
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV EKONOMIKY
INSTITUTE OF ECONOMICS

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU LENA-HRAČKY,
S.R.O. S VYUŽITÍM BALANCED SCORECARD
EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE OF COMPANY LENA-HRAČKY, S.R.O. BY USING
BALANCED SCORECARD

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Jiří Halačka

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

BRNO 2018



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav ekonomiky
 

Student: Bc. Jiří Halačka
 

Studijní program: Ekonomika a management
 

Studijní obor: Podnikové finance a obchod
 

Vedoucí práce: prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších
předpisů a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně zadává diplomovou práci s názvem:

Hodnocení výkonnosti podniku LENA–hračky, s.r.o. s využitím Balanced
Scorecard

Charakteristika problematiky úkolu:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Cíle, kterých má být dosaženo:

Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti LENA–hračky, s.r.o. za období
2011  až  2015  pomocí  vybraných  metod  finanční  analýzy  a  následných  provedením  Balanced
scorecard. Cílem práce je navrhnout možná řešení, která povedou ke zlepšení finanční situace této
společnosti v následujících letech v rámci Balanced scorecard.

Základní literární prameny:

GRUWALD, R. a J. HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007.
ISBN 978-80-86929-26-2.

HORVÁTH, P. Balanced Scorecard v praxi. 1. dotisk. Praha: Profess Consulting, 2004. ISBN 80-725-
-033-2.



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

KAPLAN, Robert S. a David P. NORTON. Balanced Scorecard: Strategický systém měření výkonnosti
podniku. 4. vyd. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7261-124-0.

SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3386-6.

 
 
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2017/18
 
 
 

V Brně dne 28.2.2018
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.

ředitel
 

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan

 



ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti LENA-hračky, 

s.r.o. za období 2011 aţ 2015 pomocí vybraných metod finanční analýzy a následným 

provedením Balanced Scorecard. Cílem práce je navrhnout moţná řešení, která povedou 

ke zlepšení finanční situace této společnosti v následujících letech pomocí Balanced 

Scorecard. 

ABSTRACT 

This thesis focuses assessments of the financial situation of LENA-hračky, s.r.o. 

company for years 2011 – 2015 through the use of selected methods of financial 

analysis and following use of Balanced Scorecard. Thesis objective is to suggest 

possible solutions for the improvement of the financial situation of this company in the 

coming years using Balanced Scorecard. 
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ÚVOD 

V dnešní době se úspěch společnosti neměří pouze čísly. Její úspěch je měřen 

spokojeností zákazníků, partnerskými vztahy s odběrateli, dodavateli, vztahy s bankami 

a v neposlední řadě spokojeností svých zaměstnanců. Je hodnoceno to, jaké pracovní 

prostředí společnost nabízí, jaké podmínky čekají potenciální zaměstnance, jestli je 

moţnost kariérního růstu, jestli je brán ohled na soukromý ţivot a jestli si ve firmě 

zaměstnance prostě váţí. Podobný přístup platí pro zákazníky. V dnešní době je kladen 

důraz nejenom na kvalitu výrobku, ale na způsob jeho výroby, na výrobu šetrnou 

k ţivotnímu prostředí, na přidanou hodnotu produktu, na poskytovaný servis a 

proaktivní přístup. Samozřejmě přístup pro obě skupiny se bude lišit lokalitou a 

zaměřením společnosti. Mnoho z výše uvedených faktorů zachycuje metoda Balanced 

Scorecard. Nejedná se o klasické hodnocení výkonnosti podniku na základě finančních 

analýz, ale o komplexní shrnutí všeho, co má vliv na úspěch společnosti.  

V této práci se budu věnovat analýze účetních výkazů sledované společnosti LENA-

hračky, s.r.o., strategické analýze a na základě jejich výstupů bude sestaven návrh 

implementace metody Balanced Scorecard. 

Metoda Balanced Scorecard pomáhá společnosti zorientovat se ve svých strategických 

procesech a nastavit své cíle tak, aby reflektovaly skutečný vztah a bylo moţno díky 

nim predikovat budoucí vývoj a nastavit konkrétní strategické akce. Díky správnému 

zavedení Balanced Scorecard můţe společnost získat konkurenční výhodu a zvýšit svůj 

hospodářský výsledek. 
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1 VYMEZENÍ CÍLŮ A METOD DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem této práce je zhodnotit finanční a ekonomickou situaci společnosti LENA-hračky, 

s.r.o. za pomoci vybraných metod finanční analýzy. Pomocí metody SWOT a SLEPT 

zjistit její silné, slabé stránky a nedostatky v oblasti finančního řízení. Na základě 

zjištěných poznatků vyhodnotit finanční zdraví společnosti. Finanční analýza 

společnosti za období 2011 – 2015 bude provedena na základě účetních výkazů. 

Následovat bude její hlavní část a to Balanced Scorecard. 

Tuto práci jsem rozdělil do tří kapitol. První kapitola je věnována teoretickým 

poznatkům z literatury, na jejichţ základě provádím v následující, druhé kapitole, 

analýzu společnosti pomocí početních operací. Teoretické poznatky taktéţ vychází z mé 

bakalářské práce. V druhé kapitole je na začátku představení podniku a na konci je 

seznámení se současnou situací pomocí metody SWOT a SLEPT. Třetí kapitola je pak 

věnována Balance Scorecard včetně její implementace a návrhů na zlepšení.     
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V uvedené kapitole bude popsána finanční analýza, hlavní cíl, uţivatelé, kteří jej hojně 

vyuţívají jako podklad k budoucím investicím do firem. Dále zde budou uvedeny 

informace, které je nutno získat při vypracování kaţdé analýzy a kde najít zdroje těchto 

informací. V neposlední řadě zde najdeme základní rozdělení analýz. 

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je souhrn účetních nebo jiných informací, které slouţí k hodnocení 

situace ve vybrané firmě. Z účetních výkazů jsou to například rozvahy, výkaz zisků a 

ztrát či výkazy cash-flow. Z ostatních dokumentů to jsou výroční zprávy a přílohy 

k účetním uzávěrkám. Finanční analýza hodnotí podnik ze tří stránek, a to ze stránky 

majetkové, finanční a důchodové (1).  

Nejdůleţitějším cílem této analýzy je kvalitní příprava ověřených podkladů pro 

rozhodování top managementu. Výsledky, které získáme vypracováním finanční 

analýzy, jsou především důleţité pro vlastní potřebu firmy, ale také samozřejmě i pro 

zainteresované uţivatele, kteří jsou s podnikem a s jeho činností určitým způsobem 

spojeni. Všechny uţivatele zajímá především zjištění výnosnosti, platební schopnosti, 

hospodářské a finanční stability analyzovaného podniku na trhu (2). 

Veškeré finanční analýzy se provádějí z dat, které se zaznamenaly v minulosti, to 

znamená, ţe zjišťuje děje, které jiţ proběhly a výsledky ve chvíli vypracování 

nemůţeme nijak změnit či ovlivnit. Zhotovené analýzy ovšem slouţí jako významné 

podklady pro rozhodování zainteresovaných osob v budoucnosti (1). 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Jak jiţ bylo zmíněno, uţivatelé finanční analýzy nejsou jen vlastníci podniku, ale jsou to 

i lidé kteří jsou nějakým způsobem spojeni s fungováním analyzované společnosti. 

Obecně můţeme rozdělit analýzu a její uţivatele na externí a interní (3). 

Externí analýza pracuje s informacemi, které jsou zveřejňovány a jsou dostupné všem 

lidem, jedná se především o účetní výkazy, které jsou pravidelně dostupné a 

aktualizované na internetové síti (3; 4). 
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Interní finanční analýza slouţí pro zjištění hospodaření podniku, analytik má k dispozici 

veškeré potřebné údaje z firemního informačního systému, který podnik vlastní. 

Výstupy z obou analýz mohou být rozdílné, avšak vţdy slouţí jako cenné podklady pro 

budoucí rozhodování (4; 3). 

Pro upřesnění interních a externích uţivatelů zde uvedu praktický výpis z obou 

zmiňovaných skupin uţivatelů. 

Externí uţivatelé: 

 investoři,  

 obchodní partneři (dodavatelé či zákazníci), 

 banky a ostatní věřitelé, 

 stát a jeho orgány, 

 konkurence, novináři (4). 

Interní uţivatelé: 

 manaţeři, 

 zaměstnanci, 

 odborové svazy, 

 účetní znalci a poradci (4).  

Investory, tj. akcionáře zajímá především výnos a míra rizika z vloţených peněţních 

prostředků. Dále je zajímá stabilita, likvidita a trţní hodnota podniku, jelikoţ kaţdému 

investorovi jde především o maximalizaci trţní hodnoty vlastněného podniku (5). 

Obchodní partneři, coţ jsou především dodavatelé a zákazníci, se hlavně zajímají o 

platební schopnost, likviditu, dlouhodobou a bezproblémovou stabilitu podniku (5). 

Banky a jiní věřitelé chtějí vypracovanou finanční analýzu pro rozhodnutí, zdali 

společnosti poskytnou či neposkytnou úvěr a v jaké výši a za jakých podmínek. Banky 

prověřují hlavně informace o finančním stavu podniku, to je zejména likvidita a 

zadluţenost. Čím horší jsou výsledky analýzy, tím draţší půjčku banka poskytne (6; 5). 
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Stát a jeho orgány vyuţívají analýzy pro kontrolu daňových povinností, pro určení 

výše finanční výpomoci vybraným podnikům. Dále tyto informace slouţí k vypracování 

dalších statistických analýz a odborných prací (6). 

Konkurence a novináři pracují s finančními analýzami za účelem srovnání jak 

vlastních, tak cizích firem, které například působí ve stejném průmyslovém odvětví, 

jsou podobně velké a organizačně strukturované (6). 

Manažeři tyto analýzy potřebují k efektivnímu řízení celé společnosti. Vyuţívají je pro 

operativní a především pro dlouhodobé řízení podniku. Velkou výhodou pro manaţery 

oproti externím uţivatelům při sestavování kvalitní a podrobně zpracované analýzy je 

dostupnost veškerých interních informací, které tuto analýzu velice zpřesní a umoţní 

lépe vidět provázanost mezi vazbami jednotlivých ukazatelů (6; 7). 

Zaměstnanci hledí zejména na jistotu zaměstnání a na mzdovou či sociální budoucnost. 

Účetní analytici a daňoví poradci zkoumají především nalezené nedostatky, ty 

nejpodstatnější nedostatky detailně zanalyzují a doporučí takové návrhy na zlepšení, 

které by mohly firmě výrazně zlepšit postavení na trhu (6). 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Abychom mohli vytvořit kvalitní finanční analýzu, je potřeba kvalitních informací. Tím 

je myšleno, ţe tyto informace budou pravdivé a nezkreslené. Základní podklady pro 

analýzu jsou účetní výkazy, které lze rozdělit na dvě skupiny, a to na externí výkazy a 

na vnitropodnikové výkazy. Externí výkazy, tedy finanční účetní výkazy, slouţí pouze 

pro externí uţivatele, které jsme si jiţ popsali výše. Za nejpodstatnější finanční výkazy 

povaţujeme rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněţních tocích, coţ se nazývá 

cash flow. Vnitropodnikové účetní výkazy slouţí ke zpřesnění závěrů analýzy a vychází 

z vnitřních systémů firmy (6). 

2.3.1 Účetní výkazy 

Zde si podrobně vysvětlíme a popíšeme účetní výkazy a to konkrétně rozvahu, výkaz 

zisku a ztráty a tokový výkaz cash flow (8). 
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Rozvaha 

Na majetek firmy se díváme ze dvou pohledů. První pohled je na základní formu, ve 

které se nachází, coţ v podstatě zahrnuje veškerý majetek podniku, a z hlediska původu, 

coţ nás informuje, z jakého kapitálového zdroje byl majetek pořízen. Majetkovou 

bilanci zachycuje aktivní strana rozvahy a kapitálovou bilanci, tedy z jakých zdrojů byl 

majetek získán, nám zachycuje pasivní strana rozvahy. Vţdy musí platit princip bilanční 

rovnosti, to znamená aktivní strana = pasivní straně (9; 10).  

Základní členění aktiv: 

1) Pohledávky za upsaný základní kapitál 

2) Dlouhodobý majetek 

a) dlouhodobý nehmotný majetek 

b) dlouhodobý hmotný majetek 

c) dlouhodobý finanční majetek 

3) Oběţná aktiva 

a) zásoby 

b) dlouhodobé pohledávky 

c) krátkodobé pohledávky 

d) krátkodobý finanční majetek 

4) Časové rozlišení 

a) náklady příštích období 

b) příjmy příštích období (9; 10) 

Pasivní strana rozvahy informuje o struktuře kapitálu, ze kterého je financován majetek 

firmy. Členění pasivní strany rozvahy je následující: 

1) Vlastní kapitál 

a) Základní kapitál 

b) Fondy ze zisku 

c) Výsledek hospodaření minulých let 

d) Výsledek hospodaření běţného účetního období 

2) Cizí zdroje  

a) Dlouhodobé závazky 
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b) Krátkodobé závazky 

c) Bankovní úvěry a výpomoci 

3) Časové rozlišení 

a) Výdaje příštích období 

b) Výnosy příštích období (11). 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty zachycuje pohyb výnosů, nákladů a informuje o výsledku 

hospodaření za nějaké ohraničené časové období, coţ bývá většinou účetní období, tj. 1 

rok (6).  

Výkaz zisku a ztráty zachycuje tato rovnice: 

VH za účetní období = Výnosy - Náklady 

Vzorec 1: Výkaz zisku a ztráty (1) 

Výsledek hospodaření se můţe členit: 

o VH provozní, 

o VH z finanční činnosti, 

o VH za běţnou činnost, 

o VH mimořádný, 

o VH za účetní období, 

o VH před zdaněním (6).  

Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow nebo také často nazývaný přehled o peněţních tocích informuje o 

přírůstcích a úbytcích peněţních prostředků nebo jejich ekvivalentů za dané účetní 

období (1). 

 

Výkaz se dělí na tři části: 

o provozní činnost, 

o investiční činnost, 
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o finanční činnost (1). 

Výkaz cash flow představuje tato rovnice: 

Konečný stav peněz = Počáteční stav peněz + Příjmy - Výdaje 

Vzorec 2: Výpočet cash flow (1) 

Přehled jednotlivých vazeb mezi výkazem cash flow, rozvahou a výkazem zisku a 

ztráty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Vazby mezi jednotlivými výkazy (10, str. 28).  

2.3.2 Omezení účetních výkazů 

Omezení se týká především v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. 

Rozvaha 

o Hodnota podniku se oceňuje především historickou hodnotou, to znamená, ţe 

zapsané údaje v rozvaze nepřesně odráţejí aktuální hodnotu firmy.  

o Obtíţné ohodnocení některých zvláštních poloţek jako jsou například lidské 

zdroje. 

o Postupné odepisování majetku a důslednost či naopak nedůslednost při 

vytváření/rozpouštění opravných poloţek u zásob a pohledávek (3). 

Výkaz zisku a ztráty 

o Ve výkazu se vyskytují některé poloţky, aniţ by došlo k reálnému pohybu 

peněţních prostředků v daném období. 
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o Některé poloţky nejsou výdajem, i kdyţ tak působí, tj. například odpisy. 

o Náklady představují peněţní částky, které firma vynaloţila k získání výnosů 

v daném účetním období, avšak i v tom případě kdy nedošlo k zaplacení těchto 

výdajů v tomto účetním období. 

o Čistý zisk se nerovná čisté hotovosti, která byla vytvořena v pozorovaném 

účetním období, můţe za to nepřítomnost skutečně vytvořených příjmů a výdajů 

(12; 3). 

2.4 Základní rozdělení analýz 

V současné době existuje celá řada metod pro hodnocení finanční situace podniku, ale 

je třeba dbát na to, abychom vybrali ty správné metody a přizpůsobili je podle toho, 

komu je analýza určena a z jakého důvodu si ji přál zpracovat. Kaţdá metoda vyuţívá 

jiné ukazatele a jejich výběr závisí především na účelu a cíli finanční analýzy. 

Zpracování analýzy se dá rozčlenit na dva hlavní přístupy, na přístup, který vyuţívá 

podklady získané provedením fundamentální analýzy a na přístup, který vyuţívá 

poznatky z technické analýzy (6; 7). 

 

Fundamentální analýza 

Tato analýza je především zaloţena na principu vyhodnocování kvalitativních údajů o 

analyzované firmě, vyuţívá znalosti odborníků, kteří se vyznají ve vzájemných 

souvislostech ekonomických, mikroekonomických a makroekonomických jevů. Jejich 

subjektivní odhady, cit a intuice dokáţou předpovídat situace a trendy, kterými se 

ekonomika bude vyvíjet do budoucna. Do fundamentální analýzy patří velmi známá 

SWOT analýza nebo metoda kritických faktorů úspěšnosti. Veškeré kvantitativní 

podklady jsou do analýzy zahrnuty bez pouţití jakýchkoliv naprogramovaných či 

algoritmizovaných postupů (6; 7). 

 

Technická analýza 

Je zaloţena na vyuţívání matematických, matematicko-statistických a 

algoritmizovaných metod. Získaná data se vyhodnotí kvalitativním ekonomickým 

způsobem. Obecně se vyuţívají oba přístupy, avšak finanční analýza se řadí do 

kategorie technické analýzy a to z toho důvodu, ţe je vytvořena na vyuţívání 

matematických výpočtů (6; 13). 
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2.4.1 Metody finanční analýzy 

V rámci finanční analýzy se pouţívají dvě skupiny metod. A to metoda elementární a 

metoda vyšší, která vyţaduje praktické zkušenosti, propracované a matematicky sloţité 

operace. Bude zde popsána pouze metoda elementární, jelikoţ pro běţné zpracování 

finanční analýzy je zcela vyhovující a poskytne takové výsledky, které jsou od 

zadavatelů vyţadovány (6; 7). 

2.5 Elementární metody 

Standardní členění elementárních metod finanční analýzy se skládá ze čtyř hlavních 

analýz a ty jsou: 

1) Analýza absolutních dat 

o horizontální analýza 

o vertikální analýza 

 

2) Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

o analýza cash flow 

o analýza trţeb 

o analýza fondů finančních prostředků 

o analýza nákladů 

o analýza zisku 

 

3) Analýza poměrových ukazatelů 

o analýza zadluţenosti, finanční a majetkové struktury 

o analýza platební schopnosti 

o analýza vyuţití aktiv 

o analýza ziskovosti 

 

4) Analýza soustav ukazatelů 

o pyramidové rozklady  

o indikátory finanční tísně 

o srovnání účelově vybraných ukazatelů finanční stability s konkurencí, 

odvětvovým průměrem či expertními zkušenostmi (5). 
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2.5.1 Absolutní ukazatele 

Analýza absolutních ukazatelů porovnává změny vývoje v časových řadách, v tomto 

případě se jedná o horizontální analýzu, dále porovnává jednotlivé poloţky výkazů, 

které se obvykle vyjádří jako procentní podíly komponent a srovnávají se opět v časové 

řadě. Analýza se tedy dá dělit na analýzu horizontální a na analýzu vertikální (10; 11). 

2.5.2 Horizontální analýza 

Hlavním principem horizontální analýzy je srovnání jednotlivých poloţek účetních 

výkazů, jako je například rozvaha, výkaz zisku a ztráty či výroční zprávy podniku. 

Srovnávání jednotlivých poloţek v kaţdém roce probíhá po řádcích, ze shora dolů, 

proto se analýza jmenuje horizontální (14). 

Obvykle se vypracovávají dvě moţnosti horizontální analýzy, sledují se absolutní 

změny v čase, ale také změny procentní za nějaké určité období, většinou za období 3 aţ 

10 let, tyto změny se nazývají relativní (13; 14). 

Rovnice pro absolutní změnu v rozdílové metodě: 

        í   ě                             č  

Vzorec 3: Absolutní změna (13) 

Rovnice pro relativní změnu v podílové metodě: 

            ě     
                     

            
     [%] 

Vzorec 4: Relativní změna (13) 

2.5.3 Vertikální analýza 

Vertikální sleduje procentuální podíly k jediné zvolené základně. Společná základna ve 

výkazu zisku a ztrát jsou celkové výnosy či celkové náklady, v rozvaze jsou to celková 

aktiva či celková pasiva podniku. Jedná se tedy o procentní rozbor, tudíţ je moţné 

vyhodnocené výsledky porovnávat s ostatními konkurenčními podniky, které podnikají 

ve stejném oboru, nebo je popřípadě porovnat s odvětvovými průměry (6; 14). 
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2.6 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele neboli čisté finanční fondy, se zjistí jako rozdíl mezi určitým 

souborem poloţek krátkodobých aktiv a souborem poloţek krátkodobých pasiv. Tyto 

ukazatele počítají s předpokladem, ţe trvalá část oběţných aktiv je většinou 

financována cizími zdroji, které jsou dlouhodobé. Zbylá část oběţných aktiv je převáţně 

financována krátkodobými cizími zdroji. Rozdílové ukazatele tedy mají za úkol 

analyzovat finanční situaci podniku a soustředit se především na jeho likviditu a stav 

likvidních aktiv (5; 15). 

