
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV EKONOMIKY
INSTITUTE OF ECONOMICS

NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU VYBRANÉHO PODNIKU
FINANCIAL PLAN OF A SELECTED COMPANY

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Eva Buršová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

BRNO 2018



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

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav ekonomiky
 

Studentka: Bc. Eva Buršová
 

Studijní program: Ekonomika a management
 

Studijní obor: Podnikové finance a obchod
 

Vedoucí práce: prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
 

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:

Návrh finančního plánu vybraného podniku

Charakteristika problematiky úkolu:

Úvod
Vymezení problému, definice cíle a metod použitých při vypracování práce
Teoretická východiska práce
Strategická analýza společnosti včetně finanční analýzy
Návrh finančního plánu
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Cíle, kterých má být dosaženo:

Cílem práce je provést strategickou analýzu společnosti zabývající se nakládáním s odpady a jejich
zpracováním, formulovat silné a slabé stránky společnosti a na jejich základě vypracovat variantní
návrh finančního plánu.

Základní literární prameny:

FOTR, J. a kol. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. Praha: Ekopress, 2006. 409 s.
ISBN 80-869-2915-9.

GRÜNWALD, R. a J. HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007.
318 s. ISBN 978-80-245-1195-5.

KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a J. PETERKA. Podnikatelský plán. Praha: Computer Press, 2007. 216
s. ISBN 978-80-251-1605-0.



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

MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: Proces ocenění, základní metody a postupy. Praha:
Ekopress, 2011. 494 s. ISBN 978-80-86929-67-5.

PAVELKOVÁ, D. a A. KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. Praha:
LINDE Praha, 2012. 333 s. ISBN 978-80-7201-872-7.

VEBER, J. a kol. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita.
Praha: Management Press, 2011. 736 s. ISBN 978-80-7261-200-0.

 
 
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 sestavením návrhu finančního plánu pro vybranou 

společnost.  První část je zaměřena na teoretická východiska, následuje analytická část, 

kde je představena analyzovaná společnost, jsou provedeny strategická s finanční 

analýza společnosti na základě, kterých je pak navrţen finanční plán ve dvou 

variantách. Následuje zhodnocení plánu a návrh doporučení.  

 

 

Abstract 

 

This diploma thesis deals with the preparation of the financial plan proposal for the 

selected company. The first part focuses on the theoretical basis, followed by the 

analytical part, where the analyzed company is presented, the strategic financial analysis 

of the company is made on the basis of which a financial plan is proposed in two 

variants. Following is the evaluation of the plan and the draft recommendation.  
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Úvod 

 

 Udrţet si ziskovost a stabilitu v dnešním konkurenčním prostředí je náročným 

úkolem TOP managementu kaţdé společnosti. Jedním z podpůrných nástrojů, který 

můţe usnadnit kontrolu v této oblasti je pravidelné finanční plánování, které by mělo 

pomoci předvídat potřebu finančních prostředků a vývoj finančních ukazatelů 

společnosti. Pomocí finančního plánu, který pak vzejde z predikce budoucnosti a na 

základě hodnocení očekávaných událostí, se pak podnik můţe s předstihem připravit na 

různé situace a udělat případná opatření.    

Samotnému návrhu finančního plánu předchází několik zásadních kroků, které 

jsou předmětem této diplomové práce. 

První část této práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování, 

kdy za pomoci odborné literatury budou ujasněny pojmy, postupy, principy, metody a 

výpočty, které tvoří základ finančního plánování. V této části jsou také popsány zásady 

strategické a finanční analýzy, které je nutné zpracovat před samotným sestavením a 

vyčíslením finančního plánu.  

Druhá část je část analytická, ve které je jiţ představena společnost, které se 

analýza bude týkat. Jedná se o společnost TOMA odpady, s.r.o., ke které mě váţe 

dlouholetý zaměstnanecký vztah a jako kaţdého zaměstnance i mě zajímá mimo jiné 

finanční budoucnost této společnosti a její postavení na silně konkurenčním trhu.  

