V p�ípad�, že 

má aktiv p�íliš mnoho, dochází ke vzniku zbyte�ných náklad�. V opa�ném p�ípad� 

m�že spole�nost p�icházet o potenciální tržby. Mezi ukazatele aktivity pat�í: 

- obrat celkových aktiv 

- doba obratu zásob 

- a doba obratu pohledávek.105 

Tabulka 9: Ukazatele aktivity analyzované spole�nosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

�
����	 ����	 ����	 ��� 	 ���!	

�F.'�	�����	 3261� 3251� 424G� 4247� 42G5�

D�F'	�F.'�4	,+��F	;-(<=	 31264� 832FG� 34246� FG219� 59267�

D�F'	�F.'�4	*�5�/-+�/�	;-(<=	 34245� F285� 372FF� 43259� 4424G�

D�F'	�F.'�4	,+�',�>	;-(<=	 36247� 6264� 3219� 412FF� G238�

 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv je pom�rem tržeb a majetku spole�nosti. Definuje tedy efektivitu 

využití celkového majetku spole�nosti v p�em�n� na tržby.106 

                                                 
105 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika, 2013. Vyd. 1. s.211. 

ISBN 978-80-7478-366-1 
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S ohledem na výši tržeb využívá nejefektivn�ji svá aktiva konkuren�ní spole�nost 

Arysta Lifescience Czech, s.r.o., která dosahuje v hodnot� tržeb v roce 2014 až 

�ty�násobku celkových aktiv. Analyzovaná spole�nost se v letech 2014 až 2016 

pohybuje s hodnotami tržeb na 2 až 2,7 násobku celkových aktiv, stejn� jako 

konkuren�ní spole�nost BASF spol., s.r.o. V p�edchozích letech 2012 až 2013 

kopírovaly hodnoty spole�nosti hodnotu odv�tví, které se pohybovalo v rozmezí 1,3 až 

1,4 krát vyšších tržbách oproti celkovým aktiv�m. 

 

Graf 12: Srovnání obratu celkových aktiv s konkurencí a s odv�tvím (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob vyjad�uje po�et dn�, kdy jsou ob�žná aktiva vázána ve form� zásob. 

Zjednodušen� �e�eno se jedná o dobu, která ub�hne mezi nákupem materiálu a 

prodejem výrobku nebo zboží. V sou�asné dob� je ideálním trendem postupné 

snižování této doby.107 

V p�ípad� naší analyzované spole�nosti má doba obratu zásob velice kolísavý trend a 

dochází zde meziro�n� ke skokovým zm�nám.  

                                                                                                                                               
106 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika, 2013. Vyd. 1. s. 211. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
107 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika, 2013. Vyd. 1. s. 212. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
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Graf 13: Srovnání doby obratu zásob (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek nás informuje o tom, za kolik dní trvá v pr�m�ru úhrada faktur 

od zákazník� spole�nosti.108 

U analyzované spole�nosti dosahuje tento ukazatel uspokojivých hodnot. Zákazníci 

hradí faktury pom�rn� rychle, a doba splatnosti faktur p�esahuje ve svém maximu mírn� 

dvacet dn�. 

                                                 
108 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika, 2013. Vyd. 1. s. 212. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
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Graf 14: Srovnání doby obratu pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Doba obratu závazk� 

Tento ukazatel vyjad�uje naopak platební morálku analyzované spole�nosti svým 

dodavatel�m. Zjednodušen� lze �íci, že se jedná o pr�m�rný po�et dní, který uplyne od 

vystavení faktur a provedením platby.109 

V p�ípad� naší analyzované spole�nosti dochází dle tohoto ukazatele k úhrad� faktur do 

20 dní od vystavení. 

                                                 
109 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika, 2013. Vyd. 1. s. 213. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
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Graf 15: Srovnání doby obratu závazk� (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti nám pomáhají definovat kapitálovou strukturu spole�nosti. 

Zadlužení spole�nosti m�žeme definovat jako financování aktiv z cizích zdroj�. Cizí 

zdroje jsou využívány v p�ípad�, že jejich výnosnost je vyšší než náklady na jejich 

získání (úroky).110 

Tabulka 10: Ukazatele zadluženosti analyzované spole�nosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

	 ����	 ����	 ����	 ��� 	 ���!	

#/����+	,'-�47/(���	 1266� 1238� 123F� 1249� 123F�

3'-�47/(���	��'��()5�	�'*��+�4	 12GF� 1241� 1244� 1263� 1245�

 

Celková zadluženost 

Celkovou zadluženost definuje podíl cizích zdroj� a celkového kapitálu. Pokud je 

hodnota tohoto pom�ru rovna 0,5, pak jsou využívané zdroje v rovnováze. Pokud je 

hodnota vyšší než 0,5, potom spole�nost využívá k financování ve v�tší mí�e cizí 

zdroje. Když tento pom�r nabývá hodnot mezi 0 až 0,5, pak jsou p�evážn� využívány 

vlastní zdroje financování.111 

                                                 
110 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika, 2013. Vyd. 1. s. 212. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
111 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika, 2013. Vyd. 1. s. 213. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
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Graf 16: Srovnání celkové zadluženosti s konkurencí a s odv�tvím (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Celková zadluženost odv�tví kolísá ve sledovaném období okolo hodnoty 0,5, což 

znamená, že k financování jsou rovnom�rn� využívány jak zdroje vlastní tak cizí. O 

konkuren�ní spole�nosti BASF spol., s.r.o. m�žeme �íci, že k financování využívá 

p�edevším cizí kapitál. Naopak u analyzované spole�nosti a konkuren�ní Arysty 

Lifescience Czech, s.r.o. lze vid�t, že tyto spole�nosti využívají k financování 

p�edevším vlastních zdroj�. Pouze v roce 2012 dochází u analyzované spole�nosti tém�� 

k rovnom�rnému využívání cizích a vlastních zdroj�. 

Zadluženost vlastního kapitálu 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu nás informuje, stejn� jako celková zadluženost, 

o tom, jaké zdroje financování preferuje analyzovaná spole�nost. Tento ukazatel je 

definován pom�rem mezi cizím a vlastním kapitálem. Pokud je výsledná hodnota 

pom�ru v�tší než jedna, podnik preferuje cizí zdroje financování. Pokud je v rozmezí 0 

až 1, tak podnik dává p�ednost financování z vlastních zdroj�.112 

Z grafu �. 7 je stejn� jako v p�edchozím p�ípad� patrné, že hodnoty odv�tví kolísají na 

hranici vyváženosti mezi vlastním a cizím kapitálem. Konkuren�ní spole�nost BASF 

spol., s.r.o. preferuje financování cizími zdroji. Naopak druhá konkuren�ní spole�nost, 

                                                 
112 STROUHAL, J. Oce�ování v ú�etnictví. Praha :Wolters Kluwer �eská republika, 2013. Vyd. 1. s. 213. 
ISBN 978-80-7478-366-1 
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stejn� jako analyzovaný podnik, up�ednost�uje ve v�tší mí�e financování 

prost�ednictvím vlastních zdroj�. 

 

Graf 17: Srovnání zadluženosti VK s konkurencí a s odv�tvím (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza se zabývá zhodnocením silných a slabých stránek spole�nosti a dále 

p�íležitostmi a hrozbami. Je tedy prost�edkem pro analýzu vn�jšího i vnit�ního 

marketingového prost�edí.113 

Silné stránky 

Znalost prost�edí – silnou stránkou spole�nosti je znalost odv�tví. Spole�nost sice 

figuruje na trhu p�ípravk� pro výživu a ochranu rostlin pouze n�kolik let, ale vedení 

spole�nosti (jednatel a spole�ník) se v oboru pohybují již desetiletí. 