Patří sem: 

o čistý pracovní kapitál (ČPK), 

o čisté pohotové prostředky (ČPP), 

o čistý peněţní majetek (ČPM) (9). 

Čistý pracovní kapitál  

Čistý pracovní kapitál je vytvořen jako určitý finanční fond, který slouţí jako případná 

rezerva pro takovou situaci, ţe by se firma náhle dostala do kritické situace a 

potřebovala by v krátkém časovém horizontu vysoký výdej peněţních prostředků. ČPK 

má velký vliv na platební schopnost podniku, jelikoţ podnik je právě likvidní, kdyţ 

disponuje přebytkem krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji. ČPK by 

se měl udrţovat v rozumné míře. Nízký stav ČPK je špatným znamením pro věřitele, 

naopak zbytečně vysoký stav ČPK signalizuje neefektivní vyuţívání prostředků (7; 9).  

Výpočet pro čistý pracovní kapitál: 

      ěž á          á      á        

Vzorec 5: Čistý peněţní kapitál (9) 

Čisté pohotové prostředky  

ČPP je jistým zdokonalením čistého pracovního kapitálu. Do ČPK se totiţ započítávají 

málo likvidní či zcela nelikvidní poloţky a je výrazně ovlivněn vybranou metodou při 

oceňování majetku. Na rozdíl tedy od ČPK se v této metodě zahrnuje do peněţních 

prostředků zcela likvidní poloţky. Za velmi likvidní poloţky se dají označit peníze na 
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běţných účtech, hotovost v pokladně či na jiných místech a velmi likvidní peněţní 

ekvivalenty. Z ČPP se dá tedy poznat, jestli je podnik schopen okamţitě hradit své 

krátkodobé závazky (9; 16). 

                                                  

Vzorec 6: Čisté pohotové prostředky (16) 

Čistý peněžní majetek 

ČPM je určitou alternativou mezi výše popsanými ukazateli. Zahrnuje totiţ kromě 

pohotových prostředků a jejich blízkých ekvivalentů také krátkodobé pohledávky, které 

ovšem nejsou nevymahatelné (10).  

      ěž á         á                      á      á               

Vzorec 7: Čistý peněţní majetek (10) 

2.7 Poměrové ukazatele 

Analýza poměrových ukazatelů patří mezi základní nástroje pro vytváření finančních 

analýz podniků. Můţeme díky nim získat velmi rychlou a snadnou představu o finanční 

situaci zkoumaného podniku. Poměrové ukazatele, uţ z názvu je to patrné, poměřují 

různé poloţky rozvahy, výkazu zisku a ztrát či z výkazu cash flow. Členění poměrových 

ukazatelů se dělí podle toho, které oblasti hodnotí (1; 7). 

Nejpouţívanější jsou tyto: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadluţenosti, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele trţní hodnoty (7). 

2.7.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability, či někdy nazývané ukazatele návratnosti, udávají schopnost 

podniku vytvářet zisk, kterého podnik dosáhl pomocí investovaného kapitálu. Slouţí 

k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti a ta je vyjadřována poměrem zisku 
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k investovanému kapitálu. V časové řadě by rentabilní ukazatele měly mít rostoucí 

tendenci, jelikoţ čím vyšší rostoucí charakter, tím víc jsou investoři a akcionáři 

spokojeni. K výpočtu můţeme pouţívat nejrůznější kategorie zisku podle toho, 

k jakému účelu chceme finanční analýzu vytvořit (6; 16). 

Nejčastěji pouţívané kategorie zisku jsou tyto: 

o EAT - výsledek hospodaření za účetní období, 

o EBT - výsledek hospodaření před zdaněním, 

o EBIT - výsledek hospodaření před zdaněním a úroky, 

o EBITDA - zisk před zdaněním, úroky a odpisy (16). 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE – Return On Capital Employed) 

Tento ukazatel nás informuje o tom, kolik provozního hospodářského výsledku před 

zdaněním získala firma z 1 Kč, kterou investovali akcionáři a věřitelé (12). 

 Nejběţnější výpočet pro ROCE je tento: 

      
                

                                  
         

Vzorec 8: Rentabilita dlouhodobých zdrojů (12) 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI – Return On Investment)  

Je to jeden z nejdůleţitějších a nejpouţívanějších ukazatelů, jelikoţ se tímto ukazatelem 

hodnotí celková podnikatelská činnost podniků. Podává informaci o celkové výnosnosti 

investovaného kapitálu do podniku (7).  

Vzorec pro výpočet ROI je následující: 

     
    

      ý      á 
         

Vzorec 9:Rentabilita celkového vloţeného kapitálu (7)  

Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return On Assets) 
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Udává, kolik korun zisku vyprodukuje jedna koruna majetku, která je vloţená do 

podniku či podnikatelské činnosti. Měří tedy výkonnost podniku a poměřuje zisk 

s celkovými aktivy. Způsob financování aktiv zde není podstatný (7; 14).  

Vzorec pro výpočet ROA je následující:  

     
   

      á       
         

Vzorec 10: Rentabilita celkových vloţených aktiv (14) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity)  

Díky tomuto ukazateli jsou vlastníci schopni zjistit, jestli jejich investovaný kapitál 

přináší dostatečný výnos, který je spjatý s výší investičního rizika, které musí investor 

podstoupit. Ukazatel tedy informuje o tom, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu, 

kterou investor vloţil do podnikatelského subjektu. Výsledná hodnota by měla být 

alespoň vyšší, neţ je průměrné úročení dlouhodobých vkladů (1; 14). 

    
   

      í      á 
         

Vzorec 11: Rentabilita vlastního kapitálu (1) 

Rentabilita tržeb (ROS – Return On Sales)  

Ukazatel udává, jak je podnik schopen dosahovat zisku při dané úrovni trţeb, jinými 

slovy udává, kolik korun zisku vytvoří firma z jedné koruny trţeb. Jestliţe za zisk 

dosadíme zisk po zdanění, tak určíme tzv. ziskovou marţi, která se můţe následně 

porovnat například s oborovým průměrem. Jakmile je ukazatel niţší neţ zjištěný 

oborový průměr, znamená to, ţe jsou ceny výrobků nízké a náklady neadekvátně 

vysoké (6; 14).  

Vzorec pro výpočet ukazatele ROS je následující: 

     
   

  ž  
         

Vzorec 12: Rentabilita trţeb (12) 
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2.7.2 Ukazatele aktivity 

Ukazují nám, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy a slouţí tedy pro měření 

účelné vyuţitelnosti jednotlivých sloţek majetku. Jestliţe je v podniku více aktiv, neţ je 

potřeba, vznikají v něm přebytečné náklady. Naopak, kdyţ je v podniku nedostatek 

aktiv, tak přichází o výnosy, které by jinak mohl získat v podobě zisku. Tyto ukazatele 

nám tedy měří počet obrátek jednotlivých aktiv či dobu obratu (6; 17). 

Rozlišujeme tedy dva typy ukazatelů: 

o počet obratů (obratovostí), 

o doba obratu (17). 

Počet obratů (obratovostí) 

Udává nám počet obrátek za nějaký časový interval, nejčastěji za jeden rok. Konkrétně 

to tedy znamená, ţe nám udává, kolikrát se obrátí majetek v trţbách za jeden rok. Čím 

je vyšší počet obrátek, tím niţší je doba, kdy je majetek v podniku a tím vyšší zisk 

můţeme pozorovat (14). 

Doba obratu 

Tento ukazatel měří průměrnou dobu trvání jedné obrátky majetku. Čím kratší je tato 

doba, tím je to lepší. Čím je totiţ doba obratu kratší, tím je počet obrátek vyšší a tím 

pádem je i vyšší zisk (14). 

Obrat celkových aktiv 

Udává počet obrátek za určitý časový interval. Obecně platí, ţe by hodnota měla být co 

nejvyšší. Minimální hodnota by však měla být alespoň rovna 1, záleţí ovšem na 

odvětví, ve kterém se firma pohybuje. Nízká hodnota tohoto ukazatele signalizuje 

zbytečně velkou majetkovou vybavenost firmy, coţ znamená, ţe tento majetek vyuţívá 

neefektivně (1). 

            ý          
  ž  

      á       
 [počet obratů] 

Vzorec 13: Obrat celkových aktiv (7) 

Obrat stálých aktiv 
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Obrat stálých aktiv vyjadřuje, jak efektivně podnik hospodaří se svými stálými aktivy. 

Udává tedy, kolikrát se obrátí dlouhodobý majetek v trţbách za určité časové období. 

Ukazatel pomáhá vrcholovému managementu při rozhodování o investicích. Výsledek 

by měl dosahovat vyšší hodnoty neţ u ukazatele obratu celkových aktiv. Při srovnávání 

s ostatními podniky musíme brát v potaz fakt, ţe hodnota ukazatele je ovlivněna 

metodou odepisování a mírou odepsanosti aktiv (12). 

        á ý         
  ž  

  á á       
 [počet obratů] 

Vzorec 14: Obrat stálých aktiv (7) 

Obrat zásob  

Obrat zásob udává kolikrát je kaţdá poloţka prodána a znovu uskladněna v průběhu 

jednoho roku. Jestliţe je hodnota ukazatele vyšší neţ oborový průměr, znamená to, ţe 

podnik vlastní nelikvidní zásoby, které si vyţadují nadbytečné financování. Toto 

nadbytečné financování způsobí niţší zisk pro majitele podniku (5). 

       á     
  ž  

 á    
 [počet obratů] 

Vzorec 15: Obrat zásob (5) 

Doba obratu zásob  

Doba obratu zásob je počet dní, po které jsou aktiva vázána v podobě zásob do dne 

prodeje či jejich spotřeby v podniku. Doba obratu by měla být co nejkratší a obratovost 

zásob naopak co nejvyšší, jelikoţ je v zásobách vázáno efektivní mnoţství finančních 

prostředků (6; 7). 

             á     
 á    
  ž  

   

 [počet obratů] 

Vzorec 16: Doba obratu zásob (7) 

Doba obratu pohledávek  

Doba obratu pohledávek vyjadřuje počet dní, které vzniknou od doby závazku do doby 

jeho uhrazení, tedy obdrţení platby. Tato doba by měla být co nejkratší. Jestliţe je doba 

obratu pohledávek delší neţ doba splatnosti faktur, které firma vydala, znamená to, ţe 
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odběratelé neplatí své závazky včas. Čím je tato doba vyšší, tím vyšší jsou náklady 

například v podobě potřeby úvěrů (18; 1).  

Vzorec pro výpočet doby obratu pohledávek je následující: 

                  á     
      á   

  ž  

   

 

Vzorec 17: Doba obratu pohledávek (14) 

Doba obratu krátkodobých závazků  

Doba obratu krátkodobých závazků udává počet dní od přijetí faktury do dne jejího 

uhrazení. Jedná se tedy o obchodní úvěr, doba tohoto úvěru by měla být co nejvyšší, 

jelikoţ je to velmi levný zdroj financování. Mělo by tedy platit, ţe doba obratu závazků 

by měla být vyšší neţ doba obratu pohledávek (7). 

              á      ý    á    ů   
  á         á     

  ž  

   

 

Vzorec 18: Doba obratu krátkodobých závazků (14) 

2.7.3 Ukazatele zadluženosti 

Jestliţe se ve finanční analýze počítá s ukazateli zadluţenosti, znamená to, ţe celková 

aktiva podniku jsou z nějaké části financována jak ze zdrojů vlastních, tak ze zdrojů 

cizích. Cizí zdroje jsou levnější neţ zdroje vlastní, můţe za to působení daňového štítu, 

do kterého si firmy započítávají úrokové náklady, jelikoţ tyto úroky spadají do daňově 

uznatelných nákladů. Financování výhradně z vlastních zdrojů sniţuje výnosnost 

investovaného kapitálu coţ není efektivní. Financování výhradně z cizích zdrojů není 

moţné, zákon takové financování neumoţňuje (6). 

Celková zadluženost 

Tento ukazatel vyjadřuje poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům podniku. Celková 

zadluţenost zajímá věřitele, neboť bývá často nazýván také ukazatelem věřitelského 

rizika a vyjadřuje komplexní zadluţenost podniku. Jakmile je výsledná hodnota celkové 

zadluţenosti vyšší neţ oborový průměr, znamená to, ţe pro firmu bude daleko 
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obtíţnější a draţší opatřit další cizí zdroje pro financování podniku. Doporučená 

hodnota se pohybuje v rozmezí 30 – 60% (6; 7). 

Výpočet pro celkovou zadluţenost je následující: 

      á      ž       
   í        

      á       
 x 100 [%] 

Vzorec 19: Celková zadluţenost (7) 

Koeficient samofinancování  

Koeficient samofinancování je jistým doplňkem ukazatele celkové zadluţenosti. Udává, 

z kolika procent je financován podnik pouze vlastním kapitálem. Součet ukazatele 

celková zadluţenost a ukazatele koeficient samofinancování je roven 1 (7). 

                       á í   
      í      á 

      á       
           

Vzorec 20: Koeficient samofinancování (6) 

Doba splácení dluhů  

Vyjadřuje, za kolik let by byla společnost schopna splatit své závazky za předpokladu 

stejných podmínek a podobně se vyvíjejícího provozního cash flow. Tento ukazatel by 

měl mít klesající tendenci v dlouhém časovém horizontu (1). 

        á   í        
   í             č í        

       í         
    č        

Vzorec 21: Doba splácení dluhů (1) 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí nám říká, kolikrát vytvořený zisk EBIT převyšuje podnikem 

placené úroky. Jestliţe se tento ukazatel rovná hodnotě 1, znamená to, ţe podnik 

vytvořil dostatečný zisk ke splácení úroků, ale nezbude mu jiţ ţádný zisk pro vlastníky 

a stát. Obecně doporučená hodnota úrokového krytí je hodnota vyšší neţ 5 (9; 1). 

             í   
    

               
  



31 

 

Vzorec 22: Úrokové krytí (1) 

2.7.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity informují o schopnosti podniku hradit své závazky. Porovnávají, jak 

velkými prostředky je moţné platit a co je nutné zaplatit. Podnik je solventní v tom 

případě, jestliţe je schopen platit své závazky včas a v celé, předem dohodnuté, výši. 

Aktiva, kterými je moţno platit, musí být likvidní, coţ znamená, ţe podnik dokáţe 

rychle přeměnit tato aktiva na hotovostní peněţní prostředky. Velmi likvidními aktivy 

jsou například krátkodobé finanční majetky a krátkodobé pohledávky, naopak nejméně 

likvidními aktivy jsou zásoby (4; 16). 

Běžná likvidita – likvidita 3. stupně 

Běţná likvidita vyjadřuje kolika jednotkami oběţných aktiv je kryta 1Kč krátkodobých 

pasiv. Při samotném výpočtu by měly být z oběţných aktiv odečteny neprodejné zásoby 

a zcela nedobytné pohledávky, je to z toho důvodu, ţe nijak nepřispívají k likviditě 

firmy. O běţnou likviditu se rádi zajímají věřitelé a vlastníci podniku, obecně 

doporučená hodnota by se měla pohybovat v intervalu od 1,5 do 2,5 (1; 12). 

 ěž á            
  ěž á       

  á         á     
 

Vzorec 23: Běţná likvidita (1) 

Pohotová likvidita – likvidita 2. stupně 

Od předchozí likvidity se pohotová likvidita liší tím, ţe ze svého výpočtu vylučuje 

z oběţných aktiv zásoby, v oběţných aktivech nechává pouze peníze v hotovosti, na 

běţných účtech, krátkodobé cenné papíry a lehce vymahatelné pohledávky. Doporučená 

hodnota pohotové likvidity by neměla klesnout pod hodnotu 1. Kdyby totiţ výsledná 

hodnota klesla pod 1, znamenalo by to, ţe by firma musela prodat i zásoby (4; 7). 

       á            
  ěž á         á    

  á         á     
 

Vzorec 24: Pohotová likvidita (4) 
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Peněžní (okamžitá) likvidita – likvidita 1. stupně 

Peněţní likvidita ověřuje schopnost podniku hradit své okamţitě splatné závazky. Do 

výpočtu se dosazují jen ty nejlikvidnější poloţky, jako jsou peníze v hotovosti, na 

běţných účtech a jejich nejlikvidnější ekvivalenty. Doporučená hodnota by se měla 

pohybovat v intervalu od 2,2 do 0,5 (7).  

Vzorec pro výpočet je následující: 

   ěž í            
                              

                        
 

Vzorec 25: Peněţní likvidita (15) 

2.8 Tokové ukazatele 

Tokové ukazatele informují o skutečných pohybech peněţních prostředků v podniku, 

základním představitelem tokového ukazatele je analýza cash flow. Cash flow je 

zaloţeno na reálných tocích, reálných zásobách peněz a na skutečných příjmech a 

výdajích v podniku (1). 

 

Analýza cash flow 

Hlavním cílem analýzy cash flow je zjistit zhodnocení příjmů a výdajů za určitý časový 

úsek, nejčastěji za jedno účetní období. Výkaz cash flow, ze kterého cash flow analýza 

vychází, odstraňuje problém mezi obsahovým i časovým nesouladem mezi náklady, 

výdaji, výnosy, příjmy, ziskem a stavem peněţních prostředků uvnitř podniku. 

Sestavení výkazu cash flow můţeme vytvořit dvěma základními metodami, metodou 

přímou a metodou nepřímou. Jakou metodu si firma zvolí, závisí pouze na rozhodnutí 

vrcholového managementu (1). 

Peněţní toky se člení na 3 základní části: 

o peněţní toky z provozní činnosti, 

o peněţní toky z investiční činnosti, 

o peněţní toky z finanční činnosti (1). 

Provozní činnost 
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Tento peněţní tok nám sděluje, jak moc se liší výsledek hospodaření za běţnou činnost 

od skutečně získaných peněţních prostředků (6). 

Investiční činnost 

Peněţní tok z investiční činnosti vyobrazuje výdaje, které vznikly v důsledku pořízení 

investičního majetku, dále zobrazuje jeho strukturu a velikost příjmů, které vznikly 

naopak z prodeje investičního majetku (6). 

Finanční činnost 

Peněţní tok z finanční činnosti informuje o pohybech výdajů, které souvisejí 

s dlouhodobým kapitálem a ostatními činnostmi, které nespadají do provozní činnosti 

podniku. Patří sem například poskytování půjček, úvěrů a výpomocí (19). 

 

2.9 SWOT analýza 

Jednou z nejpouţívanějších analýz je SWOT. Tato analýza vychází z vnitřních a 

vnějších poměrů v podniku a zaměřuje se na: 

1) Silné stránky (Strenghts) 

− Představují přednosti, ve kterých je podnik silný a konkurence schopný 

nebo dokonce značně před konkurencí. 

2) Slabé stránky (Weaknesses) 

− Ukazují na nedostatky, které podnik má a mohly by v budoucnu vést 

k závaţným situacím. Je ţádoucí co nejvíce redukovat takovéto 

nedostatky v podniku. 

3) Příleţitosti (Opportunities) 

− Označují moţnosti budoucího vývoje podniku a zaměření. Sledují situaci 

na trhu a z ní plynoucí pro podnik příleţitosti. 

4) Threats (Hrozby) 

− Jedná se o vnější vlivy, které mohou podnik více či méně ohrozit. (23)  

 

2.10 SLEPT analýza 

Tuto analýzu pouţíváme především pro odhalení budoucího vývoje prostředí 

společnosti. SLEPT analýza sleduje ekonomické prostředí, které ovlivňuje kaţdou 
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organizaci/firmu. Zkratka SLEPT znamená v originálu social, legal, economic, political 

a technological. Tedy zaměřuje se na: (26) 

1) Sociální faktory 

− Demografické a makroekonomické charakteristiky, sociálně-kulturní 

aspekty, dostupnost pracovní síly 

2) Legislativní faktory 

− Existence a funkčnost zákonných norem, funkčnost soudů, 

vymahatelnost práva, autorská práva 

3) Ekonomické faktory 

− Hodnocení makroekonomické situace, píštup k finančním zdrojům, 

daňové faktory 

4) Politické faktory 

− Politická stabilita, politicko-ekonomické faktory, externí vztahy, 

politický vliv různých skupin 

5) Technologické faktory 

− Internet, rozvoj mobilních sítí, dostupné technologie (26,27) 

 

 

2.11 Účelové výběry ukazatelů 

Jedná se o účelově vybrané ukazatele, které tvoří logicky uspořádanou soustavu 

ukazatelů, dokáţou rychle a kvalitně informovat o finanční situaci podniku či odhalit 

blíţící se krizi. Určitou nevýhodou komplexního hodnocení je rychlost získaného 

výsledku, jelikoţ vypovídací schopnost je niţší. Slouţí tedy jen k rychlému posouzení 

momentálního stavu podniku (7). 