Obsahuje strategickou analýzu, která poskytuje informace o vnitřním potenciálu 

společnosti, o vnějším okolí, ve kterém se společnost pohybuje, tzn. okolní vlivy, které 

společnost přímo či nepřímo ovlivňují. Důleţitou součástí této analýzy je prognóza 

vývoje trhu. Finanční analýza, zpracována na základě účetních výkazů, dává obraz o 

finanční minulosti analyzované společnosti, protoţe jen na základě minulosti se můţe 

prognózovat budoucnost a další vývoj společnosti. 

Poslední část tvoří vlastní návrhy řešení na základě prognózy trţeb, ze kterých 

jsou vyčísleny jednotlivé poloţky plánu a sestaveny dva variantní návrhy finančních 

plánů, ty jsou podrobeny finanční analýze, spolu srovnány z pohledu minulosti a mezi 

sebou navzájem.  
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1 Cíle a metody zpracování práce 

 

Cílem této diplomové práce je sestavení návrhu finančního plánu společnosti 

TOMA odpady, s.r.o. na období 2017-2019 na základě provedené strategické a finanční 

analýzy a po formulaci silných a slabých stránek společnosti.  

 

Samotnému sestavení návrhu finančního plánu bude předcházet důkladná 

strategická analýza okolí vybrané společnosti. Pro vnější okolí bude zpracována analýza 

PESTEL a Porterův model konkurenčních sil a pro vnitřní okolí bude zpracován rozbor 

7S faktor, vše bude shrnuto ve SWOT analýze. Dále bude následovat vymezení 

relevantního trhu, na kterém společnost působí, v rámci něhoţ bude analyzovaná 

společnost srovnávána se svými hlavními konkurenty a odvětvím, ve kterém působí.  

Prognóza trţeb bude stanovena za pomocí programu Microsoft Excel, kdy bude 

provedena nejprve trendová analýza, v rámci koeficientu determinace (regresní analýzy) 

pak bude určena nejspolehlivější funkce a z ní stanoveno růstové procento na základě 

historického vývoje. Pomocí korelačního koeficientu bude zjišťována závislost mezi 

jednotlivými ekonomickými faktory a trţbami. Dále pak bude vycházeno ze známých 

aktuálních skutečností a intuitivně. Poté bude navazovat finanční analýza, která je 

nezbytná k podání obrazu o finanční minulosti společnosti a z té bude vycházeno při 

navrhování budoucnosti a dalšího vývoje společnosti. Jedná se konkrétně o vertikální a 

horizontální analýzy účetních výkazů a analýzu vybraných poměrových ukazatelů. Na 

základě takto zjištěných údajů pak budou vyčísleny generátory hodnoty, které budou 

vyuţity při sestavování dvou variant návrhu finančního plánu ve formě účetních výkazů 

a tyto následně budou mezi sebou podrobeny finanční analýze. 

 

V rámci této diplomové práce budou tedy vyuţity následující metody vědecké 

práce: 

 analýza – vyuţita ve strategické a finanční analýze  

 syntéza – pouţita pro hodnocení výsledků z analýz a vyvození závěrů z nich 

 komparace – pouţita v případě porovnávání analyzované společnosti 

s konkurenty a odvětví, při meziročním srovnávání v rámci hodnocení 

finančního plánu 
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 metoda regresní analýzy – při prognóze trţeb 

 logicko-systematická metoda – vyuţita v rámci výpočtů jednotlivých poloţek 

plánu, které tvoří základ finančního plánu 

 analogie -  u plánované rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty 

 měření, pozorování, modelování – prvky těchto metod jsou vyuţity v rámci 

celé této práce 

 intuice – je zaloţena na minulých zkušenostech a subjektivních úvahách např. 

managementu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

2 Teoretická východiska finančního plánu 

 

V této části diplomové práce bude vysvětlen postup, který je zapotřebí při 

sestavování finančního plánu podniku na teoretické úrovni. Budou zde rozebrána 

veškerá teoretická východiska, ze kterých vychází jednotlivé kroky sestavování 

finančního plánu, jeho základní principy a pravidla.  