Kvalitní obchodní odd�lení – v tomto p�ípad� se jedná o kvalitu zam�stnanc� 

obchodního odd�lení, o jejichž schopnosti se m�že spole�nost opírat. Obchodní zástupci 

mají dobré znalosti z oboru zem�d�lství a rostlinné výroby, které dokáží využít ve 

prosp�ch spole�nosti p�i získávání nových a udržení stálých zákazník�. 

Dobré vztahy – spole�nost si zakládá na dlouhodobých a dobrých vztazích se svými 

obchodními partnery (dodavateli i odb�rateli). U svých dodavatel� spole�nost klade 

d�raz na to, aby byly závazky vždy hrazeny v domluvených termínech. Odb�ratel�m se 

snaží vyjít maximáln� vst�íc v dodání zboží dle pot�eby a v domluvených termínech. 

D�raz je také kladen na kvalitu dodávaného zboží.  

Životní prost�edí – ve složení svých produkt� se snaží spole�nost zohlednit dopad 

dodávaných p�ípravk� na životní prost�edí. Stále se klade d�raz na minimalizaci 

negativního dopadu na okolí. 

Složení produkt� – hlavním know-how spole�nosti je složení produkt� pro ochranu a 

výživu rostlin. Práv� tyto produkty jsou svojí kvalitou hlavní silnou stránkou 

spole�nosti. Zákazníci jsou s ú�inností a s výsledky dodávaného zboží velice spokojení. 

Slabé stránky 

Externí výroba – všechny své produkty nechává vyráb�t spole�nost externí výrobce. Je 

tu sice snaha tímto zp�sobem minimalizovat náklady na výroku, ale je tu také nebezpe�í 

vyzrazení hlavního know-how spole�nosti, kterým je složení produkt� na výživu a 

                                                 
113 KOTLER, P. Marketing management Praha :Grada,2013. [4. vyd.] s .80 ISBN 978-80-247-4150-5 
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ochranu rostlin. Proto práv� absenci vlastní výroby považuji za jednu ze slabých stránek 

spole�nosti. 

Majetek – pouze zlomek z celkových aktiv tvo�í dlouhodobý majetek. Jediným 

dlouhodobým majetkem spole�nosti jsou pouze služební vozidla zam�stnanc�. 

Z d�vodu externí výroby nevlastní spole�nost žádná výrobní za�ízení a technologie, a 

také žádné nemovitosti.  

Pov�domí o zna�ce – mimo své zákazníky není spole�nost p�íliš známá. Své reklamní 

p�edm�ty využívá pouze pro své stávající zákazníky. Reklamu v jakékoli jiné form� 

spole�nost nemá. Pov�domí o zna�ce tedy není p�íliš vysoké. 

P�íležitosti 

Technologie – stále se vyvíjející nové technologie jsou p�íležitostí pro snížení náklad� 

na výrobu, zefektivn�ní ú�ink� vyráb�ných prost�edk�, rozší�ení výrobního sortimentu, 

minimalizace dopadu na životní prost�edí. 

Zahrani�í – v sou�asné dob� se spole�nost zam��uje p�edevším na trh na území �eské 

republiky. Jakou možnou p�íležitost pro r�st spole�nosti p�ipadá v úvahu rozší�ení 

nabídky i na zahrani�ní trhy v sousedních státech. 

Noví zákazníci – spole�nost se zam��uje pouze na jeden segment trhu, kterým jsou 

zem�d�lské spole�nosti s rostlinnou výrobou, které odebírají velké objemy zboží. 

Možnou p�íležitostí by bylo zam��it se i na maloodb�ratele, kte�í poskytují zboží pro 

malé p�stitele. Tím by spole�nost oslovila další segment trhu. 

P�írodní hnojiva – stále více roste v dnešní dob� zájem o biopotraviny. Tyto produkty 

však nejsou podporována ani hnojena p�ípravky obsahující chemické p�ípravky. 

Spole�nost by se tedy krom� prodeje chemických p�ípravk� mohla zam��it na 

zpracování a prodej p�írodních hnojiv. 

Hrozby 

Konkurence – n�které konkuren�ní spole�nosti investují miliony korun ro�n� do obnovy 

a modernizace vybavení pro výrobu p�ípravk� na podporu r�stu a ochranu rostlin. Dále 

se snaží stále vyvíjet nová a pro životní prost�edí nezávadná hnojiva. Modernizací 

stávajícího výrobního za�ízení mohou zvyšovat efektivitu výroby, což by umož�ovalo 

prodej vyráb�ných produkt� za nižší ceny. 
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Legislativa – legislativa se v dnešní dob� stále více zabývá používáním chemických 

látek p�i post�iku a hnojení zem�d�lských plodin. Velký d�raz je kladen nejen na 

zdravotní nezávadnost vyp�stovaných plodin, ale také na dopad použitých hnojiv na 

okolní životní prost�edí. Každoro�n� je zakázáno používat n�kolik chemických látek, 

které se využívají pro hnojení a výživu rostlin. 

Studie zam��ení na dokazování škodlivosti chemických p�ípravk� – Legislativním 

krok�m v oblasti zem�d�lských hnojiv p�edchází studie, které se zam��ují na zkoumání 

negativního vlivu chemických post�ik� na lidský organismus. Pokud by byl prokázán 

negativní dopad n�kterého z použitých komponent� na lidský organismus, musela by 

spole�nost ihned reagovat a hledat náhradu ve složení svých produkt�. 

 

  



70 
 

3 Návrh finan�ní plánu podniku 

Tato kapitola se zabývá návrhem finan�ního plánu pro období 2017 až 2019. Plán je 

založen na analýze minulých let, konkrétn� se jedná o období 2012 až 2016. Její 

sou�ástí je strategická analýza okolí, která se skládá ze SLEPTE analýzy a z Porterova 

modelu p�ti konkuren�ních sil. Dalším krokem bylo sestavení finan�ní analýzy 

podniku, konkuren�ních podnik� a hodnot celého odv�tví. Predikce finan�ního plánu 

byla sestavena v pesimistické a optimistické variant�. 

3.1 Stanovení cíl� pro budoucí období 

Tržby 

Tržby spole�nosti od roku 2012 pravideln� rostly, stejn� jako podíl na trhu. Cílem 

spole�nosti je i nadále generovat rostoucí tržby, a v pr�b�hu rou 2019 si spole�nost 

stanovila za cíl p�ekro�it metu ve výši 100 000 tis. K� tržeb za prodané zboží. 

Zadluženost 

V pr�b�hu analyzovaného období preferovala spole�nost vlastní zdroje financování nad 

t�mi cizími. V tomto trendu by vedení spole�nosti cht�lo i nadále pokra�ovat. 

Spole�nost neplánuje v budoucnu žádné nové dlouhodobé bankovní úv�ry, �i jiné 

významné cizí zdroje financování. 

Aktivita 

Vedení spole�nosti je spokojeno se sou�asnými hodnotami doby obratu krátkodobých 

závazk� a pohledávek z obchodních vztah�. Nastolený trend, který m�žeme vid�t ve 

finan�ní analýze, by cht�lo vedení i nadále udržet v podobných hodnotách. U obratu 

aktiv je žádoucí i nadále tento ukazatel zvyšovat. Vedení spole�nosti není naopak 

spokojeno s dobou obratu zásob, kterou by cht�lo v budoucím období postupn� 

snižovat. 

Rentabilita 

U rentability aktiv a vlastního kapitálu spole�nost p�evyšuje pr�m�rné hodnoty celého 

odv�tví, ale také analyzované konkuren�ní podniky. V n�kterých obdobích dosahují 

ukazatele rentability až100%. Tento trend vývoje rentability by cht�lo vedení 

spole�nosti zachovat i v budoucích letech.  
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3.2 Predikce tržeb 

Hlavním a základním prvkem pro sestavování finan�ního plánu je plán tržeb. V našem 

p�ípad� budou využity tržby za prodej zboží, které tvo�í v�tšinovou �ást celkových 

tržeb. Tržby za prodej výrobk� a služeb nabývaly v minulých letech zanedbatelných 

nebo dokonce nulových hodnot, a proto budou ve finan�ním plánu zahrnuty v nulových 

hodnotách. 