Rozlišují se dvě základní skupiny soustav ukazatelů: 

o bankrotní modely, 

o bonitní modely (7). 
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2.11.1 Bonitní modely  

Bonitní modely vyhodnocují finanční situaci firmy pomocí bodového ohodnocení, které 

je získáno z několika různých ukazatelů. Jednotlivé výsledky vybraných ukazatelů se 

sečtou a vytvoří se pouze jedna jediná hodnota, číslo odpovídá počtu bodů, podle 

kterého je zařazena analyzovaná firma do určité kategorie. Do skupiny bonitních 

modelů patří například Tamariho model či Kralichův rychlý test (7; 14). 

2.11.2 Bankrotní modely 

Bankrotní modely mají za úkol odhalovat blíţící se bankrot podniku. U bankrotních 

modelů se předpokládá, ţe jsou vidět určité skutečnosti jiţ několik let před bankrotem, 

které dokáţou diagnostikovat příčinu budoucích problémů. Bankrotní modely pracují na 

výpočtech ze skutečných dat, jedná se především o data z běţné likvidity, výše 

pracovního kapitálu a rentability vloţeného kapitálu. Podrobněji se budeme zajímat o 

Altmanův bankrotní model, Tafflerův index a index IN05 (7). 

Altmanův model (Z-skóre) 

Model se skládá z pěti poměrových ukazatelů, které zahrnují údaje z rentability, 

zadluţenosti, likvidity a struktury kapitálu. Kaţdému z nich je určen koeficient s určitou 

váhou, největší váhu má ukazatel rentability celkového kapitálu. Kdyţ se sečte těchto 

pět hodnot, dostaneme tzv. Z-skóre a podle tohoto výsledného skóre dokáţeme s určitou 

pravděpodobností předpovídat blíţící se bankrot či naopak budoucí prosperitu podniku 

(7; 14). 

Vzorec pro výpočet Altmanova Z-skóre je následující: 

                                             

Vzorec 26: Z-skóre (14) 

                     ⁄ ,  

          ě   ý             ý                    ⁄ , 

                      ⁄ , 

          í      á    í       ⁄   

      ž         á       ⁄  (14). 

Hodnocení: 
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Z > 2,9  finančně silný podnik 

1,2 < Z < 2,9 podnik s určitými potíţemi, nejasný budoucí vývoj 

Z < 1,2  firma je ohroţena bankrotem 

Indexy IN 

Řada těchto indexů slouţí jako kritérium k hodnocení a srovnávání kvality fungování 

jednotlivých podniků a zároveň je sestrojen pro indikaci včasné výstrahy. Tvůrci indexů 

jsou čeští manţelé Neumaierovi, kteří vymysleli čtyři indexy. Index IN95, IN99, IN01 a 

IN05. Čísla za indexy odpovídají roku, kdy byly vymyšleny, čím vyšší číslo tím více je 

tento index zdokonalen. Index IN05 jiţ nehodnotí jen skutečnost, jestli podniku hrozí 

nebo nehrozí v budoucnu bankrot, ale hodnotí také vytváření hodnoty pro vlastníky 

podniku (1).  

Vzorec pro výpočet indexu IN05 je následující: 

                                            

Vzorec 27: Index IN05 (1)  

Kde: 

             í       ⁄ ,  

         á             ⁄ , 

              ⁄ , 

     ý          ⁄ , 

      ěž á           á    á                   í   ě   ⁄  (1). 

Hodnocení: 

IN > 1,6  podnik tvoří hodnotu a nehrozí mu bankrot, 

0,9 < IN < 1,6  šedá zóna, nejasný vývoj podniku, 

IN < 0,9  finanční tíseň, podniku reálně hrozí bankrot (1). 

Teoretický popis veškerých ukazatelů, které budou následně pouţity v praktické části, 

jsou v tomto oddíle popsány a vysvětleny, můţeme tedy započít praktické výpočty 

s daty, které nám poskytla vybraná společnost. 
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Tafflerův model 

Bankrotní model, který udává pravděpodobnost bankrotu společnosti. Ukazatel byl 

publikován v roce 1977. Tafflerův model existuje v základním a v modifikovaném tvaru 

a podle toho se interpretují vypočtené hodnoty ukazatelů a celkové bodové hodnocení. 

Obě verze vyuţívají čtyř poměrových ukazatelů. Po sečtení těchto ukazatelů dostaneme 

výslednou hodnotu, podle které určíme pravděpodobnost bankrotu firmy.     

Vzorec pro výpočet Tafflerova modelu je následující: 

                                       

Vzorec 28: Tafflerův model (2) 

Kde: 

                                             , 

                                  , 

                                         , 

                                . 

Hodnocení: 

TZ > 0,3               nízká pravděpodobnost bankrotu firmy 

0,2 < TZ < 0,3      šedá zóna nevyhraněných výsledků 

TZ < 0,2       zvýšená pravděpodobnost bankrotu firmy 

 

Index IN99 

Je to bonitní model konstruován z pohledu vlastníka. Pro tvorbu indexu byla pouţita 

diskriminační analýza, pomocí které byly zrevidovány váhy ukazatelů indexu IN95 

platné pro ČR s ohledem na jejich význam pro dosaţení kladné hodnoty ekonomického 

zisku. (1) 

Vzorec pro výpočet Indexu IN99 je následující: 
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       -                                   

Vzorec 29: Index IN99 (1) 

Kde: 

                        , 

                        , 

                         , 

                                         . 

 

Hodnocení: 

IN > 2,07    uspokojivá finanční situace 

0,684 < IN < 2,07   šedá zóna s neurčitými výsledky 

IN < 0,684    firma ohroţena finančním bankrotem (1) 

 

D-skóre 

Model zpracoval Institut ekonomie České národní banky za účelem zlepšení úvěrového 

portfolia českých bank, jimţ bylo D-skóre určeno. Konstrukce modelu je inspirována 

Altmanovým modelem, ale je rozšířena o další ukazatele. Model vychází z dat o 

klientech poskytnutých bankovními subjekty za roky 1993 – 1997. Klienty hodnotí 

podle jejich závazku vůči bankám a obsahuje 11 poměrových ukazatelů. (17) 

Vzorec 30: D-skóre (17) 

         

       (
   

      
)         (

          

      
)        (

       

      
)        (

       

      
)       (

       

      
)  

       (
     

      
)        (

      

      
)       (

   

     
)        (

      

      
)        (

                        

      
)  

       
                      

   
          (17) 

Hodnocení: 
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D-skóre < 0,365   standardní závazky 

0,365 < D-skóre < 1,614  šedá zóna 

D-skóre > 1,614   problematické závazky 

Aspekt Global Rating 

Jedná se o model hodnocení bonity podniku vytvořený společností Aspekt Global 

Europe Group, a.s. Je vytvořen mimo akademické prostředí a je přizpůsoben českým 

podmínkám. Tento ukazatel se skládá ze sedmi ukazatelů v oblastech rentability, 

zadluţenosti, activity, likvidity a produktivity podniku. (19) 

Tabulka 1: Výpočet Aspekt Global Rating  

Výpočet ukazatele 
Mez 

Dolní Horní 

(provozní HV + odpisy)/tržby za prodej výrobků a zboží -0,5 2 

HV za běžné období/VK -0,5 2 

(provozní HV + odpisy)/odpisy 0 2 

(finanční majetek+(kr. pohledávky*0,7))/kr. závazky 0 1 

VK/aktiva celkem 0 1,5 

(provozní HV + odpisy) / aktiva celkem -0,3 1 

tržby za prodej vl. výrobků a zboží/aktiva celkem 0 0,5 
Zdroj: Kubičková, Kotěšovcová, 2006 

 

Navzdory tomu, ţe tento model je zařazen mezi ratingové modely, nezahrnuje ţádné 

kvalitativní hodnocení a výsledná známka je přidělena dle výpočtu finančních 

ukazatelů. Výsledné ratingové hodnocení je celkovým součtem jednotlivých ukazatelů a 

přiřazením známky z tabulky níţe. (19) 

Tabulka 2: Hodnotící stupnice Aspekt Global Rating  

Rating Hodnota ≥ Komentář 

AAA 8,5 Optimálně hospodařící subjekt blížící se "ideálnímu podniku" 

AA 7 Velmi dobře hospodařící subjekt se silným finančním zdravím 

A 5,75 
Stabilní a zdravý subjekt s minimálními rezervami v rentabilitě 
či likviditě 

BBB 4,75 Stabilní průměrně hospodařící subjekt 

BB 4 
Průměrně hospodařící subjekt, jehož finanční zdraví má 
poměrně jasné rezervy 
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B 3,25 
Subjekt s jasnými rezervami a problémy, které je třeba velmi 
dobře sledovat 

CCC 2,5 
Podprůměrně hospodařící subjekt, jehož rentabilitia i likvidita 
si vyžadují ozdravení 

CC 1,5 
Představitel nezdravě hospodařícího subjektu s krátkodobými i 
dlouhodobými problémy 

C <1,5 
Subjekt na pokraji bankrotu se značnými riziky a častými 
krizemi 

Zdroj: Kubičková, Kotěščovcová, 2006 

 

2.12 Balanced Scorecard 

2.12.1 Základní informace 

Vznik strategického řízení je spojován s polovinou 80. let. Strategické řízení zahrnuje 

nejdůleţitější rozhodnutí manaţerů vrcholové úrovně. Strategický management je 

soubor manaţerských rozhodnutí, která určují dlouhodobou výkonnost organizace. To 

zahrnuje všechny základní manaţerské funkce, tedy strategické řízení musí být 

plánované, organizované, vedené a kontrolované. Náplní strategického řízení je 

stanovení následujících bodů (24): 

Poslání 

Proč společnost působí a jaký má účel.  

Vize 

Dlouhodobá předpověď jaká chce být společnost v budoucnu.  

Procesy 

Definice zní takto: Proces je soubor vzájemně souvisejících činností, které dávají 

přidanou hodnotu vstupům (při vyuţití zdrojů) a přeměňují je na výstupy. Procesy se 

dále dělí do tří skupin podle jejich významnosti. 

 Hlavní procesy – důvod existence organizace směrem k zákazníku, výtváření 

výrobku nebo sluţeb 

 Procesy řídící – zajišťují integritu a funkčnost organizace, jsou to všechny 

aktivity, které koordinují, řídí, organizují a plánují 
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 Podpůrné procesy – jejich cílem je zajistit fungování hlavních procesů a chod 

organizace (22) 

Strategické cíle 

Jsou nejvyšší cíle organizace, které musí být dosaţeny pro splnění jednoho úkolu či 

souhrnného výsledku pokud má dojít ke splnění vize organizace.(22) 

Specifické cíle 

Upřesňují strategické cíle a je moţné je dále přiřadit konkrétním osobám v organizaci. 

Při jejich stanovení je doporučeno vyuţít metody SMART. Tato metoda vyuţívá pěti 

podmínek při stanovení cílů. Jsou to podmínky, aby byl úkol specifický, měřitelný, 

dosaţitelný, realistický a ohraničen časovým obdobím. 

Za realizace strategického řízení je pak odpovědný vrcholný management. Ten pak 

dohlíţí na soulad jednotlivých bodů strategického řízení. Své řízení pak můţe 

přizpůsobovat potřebám buď akcionářů či všech zúčastněných stran. 

Balanced Scorecard byl vytvořen ve 20. století profesorem Robertem S. Kaplanem a 

Davidem P. Nortonem ve Spojených státech amerických. Jedná se o systém vyváţených 

ukazatelů, který hodnotí výkonnost podniku na základě jeho schopnosti plnit vize a 

strategické cíle podniku. Tento systém se stal součástí výzkumu obou profesorů a jeho 

výsledky byly tak dobré, ţe se systém začal rozšiřovat i do dalších zemí světa. V České 

republice se začal vyuţívat jiţ v roce 1999. 

Dalšími metodami jsou EFQM Model Excelence či Six Sigma. V minulosti se často 

pouţíval i Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu. Ten se v současnosti 

zpravidla nahrazuje souborem ukazatelů z oblasti finanční analýzy. V současné době se 

jiţ nezkoumají vzájemné vztahy a závislosti mezi jednotlivými ukazateli. Model 

Excelence byl vyvinut roku 1991 Evropskou nadací pro management jakosti a jedná se 

o model zaloţený na obecném charakteru. Je tedy pouţitelný pro široké spektrum firem 

a především umoţňuje srovnání. 
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BSC sice srovnání neumoţňuje, ale na druhou stranu dokáţe lépe odráţet schopnost 

podniku plnit své cíle, neboť je individualizován a sestaven na míru kaţdému podniku, 

pro který je vytvořen. 

Cíle a měřítka BSC vycházejí z vize a strategie podniku a sledují jeho výkonnost ze čtyř 

perspektiv: finanční, zákaznické, interních procesů, učení se a růstu. Tyto čtyři 

perspektivy pak tvoří rámec BSC viz. obrázek. (22) 

 

Obrázek 2: Rámec Balance Scorecard 

Zdroj: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=46940 

 

Obecně se dá říci, ţe úkolem je převádění celkové strategie podniku do srozumitelného 

souboru měřítek klíčových faktorů ovlivňujících výkonnost v jednotlivých oblastech, 

které však nejsou vnímány odděleně. BSC lze vyuţít zejména k:  

• vyjasnění a dosaţení konsensu při formulování strategie,  

• komunikaci strategie v rámci celého podniku,  

• sladění cílů jednotlivých oddělení a osobních cílů s podnikovou strategií, 

• propojení strategických cílů s dlouhodobými záměry a ročními rozpočty, 

• získání strategické zpětné vazby pro přesné formulování strategie. (22) 
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Obrázek 3: Propojenost perspektiv BSC 

Zdroj: [23] 

 

2.12.2 Finanční perspektiva 

Finanční perspektiva by měla v prvé řadě zohledňovat základní cíl podniku, kterým je 

maximalizace udrţitelného zisku a z pohledu vlastníků pak hlavní cíl stále zvyšovat 

výnosnosti vloţeného kapitálu. Tento cíl je zohledňován například ve vrcholových 

ukazatelích, jako jsou např. ekonomická přidaná hodnota (EVA), rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE), rentabilita investic (ROI) či návratnost vloţeného kapitálu (ROCE). 

Základní finanční ukazatele výkonnosti by měly vţdy plnit 2 základní funkce. 

Definovat výkon, jakého podnik chce a reálně můţe dosáhnout a jaký se očekává od 

realizace strategie a také funkci konečných cílů, které slouţí ke stanovení dílčích cílů a 

strategií. Ty jsou stanoveny s ohledem na vzájemné vztahy příčiny a důsledku a jsou 
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stanoveny takové dílčí cíle, jejichţ splnění povede ke splnění vrcholového finančního 

cíle. 

Mezi základní ukazatele hybných sil finanční perspektivy patří například ukazatele:  

• růst výnosů 

• sniţování nákladů 

• zvyšování produktivity 

• zvyšování vyuţití aktiv 

• sniţování rizik (22) 

 

2.12.3 Zákaznická perspektiva 

V zákaznické perspektivě BSC manaţeři identifikují zákaznické a trţní segmenty, ve 

kterých budou podnikat a měřítka výkonnosti podnikatelské jednotky v těchto cílových 

segmentech. Klíčová výstupní měřítka zahrnují spokojenost a loajalitu zákazníků, 

získávání nových zákazníků, ziskovost zákazníků a podíl na cílových trzích. Kritickými 

faktory pro udrţení, resp. ztrátu zákazníka jsou hybné síly klíčových výstupů 

zákaznických měřítek v konkrétním trţním segmentu. Zákazníci by mohli např. ocenit 

rychlé a včasné dodávky nebo stálý přísun zdokonalených výrobků a sluţeb. 

Zákaznická perspektiva umoţňuje manaţerům formulovat strategii orientovanou na 

zákazníka a trh, která zajistí vysokou budoucí finanční návratnost. 

Úkolem manaţerů je zjistit, co zákazníci v cílových segmentech oceňují a podle toho 

volit hodnotovou výhodu. Potom mohou vybrat ze tří skupin vlastností ty cíle a jejich 

měřítka, které v případě, ţe budou splněny, umoţní podniku, aby si zachoval daný 

objem obchodu s cílovými zákazníky, popř. ho ještě zvětšil. Dle mého názory, by mělo 

být prioritou kaţdého podniku udrţet si své stálé zákazníky a průběţně tento počet 

spokojených zákazníků navyšovat. Třemi skupinami vlastností jsou:  

• vlastnosti výrobku a sluţby: funkčnost, kvalita a cena, 

• vztahy se zákazníkem 

• image a pověst společnosti 
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Výběrem konkrétních cílů a měřítek napříč těmito třemi skupinami mohou manaţeři na-

směrovat své podniky, aby svým cílovým zákaznickým segmentům poskytovaly 

vynikající hodnotové výhody. (22) 

2.12.4 Perspektiva interních procesů 

Pro plnění poţadavků finanční a obchodní strategie je nezbytná perspektiva interních 

procesů. Tradiční měřící systémy se soustřeďují jen na sledování a zlepšování 

nákladovosti, jakosti a časově závislých měřítek daných podnikových procesů. Naproti 

tomu přístup BSC umoţňuje to, aby poţadavky na výkonnost interních procesů byly 

odvozeny z očekávání konkrétních vnějších subjektů. Obecně je v této perspektivě 

pouţíván tzv. Porterův hodnotový řetězec, který vede od zjištění spokojenosti zákazníka 

přes inovační proces, provozní proces a poprodejní servis k uspokojení potřeby 

zákazníka. V případě analyzovaného podniku tento hodnotový řetězec v celé své délce 

není vhodný, neboť se jedná o obchodní firmu. Tato práce bude zaměřena na zjištění 

názoru a potřeb zákazníka, budou hledány oblasti, kde je moţné lépe uspokojovat 

potřeby zákazníka. V zákaznické perspektivě se bude zjišťovat úroveň uspokojení 

zákazníka. Jako ukazatele interních procesů jsou v této práci zvoleny ukazatele 

postavené na zajištění činností, které odstraní nedostatky a důvody nespokojenosti 

zákazníků a dále na produktivitě práce. (22) 

2.12.5 Perspektiva učení se a růstu 

Čtvrtou perspektivou BSC je učení se a růst. Tato perspektiva se zabývá podnikovou 

infrastrukturou nutnou k vytvoření dlouhodobého růstu a zdokonalování. Učení se a růst 

vycházejí ze základních zdrojů: lidí, systémů a podnikových procedur. Perspektivy 

finanční, zákaznické i perspektiva interních procesů obvykle odhalí velké rozdíly mezi 

současnými schopnostmi lidí, systémů a procedur a tím, co je třeba vyţadovat, aby se 

výkonnost podniku zásadním způsobem zvýšila. Aby podnik tyto rozdíly odstranil, 

musí investovat do rekvalifikace zaměstnanců, zlepšovat informační technologie a 

systémy, zdokonalovat podnikové procedury a rutinní postupy. Tyto cíle jsou 

formulovány právě v perspektivě učení se a růstu. Zkušenosti předních světových 

podniků odhalily, ţe zvláště v dnešním rychle se měnícím prostředí jsou nápady a 

návrhy na zlepšení zaměstnanců pro konkurenceschopnost podniku velmi důleţité. 

Ovšem neméně důleţitými jsou i jejich znalosti, zkušenosti a know-how. Z tohoto 
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důvodu je častým cílem této perspektivy mít nejen kvalitní personál, ale především 

spokojený a loajální personál. Tento cíl je často měřen pomocí ukazatele spokojenosti 

zaměstnanců. (22) 

2.12.6 Tvorba a implementace BSC 

Při zavádění metody BSC je třeba respektovat fakt, ţe se jedná o nový manaţerský 

systém řízení a je nutné rozlišovat pojmy měřící systém a manaţerský měřící systém. 

Měřící systém je nástroj manaţerského systému řízení poskytující informace a zpětnou 

vazbu o zavedení strategického manaţerského systému. 