Součástí finančního plánování je mimo jiné zapotřebí mnoho výpočtů a znalostí 

důleţitých účetních vztahů, na které se tato část také zaměří. Poté vše bude oporou pro 

zpracování potřebných analýz a pro vlastní řešení diplomové práce.       

 

2.1 Strategická analýza 

 

Strategická analýza je velmi důleţitou součástí tvorby strategie, jelikoţ 

umoţňuje managementu podniku si uvědomit, jaká je současná situace, jaké má podnik 

předpoklady úspěchu, na co by se měl management v současnosti a v budoucnosti 

soustředit a kam by mělo jeho snaţení v budoucnu směřovat.  

Hlavní funkcí strategické analýzy je tedy vymezit celkový výnosový potenciál 

společnosti, který je závislý na potenciálu vnitřním a vnějším, kdy vnější potenciál lze 

vyjádřit šancemi a riziky, které nabízí podnikatelské prostředí (relevantní trh, odvětví) 

ve kterém se pohybuje a analýzou potenciálu vnitřního pak jde o to zjistit, do jaké míry 

je podnik schopen vůbec takových šancí vyuţít či takovým rizikům čelit (Mařík, 2011). 

 

Strategická analýza zahrnuje různé analytické techniky vyuţívané i pro 

identifikaci vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční 

síly, trh, konkurenty a jeho zdrojovým potenciálem (Sedláčková, Buchta, 2006). 

 

Strategickou analýzu můţeme rozdělit do dvou fází, kterými jsou: 

 

 Analýza okolí (externí analýza) 

 Analýza vnitřních zdrojů a schopností (interní analýza) 
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2.1.1 Analýza okolí  

  

Vedení společnosti by mělo dobře poznat okolní prostředí, aby pochopilo jeho 

povahu a faktory, které jej ovlivňují. Potom se můţe lépe zaměřit na činnost, která je 

smysluplná a perspektivní. Výsledkem externí analýzy je pak znalost managementu, 

který na jejím základě můţe formulovat strategii tak, aby orientace podniku odpovídala 

jeho okolí.  

Při analýze okolí (externí analýze) je zpravidla toto okolí rozděleno na dvě části, 

a to na mikrookolí, které představuje odvětví, ve kterém společnost působí a 

makrookolí, které je společné všem odvětvím a vytváří společné prostředí pro všechna 

mikrookolí (Dedouchová, 2001).  

Tato analýza vychází z předpokladu, ţe kaţdá firma funguje v konkurenčním 

prostředí, a je proto nezbytně nutné, aby vyhodnocovala firemní pozici nejen uvnitř, ale 

také navenek. Navíc je potřeba si uvědomit, ţe okolí je velmi proměnlivé a frekvence 

změn se v posledních letech zrychluje (Růčková, 2015). Okolí společnosti tedy 

podstatně ovlivňuje strategickou pozici společnosti a vytváří pro ni potencionální 

příleţitosti a hrozby. 

 

Makrookolí 

  Analýza zaměřená na makrookolí analyzuje vlivy, faktory, které na podnik 

působí na makroúrovni (Sedláčková, Buchta, 2006).  

 

Vhodnou metodou je tzv. PEST analýza, jejíţ název pochází z angličtiny a je 

odvozen z názvu faktorů, které jsou analyzovány. Jedná se o faktory politicko-právní 

(Political), ekonomicko-hospodářské (Economical), sociálně-kulturní (Social) a faktory 

vědecko-technologické (Technological). Faktory jsou do analýzy zahrnuty podle 

důleţitosti jejich vlivu nejen v současnosti, ale i podle jejich předpokládaného vývoje 

v budoucnosti. Informace o důleţitých faktorech získané z této analýzy je moţné vyuţít 

při tvorbě scénářů vývoje okolí podniku.  

Základní myšlenkou této analýzy je bliţší specifikace skutečností důleţitých pro 

vývoj vnějšího prostředí společnosti a posuzuje se při ní, jakým způsobem se tyto 
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faktory mění v čase. Tato analýza rozděluje zmiňované faktory do podskupin, které 

mohou být popsány následovně: 

 

 Politicko-právní faktory: Politika zdanění; Legislativa; Politická orientace; 

Liberalizace zahraničních vztahů; Sociální politika. 