Pro budoucí predikci tržeb je nejprve zapot�ebí vytvo�it odhad tržeb odv�tví, do kterého 

analyzovaná spole�nost spadá. Analyzovaná spole�nost se zabývá prodejem 

chemických p�ípravk� pro výživu a ochranu zem�d�lských plodin. Dle klasifikace 

ekonomických �inností pat�í do CZ-NACE 46. Predikce tržeb v odv�tví tedy byla 

provedena pomocí Pearsonova korela�ního koeficientu, který zjiš�uje závislost tržeb 

v odv�tví na vybraných makroekonomických ukazatelích. Nejbližší závislost tržeb 

daného odv�tví byla zjišt�na na reálném meziro�ním r�stu HDP. Konkrétn� se jedná o 

hodnotu 12G71584: 

Tabulka 11: Pearson�v korela�ní koeficient (Zdroj: Vlastní z pracování dle MF�R) 

9��	 CDE	F���	
CDE	
./+��	

D/?�+��.	
CDE	

&).'	
�(?�'�/	

���@	 5�951�619211� �62F� 428� 3�

����	 5�984�686211� 425� �326� 327�

����	 6�155�G77211� 32F� 1� 329�

����	 6�179�934211� �12F� 327� 525�

����	 6�19F�34F211� �127� 326� 326�

����	 6�535�GF9211� 42G� 427� 126�

��� 	 6�797�GF5211� 725� 324� 125�

���!	 6�GG5�461211� 428� 324� 12G�

���A	 7�146�111211� 627� 323� 426�

���B	 7�499�111211� 528� 327� 423�

���@	 7�798�111211� 524� 32F� 329�

��./�'B()	
��/?���/(�	 �C!��@@���	 �CA ��!�	 �C������A	 D�C��B�� 	

 

Na základ� zjišt�né hodnoty korela�ního koeficientu byl proveden test, dle kterého bylo 

ur�eno, že nejlépe definuje predikci tržeb lineární trend. Ten je definován rovnicí: 

y=9840,5x+741333, kde x nabývá hodnot reálného meziro�ního r�stu HDP a y jsou 

tržby trhu v odv�tví. 
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Graf 18: Lineární trend (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 12: Tržby odv�tví dle jednotlivých trend� (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 13: Predik�ní test (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Po dosazení konkrétních hodnot za prom�nnou x byla vytvo�ena predikce tržeb a jejich 

r�stu pro dané odv�tví. 
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Tabulka 14: Predikce tržeb odv�tví (Zdroj: vlastní zpracování dle MPO) 

9��	 �.7F<	�-�6��)	;�	����	AB=	 �/�*�	.>��4	�.54	

4119� 8G6�79F211�
�4131� G36�744211� 7294A�
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Na základ� vývoje tržního podílu v letech 2012 až 2016 byly ur�eny dv� možnosti 

vývoje tržního podílu v odv�tví v letech 2017 až 2019. První varianta je optimistická a 

p�edpokládá postupný r�st tržního podílu. Dle optimistické varianty nejprve dojde 

v roce 2017 k ustálení tržního podílu na hodnot� 0,0109 %, stejn� jako tomu bylo v roce 

2016. V dalších letech dojde k r�stu, konkrétn� na 0,0119% v roce 2018 a 0,0135 % 

v roce 2019. Tímto r�stem tržního podílu dojde také k meziro�nímu r�stu tržeb 

spole�nosti. 

Tabulka 15: Optimistická varianta vývoje tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování dle MF�R a ú�etních 
výkaz� spole�nosti) 
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Druhou variantou vývoje tržního podílu je varianta pesimistická, která pro�ítá pro roky 

2017 až 2019 s ustálením podílu na trhu na hodnot� 0,0109 %, stejn� jako tomu bylo 

v roce 2016. V tomto p�ípad� však dochází v letech 2018 a 2019 k poklesu tržeb 

v odv�tví, což má za následek také pokles tržeb spole�nosti. 

Tabulka 16: Pesimistická varianta vývoje tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování MF�R a ú�etních 
výkazu analyzované spole�nosti) 
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3.3 Finan�ní plán – východiska 

Hlavními dv�ma východisky pro finan�ní plán je plán tržeb a plán investic. Zatímco u 

tržeb se po�ítá se dv�ma variantami (optimistickou a pesimistickou), tak u plánu 

investic se vychází pouze z jedné varianty. 

Tabulka 17: Plán tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

�
���A	 ���B	 ���@	

�*����������	�����	�.7/F	,	*.�-/�/	,F�7)	 F7�854� 94�656� 316�553�

E/����������	�����	�.7/F	,	*.�-/�/	,F�7)	 F7�854� F6�88G� F6�45F�

 

3.3.1 Finan�ní plánování na základ� plánu tržeb 

Plán tržeb je základním východiskem pro další položky plánovaných ú�etních výkaz�. 

Ty jsou po�ítány na základ� procentuálního podílu na tržbách, v našem p�ípad� na 

tržbách z prodeje zboží, nebo na základ� výpo�tu doby obratu. Mezi položky, které 

plánujeme na základ� procentuálního podílu na tržbách, pat�í náklady na prodané zboží, 
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spot�eba materiálu a energie, náklady za služby, osobní náklady, ostatní provozní 

výnosy a náklady a ostatní finan�ní výnosy na náklady. Po zjišt�ní procentuálního 

podílu t�chto položek v minulosti byl vypo�ítán pr�m�r t�chto podíl�, který byl použit 

pro plánování budoucích let. 

Tabulka 18: Podíl na tržbách (Zdroj: Vlastní zpracování dle ú�etních výkaz� spole�nosti) 

�
����	 ����	 ����	 ��� 	 ���!	 *.>�6.	

I+��'-<	�<('��7/(1	('	*.�-'(1	,F�7)	 12339G� 123858� 125161� 1253F7� 125G9F� 1247G3�

�*��J/F'	�'�/.�+�4	'	/(/.K�/	 121588� 121557� 121445� 1214F3� 121414� 1214F3�

��47F<	 123539� 123313� 1218G1� 121G63� 121F33� 121949�

���F()	(+��'-<	 124166� 124381� 123318� 1235GF� 123391� 1237G7�

���'�()	*.���,()	��(��<	 1211GG� 121415� 121148� 121414� 121194� 121341�

���'�()	*.���,()	(+��'-<	 121115� 121667� 1214G3� 12164F� 121435� 1214G4�

���'�()	?�('(B()	��(��<	 12111G� 121158� 121114� 121141� 121111� 121135�

���'�()	?�('(B()	(+��'-<	 121139� 121356� 121133� 121133� 121115� 121158�

 

Zbylé položky, kterými jsou krátkodobé pohledávky, zásoby a závazky jsou vypo�ítány 

na základ doby obratu za jednotlivé roky v minulosti. Z t�chto položek byl poté získán 

pr�m�r doby obratu, který byl použit pro výpo�et t�chto položek v plánovaném období. 

Tabulka 19: Doby obratu rozvahových položek (Zdroj: Vlastní zpracování dle ú�etních výkaz� 
spole�nosti) 

�
����	 ����	 ����	 ��� 	 ���!	 *.>�6.	