Tvorba se dělí na tři fáze: 

1. Plánování implementace BSC 

2. Implementace BSC 

3. Vyuţití základního BSC pro vytvoření strategického systému řízení 

1. Plánování a implementace BSC 

V této fázi dochází k vytvoření projektového týmu, proškolení celé organizace o metodě 

BSC a jejímu vyuţití. Zároveň se při této fázi posuzuje význam a efektivnost samotné 

implementace a vyuţití BSC v systému strategického řízení organizace. Podle paní 

Grasseové, pana Dubce a Řeháka je realizace rozdělena do pěti následujících kroků: 

1. Dosaţení shody o vyuţití metody BSC v organizaci 

2. Jmenování vedoucího implementačního týmu 

3. Jmenování implementačního týmu a jeho zaškolení 

4. Vyjasnění strategického zaměření 

5. Zpracování projektu zavedení BSC 

2. Implementace BSC 

Samotná implementace se skládá ze sedmi kroků: 

1. Rozhodnutí o perspektivách strategické mapy 

2. Konkretizace specifických cílů 

3. Sestavení strategické mapy 

4. Stanovení cílových hodnot ukazatelů a návrh souboru strategických operací 



47 

 

5. Projednání a schválení výsledků předchozích činností 

6. Určení strategických projektů 

7. Rozšíření implementace BSC na všechny organizační jednotky a stupně řízení 

3. Vyuţití základního BSC pro vytvoření strategického systému řízení 

Po ukončení implementace BSC je tato metoda vyuţívána jako nástroj strategického 

řízení. Na základě realizace určených opatření, akčních plánů a projektu pro dosaţení 

stanovených cílů se vyhodnocuje trend v dosahování plánovaných hodnot ukazatelů a 

provádí se případné opravy. Při vyuţití metody BSC se opakují následující činnosti: 

1. Realizace strategických akcí 

2. Monitorování a hodnocení dosahovaných výsledků 

3. Aktualizace specifických cílů, ukazatelů a cílových hodnot 

4. Určení strategických projektů (22) 

2.13 Klady a zápory metody BSC 

Metoda BSC je povaţována organizace za velmi přínosnou. Existují však i jistá 

omezení a bariéry, které mohou sníţit přínosy ze zavedení. Je tedy vhodné těmto 

omezením věnovat pozornost. Jsou jimi: 

 Nepropojení strategie s dílčími cíli 

 Chybějící podpora vrcholového managementu 

 Neporozumění a chybějící podpora od zaměstnanců niţších úrovní 

 Časová náročnost 

 Definování přesných měřítek výkonnosti 

 Vyváţenost měřítek 

Jako klady pak můţeme chápat: 

 Podporuje aktivní zapojení zaměstnanců 

 Vede podnik k zaměření se na klíčové ukazatele a cíle 

 Zaměření na firmu jako na celek a současně propojuje cíle jednotlivých 

provozoven s cílem celé organizace 

 Převádí cíle do reálných projektů 
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 Hodnocení dlouhodobé úspěšnosti organizace vycházející z plnění strategie a 

vize podniku (22) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V praktickém oddílu diplomové práce bude výše popsaná teoretická část vyuţita pro 

matematické výpočty finanční analýzy společnosti LENA – hračky, s.r.o. 

Podnik jsem si vybral, protoţe je jednou z největších firem, která se zabývá výrobou 

hraček a zároveň je jednou z posledních firem, které vyrábí v České republice. Většina 

značek přesunuly výrobu většinou do Číny. Podnik LENA-hračky, s.r.o. má podstatný 

podíl na českém trhu a lze říci, ţe sobě rovného přímo nemá. 

 

3.1 Základní údaje o společnosti 

V této části práce budou stručně popsány charakteristiky, údaje a historie hlavní 

analyzované firmy. 

Obchodní jméno:   LENA-hračky, s.r.o. 

Sídlo:     Dolní Benešov, Opavská 626, PSČ 747 22 

IČ:     25375687 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

 
Obrázek 4: Výrobní budova společnosti LENA-hračky, s.r.o. 

Zdroj: www.lena-hracky.cz 
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Obrázek 5: Autojeřáb a pískový set na vaření 

Zdroj: www.lena-hracky.cz 

 

 

 
Obrázek 6: Pletací sada a kuličková dráha včelka Mája 

Zdroj: www.lena-hracky.cz 

  

Předmět podnikání: 

 Výroba her a hraček 

 Koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 

Popis a historie společnosti: 

Firma vznikla v roce 1997. Od jejího vzniku prošla velkým vývojem od počtu 

zaměstnanců, velikosti výrobních prostorů aţ po inovaci montáţních zařízení. V roce 

2005 došlo k uzavření výrobního závodu v Německém městě Roth a k přestěhování 

kompletní výroby hraček do České republiky. Jelikoţ vybudované sklady a celkové 

http://www.lena-hracky.cz/
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prostory v areálu v Ludgeřovicích se staly postupem času nevyhovující pro firmu, 

začalo se v roce 2009 se stavbou nové budovy v Dolním Benešově, kde zahájila firma 

výrobu a expedici 11. 11. 2009. V roce 2017 firma oslavila 20 let svojí existence. 

3.1.1 Produkty a zákazníci 

Společnost vyrábí hry a hračky různého druhu a jejich distribuci na západních trzích 

zajišťuje mateřská firma Simm Marketing GmBH se sídlem v Roth – Eckersmuhlen. 

Distribuci na Slovensku zajišťuje firma Lena-Slovakia s.r.o. Většina výroby se realizuje 

pro zahraniční trh. Zákazníky firmy tvoří jak koncoví zákazníci, tak maloobchodní 

prodejci. 

3.2 Analýza stavových ukazatelů 

Nejdříve jsem začal s výpočtem horizontální a vertikální analýzy vybraných účetních 

poloţek pro získání informací o meziročních změnách jednotlivých sloţek aktiv, pasiv a 

výkazu zisku a ztrát. 

3.2.1 Horizontální analýza aktiv 

Vypracovaná horizontální analýza slouţí pro určení změny vybraných ukazatelů v čase. 

Analýza zachycuje jednotlivé poloţky majetku, kapitálu podniku a prezentuje jejich 

procentuální i absolutní změny. Horizontální analýza v absolutní změně je vypočítána 

v tabulce 3. 

Tabulka 3: Horizontální analýza v absolutní změně v tis. Kč 

Položky rozvahy 
Absolutní změna v Kč 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Aktiva celkem 10349 20839 41802 39857 

STÁLÁ AKTIVA 249 -9226 40634 -34195 

Dlouhodobý nehmotný majetek 871 -2447 -384 -5 

Software 2934 -2447 -384 -5 

Dlouhodobý hmotný majetek  -622 -6779 41018 -34190 

Pozemky 0 0 882 0 

Stavby -4341 -4186 24627 -28615 

Movité věci a soubory movitých věcí 4911 -2593 15492 -6111 

Nedokončený DHM -1192 0 17 536 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

OBĚŽNÁ AKTIVA 9822 30240 41119 -5674 

Zásoby -4937 8617 18271 -17807 

Materiál 1225 1898 5551 -3600 
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Nedokončená výroba a polotovary 620 1968 2268 -1950 

Výrobky -5420 3918 11166 -13269 

Zboží -1362 833 -714 1012 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 7929 293 23676 -16878 

Pohledávky z obchodních vztahů 6771 2764 22326 -14272 

Stát-daňové pohledávky 1163 -2593 1356 -2684 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 -1 172 88 

Jiné pohledávky -7 123 -178 0 

Krátkodobý finanční majetek  6831 21330 -829 29011 

Peníze  -5 0 69 92 

Účty v bankách 6835 21331 -898 28919 

Časové rozlišení 278 -433 164 12 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Horizontální analýza v relativní změně je vypočítána a prezentována za roky 2011 aţ 

2015 v tabulce číslo 4. 

Tabulka 4: Horizontální analýza v relativní změně v tis. Kč 

Položky rozvahy 
Relativní změna v % 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Aktiva celkem 6,19% 11,74% 21,07% 16,59% 

STÁLÁ AKTIVA 0,28% -10,34% 50,79% -28,34% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 37,64% -76,83% -52,03% -1,41% 

Software 1168,92% -76,83% -52,03% -1,41% 

DHM -0,72% -7,89% 51,84% -28,46% 

Pozemky 0,00% 0,00% 13,62% 0,00% 

Stavby -6,90% -7,14% 45,25% -36,20% 

Movité věci a soubory movitých věcí 30,88% -12,46% 85,01% -18,13% 

Nedokončený DHM -100,00% 0,00% 0,00% 3152,94% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 12,58% 34,40% 34,80% -3,56% 

Zásoby -13,59% 27,44% 45,65% -30,55% 

Materiál 18,63% 24,33% 57,23% -23,61% 

Nedokončená výroba a polotovary 11,47% 32,65% 28,37% -19,00% 

Výrobky -27,39% 27,27% 61,06% -45,05% 

Zboží -29,82% 25,98% -17,68% 30,44% 

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

Krátkodobé pohledávky 22,44% 0,68% 54,35% -25,10% 

Pohledávky z obchodních vztahů 20,71% 7,00% 52,86% -22,11% 

Stát-daňové pohledávky 45,29% -69,50% 119,16% -107,62% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00% -50,00% 0,00% 50,87% 

Jiné pohledávky -9,72% 189,23% -94,68% 0,00% 

Krátkodobý finanční majetek  106,53% 161,07% -2,40% 85,97% 

Peníze  -11,36% 0,00% 176,92% 85,19% 
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Účty v bankách 107,33% 161,56% -2,60% 85,98% 

Časové rozlišení 179,35% -100,00% 0,00% 7,32% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Ve sledovaném období je moţné pozorovat velký nárůst aktiv a to zejména v roce 2014, 

kdy nárůst celkových aktiv činil 21 %, a to především díky nárůstu souboru movitých 

věcí o 85 % a staveb o 45 %. Firma průběţně rozšiřovala zastavěnou plochu a v roce 

2015 dokončila dostavbu výrobní haly. Aktiva mají celkově rostoucí tendenci. V roce 

2012 se firma dočkala nárůstu celkových aktiv o 6% a velký podíl na tom nese 

zakoupený nový software, jehoţ nárůst činil 1167 %. V roce 2013 pokračovala v růstu 

aktiv, a to o téměř 12 %. Došlo k poklesu stálých aktiv o 10 %, ale oběţná aktiva nám 

stoupla o značných 35 %. Je to dané díky novému softwaru, zrychlení výroby a nárůstu 

zásob, který byl 28 %. V roce 2011 vzrostly pohledávky z obchodních vztahů o 54 %, 

coţ není pro firmu výhodné, protoţe uchovávání peněz v pohledávkách není 

povaţováno za efektivní a bezpečné. Finanční majetek roste sviţným tempem, a to 

zejména v roce 2012 o 106 %, v roce 2013 o 161 % a v roce 2015 o 86%. Jediný rok za 

sledované období, kdy nedošlo k nárůstu finančního majetku, byl rok 2014. V roce 2011 

byla hodnota celkových aktiv vyčíslena na 167 230 000 Kč. V roce 2015 dosahovaly jiţ 

280 077 000 Kč. K tomuto nárůstu došlo díky pohledávkám z obchodních vztahů, a to 

50 360 000 Kč a finančním prostředkům na bankovních účtech ve výši 62 555 000 Kč. 

Krátkodobý finanční majetek v roce 2013 dosahoval 34 534 000 Kč. V roce 2011 výše 

pohledávek z obchodních vztahů dosahovala 35 340 000 Kč a v roce 2015 to bylo jiţ 50 

360 000 Kč. Zásoby za sledované období vzrostly z 36 340 000 Kč v roce 2011 na 40 

484 000 Kč v roce 2015. Výrazný nárůst byl v roce 2014, kdy celková výše zásob 

dosahovala 58 291 000 Kč.  

Oběţná aktiva stoupla na 118 154 000 Kč v roce 2013 oproti roku 2012, kdy jejich 

hodnota byla 87 914 000 Kč. V roce 2014 a 2015 pak došlo k jejich velkému nárůstu a 

to především díky výše zmiňovaným krátkodobým pohledávkám a finančním 

prostředkům na bankovním účtě. V roce 2012 hodnota softwaru činila 3 185 000. 

K velkým změnám v podniku docházelo v průběhu celého sledovaného období. Byly 

zapříčiněny především dostavbou přilehlé budovy, inovací vybavení a následným 

zvýšením celkového výkonu podniku. Pro lepší přehlednost ve vývoji vybraných 

poloţek v jednotlivých letech, tj. od roku 2011 do roku 2015 je graficky vyobrazen stav 
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celkových aktiv, stav dlouhodobého majetku a stav oběţného majetku po celé sledované 

období v grafu číslo 1. 

 
Graf 1: Vývoj celkových aktiv a dlouhodobého majetku 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Přehled jednotlivých poloţek oběţných aktiv za celé sledované období, tj. za roky 2011 

aţ 2015 je zobrazen v grafu číslo 2. 

 
Graf 2: Vývoj oběţných aktiv 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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Z vypracovaného grafu lze vyčíst, ţe podstatnou část oběţných aktiv tvoří na prvním 

místě zásoby a hned za nimi krátkodobé pohledávky. Zásoby jsou nejméně likvidní 

poloţkou z oběţných aktiv a jsou tak důvodem špatné pohotové likvidity, která je 

vypočtena níţe. Firma má být schopna platit své dluhy včas a k tomu potřebuje, aby část 

jejího majetku byla vázaná ve formě, kterou lze platit. Z tohoto grafu lze usoudit, ţe 

rozloţení oběţných aktiv není úplně ideální. 

3.2.2 Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza pasiv v absolutní změně za celé období je vypočtena v tabulce 5. 

Tabulka 5: Horizontální analýza pasiv v absolutní změně 

Položka rozvahy 
Absolutní změna v tis. Kč 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Pasiva celkem 10349 20839 41802 39857 

Vlastní kapitál 9329 15165 25124 26593 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 

Rezervní,nedělitelný fond 0 0 0 0 

VH minulých let 14842 9329 15165 24774 

VH běžného účetního období -5514 5837 9959 1819 

Cízí zdroje 1020 5674 16678 13264 

Rezervy 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky -1074 7704 10431 1356 

Bankovní úvěry a výpomoci 2094 -2030 6247 11421 

Bankovní úvěry dlouhodobé 2094 -2030 6247 11421 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Horizontální analýza v relativní změně je vypočtena v tabulce číslo 6. 

Tabulka 6: Horizontální analýza pasiv v relativní změně v % 

Položka rozvahy 
Relativní změna v % 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Pasiva celkem 6,19% 11,74% 21,07% 16,59% 

Vlastní kapitál 9,48% 14,08% 20,45% 17,97% 

Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezervní,nedělitelný fond 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

VH minulých let 18,01% 9,59% 14,23% 20,35% 

VH běžného účetního období -37,15% 62,58% 65,67% 7,24% 

Cízí zdroje 1,48% 8,12% 22,07% 14,38% 
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Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky -4,44% 33,33% 33,84% 3,29% 

Bankovní úvěry a výpomoci 4,69% -4,34% 13,96% 22,40% 

Bankovní úvěry dlouhodobé 4,69% -4,34% 13,96% 22,40% 

Krátkodobé bankovní úvěry 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Za sledované období dochází k plynulému nárůstu pasiv. K většímu nárůstu výsledku 

hospodaření za účetní období došlo v roce 2013 a 2014, a to přibliţně o 64 %. Bankovní 

úvěry dlouhodobé narostly v roce 2014 o 6 247 000 Kč a v roce 2015 o 11 421 000 Kč. 

Souvisí to s dostavěním výrobní haly na přilehlé ploše. Celkově za sledované období 

došlo k nárůstu cizích zdrojů o 36 636 000 Kč. Je to nárust o víc jak 50 %. 

Pro přehlednost je vývoj jednotlivých sloţek pasiv a vývoj cizích zdrojů  za celé 

sledované období, tj. rok 2011 aţ 2015, znázorněn v grafu číslo 3. 

 
Graf 3: Vývoj celkových pasiv a cizích zdrojů 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Krátkodobé závazky mají podíl na celkových cizích zdrojích v roce 2013 a 2014 34 %. 

Jedná se o meziroční nárůst o 7 a 10 milionů Kč. Vlastní kapitál v průměru rostl o 15,5 

%. V roce 2015 pak jeho výše činila 174 575 Kč. 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2011 2012 2013 2014 2015

Ti
sí

ce
 K

č 

Horizontální analýza - vývoj pasiv podniku 
LENA-hračky 

Pasiva
celkem
Vlastní
kapitál
Závazky

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2011 2012 2013 2014 2015

Ti
sí

ce
 K

č 

Horizontální analýza - vývoj cizích zdrojů 
podniku LENA-hračky 

Cízí zdroje

Rezervy

Krátkodobé
závazky
Bankovní úvěry
a výpomoci



57 

 

3.2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V této kapitole je vypočtena a prezentována horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

v absolutním vyjádření za celé sledované období, tj. rok 2011 aţ 2015 v tabulce číslo 7. 

Tabulka 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát v absolutním vyjádření v tis. Kč 

Položka VZZ 
Absolutní změna v tis. Kč 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Tržby za prodej zboží -6481 1438 -2963 -281 

Výkony -35285 40637 28123 15427 

Tržby z prodeje vlastních výrobků 
a služeb 

-15093 30767 35363 583 

Výkonová spotřeba -23261 26113 11969 8104 

Přidaná hodnota -15740 15005 14692 7131 

Osobní náklady -4398 5491 4017 435 

Mzdové náklady -2488 3213 3026 528 

Odpisy a opravné položky k DNM 
a DHM 

-3457 593 395 5801 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

-32 -216 193 -302 

Ostatní provozní výnosy 361 762 -1148 896 

Ostatní provozní náklady 676 -384 1118 -767 

Provozní výsledek hospodaření -8977 8665 9464 2433 

VH z finanční činnosti 2193 -1521 2584 140 

VH účetní období -5516 5837 11778 -1819 

VH před zdaněním -6784 7144 14481 -2293 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty, tentokrát v relativním vyjádření za celé 

sledované období, tedy za roky 2011 aţ 2015 je vypočtena a prezentována v tabulce 

číslo 8. 

Tabulka 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát v relativním vyjádření v % 

Položka VZZ 
Relativní změna v % 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Tržby za prodej zboží -42,70% 16,53% -29,23% -3,92% 

Výkony -20,06% 28,90% 15,51% 7,37% 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 
-9,45% 21,26% 20,15% 0,28% 

Výkonová spotřeba -20,08% 28,21% 10,08% 6,20% 

Přidaná hodnota -23,59% 29,43% 22,27% 8,84% 

Osobní náklady -13,43% 19,36% 11,87% 1,15% 

Mzdové náklady -10,04% 14,42% 11,87% 1,85% 
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Odpisy a opravné položky k DNM a DHM 
-27,14% 6,39% 4,00% 56,48% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

-3,78% -26,54% 32,27% -38,18% 

Ostatní provozní výnosy 1164,52% 194,39% -99,48% 14933% 

Ostatní provozní náklady 549,59% -48,06% 269,40% -50,03% 

Provozní výsledek hospodaření -41,07% 67,26% 43,92% 7,85% 

VH z finanční činnosti -60,48% 106,14% -87,47% -37,84% 

VH účetní období -37,16% 62,58% 77,67% -6,75% 

VH před zdaněním -37,21% 62,39% 77,88% -6,93% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Z výše uvedených tabulek 7 a 8 je moţné vidět v roce 2013 a 2014 dost značný nárůst 

trţeb z prodeje vlastních výrobků a sluţeb, a to o 21 a 20 %, tj. 175 470 000 Kč a 210 

833 000 Kč. V roce 2012 výkony poklesly o 20 %, a to na 140 631 000 Kč. Trţby 

poklesly o 10 % a zároveň s nimi i výkonová spotřeba o 20 %, tj. 23 261 000 Kč. 

Z tabulky je znatelný obecný nárůst jednotlivých poloţek výkazu v roce 2013 a 2014. 

Provozní výsledek hospodaření je rok od roku vyšší. Jak je vidno, roky 2013, 2014 byly 

pro firmu úspěšné. 

Pro lepší orientaci je vytvořeno grafické znázornění, které je prezentováno grafem číslo 

4, ve kterém je moţno vidět vývoj poloţek výkazu zisku a ztráty. 

Graf 4: Vývoj jednotlivých poloţek výkazu zisku a ztráty 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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3.2.4 Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv v relativním vyjádření za celé sledované období, tedy za roky 

2011 aţ 2015, je vypočtena a prezentována v tabulce číslo 9. 