 Ekonomické faktory: Trendy vývoje hrubého domácího produktu (HDP); Míra 

inflace; Úrokové sazby; Míra nezaměstnanosti; Dostupnost a ceny energií; Stav 

ekonomiky s ohledem na hospodářský cyklus. 

 Sociální faktory: Demografický vývoj; Vývoj ţivotní úrovně obyvatelstva; Míra 

vzdělanosti; Sociální legislativa; Mobilita pracovní síly. 

 Technické faktory: Trendy ve vývoji technologií; Trendy inovací produktů 

(Veber, 2009). 

 

Variantou metody PEST je analytický postup označovaný jako analýza 

PESTEL, která ve vnějším okolí určuje a posuzuje šest základních faktorů: politické; 

ekonomické; sociální a demografické; technické a technologické; environmentální; 

legislativní (Veber, 2009) 

 

Tyto makroekonomické faktory jsou tedy externí ve vztahu k danému 

mikrookolí a ovlivňují poptávku a také působí na zisk podniku (Dedouchová, 2001). 

 

 Globalizační trendy pak postihuje metoda „4C“, prostřednictvím které se můţe 

management podniku rozhodnout, zdali zvolí globální nebo lokální strategii. V rámci 

této metody jsou faktory podstatné pro rozhodování rozděleny do čtyř základních 

skupin. Jedná se o faktory týkající se zákazníků (Customers), nákladů (Costs), 

národních specifik (Country) a konkurentů (Competitors) (Synek, Kislingerová, 2010). 

 

Mikrookolí 

 

 Analýza mikrookolí většinou začíná analýzou odvětví, v rámci něhoţ podnik 

soutěţí s ostatními konkurenty. Při analýze odvětví je cílem managementu uvědomit si 
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atraktivitu odvětví, změnotvorné hybné síly, působící konkurenční síly a klíčové faktory 

úspěchu. 

 

V rámci mikrookolí se pozornost upíná především na analýzu odvětví s důrazem 

na konkurenční prostředí. Významnou součástí analýzy mikrookolí je analýza 

konkurenčních sil, která navazuje na analýzu odvětví, přičemţ do popředí zájmu se 

dostává konkurence. Tradičním přístupem je v tomto ohledu Porterův model pěti sil, 

zaměřený na identifikaci vlivů působících na výnosnost odvětví (Sedláčková, Buchta, 

2006). 

 

Obrázek 1: Porterův model pěti sil 

 (Zdroj: František Kovář, Strategický management) 

 

V rámci zmíněného Porterova modelu můţe silná konkurence vypadat jako 

hrozba, která sniţuje zisk. Naopak slabá konkurence můţe vypadat jako příleţitost, 

protoţe dovoluje podniku dosáhnout vyššího zisku (Dedouchová, 2006).  

Porter ve svém modelu vymezuje pět základních hrozeb ovlivňujících 

přitaţlivost odvětví.  

 

Jsou to: 

 

 Intenzita konkurence uvnitř odvětví – k rozhodujícím faktorům, které toto 

ovlivňují, patří počet konkurujících si subjektů jejich strategické záměry; mimo 

jiné také charakter konkurence, míra růstu trhu apod. 



 

18 

 

 Noví potencionální konkurenti – v rámci této hrozby se směřuje pozornost na 

případné rozhodnutí potencionálního konkurenta o vstupu do odvětví, které bude 

záviset na jeho přitaţlivosti. Pozornost se tedy upíná také na bariéry, které 

mohou představovat různé limity apod. 

 Substituční a komplementární produkty – tato hrozba vychází ze skutečnosti, ţe 

intenzita konkurence ve sledovaném odvětví bude o to vyšší, čím větší bude 

hrozba substitučních a komplementárních produktů. 

 Síla dodavatelů a síla odběratelů – poslední dvě hrozby mají obecnou myšlenku 

stejnou, a to, ţe se zvyšující se závislostí producenta na jednom dodavateli či 

odběrateli, roste jejich vyjednávací síla. V rámci této skutečnosti je tedy velmi 

důleţité, jakým způsobem bude společnost zajišťovat dodavatelské a 

odběratelské vztahy (Veber, 2009). 