E�5�/-+��<	�.+���-�F1	 34245� F285� 372FF� 43259� 4424G� 3821F�

3+��F<	 31264� 832FG� 34246� FG219� 59267� 64243�

3+�',�<	�.+���-�F1	 36247� 6264� 3219� 412FF� G238� 9278�

 

3.3.2 Finan�ní plánování na základ� plánu investic 

Analyzovaná spole�nost disponuje z pohledu dlouhodobého majetku pouze 

dlouhodobým hmotným majetkem, konkrétn� samostatnými hmotnými movitými v�cmi 

a soubory hmotných movitých v�cí. V tomto p�ípad� se jedná o služební vozidla 

zam�stnanc�. Vedení spole�nosti plánuje v letech 2017 až 2019 investovat do obnovy 

vozového parku každoro�n� 1 500 tis. K�. Na základ� této informace byl sestaven plán 

odpis� a investic pro plánované období. Tento plán investic platí ve stejné podob� jako 

pro optimistickou variantu finan�ního plánu, tak pro jeho pesimistickou variantu. 
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Tabulka 20: Plán investic v tis. K� (Zdroj: Vlastní zpracování dle ú�etních výkaz� spole�nosti a 
informací od vedení spole�nosti) 

� �
���!	 ���A	 ���B	 ���@	

E>��-()	 %� ��� 4�147211� 4�147211� 956211� 1211�

	
BE��F����B�������F� 4�979211� 956211� 1211� 1211�

I���	 (������A��������
�

3�711211� 3�711211� 3�711211�

	
(������A��&������

�
5�747211� 5�143271� 4�79321F�

	
��!�0��FAD�������F���53:34�

�
5�747211� 8�768271� 9�35G27F�

	
%� ����K3M8�0� �!�0��FAD�����������3:3L�

�
1211� 7FG271� 3�19321F�

#/��/�	 <�C�����%� ���� 4�147211� 4�147211� 3�743271� 3�19321F�

	
BE��F����B�������F� 4�979211� 6�679211� 7�979211� G�679211�

 

3.4 Optimistická varianta finan�ního plánu 

Optimistická varianta finan�ního plánu je založena na optimistické predikci tržeb za 

prodej zboží. Pro rok 2017 byly predikovány tržby za prodej zboží v celkové výši 

85 632 tis K�. Dle p�edpov�di tržby v dalších letech rostly a v roce 2018 dosahovali 

hodnoty 92 434 tis K�. V roce 2019 je plánován další r�st tržeb za prodej zboží na 

celkovou výši 104 331 tis. K�. Ostatní položky plánovaných ú�etních výkaz� jsou 

plánovány na základ� procentního podílu na tržbách, metodou doby obratu a na základ� 

plánu investic. Zbylá �ást položek byla plánována jednotliv�. V další �ásti této práce je 

uveden popis a postup plánování jednotlivých ú�etních výkaz� 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

3.4.1 Výkaz zisku a ztráty 

Tabulka 21: Výkaz zisku a ztráty v tis. K� - optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2017 2018 2019 

I. Tržby z prodeje výrobk� a služeb 0 0 0 

II. Tržby za prodej zboží 85 632 92 434 104 331 

A.   Výkonová spot�eba 32 377 34 949 39 448 

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 22 018 23 766 26 825 

A. 2. Spot�eba materiálu a energie 2 409 2 600 2 935 

A. 3. Služby 7 951 8 583 9 688 

D.   Osobní náklady 13 490 14 562 16 436 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 2 025 1 522 1 091 

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 025 1 522 1 091 

III.   Ostatní provozní výnosy 1 027 1 109 1 251 

F.   Ostatní provozní náklady 2 330 2 515 2 839 

Provozní výsledek hospoda�ení (+/-) 36 436 39 994 45 769 

IV. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku - podíly 0 0 0 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku 0 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 0 0 0 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finan�ní oblasti 0 0 0 

J.   Nákladové úroky a podobné náklady 297 297 297 

VII.   Ostatní finan�ní výnosy 112 120 136 

K.   Ostatní finan�ní náklady 307 331 374 

Finan�ní výsledek hospoda�ení (+/-) -492 -508 -535 

Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-) 35 944 39 487 45 234 

L. Da� z p�íjm� 6 829 7 502 8 594 

Výsledek hospoda�ení po zdan�ní (+/-) 29 115 31 984 36 640 

Výsledek hospoda�ení za ú�etní období 29 115 31 984 36 640 

 

Tržby z prodeje výrobk� a služeb 

Tržby z prodeje výrobk� a služeb dosahovaly v minulých letech zanedbatelných a 

nulových hodnot. Proto ve výhledu budoucích let p�edpokládáme taktéž nulové hodnoty 

této položky. 

Výkonová spot�eba 

Výkonová spot�eba je tvo�ena t�mito položkami: 

- Náklady vynaložené na prodané zboží 

- Spot�eba materiálu a energie 

- Služby. 
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Tyto položky byly odvozeny na základ� podílu na tržbách za prodané zboží. Tyto 

podíly byly za roky 2012 až 2016 zpr�m�rovány, a jejich pr�m�rná hodnota byla 

použita pro výpo�et plánovaných hodnot pro roky 2017 – 2019. Položka výkonové 

spot�eby zaznamenala po celou dobu plánovaného období meziro�ní r�st. 

Osobní náklady 

Osobní náklady byly rovn�ž vypo�ítány na základ� podílu na tržbách v minulých letech. 

I zde došlo samoz�ejm� k navýšení hodnoty v pr�b�hu plánovaného období. 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 

V tomto p�ípad� se jedná o úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku, tedy v našem p�ípad� o odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Tyto 

hodnoty byly zjišt�ny z plánu investic do dlouhodobého majetku. 

Ostatní provozní náklady a výnosy 

Tyto položky byly stanoveny rovn�ž na základ� procentuálního podílu na tržbách za 

prodané zboží v letech 2012 až 2015. Stejn� tak byly stanoveny i ostatní finan�ní 

výnosy a náklady. 

Nákladové úroky a podobné náklady 

Hodnota této položky byla pro celé plánované období p�evzata z roku 2015. 

Ostatní položky 

Ostatní položky typu výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku, náklady vynaložené 

na prodané podíly, výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku, výnosové 

úroky a podobné výnosy, úpravy hodnot a rezervy ve finan�ní oblasti byly uvedeny 

v plánu v nulové výši, protože i v minulých letech dosahovaly zanedbatelných �i 

nulových hodnot. 

Da� z p�íjm� 

P�edpokládá se, že sazba dan� z p�íjmu právnických osob se nebude v budoucích letech 

m�nit. Proto je po�ítáno se sazbou ve výši 19%. 

3.4.2 Rozvaha 

Tato kapitola je zam��ena na optimistickou variantu plánu aktiv a pasiv. 
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Aktiva 

Tabulka 22: Plánovaná aktiva v tis. K� - optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

� �
���A	 ���B	 ���@	

�
�A�"��	#$%A$&	 �!	���	 �@	��B	 ��	�� 	

,:� ���C��B����0F�� �F�>�0B�CF��D��F ��BC� 1� 1� 1�

H:� 'C������&>��F$����� 6�679� 7�979� G�679�

H:(:� 'C������&>��������>��F$����� 1� 1� 1�

H:((:� 'C������&>������>��F$����� 6�679� 7�979� G�679�

H:((:4:� +��������������#A��F�$�$�A�����&���� 6�679� 7�979� G�679�

H:(((:� 'C������&>�E��F���D��F$����� 1� 1� 1�

<:� %&#.�B�F����F� 53�58F� 54�937� 58�5F4�

<:(:� BB��&�� 9�915� 31�8F9� 34�187�

<:(:5:� ;>��&���F�0&�.D� 9�915� 31�8F9� 34�187�

<:(:5:4:� B&�.D� 9�915� 31�8F9� 34�187�

<:((:� ���C��B���� 5�965� 6�464� 6�G88�

<:((:3:� 'C������&�� ��C��B���� 3G1� 3G1� 3G1�

<:((:4:� ��B�����&�� ��C��B���� 5�GG5� 6�1G4� 6�798�

<:((:4:3:� ���C��B����0��&A����DA���0�F�E� 5�GG5� 6�1G4� 6�798�

<:((:4:6:� ���C��B�������F��D� 3F1� 3F1� 3F1�

<:(((:� ��B�����&>�E��F���D��F$����� 1� 1� 1�

<:(;:� ���#.�D� ����!����� 3G�744� 3G�9F6� 39�773�

':� ?F�������0C�@��D�F����� 5G6� 5G6� 5G6�

':3:� "B�CF��� !D@�DA���&��&D� 5G6� 5G6� 5G6�

 