Tabulka 9: Vertikální analýza aktiv v relativním vyjádření v % 

Položka rozvahy 

Podíl jednotlivých účetních položek k celkovým 
aktivům v % 

2011 2012 2013 2014 2015 

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

STÁLÁ AKTIVA 53,21% 50,25% 40,32% 50,22% 30,86% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1,38% 1,79% 0,37% 0,15% 0,12% 

Software 0,15% 1,79% 0,37% 0,15% 0,12% 

Dlouhodobý hmotný majetek  51,74% 48,37% 39,88% 50,01% 30,69% 

Pozemky 3,87% 3,65% 3,26% 3,06% 2,63% 

Stavby 37,64% 33,00% 27,43% 32,91% 18,01% 

Movité věci a soubory movitých věcí 9,51% 11,72% 9,18% 14,04% 9,86% 

Nedokončený DHM 0,71% 0,00% 0,00% 0,01% 0,20% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,09% 0,08% 0,07% 0,06% 0,05% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 46,70% 49,51% 59,55% 66,30% 54,84% 

Zásoby 21,73% 17,68% 20,17% 24,27% 14,45% 

Materiál 3,93% 4,39% 4,89% 6,35% 4,16% 

Nedokončená výroba a polotovary 3,23% 3,39% 4,03% 4,27% 2,97% 

Výrobky 11,83% 8,09% 9,22% 12,26% 5,78% 

Zboží 2,73% 1,81% 2,04% 1,38% 1,55% 

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

Krátkodobé pohledávky 21,13% 24,37% 21,95% 27,99% 17,98% 

Pohledávky z obchodních vztahů 19,55% 22,23% 21,29% 26,88% 17,96% 

Stát-daňové pohledávky 1,54% 2,10% 0,57% 1,04% -0,07% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,09% 

Jiné pohledávky 0,04% 0,04% 0,09% 0,00% 0,00% 

Krátkodobý finanční majetek  3,83% 7,46% 17,42% 14,05% 22,41% 

Peníze  0,03% 0,02% 0,02% 0,04% 0,07% 

Účty v bankách 3,81% 7,44% 17,40% 14,00% 22,33% 

Časové rozlišení 0,09% 0,24% 0,00% 0,07% 0,06% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Z vypočtených hodnot můţeme vidět, ţe společnost kromě roku 2011 a 2012 měla více 

stálých aktiv neţ těch oběţných. Největší podíl na stálých aktivech měl v roce 2011 

poloţka stavby a to 53 %. Naopak na konci sledovaného období to bylo pouze 18 %. Je 

to díky vysoké hodnotě nově dostavených prostor společnosti. Největší podíl zásob na 



60 

 

oběţných aktivech je pak v roce 2014. V tom stejném roce je rovněţ největší podíl 

pohledávek z obchodních vztahů. 

3.2.5 Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv v relativním vyjádření za celé sledované období, tj. 2011 aţ 

2015 je vypočtena a prezentována v tabulce číslo 10. 

Tabulka 10: Vertikální analýza pasiv v % 

Položka rozvahy 
Podíl jednotlivých účetních položek k celkovým pasivům v % 

2011 2012 2013 2014 2015 

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

Vlastní kapitál 58,82% 60,65% 61,92% 61,60% 62,33% 

Základní kapitál 0,60% 0,56% 0,50% 0,42% 0,36% 

Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezervní,nedělitelný fond 0,06% 0,06% 0,05% 0,04% 0,04% 

VH minulých let 49,29% 54,77% 53,72% 50,69% 52,32% 

VH běžného účetního období 8,88% 5,25% 7,64% 10,46% 9,62% 

Cízí zdroje 41,18% 39,35% 38,08% 38,40% 37,67% 

Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 14,47% 13,02% 15,53% 17,17% 15,21% 

Bankovní úvěry a výpomoci 26,71% 26,34% 22,55% 21,22% 22,28% 

Bankovní úvěry dlouhodobé 26,71% 26,34% 22,55% 21,22% 22,28% 

Krátkodobé bankovní úvěry 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Za celé sledované období převaţuje vlastní financování nad cizím. Toto je pro podnik 

pozitivní a především pro zeinteresované osoby. V letech 2013, 2014, 2015 vlastní 

financování dosahuje 62 %. To je pozitivní především pro věřitele. Ve sledovaném 

období se míra zadluţenosti pohybuje v přijatelné normě. Za celé sledované období má 

největší podíl na vlastním kapitálu hospodářský výsledek minulých let. V roce 2012 

hospodářský výsledek dosahoval necelých 55 %. Z poměru vlastního kapitálu a cizích 

zdrojů lze usoudit, ţe firma nedodrţuje zlaté pravidlo 50/50, kdy firma je financována 

z 50 % vlastním majetkem a z 50 % cizími zdroji. Dlouhodobé bankovní úvěry se 

pohybuji okolo 22 % z celkových pasiv aţ na rok první dva roky sledovaného období, 

kdy jejich výše byla 26 %. 

Pro lepší orientaci je zde uveden graf číslo 5, na kterém je vidět procentuální rozloţení a 

vývoj jak vlastního kapitálu, tak cizích zdrojů po celé sledované období. 
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Graf 5: Procentuální rozloţení jednotlivých sloţek vlastního a cizího kapitálu 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Na grafu číslo 6 můţeme vidět rozloţení pasiv za celé sledované období. V grafu jsou 

tři nejpodstatnější sloţky, které tvoří podíly v celkových pasivech. Těmito sloţkami 

jsou cizí zdroje, vlastní kapitál a časové rozlišení. 

 
Graf 6: Procentuální rozloţení hlavních sloţek celkových pasiv 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

3.2.6 Vertikální analýza nákladů výkazu zisku a ztráty 

V této části je vertikální analýza nákladů výkazu zisku a ztráty v relativním vyjádření za 

celé sledované období, tj. 2011 aţ 2015 vypočtena a prezentována v tabulce číslo 11. 
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Tabulka 11: Vertikální analýza nákladů výkazu zisku a ztrát v % 

Položka výkazu Z/Z 
Podíl jednotlivých položek k celkovým nákladům v % 

2011 2012 2013 2014 2015 

Celkové náklady 100% 100% 100% 100% 100% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 4,76% 4,01% 3,73% 2,74% 2,50% 

Výkonová spotřeba 64,63% 64,27% 65,74% 68,46% 67,50% 

Osobní náklady 18,28% 19,69% 18,75% 19,84% 18,63% 

Daně a poplatky 0,07% 0,09% 0,07% 0,10% 0,07% 

Odpisy dlouhodobého majetku 7,11% 6,45% 5,47% 5,38% 7,82% 

Zůstatková cena prodaného majetku a 
materiálu 

0,00% 0,51% 0,31% 0,39% 0,23% 

Změna rezerv a opravných položek 0,00% 0,00% 0,75% -0,08% 0,00% 

Ostatní provozní náklady 0,07% 0,55% 0,23% 0,80% 0,37% 

Nákladové úroky 2,19% 1,68% 1,34% 1,23% 1,09% 

Ostatní finanční náklady 2,90% 2,75% 3,62% 1,12% 1,79% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Z tabulky 11 je moţno vyčíst, ţe největší podíl na celkových nákladech má výkonová 

spotřeba, a to mezi 64 % aţ 69 % za sledované období a nejvyšší hodnotu dosahuje 

v roce 2013. Druhý největší podíl činí osobní náklady, a to v rozmezí 18 % aţ 20 %. 

Poslední poloţkou, která má nemalý vliv na celkové náklady jsou odpisy dlouhodobého 

majetku, a to od 5 % aţ po 8 %, kdy nejvyšší hodnota byla v roce 2015 za sledované 

období. Pro lepší orientaci zde uvádím graf číslo 7, na kterém je moţno vidět podíl 

jednotlivých poloţek na celkových nákladech. 

 
Graf 7: Rozloţení jednotlivých nákladů na celkových nákladech 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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3.2.7 Vertikální analýza výnosů výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza výnosů výkazu zisku a ztráty je vypočtena a prezentována v tabulce 

číslo 12 v relativním vyjádření za celé sledované období, tj. 2011 aţ 2015. 

Tabulka 12: Vertikální analýza výnosů výkazu zisku a ztrát v % 

Položka výkazu Z/Z 
Procentní vyjádření výnosů v % 

2011 2012 2013 2014 2015 

Celkové výnosy 100% 100% 100% 100% 100% 

Tržby za prodej zboží 4,25% 2,90% 2,71% 1,66% 1,53% 

Výkony 49,24% 46,85% 48,39% 48,42% 49,95% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 44,73% 48,21% 46,84% 48,75% 46,97% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

0,24% 0,27% 0,16% 0,18% 0,11% 

Ostatní provozní výnosy 0,01% 0,13% 0,31% 0,00% 0,20% 

Výnosové úroky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní finanční výnosy 1,54% 1,65% 1,60% 0,98% 1,23% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Z této tabulky vyplývá, ţe největší procentuální podíl na celkových výnosech mají 

výkony, které nabývají hodnot od 46 % do 50 %, v průměru je to 48,5 %, a trţby za 

prodej vlastních výrobků a sluţeb, které nabývají hodnot od 44 % do 48 %, v průměru 

47,1 %. Třetí sloţkou, která má menší podíl na celkových výnosech jsou trţby za prodej 

zboţí a to v průměru 2,6 %. Procentní rozloţení výnosů je zobrazeno v grafu 8. 

 
Graf 8: Rozloţení jednotlivých výnosů na celkových výnosech 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

V této kapitole se budu věnovat analýze rozdílových ukazatelů firmy LENA-hračky za 

celé sledované období, tj. 2011 aţ 2015,  viz. tabulka číslo 13. 

Tabulka 13: Analýza rozdílových ukazatelů v tis. Kč 

Rozdílové ukazatele LENA-hračky 2011 2012 2013 2014 2015 

Čístý pracovní kapitál 54056 65230 87591 112347 110991 

Čistý peněžní majetek 17561 33394 47313 59730 70507 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

3.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Výše čistého pracovního kapitálu nám ukazuje platební schopnost podniku. V tabulce č. 

13 vidíme, ţe ČPK stabilně roste aţ na poslední rok, kdy došlo k zanedbatelnému 

poklesu. Celkově je tento ukazatel pozitivní. 

3.3.2 Čisté pohotové prostředky 

Rozdíl mezi pohotovými peněţními prostředky a okamţitě splatnými závazky nám 

ukazuje tento ukazatel. Pod pohotovými peněţními prostředky je moţné si představit 

peníze v hotovosti či na běţných účtech, které někdy zahrnují i jejich ekvivalenty jako 

směnky, šeky, krátkodobé termínované vklady, krátkodobé cenné papíry, neboť na 

kapitálovém trhu jsou rychle proměnitelné za peníze. Protoţe hodnotu okamţitě 

splatných závazků nenalezneme v rozvaze ani ve výkazu zisku a ztráty, a jelikoţ jsem 

k těmto informacím neměl přístup, není moţno hodnotu tohoto ukazatele vypočítat a 

porovnat s konkurentem. Kdybychom měli zaměnit okamţitě splatné závazky za 

krátkodobé závazky, mohlo by dojít ke zkreslení tohoto ukazatele a vypočítaná hodnota 

by se nedala jednoznačně interpretovat. 

3.3.3 Čistý peněžní majetek 

Tento ukazatel nám říká, do jaké míry je finanční majetek s likvidními pohledávkami 

kryt dlouhodobými zdroji. Stejně jako u ČPK je u ČPM plynulý růst za sledované 

období v kladných číslech. Podniku LENA-hračky se daří udrţet rovnoměrný nárůst 

čistého peněţního majetku. 

Vývoj čistého pracovního kapitálu a čistého peněţního majetku za sledované období je 

graficky znázorněn v grafu 9. 
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Graf 9: Vývoj rozdílových ukazatelů 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je jedním z nejvyuţívanějších nástrojů pro vytváření 

finančních analýz podniků. Podstatou výpočtu poměrových ukazatelů je zjištění poměru 

jedné poloţky či skupiny poţadovaných poloţek účetních výkazů k jiné poloţce či 

skupině poloţek. 

3.4.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vztahující se k zisku podniku jsou uvedeny v tabulce 14. 

Tabulka 14: Analýza ukazatelů rentability v % 

Ukazatele Rentability LENA-hračky Značka 2011 2012 2013 2014 2015 

Rentabilita vloženého kapitálu ROI 13,10% 7,30% 10,90% 16,62% 12,96% 

Rentabilita celkového kapitálu ROA 8,90% 5,30% 7,60% 13,76% 10,99% 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 15,10% 8,70% 12,30% 18,21% 14,39% 

Rentabilita tržeb ROS 8,40% 6,00% 8,10% 15,17% 14,10% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Ukazatel ROI nás informuje, kolik % provozního zisku podnik dosáhl z jedné 

investované koruny. Všeobecně platí, ţe hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší neţ 

12 %. Jak můţeme vidět ve vypočtené tabulce číslo 14, podnik LENA-hračky tuto 
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hodnotu překročil v roce 2011, 2014 a 2015. V roce 2012 dosáhl hodnoty 7,3 %, coţ 

není pozitivní pro investory. Rok 2012 a 2013 lze povaţovat za slabší. Konec 

sledovaného období je ovšem pozitivní. 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Ukazatel ROA měří výdělečnou schopnost podniku. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele by měla být vyšší neţ 10 %. Ze začátku společnost LENA-hračky tuto 

hodnotu nesplňovala. Poslední dva roky však hodnota tohoto ukazatele přesáhla oněch 

10 %. Hodnotíme tedy tento ukazatel pozitivně. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tento ukazatel hodnotí výnosnost kapitálu, který do něj vloţili vlastníci. Tento ukazatel 

je klíčový především pro společníky a budoucí investory. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele je 15 %. Zároveň by však mělo platit pravidlo, ţe ROE > ROA, coţ vyjadřuje 

kladné působení finanční páky. Druhou podmínku podnik splňuje za celé sledované 

období. První podmínku aţ na slabší rok 2012 a 2013 splnilo také. Na konci 

sledovaného období pak akorát došlo k menšímu poklesu pod onu hranicí 15 %. 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Posledním ukazatelem této části je ukazatel rentability trţeb, který nám udává, jak velký 

zisk připadne na 1 korunu obratu. Optimální hodnota ROS je vyšší neţ 6 %. Podnik 

LENA-hračky je za celé sledované období nad touto hranicí. V letech 2014 a 2015 pak 

tuto hranici přesáhl dvojnásobně. Pro lepší orientaci v ukazatelích zde uvádím graf číslo 

10. 
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Graf 10: Vývoj ukazatelů analyzovaného podniku 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

3.4.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyhodnocují schopnost podniku hradit své závazky. Obecně 

ukazatele likvidity porovnávají to, čím je moţno platit s tím, co je nutné zaplatit. Podnik 

je tedy likvidní, kdyţ má dostatečnou výši peněţních prostředků. Nejvíce likvidní jsou 

peníze v hotovosti a naopak nejméně likvidní jsou stálá aktiva. Veškeré ukazatele 

likvidity jsou uvedeny v tabulce číslo 15. 

 

 

Tabulka 15: Analýza ukazatelů likvidity  

Ukazatele likvidity podniku LENA-hračky 2011 2012 2013 2014 2015 

Běžná likvidita 1,46 1,87 1,41 3,86 3,6 

Pohotová likvidita 1,73 2,44 2,54 2,44 2,65 

Okamžitá likvidita 0,27 0,57 1,17 0,81 1,47 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Běžná likvidita 

Udává, kolikrát by byla firma schopna uspokojit své věřitele, kdyby v daném okamţiku 

přeměnila svá oběţná aktiva v hotovost. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou od 

1,5 do 2,5. Firma LENA tyto hodnoty splňuje za celé sledované období. Poslední dva 
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roky pak její hodnoty přesahuji hranici 2,5. Je to dáno vysokým podílem finančních 

prostředků na bankovním účtě. 

Pohotová likvidita 

Rozdíl mezi běţnou a pohotovou likviditou je v tom, ţe pohotová likvidita vylučuje 

z oběţných aktiv zásoby. Podle doporučených hodnot by tento ukazatel neměl být niţší 

neţ 1. Podnik LENA tuto podmínku splňuje ve všech sledovaných letech, a to s velkou 

rezervou. Nejsilnější je rok 2015. 

Okamžitá likvidita 

Měří schopnost podniku hradit právě splatné závazky. Doporučená hodnota ukazatele se 

pohybuje v intervalu 0,2 – 0,5. Firma LENA je za celé sledované období schopna hradit 

okamţitě splatné závazky. Hodnota okamţité likvidity byla na konci sledovaného 

období 1,47, coţ je velmi pozitivní. Pro přehlednost přidávám graf číslo 11, na kterém 

jsou znázorněny hodnoty tří ukazatelů likvidity.  

 
Graf 11: Vývoj ukazatelů likvidity 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

3.4.3 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele pouţíváme k měření efektivnosti hospodaření podniku se svými aktivy. 

Ukazatele aktivity jsou vypočteny pro roky 2011 aţ 2015 a jsou uvedené v tabulce číslo 

16. 
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Tabulka 16: Analýza ukazatelů aktivity 

Ukazatele aktivity firmy LENA-hračky 2011 2012 2013 2014 2015 

Obrat celkových aktiv (krát) 1,05 0,87 0,94 0,91 0,78 

Obrat stálých aktiv (krát) 1,98 1,73 2,33 1,81 2,53 

Obrat zásob (krát) 4,8 4,9 4,7 3,75 5,4 

Doba obratu zásob (počet dní) 75,4 74,4 78,5 95,9 66,6 

Doba obratu krátkod. pohled. z obchod. vztahů (počet dní) 73,3 102,4 85,4 110,6 82,8 

Doba obratu krátkod. závazků z obchod. vztahů (počet dní) 50,2 54,7 60,4 67,8 70,1 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Obrat celkových aktiv 

Vyjadřuje počet obrátek celkových aktiv za daný časový interval. Doporučená hodnota 

tohoto ukazatele se pohybuje v intervalu 1,6 – 3. Podnik LENA-hračky se v tomto 

intervalu nedostal ani v jednom roce za sledované období, je tedy na místě zváţit 

moţnost sníţení celkových aktiv na efektivní úroveň. 

Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv měří vyuţití budov, strojů a jiných dlouhodobých majetkových částí. 

Výsledek je vhodný zejména pro rozhodování se o nových investicích společnosti. Je-li 

hodnota pod oborovým průměrem, je vhodné zvýšit trţby nebo omezit investice 

podniku. Doporučené hodnoty by měly být vyšší neţ u ukazatele obratu celkových 

aktiv. Tuto podmínku společnost LENA splňuje. 

Obrat zásob 

Pomocí tohoto ukazatele zjišťujeme, kolikrát je kaţdá poloţka zásob v průběhu roku 

prodána a znovu uskladněna. Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla 

pohybovat okolo 9. Této hodnoty nedosahuje společnost LENA-hračky ani jednou za 

sledované období. V průměru se pohybuje okolo 4,6. U obratu zásob platí, ţe čím je 

vypočítaná hodnota niţší, tím více společnost vlastní nadbytečné a nevyuţité zásoby, 

které mají nízkou či ţádnou výnosnost. Obrat celkových aktiv, obrat stálých aktiv a 

obrat zásob je graficky znázorněn v grafu číslo 12. Tyto hodnoty jsou spočítány po celé 

analyzované období. 
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Graf 12: Vývoj obratů analyzované firmy 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Doba obratu zásob 

Vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku aţ do doby 

jejich spotřeby. U tohoto ukazatele je důleţitý klesající trend. Společnost LENA za 

většinu období má spíše klesající tendenci, coţ se změní aţ v posledním roce. Je tedy 

nejisté, jaký bude vývoj do budoucna. V případě, ţe se ji podaří zachovat si dobu obratu 

zásob aspoň na současné hodnotě, a to 67 dní, bude to úspěch s ohledem na předchozí 

roky.  

Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Vyjadřuje dobu, která uplyne ode dne vystavení faktury odběratelům aţ po přijetí 

peněţních prostředků. Doba obratu krátkodobých pohledávek by měla být co nejkratší. 

Ideální doba je pod 36 dní. Firma LENA-hračky je silně nad touto hranicí a to první rok 

74 dní. V roce 2014 je to dokonce 111 dní. 

Doba obratu krátkodobých závazků 

Tento ukazatel nám ukazuje dobu, která uplyne mezi nákupem aktiv a platbou za tento 

nákup. Platí pravidlo, ţe doba obratu krátkodobých závazků by měla být delší, neţ doba 

obratu pohledávek. Toto pravidlo společnost nedodrţuje. Je tam sice vidět nárůst obratu 

závazků, to ovšem není ţádoucí. Podnik by měl vyvíjet aktivity, aby své závazky hradil 

včas a stejně tak dohlíţel na včasné uhrazení svých pohledávek, jinak podniku hrozí 
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druhotná platební neschopnost. Pro lepší orientaci výše uvedených trendů dob obratů 

jsou graficky znázorněny v grafu číslo 13 hodnoty za celé sledované období. 

 
Graf 13: Vývoj dob obratů podniku 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Ukazatele zadluženosti 

Vypovídají o tom, kolik majetku podniku je financováno cizími zdroji, respektive 

dluhy. Tyto ukazatele zajímají potenciální investory a zejména banky při poskytování 

úvěrů. Veškeré ukazatele zadluţenosti pro roky 201 aţ 2015 pro oba podniky jsou 

vypočteny v tabulce číslo 17. 

Tabulka 17: Analýza ukazatelů zadluţenosti v % 

Ukazatele zadluženosti firmy LENA-hračky 2011 2012 2013 2014 2015 

Celková zadluženost 41,20% 39,40% 38,10% 38,40% 37,67% 

Koeficient samofinancování 58,80% 60,60% 61,90% 61,60% 62,33% 

Úrokové krytí 5,57 5,31 8,92 12,46 12,17 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních ukazatelů 

 

Celková zadluženost 

Tento ukazatel se vypočte jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Označuje se 

také jako ukazatel věřitelského rizika, protoţe v případě likvidace podniku roste riziko 

věřitelů přímo úměrně růstu jeho zadluţení. Doporučené hodnoty jsou 40 % aţ 60 %. 