  

2.1.2 Analýza vnitřních zdrojů a schopností 

 

 Po analýze okolního prostředí by se měl management podniku zaměřit na 

analýzu zdrojů a schopností vlastního podniku, aby dokázal určit nejen silné a slabé 

stránky firmy, ale i klíčové kompetence a specifické přednosti podniku. 

 Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku, někdy také interní analýza, se 

zaměřuje na identifikaci strategické způsobilosti, kterou podnik musí mít, aby byl vůbec 

schopen reagovat na příleţitosti a hrozby plynoucí z okolí. Komplexní pojetí této 

analýzy by mělo směřovat také k identifikaci předností podniku, které jsou základem 

pro jeho konkurenční výhodu (Sedláčková, Buchta, 2006).   

 

 V prvé řadě je nutné identifikovat významné zdroje, které má podnik k dispozici 

a následně provést jejich analýzu. Zdroje můţeme rozdělit do čtyř skupin: 

 

 Fyzické (hmotné) zdroje, mezi které patří například budovy, stroje a další 

 Lidské zdroje, které v současné době patří k nejvýznamnějším zdrojům, protoţe 

především lidé patří do konkurenční výhody podniku. Je třeba popsat strukturu 

lidských zdrojů, jejich kvalifikaci a motivaci 
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 Finanční zdroje zahrnující informace o vlastním a cizím kapitálu a o moţnostech 

jeho získání 

 Nehmotné zdroje jako jsou licence, patenty, ale i technologie 

 Všechny výše uvedené zdroje tvoří ucelený systém, neměla by být opomenuta 

vazba mezi nimi, a proto je potřeba k nim při analyzování takto přistupovat. 

 

Dále jednou z moţných a často pouţívaných technik je rozbor „7S faktorů“: 

 Strategie – je charakterizována dlouhodobou orientací podniku a jeho směřování 

k cíli s vyuţitím moţností tohoto podniku. 

 Struktura – kterou je myšlena struktura organizační, jejímţ základním posláním 

je optimální rozdělení úkolů, kompetencí a pravomocí mezi pracovníky 

organizace. 

 Systémy – zejména informační, které v organizaci probíhají a jeţ organizace 

vyuţívá ke své činnosti. 

 Styl řízení – tedy styl, kterým je organizace řízena a jak vedení přistupuje a 

jedná s podřízenými. 

 Spolupracovníci – jakoţto hlavní zdroj zvyšování výkonnosti podniku, ale také 

hlavní provozní riziko. 

 Sdílené hodnoty – které reprezentují především kulturu podniku jako souhrn 

představ, mýtů, přístupů a hodnot v podniku. 

 Schopnosti – schopnosti nejen úspěšného manaţera, ale také jeho znalosti.   

 

 

Obrázek 2: Schéma McKinsey 

(Zdroj: Smejkal, Rais, 2013) 
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V rámci interní analýzy stojí za zmínku ještě rozbor hodnototvorného řetězce, 

který vytvořil Michael E. Porter, který v něm rozděluje činnosti podniku na tzv. 

primární a podpůrné, kdy u kaţdé činnosti je třeba určit přidanou hodnotu. 

 

 Na základě provedených analýz pak můţe management společnosti určit 

činitele, kteří se podílejí na úspěchu firmy a specifické přednosti podniku. Následně se 

odvodí silné a slabé stránky podniku a společně s příleţitostmi a hrozbami je uspořádat 

do matice podle jejich závaţnosti.  

 

Analýza SWOT 

 

 Mnoţství údajů získaných prostřednictvím externí a interní analýzy je moţné 

shrnout v přehledné formě. Nejjednodušším, ale významným nástrojem je SWOT 

analýza, která ve formě diagramu slouţí pro posouzení vzájemných vztahů mezi silnými 

a slabými stránkami, ohroţeními a příleţitostmi. Odtud je také její název Strenghts-

Weaknesses-Opportunities-Threats. 

 

 

 
 

 

Obrázek 3: Diagram SWOT analýzy 
(Zdroj: Helena Sedláčková: Strategická analýza) 

 

Samotné zpracování této analýzy je různé, můţe být zpracována v jakési matici a 

z různých přístupů.  