Pohledávky za upsaný kapitál 

Tato položka je po celou dobu analyzovaného období nulová, proto z�stává nulová i 

v budoucích letech. 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek se skládá z dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého 

nehmotného majetku a dlouhodobého finan�ního majetku. Spole�nost vykazuje v letech 

2012 až 2016 pouze dlouhodobý hmotný majetek, konkrétn� Hmotné v�ci movité a 

jejich soubory. Proto se i v plánovaném období 2017 až 2019 po�ítá pouze s touto 

položkou. Hodnoty dlouhodobého hmotného majetku pro budoucí období byly 

stanoveny na základ� plánu investic spole�nosti. Dlouhodobý nehmotný a finan�ní 

majetek se nechává v plánovaném období v nulové výši. 
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Ob�žná aktiva 

Ob�žná aktiva se skládají z položek zásob, pohledávek, krátkodobého finan�ního 

majetku a pen�žních prost�edk�. 

Zásoby 

Položka zásob je v našem p�ípad� tvo�ena pouze zásobami zboží. Tato položka byla 

plánována prost�ednictvím doby obratu zásob, kde byly zpr�m�rovány doby obratu za 

roky 2012 až 2016. Tento pr�m�r byl potom použit pro výpo�et plánovaných hodnot. 

 

Pohledávky 

Pohledávky jsou rozd�leny na krátkodobé a dlouhodobé pohledávky. U dlouhodobých 

pohledávek je do všech období plánu p�evzata hodnota z roku 2016. Stejn� je 

postupováno i u ostatních krátkodobých pohledávek, jejichž plánované hodnoty jsou 

stejné jako v roce 2016. U krátkodobých pohledávek z obchodního vztahu je použita 

metoda predikce pomocí doby obratu pohledávek. V tomto p�ípad� je k výpo�tu 

budoucích hodnot použit stejný postup jako u zásob. 

Krátkodobý finan�ní majetek 

V pr�b�hu analyzovaného období 2012 až 2016 nevykazuje spole�nost žádný 

krátkodobý finan�ní majetek. Proto jsou také i do plánu zahrnuty nulové hodnoty této 

položky. 

Pen�žní prost�edky 

Položka pen�žních prost�edk� byla p�evzata z plánovaného výkazu pen�žních tok�, kde 

hodnot� pen�žních prost�edk� odpovídá položka stav pen�žních prost�edk� na konci 

období. 

�asové rozlišení aktiv 

U �asového rozlišení aktiv byla pro celé plánované období p�evzata položka z roku 

2015, kdy spole�nost vykazovala pouze náklady p�íštích období v celkové výši 374 tis. 

K�. 
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Pasiva 

Tabulka 23: Plánovaná pasiva v tis. K� - optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

� 	
���A	 ���B	 ���@	

		 E��"��	#$%A$&	 �!	���	 �@	��B	 ��	�� 	

,:� ;CF���D��F ��BC� 49�557� 54�416� 58�F81�

,:(:� BB�CF��D��F ��BC� 411� 411� 411�

,:(:3:� BB�CF��D��F ��BC� 411� 411� 411�

,:((:� C.���F��F ��BC����E����� 1� 1� 1�

,:(((:� D�����0��0����� 41� 41� 41�

,:(((:3:� %��F��D���0����D�E����� 41� 41� 41�

,:(;:� ;>�C�������� ��F!��D�����C>A��C���KJM�L� 1� 1� 1�

,:;:� ;>�C�������� ��F!��D�&#.�����N����D����&��&D�KJM�L� 49�337� 53�9F6� 58�861�

H:�J�<:� <�0D�0���$�� 8�3G4� 8�571� 8�884�

H:� )�0����� 1� 1� 1�

<:� BB�F0��� 8�3G4� 8�571� 8�884�

<:(:� 'C������&��0B�F0��� 4�647� 4�647� 4�647�

<:(:4:� BB�F0�����N�#���>���������AD�� 4�647� 4�647� 4�647�

<:((:� ��B�����&��0B�F0��� 5�G6G� 5�947� 6�45G�

<:((:6:� BB�F0���0��&A����DA���0�F�E� 4�465� 4�643� 4�G55�

<:((:F:� BB�F0������F��D� 3�716� 3�716� 3�716�

':� ?F�������0C�@��D� F���� 896� 896� 896�

 

Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál je tvo�en základním kapitálem, kapitálovými fondy, fondy ze zisku, 

výsledkem hospoda�ení minulých let a výsledkem hospoda�ení b�žného období. 

Základní kapitál 

Základní kapitál má v pr�b�hu analyzovaného období nem�nnou hodnotu 200 tis. K�. 

Proto bude i v plánovaném období jeho hodnota nezm�n�na. 

Kapitálové fondy 

Spole�nost v letech 2012 až 2016 netvo�ila žádné kapitálové fondy. Z tohoto d�vodu 

bude hodnota této položky i nadále nulová. 

Fondy ze zisku 

Od roku 2013 do sou�asnosti vykazuje spole�nost položku fond� ze zisku ve výši 20 tis. 

K�. Pro budoucí období proto budeme pracovat rovn�ž s touto hodnotou. 
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Výsledek hospoda�ení minulých let 

S vyjímkou roku 2013 je položka Výsledek hospoda�ení minulých let vyplácena ve 

stoprocentní výši ve prosp�ch spole�ník� analyzované spole�nosti. Proto i nadále 

budeme v plánovaném období respektovat tento trend a necháme položku v nulových 

hodnotách na konci každého období. 

Výsledek hospoda�ení b�žného období 

Díky rostoucímu podílu na trhu dochází v p�ípad� optimistické varianty finan�ního 

plánu také k r�stu tržeb. Tento jev má za následek rostoucí výsledek hospoda�ení 

b�žného období, jehož hodnotu p�ebíráme z plánovaného výkazu zisku a ztráty 

v optimistické variant�. 

Cizí zdroje 

Cizí zdroje jsou tvo�eny položkami rezerv, dlouhodobých závazk� a krátkodobých 

závazk�. 

Rezervy 

Spole�nost netvo�í žádné rezervy. Proto budou i v budoucím vývoji nulové. 

Závazky 

Pro zjednodušení se položky dlouhodobých a ostatních krátkodobých závazk� p�ebírají 

pro budoucí období hodnoty z roku 2016. 

Pouze krátkodobé závazky z obchodních vztah� se plánují stejn� jako krátkodobé 

pohledávky z obchodních vztah� a zásoby pomocí doby obratu. V tomto p�ípad� se tedy 

pro budoucí vývoj po�ítá s pr�m�rnou hodnotou doby obratu závazk� z let 2012 až 

2016. 