Firma LENA-hračky toto rozmezí dodrţuje. Její hodnoty jsou od roku 2012 dokonce 

pod touto hranicí. 
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Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel je doplněk k ukazateli celkové zadluţenosti. Hodnota součtu obou 

ukazatelů je rovna 1.   

Doba splácení dluhu 

Tento ukazatel vyjadřuje, po kolika letech je podnik schopen splatit své závazky. 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele činí u finančně zdravých podniků 3 roky, u 

průmyslové výroby 4 roky, u řemeslné ţivnosti 5 let. S ohledem na to, ţe k výpočtu je 

potřebné znát hodnotu cash-flow a společnost LENA-hračky výkaz cash-flow ve 

sledovaných letech nevedla, nebylo moţné tento ukazatel vypočítat. 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel vyjadřuje, do jaké míry jsou úroky kryty ziskem. Bankovní standarty 

doporučují hodnotu tohoto ukazatele 3, hodnota v rozmezí 6-8 je ale také dostačující a 

vyjadřuje finančně zdravý podnik. Společnost LENA dosahuje v roce 2014 a 2015 aţ 

hodnoty 12, coţ je velmi pozitivní. 

Celková zadluţenost a koeficient samofinancování za roky 2011 aţ 2015 jsou graficky 

znázorněny v grafu číslo 14. 

 
Graf 14: Vývoj zadluţenosti analyzovaného podniku 

Zdroj: Vlastní zpracování na základně účetních výkazů 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

P
ro

ce
n

ta
 

Roky 

Graf zadluženosti 

Koeficient
samofinanc
ování

Celková
zadluženost



73 

 

3.5 Analýza soustav ukazatelů 

K hodnocení celkově finanční situace podniku zde uvádím vybrané soustavy ukazatelů.  

3.5.1 Index IN05 

Index IN05 je vypočítán v tabulce číslo 18. Index IN05 obsahuje dílčí ukazatele, které 

jsou označeny X1 a X5, dále jsou uvedeny v tabulce jejich součtové hodnoty. Hodnoty 

jsou zase všechny vypočítány pro oba podniky a slouţí k porovnání pomocí jedné 

číselné hodnoty. 

Tabulka 18: Index IN05 

Index IN05           

Ukazatelé 2011 2012 2013 2014 2015 

x1: (A/Cizí zdroje) 0,316 0,33 0,341 0,338 0,345 

x2: (EBIT/Nákl. Úroky) 0,223 0,2124 0,357 0,527 0,594 

x3: (EBIT/A) 0,519 0,288 0,431 0,512 0,474 

x4: (Výnosy(Tržby)/CA) 0,221 0,182 0,197 0,191 0,164 

x5: (OA/(KZ+KBÚ)) 0,29 0,342 0,345 0,347 0,324 

IN05 1,569 1,3544 1,671 1,915 1,901 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Index IN05 je souhrnný index pro hodnocení finančního zdraví společnosti 

prostřednictvím jediného čísla. Index se také zabývá tím, jestli vytváří pro své vlastníky 

nějakou hodnotu. 

Kriteriální hodnoty: 

 IN05 < 0.90 podnik spěje k bankrotu           =  pravděpodobnost 97 % 

podnik nebude tvořit hodnotu  =  pravděpodobnost 76 % 

 0,90 < IN05 < 1,60                                         = šedá zóna 

podnik spěje k bankrotu   = pravděpodobnost 50 % 

podnik bude tvořit hodnotu   = pravděpodobnost 70 % 

  IN05 > 1,60 podnik nezbankrotuje    = pravděpodobnost 92 % 

podnik bude tvořit hodnotu   = pravděpodobnost 95 % 

 

Na začátku sledovaného období se podnik nacházel v šedé zóně, ale v roce 2013 se toto 

změnilo a tudíţ je velmi pravděpodobné, ţe podnik bude prosperovat nadále. 
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Index IN05 je znázorněn v grafu číslo 15 za celé sledované období, tj. od roku 2011 aţ 

po 2015. 

 
Graf 15: Index IN05 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

3.5.2 Altmanův index bankrotu 

Tento model má pět poměrových ukazatelů. Kaţdému z nich je přidělen koeficient 

s určitou váhou. Největší váhu má ukazatel rentability celkového kapitálu. Tento model 

má vysokou spolehlivost při odhadování blíţícího se bankrotu dva roky dopředu.  

V tabulce číslo 19 jsou uvedeny všechny hodnoty Altmanova za celé sledované období, 

tj. 2011 aţ 2015. 

Tabulka 19: Altmanův index 

Altmanův index finančního zdraví 

 Ukazatelé 2011 2012 2013 2014 2015 

x1 0,232 0,263 0,317 0,335 0,284 

x2 0,418 0,464 0,455 0,429 0,443 

x3 0,403 0,225 0,337 0,401 0,371 

x4 0,6 0,647 0,683 0,673 0,698 

x5 1,049 0,87 0,9366 0,914 0,782 

Z-score 2,702 2,469 2,7286 2,752 2,578 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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Podle Altmanovy analýzy se podnik, který má Z-skóre mezi 1,23 a 2,9, nachází v šedé 

zóně a nelze bezpečně říci, zda zbankrotuje či ne. Nad hranici 2,9 je podnik zdravý. 

Podnik LENA-hračky se pohybuje po celé sledované období v šedé zóně. Ovšem jeho 

hodnoty se blíţí k horní hranici této zóny a je tedy pravděpodobné, ţe podnik bude 

nadále tvořit hodnotu. 

Altmanův index a všechny výsledné hodnoty Z-skóre jsou znázorněny v grafu číslo 16 

za celé sledované období, tj. od roku 2011 aţ po 2015. 

 
Graf 16: Vývoj indexu Z-skóre 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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R2 0,147 0,163 0,203 0,224 0,189 

R3 0,026 0,023 0,028 0,031 0,027 

R4 0,119 0,079 0,066 0,146 0,124 

TZ 0,691 0,527 0,617 0,825 0,722 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Z tabulky lze říci, ţe sledovaný podnik nejeví známky bankrotu. Za celé období se 

nachází výrazně nad hranicí 0,3. 

Níţe přikládám graf číslo 16, na kterém jsou zobrazeny jednotlivé výsledky a celkové 

součty pro lepší orientaci za roky 2011 aţ 2015. 

 
Graf 16: Vývoj TZ-skóre 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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IN99 1,105 0,762 0,959 1,567 0,928 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Podle tohoto bonitního modelu se podnik nachází v šedé zóně za celé sledované období 

a na jeho konci je dokonce mírně nad hranicí šedé zóny a bankrotem.  

Níţe přikládám graf číslo 17, na kterém jsou zobrazeny jednotlivé výsledky a celkové 

součty za roky 2011 aţ 2015. 

 
Graf 17: Index IN99 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

3.6 Zhodnocení finanční situace společnosti 
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2012 o 106 %, tj. 6 831 000 Kč. V roce 2013 dokonce o 161 %, tj. 21 330 000 Kč. A 

konečně v roce 2015 o 85 %, tj. 29 011 000 Kč. Zásob se podnik na konci sledovaného 

období zbavil v poměrně velké míře, a to o 30 %. Oproti předešlému roku, kdy došlo 

k jejich nárůstu o 46%, tj. 18 271 000 Kč. Za poklesem zásob na konci sledovaného 

období stála především poloţka výrobky. Jejich pokles byl 45 %, tj. 13 269 000 Kč. 

V roce 2014 došlo k výraznému nárůstu dlouhodobého majetku hmotného o 52 %, tj. 

41 018 000 Kč. U vlastního kapitálu docházelo v průběhu sledovaného období 

k stabilnímu růstu a to v řádu desítek procent. Významnou poloţkou pak je výsledek 

hospodaření běţného účetního období. U cizích zdrojů došlo k navýšení k zejména jiţ 

zmíněným krátkodobým závazkům. V roce 2013 o 33 % a v roce 2014 o 34 %. Jejich 

výše na konci sledovaného období činila 42 608 000 Kč. Druhou podstatnou, částku u 

níţ došlo k nárůstu, byly bankovní úvěry a výpomoci. Je to dané vyššími výdaji 

spojenými s výstavbou vedlejší budovy. Jejich výše byla na konci sledovaného období 

62 407 000 Kč. Celkově je to 17 732 000 Kč více neţ na začátku sledovaného období, 

tj. nárůst o 40 %. 

Rozdílové ukazatele 

Za sledované období má čistý peněžní kapitál analyzovaného podniku stoupající trend, 

z toho můţeme soudit, ţe podnik je schopen hradit své závazky včas. Dané hodnoty 

jsou pozitivní, jelikoţ s rostoucími aktivy roste i ukazatel čistého pracovního kapitálu. 

Za celé sledované období vzrostl ČPK na více jak dvojnásobek, tedy z 54 056 000 Kč 

na 110 991 000 Kč. Čistý peněžní majetek stejně jako ČPK má stoupající. Celková 

hodnota stoupla z 17 561 000 Kč na 70 507 000 Kč. 

Poměrové ukazatele 

Rentability podniku mají za celé sledované období kolísající vývoj. Rentabilita 

vloţeného kapitálu druhý rok klesla o téměř 50 % oproti prvnímu roku. V roce 2014 

pak dosahuje hodnoty dokonce 17 %. Poslední rok hodnota klesla o 4 %. Všechny 

ukazatele vykazují v roce 2012 významný pokles. Tento rok je nejslabší. Naopak velmi 

dobrých hodnot podnik dosahoval v roce 2014 s tím, ţe v roce 2015 došlo k mírnému 

poklesu. Hodnoty ovšem ani v jednom případě neklesly pod doporučenou hranici.  
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Hodnota běžné likvidity by se měla pohybovat od 1,5 a 2,5. Tuto podmínku podnik 

splňuje po celé sledované období a na konci dokonce s velkou rezervou. Pohotová 

likvidita by neměla být niţší neţ 1. Tuto podmínku podnik splňuje za celé sledované 

období. Hodnota okamžité likvidity by se měla pohybovat mezi 0,2 aţ 0,5. 

Doporučenou hodnotu podnik splňuje v roce 2011 a 2012. Zbylé roky je výrazně nad 

touto hranicí. 

Hodnota obratu celkových aktiv by se měla pohybovat od 1,6 do 3. Tuto hodnotu 

podnik nesplňuje ani v jednom roce za sledované období. Úkolem společnosti by mělo 

být dostat se aspoň na minimální hranici. Obrat stálých aktiv by měl být vyšší neţ 

ukazatel obratu celkových aktiv. Tuto podmínku podnik splňuje za celé období a lze 

tedy říci, ţe hodnota tohoto ukazatele je vyhovující. Obrat zásob by se měl pohybovat 

okolo hodnoty 9. Této hodnoty podnik nedosahuje ani v jednom roce. Za celé sledované 

období se nachází na zhruba polovině doporučené hodnoty. To znamená, ţe podnik 

vlastní zbytečně velké mnoţství zásob a zvyšuje tak náklady spojené s jejich 

skladováním. Doba obratu zásob by měla mít klesající trend. Ten je dodrţen aţ na rok 

2014, kdy jeho doba byla 96 dní. Doba obratu krátkodobých pohledávek by měla být 

co nejniţší a mít klesající trend. Je tomu spíše naopak a v letech 2012 a 2014 dochází 

k enormnímu nárůstu. Za celé sledované období došlo k nárůstu z 74 dní na 83. Doba 

obratu krátkodobých závazků by měla být vyšší neţ doba obratu krátkodobých 

pohledávek. U podniku LENA-hračky je tomu naopak. V průměru je doba obratu 

krátkodobých závazků o 50 dní kratší neţ doba obratu krátkodobých pohledávek. Toto 

není pro podnik pozitivní, protoţe se můţe dostat do druhotné platební neschopnosti. 

Zadluženost 

Celková zadluženost by se měla pohybovat v rozmezí 40 % aţ 60 %. Podnik se 

nachází mírně pod touto hranicí. Platí zde pravidlo 50/50. Koeficient samofinancování 

doplňuje ukazatel celkové zadluţenosti a s ohledem na to, ţe ukazatel celkové 

zadluţenosti je dobrý, je tento ukazatel také v pořádku. Úrokové krytí má doporučenou 

hodnotu 3krát aţ 6krát. Tuto hodnotu podnik splňuje první dva roky. Zbylé roky se 

nachází podnik na aţ dvojnásobku. 

Analýza soustav ukazatelů 
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Aby bylo moţné komplexně vyhodnotit finanční situaci společnosti, vyuţil jsem index 

IN05, Altmanův index, Tafflerův index a index IN99.  Index IN05, Tafflerův index a 

Altmanův index vyhodnocují, zda společnost v blízké době zbankrotuje či nikoliv. 

Index IN05 také posuzuje, zda podnik vytváří pro své vlastníky nějakou hodnotu. Za 

sledované období se podnik nachází aţ na jednu výjimku nad touto hranicí. Lze tedy 

říci, ţe bankrot mu nehrozí a vytváří hodnotu pro své vlastníky. Tafflerův index nám 

toto tvrzení potvrzuje. Naopak Altmanův index nám vychází v šedé zóně za celé 

sledované období. Index IN99 nám pomůţe určit, zdali je podnik finančně silný či 

nikoliv. Výsledné hodnoty indexu IN99 se pohybují v šedé zóně a není tedy moţné 

posoudit, zdali je podnik ve finančně uspokojivé situaci. 

3.7 SWOT analýza 

Tato analýza posuzuje silné a slabé stránky podniku a následně hodnotí příleţitosti a 

hrozby, kterým podnik čelí v konkurenčním prostředí. Silné a slabé stránky patří do 

interních záleţitostí, které můţe podnik svým vedením ovlivnit. Naopak příleţitosti a 

hrozby jsou externí faktory, které podnik sám ovlivnit nemůţe. 

 

Silné stránky 

 Moderní technologie, efektivní a bezproblémová výroba, 

důraz na ekologii 

 Poměr ceny a kvality 

 Výroba v České republice 

 Zahraniční klientela 

 Rozšíření výrobní haly 

 Dlouholetá výroba 

Slabé stránky 

 Vyšší cena ve srovnání s konkurencí 

 Přehled o věrnosti a výnosnosti svých zákazníků 

 Orientace zákazníků více na cenu neţ na kvalitu 

 Vysoké zásoby 

 Velká konkurence na trhu 

 Vysoké mnoţství finančních prostředků vázaných v 

pohledávkách 
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Příležitosti 

 Export do dalších zemí 

 Marketing, sociální sítě 

 Obchodní aktivity 

 Rozšíření výroby a zvýšení výrobní kapacity 

Hrozby 

 Silná konkurence firem s méně kvalitními hračkami 

 Nasycenost trhu 

 Nedostatek pracovníků 

 

3.8 SLEPT analýza 

Sociální faktory 

Jsou souhrn demografických faktorů a charakteristiky práce a dostupnosti pracovní síly. 

Sledovaná společnost se nachází v Moravskoslezském kraji, jehoţ rozloha činí 5 427 

km
2
 a řadí se tak na šesté místo co se týče rozlohy v ČR. Počet obyvatelů v tomto kraji 

je 1 213 tisíc. V tomto kraji je nejvíce zastoupen těţký průmysl, to je hutní a strojní. 

Průměrná hrubá mzda činí 26 735 Kč a míra nezaměstnanosti je 5,36 % přičemţ trend 

je klesající. Podmínky pro zaměstnavatele tu jsou o něco lepší neţ v krajích jiných. 

Obzvláště v okrese, kde se nachází sledovaná společnost, je snadné získat pracovní sílu. 

(28) 

Legislativní faktory 

K velké změně došlo 1.1.2014, kdy nabyl účinnosti Nový občanský zákoník a taktéţ 

Zákon o obchodních korporacích. K další změně došlo na konci roku 2016, kdy byla 

zavedena elektronická evidence trţeb, zkráceně EET. Pro podniky tato změna 

představovala dokoupení pokladních systémů, které umoţnily tisknout účtenku 

s unikátním čárovým kódem. Podnik však dodrţuje veškeré platné legislativní normy, 

které se na něj vztahují. 

Ekonomické faktory 

Hrubý domácí produkt zaznamenal za posledních 5 let značný nárůst. Je to dané 

nízkými úrokovými sazbami, vysokou kupní sílou, přílivem zahraničních investic 
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v souvislosti s oslabováním koruny a dalším. V roce 2016 dosahovalo HDP 4,715 

bilionu. Ekonomika je na tom tedy velmi dobře a je moţné předpokládat její ochlazení, 

a to buď přirozeně nebo ze strany monetární či fiskální restriktivní politiky. Proto je 

tedy na uváţení sledované společnosti, aby podnikla opatření vycházející z dané situace. 

Míra nezaměstnanosti je na svém minimu, tedy skoro na přirozené nezaměstnanosti, to 

je 5,5 %. Míra inflace je taktéţ příznivá, a to 0,7 %. (28) 

Politické faktory 

V České republice je parlamentní demokracie. Politická situace v České republice je 

v současné době nestabilní. V posledních letech málokterá vláda vládla celé své volební 

období. Neschopnost politiků se dohodnout vedla k předčasným parlamentním volbám, 

které ovšem situaci nevyřešily. V podobné situaci je ČR i teď, kdy jiţ půl roku nedošlo 

k sestavení nové vlády. O dalších okolnostech pak nemluvě. Obecně lze však říci, ţe 

Česká republika je otevřená zahraničním investicím a vláda nevytváří překáţky, kterými 

by chtěla omezit příliv zboţí. 

Technologické faktory 

Analyzovaná společnost pouţívá moderní technologie v oblasti výroby hraček. Jejich 

výrobu zajišťují moderní stroje v nově postavené výrobní hale. Výroba podléhá 

patřičným normám kvality. 

  



83 

 

4 IMPLEMENTACE BALANCED SCORECARD 

V poslední části této práce se budeme věnovat implementaci metody Balance Scorecard 

do systému řízení společnosti LENA-hračky, s.r.o. Jde o hlavní cíl diplomové práce. Při 

tvorbě Balance Scorecard budu vycházet jak z teoretické části, tak z finanční a 

strategické analýzy. 

Cílem implementace bude zvýšení výkonnosti společnosti a zajištění jejího 

dlouhodobého růstu a rozvoje. Jednotlivé části tohoto cíle budou rozpracovány do 

strategických cílů perspektiv BSC, tj. finanční, zákaznické, interních procesů a učení se 

a růstu, na jejichţ základě bude vypracována strategická mapa. Dále bude následovat 

stanovení přiřazených měřítek a určení cílových hodnot, ke kterým by měla 

v následujících letech společnost směřovat. Poté následuje navrţení strategických akcí 

se záměrem dosáhnout stanovených hodnot. V předposlední kapitole se věnuji moţným 

rizikům a jejich řešení. Poslední kapitola je pak věnována celkovému shrnutí BSC. 

4.1 Vytvoření organizačních předpokladů 

Prvním krokem pro správné sestavení a následné zavedení metody BSC je vytvoření 

organizačních předpokladů. Po rozhodnutí managementu společnosti o zavedení modelu 

této metody je nutné sestavit popis samotného konceptu BSC, sestavení projektového 

týmu a stanovení časového harmonogramu. Posledním bodem bude vyjasnění strategie 

a základních strategických otázek. 

Charakteristika připravovaného konceptu 

Připravovaný koncept Balanced Scorecard pro společnost LENA-hračky, s.r.o. bude 

rozvíjet čtyři perspektivy. Finanční perspektivu, zákaznickou perspektivu, perspektivu 

interních procesů a perspektivu učení se a růstu. V průběhu implementace bude 

sledováno plnění plánu a budou kontrolovány jednotlivé akce a aktuálnost konceptu. 

Pokud dojde k významné změně strategické společnosti, bude nezbytné rovněţ upravit 

koncepci Balanced Scorecard. 

Sestavení projektového týmu 

V projektovém týmu budou členové vrcholového vedení společnosti. Do čela tohoto 

týmu se zvolí vedoucí. Tato osoba by měla být maximálně zainteresovaná v interních 
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procesech a mít nejvyšší zájem na prosperitě podniku, většinou jím bývá jednatel 

společnosti. Samozřejmostí je kvalifikovanost, vzdělání a zkušenosti tohoto vedoucího. 

Ostatní členové týmu by měli výše uvedené vlastnosti splňovat taktéţ a měli by 

zastupovat jednotlivá oddělení společnosti pro co nejvíce komplexní představu o 

fungování podniku a určení jeho jednotlivých procesů. Jsou to osoby z personálního, 

technického, finančního, IT a výrobního oddělení společnosti.  

Před zahájením projektů je nezbytné proškolit členy projektového týmu obvykle 

poradenskou firmou. Záměrem tohoto školení je představit jednotlivé kroky 

implementace členům projektového týmu a informovat je o jistých výhodách i rizicích. 

Dalším záměrem je proškolit členy týmu tak, aby byli schopni zabezpečit jednotlivé 

procesy, které jsou nutné pro dosaţení konkrétních cílů. 