Obecný popis jednotlivých sloţek je následující: 

 

 Hrozby – při analýze budoucích hrozeb okolí se vychází z hrozeb jak 

makrookolí, tak také mikrookolí. Typické hrozby představují např. vysoká 
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diferenciace v odvětví, know-how, které se v odvětví pouţívá nebo také hrozby 

uvedené Porterem v jeho modelu pěti sil. 

 Příleţitosti – mohou být chápány několika způsoby, jako příleţitosti, které 

pomohou firmě neutralizovat hrozby nebo jako růstové a rozvojové příleţitosti 

vyplývající z okolí. 

 Silné a slabé stránky – i kdyţ je samotné okolí firmy silným ovlivňujícím 

faktorem, nemůţe být faktorem jediným, co se tvorby firemní strategie týče. 

Obvykle jsou silné a slabé stránky hledány v oblastech např. finanční situace, 

výzkumu a vývoje nebo úrovně managementu (Veber, 2009). 

 

2.1.3 Vymezení trhu a jeho prognóza 

 

Stěţejním teoretickým podkladem pro následné sestavení finančního plánu je 

pouţita literatura M. Maříka, který strategickou analýzu rozšiřuje právě pro potřeby 

finančního plánu o vymezení relevantního trhu a jeho prognózu, tedy trhu na kterém 

působí analyzovaná společnost a prognózu trţeb, která by měla být výsledkem 

strategické analýzy a také prvotním podkladem, na základě kterého bude sestaven plán 

analyzované společnosti. Nejčastěji uţívanou metodou plánovaní je procentuálním 

podílem z trţeb, právě proto je prognóza trţeb z této analýzy tak důleţitá. 

Obecně Mařík popisuje sestavení finančního plánu „pouze“ jako jeden z dílčích 

kroků ke stanovení hodnoty podniku. Cílem této diplomové práce není stanovit hodnotu 

podniku, avšak pro potřeby sestavení finančního plánu lze tuto literaturu také částečně 

vyuţít. 

  

Podle Maříka, který se zabývá finančním plánem, jako jednou ze součástí nutnou 

k ocenění podniku, by se tedy strategická analýza měla skládat z dílčích částí: 

 

1. Relevantní trh, jeho analýza a prognóza 

2. Analýza konkurence a vnitřního potenciálu podniku 

3. Prognóza trţeb oceňovaného podniku, která je výsledkem předchozích dvou 

kroků. 

4. Sestavení kompletního finančního plánu 
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Vymezení relevantního trhu 

 

 Vymezení relevantního trhu, na kterém společnost působí, je výchozím krokem 

strategické analýzy a měl by být vymezen jednoznačně, a to z hlediska věcného, tj. 

z hlediska produktu, území, zákazníků, konkurentů. 

 Volba relevantního trhu by měla být poté taková, aby umoţnila získat základní 

data o tomto trhu a posoudit jeho atraktivitu tak, aby bylo moţno následně zpracovat 

prognózu dalšího vývoje tohoto trhu. V rámci vymezení trhu je důleţité získat potřebná 

data, k základním datům patří velikost trhu odhadovaná především na základě velikosti 

poptávky, dále vývoj trhu v čase, a to alespoň 5 posledních let a případná segmentace. 

Data o relevantním trhu jsou povaţována za velmi důleţitá, neboť poskytují první 

informace o vývojových tendencích. Dosavadní tempo rozvoje trhu je výchozí pro 

odhad temp budoucích, a tím i prognóz trţeb (Mařík, 2011). 

 

 

Prognóza vývoje trhu 

 Pro prognózu trhu nejsou předepsány konkrétní postupy, neboť se jedná o tvůrčí 

činnosti. Přichází však v úvahu následující výčet postupů: 

 

 Analýza časových řad a jejich extrapolace – tato prognóza se opírá o analýzu 

časové řady dosavadního vývoje trţeb na trhu. Jako příklad technik lze uvést 

vyrovnání dosavadního vývoje vhodnou funkcí, rozbor pomocí indexů a 

klouzavých průměrů a dalších vhodných statistických nástrojů. 