�asové rozlišení pasiv 

Stejn� jako u �asových rozlišení aktiv je použita hodnota položky z roku 2016. V tomto 

p�ípad� se jedná o výdaje p�íštích období v hodnot� 694 tis. K�. 
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3.4.3 Výkaz pen�žních tok� 

Tabulka 24: Plánovaný p�ehled pen�žních tok� v tis. K� - optimistická varianta (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 

#L	 ���A	 ���B	 ���@	

+���������F� ��B�����&��&D� 34�949� 3G�744� 3G�9F6�

#L	�	D	,	*.���,()	B�((����	 ��	�B�	 ��	 @B	 �!	���	

;+�&#.������&��&D� 49�337� 53�9F6� 58�861�

%� ���� 4�147� 3�744� 3�193�

B�#�F�?)�F����� 1� 1� 1�

B�#�F�?)� F���� 1� 1� 1�

B�#�F���0���� 1� 1� 1�

B�#�F� ��C��B���� 3�68G� �511� �746�

B�#�F�0B��&� �959� �GFG� �3�5G8�

B�#�F�0B�F0�E� 838� 3GF� 534�

#L	�	D	,	�(�/���B()	B�((����	 D�	 � 	 D�	���	 D�	 @�	

'=�����C���&��&D� 4�979� 6�679� 7�979�

%� ����&#.����&��&D� 4�147� 3�744� 3�193�

'=�&#.����&��&D� 6�679� 7�979� G�679�

#L	�	D	,	?�('(B()	B�((����	 D��	�!!	 D�@	�� 	 D��	@B�	

B�#�F��C:�BB�F0��� �311� 1� 1�

B�#�F��C:����C��B���� 1� 1� 1�

B�#�F�;�� 46�188� 49�337� 53�9F6�

#/����1	#L	 �	 @�	 �!�	 �	 !A	

C�������	('	��(��	�F-�F)	 �A	 ��	 �A	@B�	 �@	  �	

 

Plán pen�žních tok� dosahuje v celém plánovaném období mezi roky 2017 až 2019 

kladných hodnot. Hlavní podíl na tom má pen�žní tok provozní �innosti, který je vždy 

v kladných hodnotách díky vysokému výsledku hospoda�ení v b�žném období. Pen�žní 

tok z investi�ní �innosti dosahuje v celém pr�b�hu plánovaného období záporných 

hodnot z d�vodu investic do dlouhodobého hmotného majetku a odpis�m tohoto 

majetku. Pen�žní toky z finan�ní �innosti dosahují rovn�ž záporných hodnot, a to 

z d�vodu vyplácení celého výsledku hospoda�ení minulého období ve prosp�ch 

spole�ník�. 

Plán finan�ních tok� najdeme pro srovnání v p�íloze �. 3. 

3.5 Pesimistická varianta finan�ního plánu 

Pesimistická verze finan�ního plánu je postavena na pesimistické predikci tržeb za 

zboží. Tato verze p�edpokládá, že od roku 2017 do roku 2019 nebude spole�nost 
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navyšovat sv�j podíl na tržbách celého odv�tví, ale bude si držet stále stejný podíl, který 

je 0,0109 %. Vlivem toho, že v létech 2018 a 2019 bude docházet ke snižování tržeb 

celého odv�tví, dojde také ke snižování tržeb analyzované spole�nosti. V roce 2017 

budou tržby za zboží stejné jako u optimistické varianty, což je 85 632 tis. K�. V roce 

2018 však už dojde k poklesu tržeb na 84 667 tis. K� a v roce 2019 tržby dokonce 

klesnou na 84 238 tis. K�. 

3.5.1 Výkaz zisku a ztráty 

Tabulka 25: Výkaz zisku a ztráty v tis. K� - pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2017 2018 2019 

I. Tržby z prodeje výrobk� a služeb 0 0 0 

II. Tržby za prodej zboží 85 632 84 667 84 238 

A.   Výkonová spot�eba 32 377 32 013 31 850 

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 22 018 21 769 21 659 

A. 2. Spot�eba materiálu a energie 2 409 2 381 2 369 

A. 3. Služby 7 951 7 862 7 822 

D.   Osobní náklady 13 490 13 338 13 271 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 2 025 1 522 1 091 

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 025 1 522 1 091 

III.   Ostatní provozní výnosy 1 027 1 016 1 010 

F.   Ostatní provozní náklady 2 330 2 304 2 292 

Provozní výsledek hospoda�ení (+/-) 36 436 36 506 36 744 

IV. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku - podíly 0 0 0 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku 0 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 0 0 0 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finan�ní oblasti 0 0 0 

J.   Nákladové úroky a podobné náklady 297 297 297 

VII.   Ostatní finan�ní výnosy 112 110 110 

K.   Ostatní finan�ní náklady 307 303 302 

Finan�ní výsledek hospoda�ení (+/-) -492 -490 -489 

Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-) 35 944 36 016 36 255 

L. Da� z p�íjm� 6 829 6 843 6 888 

Výsledek hospoda�ení po zdan�ní (+/-) 29 115 29 173 29 367 

Výsledek hospoda�ení za ú�etní období 29 115 29 173 29 367 

 

Vlivem snížení tržeb došlo oproti optimistické variant� ke snížení položek, které byly 

získány na základ� procentuálního podílu na tržbách. U ostatních položek, jejichž výše 

byla pro plánované období p�evzata z roku 2016 se hodnota nemn�ní. U plánování 



85 
 

jednotlivých položek bylo postupováno stejn� jako v p�edchozím p�ípad� u optimistické 

varianty plánovaného výkazu zisku a ztráty. 

3.5.2 Rozvaha 

Aktiva 

Tabulka 26: Plánovaná aktiva v tis. K� – pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

� �
���A	 ���B	 ���@	

	
�A�"��	#$%A$&	 �!	���	 �!	���	 �!	��!	

,:� ���C��B����0F�� �F�>�0B�CF��D��F ��BC� 1� 1� 1�

H:� 'C������&>��F$����� 6�679� 7�979� G�679�

H:(:� 'C������&>��������>��F$����� 1� 1� 1�

H:((:� 'C������&>������>��F$����� 6�679� 7�979� G�679�

H:((:4:� +��������������#A��F�$�$�A�����&���� 6�679� 7�979� G�679�

H:(((:� 'C������&>�E��F���D��F$����� 1� 1� 1�

<:� %&#.�B�F����F� 53�58F� 49�911� 4F�7F5�

<:(:� BB��&�� 9�915� 9�G93� 9�G64�

<:(:5:� ;>��&���F�0&�.D� 9�915� 9�G93� 9�G64�

<:(:5:4:� B&�.D� 9�915� 9�G93� 9�G64�

<:((:� ���C��B���� 5�965� 5�911� 5�FF3�

<:((:3:� 'C������&�� ��C��B���� 3G1� 3G1� 3G1�

<:((:4:� ��B�����&�� ��C��B���� 5�GG5� 5�G51� 5�G33�

<:((:4:3:� ���C��B����0��&A����DA���0�F�E� 5�GG5� 5�G51� 5�G33�

<:((:4:6:� ���C��B�������F��D� 3F1� 3F1� 3F1�

<:(((:� ��B�����&>�E��F���D��F$����� 1� 1� 1�

<:(;:� ���#.�D� ����!����� 3G�744� 38�419� 36�981�

':� ?F�������0C�@��D�F����� 5G6� 5G6� 5G6�

':3:� "B�CF��� !D@�DA���&��&D� 5G6� 5G6� 5G6�

 

U pesimistické varianty plánu aktiv bylo postupováno stejným zp�sobem jako u 

varianty optimistické. Ke zm�nám došlo u položek, které jsou plánovány na základ� 

tržeb. A� už jde o položky, které byly získány pomocí pr�m�ru procentuálních podíl� 

dané položky na tržbách v letech 2012 až 2016 nebo o ty, které byly získány na základ� 

výpo�tu doby jejich obratu, tak u všech došlo ke snížení vlivem nižších tržeb. Ke 

snížení došlo také u pen�žních prost�edk�, které jsou p�evzaty z pesimistické varianty 

výkazu pen�žních tok�. Naopak nedošlo ke zm�n� položek, které byly p�evzaty pro 

celou dobu plánu z hodnot roku 2016. Ke zm�n� také nedošlo u dlouhodobého 

hmotného majetku, který byl vy�íslen na základ� plánu investic, který je jak pro 

optimistickou tak ro pesimistickou variantu finan�ního plánu stejný. 
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Pasiva 

Tabulka 27: Plánovaná pasiva v tis. K� – pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

� �
���A	 ���B	 ���@	

		 E��"��	#$%A$&	 �!	���	 �!	���	 �!	��!	