Časový harmonogram projektu 

Je rozdělen do tří fází. První je přípravná, která zahrnuje čtyři kroky. Jde o výběr 

projektového týmu, jeho proškolení, sestavení časového harmonogramu a stanovení 

plánu rozpočtu. Čas pro první fázi je jeden měsíc. 

V druhé fázi dojde k tvorbě konceptu BSC. V této fázi je šest nutných kroků. Jsou to 

strategické analýzy, vyjasnění strategie a vize společnosti, volba strategických cílů, 

vytvoření strategické mapy, výběr měřítek a stanovení cílových hodnot a určení 

strategických akcí. Této části bude vyhrazeno přibliţně 5 měsíců. 

V třetí fázi se budeme věnovat vlastní implementaci konceptu, během níţ dojde 

k vytvoření systému řízení do jiţ existujícího. Jednotlivými body je zapracování do 

systému řízení, seznámení zaměstnanců s BSC, zajištění plynulého nasazení a zpětná 

vazba – případná úprava. Tato fáze by měla zabrat cca 8 měsíců. Časová rezerva je 

stanovena na 1 měsíc. 
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Obrázek 7: Časový harmonogram implementace 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Znalost strategie společnosti 

Pro úspěšnou implementaci BSC je nutné znát vizi a základní strategii společnosti. Vizí 

společnosti je zabezpečení dlouhodobého růstu a rozvoje. Součástí této vize je 

proniknutí na trhy dalších zemí, upevnění si svého postavení na domácím trhu, zajištění 

kvalitní výroby, spokojenost svých zaměstnanců, školení personálu, péče o zákazníky, 

získávání nových, snadná a rychlá distribuce, inovace ve výrobě, obchodní vztahy se 

svými odběrateli a dodavateli. 

4.2 Tvorba Balanced Scorecard 

Tato kapitola je věnována samotné tvorbě BSC, která zahrnuje tyto stupně: 

 Vytyčení strategických cílů 

 Vytvoření strategické mapy s propojením cílů 

 Výběr vhodných měřítek 

 Stanovení cílových hodnot 

 Výběr strategických akcí 
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1. Přípravná fáze

Sestavení projektového týmu

Proškolení projektového týmu
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2. Vytvoření konceptu BSC

Strategická analýza

Vyjasnění strategie a vize 
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Volba strategických cílů
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3. Plán implementace

Zpracování do systému řízení

Seznámení zaměstnanců s BSC

Zajištění plynulého nasazení

Zpětná vazba/úprava

4. Časová rezerva

Fáze projektu
Měsíc
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4.2.1 Odvození strategických cílů 

Prvním krokem tvorby konceptu BSC je odvození strategických cílů. Tyto cíle by měly 

vycházet z dlouhodobé strategie podniku. Tyto cíle jsou stanovovány top 

managementem, který disponuje potřebnými podklady pro jejich určení. Tyto 

strategické cíle jsou rozděleny do čtyř perspektiv uvedených výše. 

4.2.2 Strategické cíle finanční perspektivy 

V této oblasti bylo vybráno pět cílů. Jsou to dlouhodobý růst a rozvoj společnosti, 

zlepšení vyuţití aktiv, sníţení nákladů, zvýšení trţeb a zvýšení hospodářského 

výsledku. 

Dlouhodobý růst a rozvoj společnosti 

V konkurenčním prostředí, které je v současnosti na trhu hraček, je nutné dbát na 

neustálý vývoj společnosti. Jeho modernizace, růst a ekonomické výsledky jsou 

předpokladem toho, ţe se bude moci přizpůsobit čekaným, ale i nečekaným událostem a 

vývoji na trhu.  

Zlepšení využití aktiv 

Společnost LENA-hračky, s.r.o. má velkou část svých aktiv vázaných ve finančních 

prostředcích na bankovních účtech, které by mohla investovat a zvýšit tak jejich 

rentabilitu. Dále pak je velká část finančních prostředků vázaná v pohledávkách za 

odběrateli. Efektivní řízení pohledávek povede ke sníţení jejich průměrné doby 

splatnosti.  

Snížení nákladů 

Toto téma se týká v podstatě kaţdého podniku, vţdy je prostor pro optimalizaci nákladů 

a jejich optimalizace je sledována neustále. Sníţení nákladů společnost dosáhne 

například sníţením stavu zásob, k nimţ se váţou náklady na jejich uskladnění, 

restrukturalizací, moderními technologiemi a nebo vhodnými dodavateli. 

Zvýšení tržeb 

Růst trţeb se rovná vyšší rentabilita společnosti, coţ je pozitivní především pro 

vlastníky. Dále to pak ocení dodavatelé a banky. Zvýšení trţeb je moţné dosáhnout 
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expanzí do dalších zemí, získání nových zákazníků, zlepšováním svých sluţeb, kvality 

výrobků a budováním partnerských vztahů. 

Zvýšení výsledku hospodaření 

Dosáhneme buď sníţením nákladů nebo zvýšením trţeb, nebo obojího. Výsledek 

hospodaření je ukazatel prosperity podniku a jeho finanční stability. Dlouhodobý růst je 

znakem dobrého vedení. 

4.2.3 Strategické cíle zákaznické perspektivy 

Z dlouhodobého hlediska je na prvním místě získání nových a udrţení si stávajících 

zákazníků, neboť fungování firmy výhradně závisí na jejích zákaznících. Cíle 

zákaznické perspektivy lze definovat jako: Udrţení existujících zákazníků, získání 

nových zákazníků a zvyšování rentability zákazníků. 

Udržení stávajících zákazníků 

Zákazníky si udrţíme zachováním kvality, inovací, přidanou hodnotou v podobě 

servisu, zákaznické podpory, komunikace, dodacích podmínek, provozem šetrným vůči 

přírodě a celkovou prezentací společnosti. Udrţení si stávajících zákazníků je levnější 

neţ získání nových a jejich pozitivní zkušenosti jsou předávány dalším potenciálním 

zákazníkům. Pro udrţení stávajících zákazníků je moţné vyuţít různých bonusů a to ať 

uţ finančních či nefinančních. Rentabilita stávajících klientů je přímým ukazatelem 

úspěšného podniku. 

Získání nových zákazníků 

Ať uţ v domovské zemi nebo v zahraničí, je dobré dodrţet jednotný přístup k novým 

klientům. Ať uţ se jedná o cenu, kvalitu sluţeb nebo obchodních podmínek. Získání 

klienta je sloţitý proces, který vyţaduje kvalitní produkt, odborný servis, stabilní 

zázemí společnosti, cílený marketing a vedení společnosti orientované na maximální 

výdělek. Zákazník musí získat důvěru v daný produkt prostřednictvím jeho kvality, 

cenové politiky a doprovodnými sluţbami. 

Zvyšování rentability zákazníků 
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Zvýšením rentability zákazníků dosáhneme vhodně nastavenou cenovou politikou. 

Cenová politika nám pomůţe roztřídit jednotlivé odběratele do skupin, u nichţ se výše 

zisku objednávek liší. Je to především kvůli tlaku ze strany odběratelů na cenu při 

vyšších odběrech. Individuální ceny tvoří potom prostor pro společnost jak efektivně 

řídit svoje příjmy od odběratelů. Kromě dodacích podmínek je potřeba nastavit i 

platební podmínky, a to zejména pro sníţení celkového mnoţství finančních prostředků 

vázaných v pohledávkách.  

4.2.4 Strategické cíle perspektivy interních procesů 

Zde byly vybrány tři cíle související s interními procesy uvnitř společnosti.  Těmi jsou: 

zvyšování efektivnosti výrobního procesu, zvyšování kvality a sníţení provozních 

nákladů. 

Zvyšování efektivnosti výrobního procesu 

Zvyšování efektivnosti výrobního procesu je ţádoucí pro rozvoj společnosti. Pro co 

nejefektivnější výrobu je třeba optimalizovat náklady a čas vynaloţený na výrobu. Této 

optimalizace dosáhne sníţením nákladů na skladování, sníţením vstupních nákladů na 

materiál a sníţením zmetkovosti. 

Zvyšování kvality 

Kvalitní vstupy a výstupy jsou předpokladem úspěšně vedené společnosti. Je třeba 

zajistit co nejvyšší kvalitu vstupního materiálu od dodavatelů a moderní technologií a 

postupy pro kvalitní výrobky. 

Snížení provozních nákladů 

Optimalizací provozních nákladů dosáhneme buď sníţením vstupních nákladů na 

materiál, při výrobě výrobků nebo zvýšením mnoţství výstupů. Je třeba monitorovat 

spotřebovaný materiál u kaţdého druhu výrobku a zjistit, zdali je moţné dosáhnout 

úspor za předpokladu, ţe nedojde ke sníţení kvality výrobku. 

4.2.5 Strategické cíle perspektivy učení se a růstu 

Tato perspektiva se zabývá převáţně znalostmi, kvalifikací a spokojeností zaměstnanců 

společnosti. V této oblasti je moţné zvolit čtyři cíle: udrţení stávajících zaměstnanců, 
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zvyšování kvalifikace zaměstnanců, podpora inovací a vývoje a získání nových 

zaměstnanců.  

Udržení stávajících zaměstnanců 

Zaměstnanci jsou pro společnost nepostradatelnou součástí kaţdého výrobního podniku. 

Najít kvalifikované, zodpovědné, pracovité a loajální zaměstnance není snadné a 

náklady spojené s jejich hledáním jsou nemalé. Tím spíš je nutné se jim patřičně 

věnovat. Naslouchat jejich představám a poţadavkům. V dnešní době mít peníze kaţdý 

měsíc na účtu není jediným lákadlem. Jde o pracovní prostředí, podmínky, značka 

společnosti, spolupracovníky, kariérní růst, dostupnost pracovního místa atd.  

Společnost LENA-hračky, s.r.o. dbá na kvalitu pracovního prostředí, na moderní 

technologie a pracovní postup, který má výkon práce zaměstnancům co nejvíce 

usnadnit. Jejich kvalifikovanost, soustředěnost a motivace je přímo úměrná výstupu 

jejich práce, tzn. kvalitě výrobků. Nedávno dostavená výrobní hala, zakoupení nových 

strojů je toho důkazem. Sledovaná společnost se nachází mezi Opavou a Ostravou, 

v obou městech je dostatek nabídek práce, proto je pro podnik zásadní vytvářet a 

udrţovat příznivé pracovní podmínky.  

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

Kvalifikace zaměstnanců je předpokladem pro plynulý provoz společnosti a zaručení 

jejich připravenosti pro vyuţití moderních technologií a postupů. Tato investice 

v podobě průběţného školení zaměstnanců se vrátí v podobě vyšší kvality výrobků, 

věrnosti zaměstnance s vidinou zvyšování své kvalifikace a případného povýšení, 

zdravého pracovního prostředí a v neposlední řadě zvýšení obratu. 

Podpora inovací a vývoje 

Ruku v ruce s kvalifikací zaměstnanců jdou inovace. Abychom mohli inovovat, 

potřebujeme kvalifikovaný personál, který je schopen obsluhovat moderní zařízení a 

manipulovat s výrobními prvky. Inovace a vývoj společnosti je nezbytný pro udrţení se 

na trhu a zachování si své konkurenceschopnosti. Vyuţívání nových technologií a 

postupů vede ke sníţení nákladů, zvýšení produkce a v neposlední řadě má vliv na 
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kvalitu výstupu. Díky tomu má společnost velkou šanci na to být prosperující a 

konkurence schopná. 

Získání nových zaměstnanců 

Oslovit nové zaměstnance můţe společnost stávajícími podmínkami, které poskytuje 

svým zaměstnancům a také v případě jejich nedostatku nástupními bonusy a jinými 

firemními benefity. Získat kvalifikované odborníky a vedoucí oddělení je pak moţné na 

různých veletrzích práce, konferencích, školních akcí a mezi studenty potřebného 

zaměření. 

4.2.6 Strategická mapa cílů 

Pro znázornění spojitostí mezi stanovenými cíli byla vytvořena strategická mapa. Tato 

mapa znázorňuje vztahy příčin a následků strategických cílů. Díky této mapě můţe 

sledovaná společnost dosáhnout své stanovené strategie.  

Mezi jednotlivými strategickými cíli jsou znázorněny šipky, které sledují vztahy mezi 

těmito cíli. Tato mapa je sestavena zdola nahoru a šipky nám ukazují směr podpory. 

Tedy jak který cíl ovlivní ten další. To znamená splnění cílů v perspektivě učení se a 

růstu vede ke splnění cílů interních procesů. Následně jejich splnění vede ke splnění 

cílů v zákaznické perspektivě. Splnění cílů zákaznické perspektivy pak vede ke splnění 

finanční perspektivy a ve finále je naplněna strategie podniku. 
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Obrázek 8: Strategická mapa 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2.7 Výběr měřítek a stanovení cílových hodnot 

Abychom mohli sledovat a následně vyhodnotit dosaţení strategických cílů 

stanovených podnikem, potřebujeme měřítka. Volba vhodných měřítek je důleţitá právě 

z toho důvodu, ţe v případě, špatných měřítek můţe být negativně ovlivněna jak 

samotná BSC, tak naplňování strategie podniku.  

Měřítka by měla být reálná a dosaţitelná. Na základě uplynulých let je proveden odhad 

hodnot, kterých by mohla společnost dosahovat. Tento vývoj pak pozitivně ovlivní 

celou společnost.  

Měřítka a cílové hodnoty finanční perspektivy 

Pro stanovení měřítek finanční perspektivy a jejích průběţného vyhodnocování je 

zodpovědný ekonomický útvar, který má veškeré podklady z účetních výkazů. 
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Finanční perspektiva 

Strategický cíl Měřítko Jednotka 
Současné hodnoty Cílové hodnoty 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dlouhodobý růst a 
rozvoj společnosti 

ROE % 8,7 12,3 18,21 14,39 14,5 15 15,4 

IN 05   1,35 1,67 1,91 1,9 2 2,1 2,2 

Zvýšení VH 
Úč. VH po zdanění 

% 
-37,21 62,39 77,88 -6,93 8 10 12 

Provozní VH -41 67 43,9 7,85 10 11 12 

Zlepšení využití 
aktiv 

ROA % 5,3 7,6 13,76 10,99 11,4 11,9 12,3 

Obrat celkových 
aktiv 

Krát 0,87 0,94 0,91 0,78 0,9 1 1,1 

Snížení nákladů 

Přidaná 
hodnota/tržby za 

vl. Výrobky a 
služby 

% 35,2 37,6 38,26 41,5 42 42,5 43 

Zvýšení tržeb 
Velikost tržeb za 
prodané výrobky 

% -9,45 21,23 20,15 0,28 3 6 10 

Obrázek 9: Měřítka a cílové hodnoty finanční perspektivy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U cíle dlouhodobého růstu a rozvoje byla nastavena dvě měřítka: ROE a ukazatel 

IN 05. 

U ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) vidíme kolísavý vývoj. V posledním 

roce sledovaného období je jeho hodnota pod doporučovanou hranicí 15 %. ROE by 

měl mít rostoucí tendenci, i kdyby jeho růst měl být nepatrný. 

Bankrotní model IN 05 je ukazatel důvěryhodnosti pro věřitele. Je vyjádřením 

poměrových ukazatelů zadluţenosti, rentability, likvidity a aktivity. Doporučená 

hodnota je 1,6 a více.  

U cíle zvýšení výsledku hospodaření jsou použity dvě meřítka: Účetní výsledek 

hospodaření po zdanění a provozní výsledek hospodaření. 

Cílem kaţdé společnosti je dosahovat co nejvyššího výsledku hospodaření v kaţdém 

roce.  

Zlepšení využití aktiv je sledováno rentabilitou aktiv a obratem celkových aktiv. 

Hodnota ukazatele ROA by měla být vyšší neţ 10 %. Společnost tuto podmínku splňuje 

v posledním roce, a tudíţ lze očekávat pozitivní vývoj v následujících letech. Obecně 

platí, ţe čím vyšší je ROA tím lepší.  
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U obratu celkových aktiv pak sledujeme efektivní vyuţívání aktiv podniku. Tento 

ukazatel by měl mít hodnotu nad 1. 

Snížení nákladů je měřeno poměrem přidané hodnoty k tržbám za vlastní výrobky 

a služby. 

Zde platí, ţe růst je pozitivní a dokazuje to, ţe vedení se daří náklady sniţovat. Tento 

ukazatel ovlivňuje vývoj obchodní marţe, změna nákupních cen materiálu a energií a 

pohonných hmot, změna cen u výrobků a sluţeb z důvodu konkurence apod.  

Zvýšení tržeb 

U tohoto měřítka sledujeme vývoj rok od roku. Toto měřítko ovlivňuje mnoho faktorů 

jako např. pokles poptávky, nepříznivá situace na trhu, kurzové ztráty, pokles cen na 

trhu, vyšší náklady. Zjednodušeně se dá říci, ţe čím vyšší je růst trţeb, tím lépe. Je to 

pozitivní signál pro všechny zainteresované subjekty. 

Měřítka cílové hodnoty zákaznické perspektivy 
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Obrázek 10: Měřítka cílových hodnot zákaznické perspektivy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Měřítka pro cíl udržení stávajících zákazníků jsou dvě, a to zvyšování počtu 

pravidelných zákazníků a plnění smluvních termínů. 

U prvního měřítka je sledován poměr pravidelných zákazníků na celkový počet 

zákazníků. Sledujeme objednávky zákazníků, kteří nakoupili minimálně ve dvou po 

sobě jdoucích letech. 

U plnění smluvních termínů pak sledujeme poměr počtu objednávek odeslaných po 

termínu k počtu celkově odeslaných objednávek.  

Pro měření měřítka získání nových zákazníků byly zvoleny dva ukazatele, a to 

podíl nových zákazníků na celkovém počtu zákazníků.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Zvyšování počtu 

pravidelných 

zákazníků 

(pravidelní 

zákazníci/zákazníci 

celkem)

% 35,6 42,1 37,8 36,8 38 40 42

Podíl nových 

zákazníků na 

celkovém počtu 

zákazníků

% 7,2 8,1 9,6 5,7 6 7 7,5

Podíl tržeb od 

nových zákazníků 

na celkových 

tržbách

Krát 0,87 0,94 0,91 0,78 0,9 2 3

0,95 0,85

Udržení stávajících 

zákazníků
Plnění smluvních 

termínů (počet 

zakázek po 

termínu/celkový 

počet zakázek)

% 0,6 0,82 0,93 1,13 1

3,53,3

Zákaznická perspektiva

Strategický cíl Měřítko Jednotka
Současné hodnoty Cílové hodnoty

Zvyšování rentability 

zákazníků

Přidaná 

hodnota/mzdové 

náklady

v tis. Kč 2,28 2,58 2,82 3,02 3,1

Získání nových 

zákazníků
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U cíle zvyšování rentability zákazníků je použit poměr přidané hodnoty ku 

mzdovým nákladům. 

Vyjadřuje, jaká část přidané hodnoty připadne na 1 korunu vyplacenou na mzdách. 

Výše uvedená měřítka jsou v kompetenci obchodního oddělení. 

Měřítka a cílové hodnoty perspektivy interních procesů 

Obrázek 11: Perspektiva interních procesů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro zvyšování efektivnosti výrobního procesu bylo využito měřítko produktivity 

práce z přidané hodnoty, čemuž se rozumí poměr přidané hodnoty a počtu 

zaměstnanců. 

Výchozí hodnota nám udává, jaká výše přidané hodnoty připadá na jednoho 

zaměstnance. Rostoucí produktivita práce se promítne na výši trţeb v podobě 

prodaného vyššího mnoţství výrobků. Je tak moţné pojistit vývoj společnosti a vytvořit 

pozitivní podmínky jak pro vlastníky, tak pro zaměstnance. 

U zvyšování kvality byly vybrány dvě měřítka, a to poměr nákladů na vadné 

výrobky a tržby a podíl nákladů na reklamace a tržby. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Zvyšování 

efektivnosti 

výrobního 

procesu

Produktivita práce z 

přidané hodnoty 

(přidaná 

hodnota/počet 

zaměstnanců)

v tis. Kč 378 462 478 530 550 580 610

Náklady na vadné 

výrobky/tržby
% 0,75 0,8 0,69 0,72 0,68 0,63 0,58

Náklady na 

reklamace/tržby
% 1,01 0,51 0,24 0,19 0,17 0,16 0,15

Snížení 

provozních 

nákladů

Režijní náklady/tržby za 

vlastní výrobky a služby
% 53,5 64,8 55,4 61,3 60 59 57,5

Zvyšování 

kvality

Perspektiva interních procesů

Strategický cíl Měřítko Jednotka
Současné hodnoty Cílové hodnoty
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Trend je u obou ukazatelů klesající, coţ je pozitivní. Společnost vlastní certifikát ISO 

9001, coţ vypovídá o jejím snaţení dostat oba ukazatele na co nejniţší hodnotu. 