,:� ;CF���D��F ��BC� 49�557� 49�595� 49�7FG�

,:(:� BB�CF��D��F ��BC� 411� 411� 411�

,:(:3:� BB�CF��D��F ��BC� 411� 411� 411�

,:((:� C.���F��F ��BC����E����� 1� 1� 1�

,:(((:� D�����0��0����� 41� 41� 41�

,:(((:3:� %��F��D���0����D�E����� 41� 41� 41�

,:(;:� ;>�C�������� ��F!��D�����C>A��C���KJM�L� 1� 1� 1�

,:;:� ;>�C�������� ��F!��D�&#.�����N����D����&��&D�KJM�L� 49�337� 49�3G5� 49�58G�

H:�J�<:� <�0D�0���$�� 8�3G4� 8�36G� 8�357�

H:� )�0����� 1� 1� 1�

<:� BB�F0��� 8�3G4� 8�36G� 8�357�

<:(:� 'C������&��0B�F0��� 4�647� 4�647� 4�647�

<:(:4:� BB�F0�����N�#���>���������AD�� 4�647� 4�647� 4�647�

<:((:� ��B�����&��0B�F0��� 5�G6G� 5�G44� 5�G31�

<:((:6:� BB�F0���0��&A����DA���0�F�E� 4�465� 4�43F� 4�418�

<:((:F:� BB�F0������F��D� 3�716� 3�716� 3�716�

':� ?F�������0C�@��D� F���� 896� 896� 896�

 

V p�ípad� pesimistické varianty plánu pasiv platí stejné s rovnání s optimistickou 

variantou, jako tomu bylo u plánu aktiv. Ke snížení došlo u položek, jejichž výpo�et je 

založen na podílu na tržbách za zboží, pop�ípad� na výpo�tu doby obratu. Rovn�ž dojde 

ke snížení vlastního kapitálu vlivem snížení výsledku hospoda�ení za b�žné období. 
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3.5.3 Výkaz pen�žních tok� 

Tabulka 28: Plánovaný p�ehled pen�žních tok� - pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

#L	 ���A	 ���B	 ���@	

+���������F� ��B�����&��&D� 34�949� 3G�744� 38�419�

#L	�	D	,	*.���,()	B�((����	 54�4F6� 51�F45� 51�737�

;+�&#.������&��&D� 49�337� 49�3G5� 49�58G�

%� ���� 4�147� 3�744� 3�193�

B���F�?)�F����� 1� 1� 1�

B�#�F�?)� F���� 1� 1� 1�

B�#�F���0���� 1� 1� 1�

B�#�F� ��C��B���� 3�68G� 65� 39�

B�#�F�0B��&� �959� 334� 71�

B�#�F�0B�F0�E� 838� �47� �33�

#L	�	D	,	�(�/���B()	B�((����	 �5�747� �5�144� �4�793�

'=�����C���&��&D� 4�979� 6�679� 7�979�

%� ����&#.����&��&D� 4�147� 3�744� 3�193�

'=�&#.����&��&D� 6�679� 7�979� G�679�

#L	�	D	,	?�('(B()	B�((����	 �46�388� �49�337� �49�3G5�

B�#�F��C:�BB�F0��� �311� 1� 1�

B�#�F��C:����C��B���� 1� 1� 1�

B�#�F�;�� 46�188� 49�337� 49�3G5�

#/����1	#L	 6�795� �3�535� �3�469�

C�������	('	��(��	�F-�F)	 3G�744� 38�419� 36�981�

 

Obdobn� jako u optimistické varianty tohoto výkazu je pen�žní tok z provozní �innosti 

po celou dobu plánu v kladných hodnotách. Vlivem snížení výsledku hospoda�ení však 

došlo k jeho poklesu. Pen�žní toky z investi�ní a finan�ní �innosti jsou záporné ze 

stejného d�vodu, jako tomu bylo u optimistické varianty. 

3.6 Srovnání obou variant finan�ního plánu 

Nyní vyhodnotíme finan�ní plán a srovnáme navzájem ob� varianty. Zárove� také 

provedeme analýzu, p�i které zjistíme, nakolik se nám poda�ilo naplnit cíle stanovené 

v úvodu této kapitoly. 
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3.6.1 Finan�ní analýza 

Ukazatele rentability 

V p�ípad� optimistické varianty došlo jak u rentability aktiv, tak u rentability vlastního 

kapitálu k mírnému r�stu a ustálení hodnot na hranici 100%. Rentabilita aktiv dokonce 

hodnotu 100 % mírn� p�esáhla v letech 2018 a 2019. U pesimistické varianty došlo 

rovn�ž k ustálení hodnot rentabilit. V tomto p�ípad� se vývoj hodnoty ukazatel� zastavil 

t�sn� pod hranicí 100%. Takto nezvykle vysoké hodnoty t�chto ukazatel� jsou 

zp�sobeny nízkými hodnotami majetku oproti generovaným tržbám. Spole�nost krom� 

služebních automobil� nevlastní žádný dlouhodobý majetek. Výrobu zajiš�uje extern�, 

takže nevlastní ani žádné výrobní za�ízení. 

Tabulka 29: Plánované ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování) 

9/(�'F����'	D	�*���������+	 ���A	 ���B	 ���@	

)%,� 129949� 321183� 321451�

)%�� 129947� 129954� 129961�

9/(�'F����'	D	*/���������+	 ���A	 ���B	 ���@	

)%,� 129949� 129961� 129978�

)%�� 129947� 129947� 129948�

 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity spole�nosti nás informují o n�kolika násobném krytí krátkodobých 

závazk� ob�žnými aktivy. U optimistické varianty dochází k postupnému nár�stu tohoto 

pom�ru. U pesimistické varianty jsou hodnoty rovn�ž na dobré úrovni. Je však se držet 

na pozoru z d�vodu postupného poklesu b�žné i pohotové likvidity. V minulých letech 

spole�nost v tomto ohledu p�evyšovala pr�m�rné hodnoty trhu i analyzovaných 

konkurent�. 

 

Tabulka 30: Plánované ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

%����-��'	D	�*���������+	 ���A	 ���B	 ���@	

H#.�B�C�������F� F25G� F259� F279�

�������B�C�������F� 72G5� 7288� 72G6�

%����-��'	D	*/���������+	 ���A	 ���B	 ���@	

H#.�B�C�������F� F25G� F215� G2G1�

�������B�C�������F� 72G5� 7261� 721F�
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Ukazatele aktivity 

Hodnota celkového obratu aktiv sice oproti roku 2016 poklesla, ale i tak se stabilizovala 

na žádoucích hodnotách. Hodnoty vyšší než 2 znamenají, že majetek podniku je velice 

efektivn� využíván ke generaci tržeb. U doby obratu zásob došlo k ustálení hodnot 

tohoto kazatele. V delším vývojovém cyklu spole�nosti bude kladen d�raz na snižování 

této hodnoty. U doby obratu pohledávek došlo oproti roku 2016 ke snížení doby, která 

uplyne od vystavení faktury po zaplacení pohledávky ze strany zákazníka. Tato hodnota 

je na velice slušné úrovni. Doba obratu zásob sice vrostla oproti roku 2016, ale i tak se 

pohybuje na hodnotách, které poukazují a velmi dobrou platební morálku spole�nosti. 

Tabulka 31: Plánované ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

�������'	D	�*���������+	 ���A	 ���B	 ���@	

%&�F��F����� 425G� 4258� 4258�

'�&F��&�F���0B��&� 64243� 64243� 64243�

'�&F��&�F��� ��C��B���� 3821F� 3821F� 3821F�

'�&F��&�F���0B�F0�E� 9278� 9278� 9278�

�������'	D	*/���������+	 ���A	 ���B	 ���@	

%&�F��F����� 425G� 4256� 4253�

'�&F��&�F���0B��&� 64243� 64243� 64243�

'�&F��&�F��� ��C��B���� 3821F� 3821F� 3821F�

'�&F��&�F���0B�F0�E� 9278� 9278� 9278�

 

Ukazatele zadluženosti 

V celkové zadluženosti pokra�uje podnik od roku 2015 v postupném snižování hodnot 

tohoto ukazatele, což zna�í zvyšování preference financování z vlastních zdroj�. To 

samé platí také pro ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu. U pesimistické varianty 

není pokles tak rychlý jako u té optimistické, ale nastolený trend vývoje poklesu využití 

cizího kapitálu k financování je stejný. 

Tabulka 32: Plánované ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3'-�47/(���	D	�*���������+	 ���A	 ��B	 ���@	

<�C���B�0F�C�.������ 123G17� 12383F� 12371G�

BF�C�.������;�� 124316� 1239G4� 123F1G�

3'-�47/(���	D	*/���������+	 ���A	 ���B	 ���@	

<�C���B�0F�C�.������ 123G17� 123898� 1238F7�

BF�C�.������;�� 124316� 124193� 1241G6�



90 
 

3.6.2 Analýza napln�ní stanovených cíl� 

Tržby 

Spole�nost si stanovila za cíl neustálý r�st tržeb a také dosažení tržeb v hodnot� 

100 000 tis K� v roce 2019. U optimistické varianty plánu tržeb byly oba tyto cíle 

spln�ny. Tržby meziro�n� rostou a v roce 2019 vychází dle plánu tržby na 104 331 tis. 

K�. 

U pesimistické varianty plánu dochází k nár�stu tržeb v prvním roce plánu. V dalších 

letech dochází k mírnému poklesu, což nespl�uje ani jeden z vyty�ených cíl� v této 

oblasti. 

V grafu a tabulce níže m�žeme vid�t porovnání optimistické a pesimistické varianty 

plánovaných tržeb za prodej zboží v letech 2017 až 2019. 

 

Graf 19: Srovnání tržeb optimistické a pesimistické varianty plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 33: Srovnání tržeb optimistické a pesimistické varianty plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

�.7F<	�	����	AB	 ��� 	 ���!	 ���A	 ���B	 ���@	

% �������A�>��>��$���.�&�0� ����$��0&�.D�
8G�13G� F4�954�

F7�854� 94�656� 316�553�

���������A�>��>��$���.�&�0� ����$��0&�.D� F7�854� F6�88G� F6�45F�
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Zadluženost 

V oblasti zadluženosti spole�nost byl stanoven cíl i nadále držet trend v p�evaze 

financování vlastními zdroji. Tento cíl byl spln�n u obou variant plánu, jelikož dochází 

k postupnému snižování podílu cizích zdroj� na financování spole�nosti. U optimistické 

varianty dochází k rychlejšímu poklesu tohoto podílu oproti pesimistické variant�, 

nicmén� požadovaný pr�b�h mají ob� plánované varianty. 

Aktivita 

U obou variant plánu byl spln�n cíl u položek doby obratu krátkodobých pohledávek a 

závazk� z obchodního vztahu. Ukazatele se v plánované podob� pohybují na velice 

slušných hodnotách. U celkového obratu aktiv nebylo docíleno postupného zvyšování 

tohoto ukazatele. U pesimistické varianty dochází dokonce k jeho mírnému poklesu, což 

m�že znamenat v budoucnu hrozící rizika. U ukazatele doby obratu zásob byl napln�n 

cíl v ohledu na stabilizování jeho hodnoty pro další období. V tomto p�ípad� však bude 

nutné v dalších letech klást d�raz a snahu na jeho snižování. 

Rentabilita 

U položek rentability aktiv a rentability vlastního kapitálu bylo dosaženo stanoveného 

cíle pro budoucí vývoj tím, že oba tyto ukazatele se pohybují v t�sné blízkosti 100 % 

využití. Tímto zp�sobem již v minulosti analyzovaná spole�nost p�ed�ila nejen 

pr�m�rné hodnoty svého odv�tví, ale také své nejbližší dva konkuren�ní podniky. 

Na záv�r této kapitoly m�žeme �íci, že optimistická varianta finan�ního plánu splnila 

tém�� všechny stanovené cíle. Nespln�n z�stal v tomto p�ípad� pouze cíl zvyšování 

celkového obratu aktiv. U pesimistické varianty finan�ního plánu nedosáhla spole�nost 

svými tržbami na hranici 100 000 tis. K� ro�n�. Stejn� jako u optimistické varianty, ani 

tady nebyl spln�n požadovaný r�st obratu celkových aktiv. Plánovaným vývojem 

zadluženosti a ukazatel� rentability splnila pesimistická varianta stanovené cíle. 

Prost�ednictvím finan�ního plánu je spole�nost lépe p�ipravena na situace, které mohou 

v budoucím vývoji spole�nosti nastat. 
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4 Záv�r 

Diplomová práce byla zam��ena na sestavení finan�ního plánu analyzovaného podniku. 

V první �ásti práce jsou uvedena teoretická východiska pro sestavení finan�ního plánu. 

Jsou zde uvedeny postupy a metody vedoucí k sestavení finan�ního plánu. Tato �ást 

dále obsahuje teoretické prvky strategické analýzy okolí podniku a finan�ní analýzy. 

Ve druhé �ásti diplomové práce je analyzována vybraná spole�nost v�etn� svého okolí. 

Je zde strategická analýza, která zkoumá vn�jší okolí podniku, formou SLEPTE analýzy 

makrookolí a Porterovým modelem p�ti konkuren�ních sil, který se zam��uje 

na mikrookolí spole�nosti. Na strategickou analýzu navazuje finan�ní analýza, která 

krom� dat a informací od vybrané spole�nosti analyzuje také dv� konkuren�ní 

spole�nosti a dále pr�m�rné hodnoty odv�tví, do kterého tyto spole�nosti v�etn� té naší 

pat�í. V záv�ru této �ásti je provedeno shrnutí prost�ednictvím SWOT analýzy. 

Poslední �ástí této práce je �ást návrhová. Zde dochází k sestavení návrhu samotného 

finan�ního plánu. Finan�ní plán je sestaven ve dvou variantách (optimistické 

a pesimistické) pro období 2017 až 2019. Optimistická varianta p�edpokládá 

pokra�ování nár�stu tržního podílu spole�nosti, jako tomu bylo v pr�b�hu celého 

analyzovaného období. Pesimistická varianta finan�ního plánu naopak po�ítá 

s ustálením tržního podílu analyzované spole�nosti, což má za následek i zastavení r�stu 

tržeb. Po sestavení obou variant finan�ního plánu jsou posouzeny vyty�ené cíle 

spole�nosti pro plánované období prost�ednictvím finan�ní analýzy. 

Cílem této práce bylo sestavení dvou variant finan�ního plánu spole�nosti na základ� 

strategické analýzy okolí a finan�ní analýzy spole�nosti, její konkurence a odv�tví 

pr�b�hu uplynulých p�ti let. Na základ� získaných dat byly sestaveny dv� varianty 

finan�ního plánu, aby spole�nost m�la p�edstavu, kterým oblastem své �innosti je t�eba 

se v budoucím období v�novat. Dalším úkolem finan�ního plánu je p�ipravenost vedení 

spole�nosti reagovat na situace, které mohou v budoucím vývoji spole�nosti nastat. 

Tímto byl cíl diplomové práce spln�n. 
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P�íloha �. 1: Vertikální analýza konkurence a odv�tví – AKTIVA 
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P�íloha �. 2: Vertikální analýza konkurence a odv�tví – PASIVA 
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P�íloha �. 3: P�ehled pen�žník tok� spole�nosti za období 2012 – 2016 
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