Snížení provozních nákladů je měřeno poměrem režijních nákladů a tržeb za 

vlastní výrobky a služby. 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolik procent trţeb tvoří reţijní náklady. Hodnota tohoto 

ukazatele by měla být klesající. Odpovědné za měření a vyhodnocování výše uvedených 

ukazatelů bude ekonomické oddělení. 

Měřítka a cílové hodnoty perspektivy učení se a růstu 

Obrázek 12: Měřítka a cílové hodnoty perspektivy učení se a růstu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců je vyjádřeno měřítkem nákladů na vzdělání na 

jednoho zaměstnance. 

Poměr celkových nákladů na celkový počet zaměstnanců nám vyjadřuje výši investic do 

vzdělání zaměstnanců společnosti. Vzdělání vede ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců, 

kvality jejich práce a renomé společnosti u potenciálních zaměstnanců. 

Měřítko pro udržení stávajících zaměstnanců je jejich fluktuace. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Zvyšování 

kvalifikace 

zaměstnanců

Náklady na vzdělání 

na 1 zaměstnance 

(celkové náklady na 

vzdělávání/počet 

zaměstnanců)

v tis. Kč 17,1 14,8 13,2 17,5 15 16 16,5

Udržení 

stávajících 

zaměstnanců

Fluktuace 

zaměstnanců (počet 

výpovědí/zaměstnan

ci celkem)

% 5,6 7,8 12,6 6,4 10 8 7

Výdaje na inovace a 

vývoj
s tis. Kč 68132 28651 17658 48915 30000 34500 39000

Podněty na zlepšení 

ze strany 

zaměstnanců

Množství 

nápadů
4 8 10 14

Podpora inovací a 

vývoje
Nesledováno

Perspektiva učení se a růstu

Strategický cíl Měřítko Jednotka
Současné hodnoty Cílové hodnoty
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 Jde o poměr počtu odešlých zaměstnanců k celkovému počtu zaměstnanců. Fluktuace 

je vţdy součástí zaměstnávání pracovníků. Cílem je zajistit pravidelný provoz, udrţet si 

co nejdéle zaměstnance a budovat v nich potenciální vedoucí pracovníky. Společnost by 

se měla dostat na přirozenou míru fluktuace a udrţet se na ní. 

Měřítko pro podporu inovací a rozvoje je počet podnětů ze strany zaměstnanců. 

Návrhy ze strany zaměstnanců jsou pro vedení důleţité, jelikoţ vychází z přímé 

zkušenosti na jednotlivých odděleních. Také jde o psychologický efekt, kdy 

zaměstnanec cítí sounáleţitost ke kolektivu, společnosti a jeho názor je brán váţně. 

V současnosti je tento ukazatel brán váţněji v čím dál více společnostech. Přijímání 

návrhů a měření výše uvedených ukazatelů má na starosti technické oddělení. 

4.2.8 Stanovení strategických akcí 

Dalším krokem k úspěšné tvorbě implementace Balanced Scorecard je stanovení 

strategických akcí k jednotlivým strategickým cílům. V této kapitole je popsáno několik 

strategických akcí podle perspektiv v pořadí, tak jak jsou uvedeny výše. 

Strategické akce pro finanční perspektivu 

V následujícím obrázku jsou popsány strategické akce, které povedou k dosaţení 

jednotlivých strategických cílů finanční perspektivy. 
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Obrázek 13: Strategické akce pro finanční perspektivu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Strategické akce pro zákaznickou perspektivu 

Pro oblast zákaznické perspektivy byly zvoleny následující strategické akce. 

Strategický cíl Strategická akce

Pravidelná finanční analýza

Podpora a zabezpečení skrze naplňování cílů ostatních 

perspektiv
Zvyšování objemu tržeb za výrobky a služby 

společnosti
Zajištění efektivní regulace nákladů splněním cílů 

ostatních perspektiv

Prodej nebo pronájem aktiv

Snížení množství zásob a objemu pohledávek

Zaměření se na úsporu nákladů

Zefektivnění a zjednodušení vnitropodnikových 

procesů

Zajištění plnění cílů ostatních perspektiv

Kvalitní cenová politika

Nabídka kvality a sortimentu

Dlouhodobý růst a rozvoj společnosti

Zvýšení VH

Zlepšení využití aktiv

Snížení nákladů

Finanční perspektiva

Zvýšení tržeb
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Obrázek 14: Strategické akce pro zákaznickou perspektivu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Strategické akce pro perspektivu interních procesů 

Pro oblast interních procesů byly určeny strategické cíle a strategické akce uvedeny 

níţe. 

Perspektiva interních procesů 

Strategický cíl Strategická akce 

Zvyšování efektivnosti 
výrobního procesu 

Snižování provozních nákladů 

Zrychlení a zkvalitnění výrobního procesu 

Zvyšování kvality 

Průběžné sledování kvality konkrétních výrobních 
procesů 

Stálé sledování kvality vyráběných produktů 

Snížení provozních nákladů 

Sledování celkových nákladů na výrobky 

Optimalizace nákladů na přeměnu vstupů na 
výstupy v průběhu výrobního procesu 

Porovnání cen energií u dodavatelů 

Optimalizace vstupních nákladů 

Obrázek 15: Strategické akce pro perspektivu interních procesů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Strategický cíl Strategická akce

Sledování potřeb zákazníků

Sledování novinek na trhu

Poskytování kvalitních výrobků

Zlepšování úrovně komunikace se zákazníkem

Budování dlouhodobých vztahů se zákazníkem

Budování značky společnosti

Vyhledávání nových obchodních příležitostí

Vstup na nové trhy

Rozšíření prodejního sortimentu

Sledování zájmu zákazníků

Průběžné vyhodnocování rentability zákazníků

Zefektivnění a zkvalitnění výrobních procesů

Optimalizace nabídky sortimentu

Zákaznická perspektiva

Udržení stávajících zákazníků

Získání nových zákazníků

Zvyšování rentability 

zákazníků
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Strategické akce pro perspektivu učení se a růstu 

V oblasti učení se a růstu byly stanoveny následující strategické cíle a strategické akce. 

 
Obrázek 16: Strategická akce pro perspektivu učení se a růstu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3 Nasazení BSC 

Proces rozšíření – roll out 

V předposlední fázi dochází k aplikaci všech postupů, které byly navrţeny. Této fázi se 

říká proces rozšíření. Jde o praktickou část implementace Balanced Scorecard. Ve 

společnosti je uplatňováno vedení a předávání informací shora dolů, tudíţ bude 

rozšíření modelu BSC zaváděno následujícím způsobem. V prvé řadě vrcholový 

management poskytne informace střednímu managementu, ten pak předá informace 

výrobním mistrům a ti následně informují své podřízené.  

V potaz je třeba vzít, ţe všechny stanovené cíle nemusí být aplikovatelné a proveditelné 

ve všech odděleních společnosti. V takovém případě si středisko stanoví dodatečné cíle, 

Strategický cíl Strategická akce

Pravidelné zajišťování plánu školení 

zaměstnanců

Rozvoj a podpora vzdělávání 

zaměstnanců

Rozvoj potenciálu zaměstnanců

Pořádání firemních akcí

Zapojení zaměstnanců do strategického 

plánování

Motivační plán pro zaměstnance

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců

Vyhledávání inovací

Ekologický provoz

Podpora inovací a vývoje

Udržení stávajících 

zaměstnanců

Perspektiva učení se a růstu

Zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců
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které jsou pro něho ze strategického pohledu významné. Cílem této metody je zvýšení 

řízení společnosti, stanovení pravomocí, zvýšení celkové výkonnosti společnosti, 

zvýšení produktivity práce, spokojenosti zaměstnanců, spokojenosti zákazníků a 

prosperity společnosti. 

4.4 Implementace modelu BSC 

V poslední fázi implementace BSC je napojení integrace nového systému řízení do 

současného modelu řízení ve společnosti LENA-hračky, s.r.o. Připravované změny jsou 

dlouhodobého charakteru. Pro úspěšné nasazení BSC do systému řízení, je nutné zajistit 

sjednocení se strategickým plánováním, controllingem, reportingem, systémem 

odměňování a informačním systémem.  

Strategické plánování je zaměřeno na propojení strategických cílů a strategických akcí 

s rozpočty a ročními plány. Také je nezbytné stanovit rozpočet a znát příjmy a výdaje 

související s realizací modelu BSC. 

Spojení BSC a controllingu nám zajistí neustálý přehled o vývoji implementace a 

poskytne případný prostor pro promptní nápravu. 

BSC a reporting pak povede k snadnému a přehlednému sledování plnění plánu a 

cílových hodnot. Součástí je ukládání dat v elektronické podobě, které umoţní zpětné 

nahlíţení. 

Pro splnění stanovených cílů, bude potřeba motivovat zainteresované zaměstnance. 

Tomu nám pomůţe propojení BSC se systémem odměňování. Odměnění potom bude 

podmíněno splněním stanovených cílů. 

Pro správné fungování celého projektu je nutné propojení informačního systému s BSC. 

Společnost si můţe vybrat mezi několika programy pro BSC na trhu, a nebo můţe 

vyuţít excelové tabulky. Vhodný program společnosti umoţní sledovat jednotlivé cíle, 

měřítka a stanovené hodnoty v celé společnosti.  

4.5 Rizika implementace ve společnosti LENA-hračky, s.r.o. 

Součástí kaţdého projektu jsou rizika. V případě implementace BSC je nutné se na tato 

rizika připravit. Dosáhneme toho jejich identifikací, kvantifikací a následnou eliminací.  
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Identifikace rizik 

Příklady moţných rizik při implementaci BSC: 

 Nevhodně zvolený implementační tým 

 Stanovení nedosaţitelných cílových hodnot 

 Nedodrţení časového harmonogramu 

 Nepropojení BSC s dalšími činnostmi společnosti 

 Chybně nadefinovaná strategie, strategické cíle nebo měřítka 

 Nepochopení modelu BSC 

 Stanovení nevhodných strategických akcí 

Kvantifikace rizik 

Pro stanovení významu rizika budeme zohledňovat jeho velikost dopadu a 

pravděpodobnost. Součin těchto hodnot nám udá celkovou hodnotu rizik. 

 
Obrázek 17: Škála rizik 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Níţe jsou uvedeny hodnoty pravděpodobnosti výskytu a doplněny o tvrdost dopadu na 

základě odhadu. 

Obrázek 18: Kvalifikace rizik 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Škála Pravděpodobnost Velikost dopadu

0 - 1 malá zanedbatelný

1 - 2 střední znatelný

2 - 3 velká zásadní

Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnota

Nevhodně zvolený implementační tým 1,4 2,5 3,5

Stanovení nedosažitelnosti cílových hodnot 1,1 2,5 2,75

Nedodržení časového harmonogramu 1,3 0,6 0,78

Nepropojení BSC s dalšími činnostmi společnosti 1,5 2,6 3,9

Chybně nadefinovaná strategie, strategické cíle 

nebo měřítka
1,8 2,8 5,04

Nepochopení modelu BSC 1,9 2,6 4,94

Stanovení nevhodných strategických akcí 1,4 2,5 3,5



103 

 

Níţe jsou stanoveny hodnoty a k nim přiřazeny kategorie rizik od těch nejběţnějších aţ 

po ty kritické. 

 
Obrázek 19: Hodnocení rizik 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Eliminace rizik 

Níţe jsou popsána moţná řešení rizik. 

 
Obrázek 20: Opatření k eliminaci rizik 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.6 Výhody implementace BSC pro společnost LENA-hračky, s.r.o. 

Výhodou metody BSC je nepochybně její zohlednění všech faktorů ovlivňujících 

úspěšnost podniku. Na rozdíl od finanční analýzy se zaměřuje na spokojenost 

zaměstnanců, jejich zákazníků a interních procesů. Všechny čtyři perspektivy jsou 

Hodnota Kategorie rizik

0 - 3 běžné

3 - 6 závažné

6 - 9 kritické

Riziko Opatření

Nevhodně zvolený implementační tým

Výběr z vhodných kandidátů, kteří budou 

plně informování o projektu a ochotni se 

na něm podílet

Stanovení nedosažitelnosti cílových 

hodnot

Předem odhadnout cílové hodnoty a 

podle situace je upravovat

Nedodržení časového harmonogramu Tvorba časové rezervy

Nepropojení BSC s dalšími činnostmi 

společnosti

Důraz na komunikaci na všech úrovních 

společnosti

Chybně nadefinovaná strategie, 

strategické cíle nebo měřítka
Využití externích poradců

Nepochopení modelu BSC
Využití externích poradců, proškolení BSC 

týmu

Stanovení nevhodných strategických 

akcí
Využití externích poradců
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významné pro úspěšné podnikání společnosti. Výhodou také je fakt, ţe se metoda BSC 

kromě hodnocení minulých let, zaměřuje na budoucí vývoj. 

V případě, ţe se společnosti bude dařit plnit stanovené cíle, bude postupně docházet ke 

zlepšení finančních a ekonomických ukazatelů. Jednotlivými perspektivami, které jsou 

díky strategickému plánování provázány, dojde k celkovému zlepšení situace ve 

společnosti. Dojde například k udrţení zákazníků, získání většího počtu nových 

zákazníků, rozšiřování portfolia produktů, zvýšení trţeb, sníţení nákladů, zkvalitnění 

zákaznického servisu a odměňování zaměstnanců v souvislosti s plněním stanovených 

cílů. Díky tomuto se také nastaví obchodní vztahy s partnery tak, aby docházelo 

k plynulému toku peněz a další. 

Další výhodou bude zlepšení spolupráce a komunikace mezi jednotlivými úrovněmi 

podniku díky společnému zájmu na zefektivnění chodu jednotlivých oddělení. 

V případě BSC je nezbytná komunikace mezi všemi účastníky. Díky nástrojům jako je 

controlling a reporting budou mít zainteresované osoby dokonalý přehled o plnění 

jednotlivých strategických cílů a konkrétních akcí. Případná rizika pak bude moci 

vedení řešit operativně a bez odkladu. Na konci tohoto dlouhodobého projektu bude 

odměnou pro vedení, vlastníky a všechny zúčastněné prosperující společnost. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo provést finanční hodnocení výkonnosti společnosti 

LENA-hračky, s.r.o., která nám přiblíţila její finanční situaci. Součástí strategické 

analýzy bylo zjištění silných a slabých stránek společnosti a příleţitostí a hrozeb na 

trhu. V SLEPT analýze jsme probrali sociální, legislativní, ekonomické, politické a 

technologické hlediska, které mají vliv na sledovaný podnik. Na základě těchto analýz 

byly vybrány strategické cíle v oblasti finanční perspektivy, zákaznické perspektivy, 

perspektivy interních procesů a perspektivy učení se a růstu. Z těchto perspektiv 

vychází metoda Balanced Scorecard. 

V první části této práce jsme si přiblíţili problematiku hodnocení výkonnosti podniku, 

finanční analýzy, soustavy analýz a metodu Balanced Scorecard. Největší pozornost 

byla věnována metodě Balanced Scorecard a jejího vyuţití pro strategické řízení firmy. 

Ze strategických analýz pak bylo vycházeno z analýzy SWOT a SLEPT. Teoretická 

východiska nám poskytla průpravu pro analytickou a návrhovou část. 

V analytické části byla představena společnost LENA-hračky, s.r.o. Dále byla 

zpracována analýza finančních ukazatelů za období 2011-2015 pomocí ukazatelů 

rentability, zadluţenosti, aktivity a likvidity. Bylo vyuţito bankrotních a bonitních 

modelů a pomocí strategických analýz SWOT a SLEPT byly identifikovány faktory, 

které ovlivňují či mohou mít vliv na podnik a jeho budoucí vývoj. 

Návrhová část byla věnována samotné metodě Balanced Scorecard. Na základě 

analytické části byla navrţena dlouhodobá strategie podniku. Z výsledků analýz jsou 

sestaveny strategické cíle a měřítka, která byla propojena ve čtyřech perspektivách a 

znázorněna ve strategické mapě. Následně byl doporučen způsob implementace 

Balanced Scorecard do společnosti LENA-hračky, s.r.o. společně s doporučením jak 

postupovat v případě rizik, která se mohou objevit. Rizika jsou rozdělena podle jejich 

váţnosti a jsou k nim přidány moţnosti, jak se s nimi vypořádat. Poslední kapitola je 

věnována shrnutí přínosů pro sledovanou společnost. Jedním z největších přínosů 

společnosti je zvyšování svého hospodářského výsledku, budování dlouhodobé 

strategie, budování své značky a upevnění svého postavení nejen na domácím, ale i na 

zahraničním trhu. Věřím, ţe LENA-hračky, s.r.o. zůstane nadále úspěšnou společností, 

udrţí si kvalitu svých hraček na stejné úrovni a bude expandovat do dalších zemí světa. 
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PŘÍLOHA Č. 1: Rozvaha LENA-hračky, s.r.o. za roky 2011 aţ 2015 (v tis. Kč) 

NETTO AKTIVA (Potřebné účetní 
položky k výpočtu finanční analýzy) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 167230 177579 198418 240220 280077 

STÁLÁ AKTIVA 88983 89232 80006 120640 86445 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2314 3185 738 354 349 

Software 251 3185 738 354 349 

Dlouhodobý hmotný majetek  86522 85900 79121 120139 85949 

Pozemky 6478 6478 6478 7360 7360 

Stavby 62947 58606 54420 79047 50432 

Movité věci a soubory movitých věcí 15905 20816 18223 33715 27604 

Nedokončený DHM 1192 0 0 17 553 

Dlouhodobý finanční majetek 147 147 147 147 147 

OBĚŽNÁ AKTIVA 78092 87914 118154 159273 153599 

Zásoby 36340 31403 40020 58291 40484 

Materiál 6577 7802 9700 15251 11651 

Nedokončená výroba a polotovary 5407 6027 7995 10263 8313 

Výrobky 19788 14368 18286 29452 16183 

Zboží 4568 3206 4039 3325 4337 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 35340 43269 43562 67238 50360 

Pohledávky z obchodních vztahů 32700 39471 42235 64561 50289 

Stát-daňové pohledávky 2568 3731 1138 2494 -190 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 2 1 173 261 

Jiné pohledávky 72 65 188 10 10 

Krátkodobý finanční majetek  6412 13243 34573 33744 62755 

Peníze  44 39 39 108 200 

Účty v bankách 6368 13203 34534 33636 62555 

Časové rozlišení 155 433 0 164 176 
 

  



II 

 

NETTO PASIVA (Potřebné 
položky k výpočtu finanční 

analýzy) 
2011 2012 2013 2014 2015 

Pasiva celkem 167230 177579 198418 240220 280077 

Vlastní kapitál 98364 107693 122858 147982 174575 

Základní kapitál 1000 1000 1000 1000 1000 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Rezervní, nedělitelný fond 100 100 100 100 100 

VH minulých let 82422 97264 106593 121758 146532 

VH běžného účetního období 14842 9328 15165 25124 26943 

Cizí zdroje 68866 69886 75560 92238 105502 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 24191 23117 30821 41252 42608 

Bankovní úvěry a výpomoci 44675 46769 44739 50986 62407 

Bankovní úvěry dlouhodobé 44675 46769 44739 50986 62407 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 
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PŘÍLOHA Č. 2: Výkaz zisku a ztráty LENA-hračky, s.r.o. roky 2011 aţ 2015 (tis. Kč) 

Položka VZZ 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 15179 8698 10136 7173 6892 

Výkony 175916 140631 181268 209391 224818 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 159796 144703 175470 210833 211416 

Výkonová spotřeba 115834 92573 118686 130655 138759 

Přidaná hodnota 66721 50981 65986 80678 87809 

Osobní náklady 32758 28360 33851 37868 38303 

Mzdové náklady 24773 22285 25498 28524 29052 

Odpisy a opravné položky k DNM a DHM 12740 9283 9876 10271 16072 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

846 814 598 791 489 

Ostatní provozní výnosy 31 392 1154 6 902 

Ostatní provozní náklady 123 799 415 1533 766 

Provozní výsledek hospodaření 21860 12883 21548 31012 33445 

VH z finanční činnosti -3626 -1433 -2954 -370 -230 

VH účetní období 14844 9328 15165 26943 25124 

VH před zdaněním 18234 11450 18594 33075 30782 

Celkové náklady 179231 144029 180551 190842 205584 

Náklady vynaložené na prodané zboží 8540 5775 6732 5231 5142 

Výkonová spotřeba 115834 92573 118686 130655 138759 

Osobní náklady 32758 28360 33851 37868 38303 

Daně a poplatky 117 130 134 183 136 

Odpisy dlouhodobého majetku 12740 9283 9876 10271 16072 

Zůstatková cena prodaného majetku a 
materiálu 

0 731 567 753 478 

Změna rezerv a opravných položek 0 0 1347 -145 0 

Ostatní provozní náklady 123 799 415 1533 766 

Nákladové úroky 3927 2424 2415 2350 2249 

Ostatní finanční náklady 5192 3954 6528 2143 3679 
 

 