 Pouţití jednoduché a vícenásobné regresní analýzy – pomocí které můţeme 

modelovat vztah mezi velikostí poptávky a různými faktory, které tuto poptávku 

ovlivňují. 

 Odhady budoucího vývoje na základě porovnání se zahraničím – jedná se 

například o odhady na základě rozdílu ve spotřebě připadající na obyvatele 

v České republice a ve vyspělých zemích, k jejich úrovni se pravděpodobně 

budeme přibliţovat (Mařík, 2011). 
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2.2 Finanční analýza 

 

Finanční analýza je další nezbytnou součástí potřebnou pro vytvoření finančního 

plánu. 

Finanční analýza slouţí ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou 

strukturu, zda vyuţívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a 

celou řadu významných skutečností. Manaţeři potřebují finanční analýzu pro 

krátkodobé a zejména pak pro dlouhodobé finanční řízení podniku (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013). 

 

2.2.1 Účetní výkazy jako podklad pro finanční analýzu 

 

 Pro zpracování finanční analýzy je potřeba si opatřit vstupní data, kdy 

k významným zdrojům dat patří účetní výkazy. Znalost obsahu jednotlivých poloţek 

účetních výkazů je základním předpokladem pro práci s nimi v rámci doporučovaných 

metod a postupů finanční analýzy. Kromě znalosti poloţek jednotlivých výkazů je také 

nezbytné znát vzájemné souvztaţnosti výkazů (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

Následující obrázek pak sleduje provázanost mezi těmito výkazy: 

 

Obrázek 4: Provázanost účetních výkazů 

(Zdroj: Šteker, Otrusinová, 2013) 
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Základem účetních výkazů je rozvaha, jeţ zobrazuje majetkovou a finanční 

strukturu. Významným zdrojem financování je výsledek hospodaření za účetní období, 

který je do rozvahy převzat z výkazu zisku a ztráty. Z hlediska majetkové struktury je 

důleţité, jaký je stav finančních prostředků. Rozdíl mezi stavem finančních prostředků 

na začátku a na konci období pak dokumentuje cash flow (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013). 

 

2.2.2 Metody finanční analýzy 

 

 Metody, postupy a ukazatele při zpracování finanční analýzy se v průběhu 

historického vývoje standardizovaly a jsou oblíbeny pro svoji jednoduchost. 

 

K základním metodám zejména patří: 

 

 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů – jedná se o analýzu majetkové a 

finanční struktury; uţitečným nástrojem je analýza trendů (horizontální analýza) 

a procentní rozbor jednotlivých dílčích poloţek rozvahy (vertikální analýza). 

 Analýza tokových ukazatelů – týká se především analýzy výnosů, nákladů, zisku 

a cash flow; opět je vhodné pouţití horizontální a vertikální analýzy. 

 Analýza rozdílových ukazatelů – nejvýraznějším ukazatelem je čistý pracovní 

kapitál. 

 Analýza poměrových ukazatelů – jedná se o ukazatele likvidity, rentability, 

aktivity, zadluţenosti, produktivity, ukazatelů kapitálového trhu, ukazatelů na 

bázi cash flow a dalších ukazatelů. 

 Analýza soustav ukazatelů 

 Souhrnné ukazatele hospodaření (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

2.2.3 Horizontální a vertikální analýza 

 

 Horizontální a vertikální analýza pracuje s účetními výkazy, ve kterých je na 

kaţdém významném řádku uveden údaj za běţné účetní období, za minulé účetní 
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období, a za co nejvíce dalších uplynulých účetních období. Horizontální a vertikální 

analýza tedy identifikuje klíčové okamţiky ve vývoji finanční situace na pozadí událostí 

v ţivotě podniku (Grünwald, Holečková, 2007). 

 

 Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn poloţek jednotlivých výkazů 

v časové posloupnosti. Vypočítává se absolutní výše změn a její procentní vyjádření 

k výchozímu roku. Výpočet je následující: 

Absolutní změna = Ukazatel t – ukazatel t-1  

% změna = (Absolutní změna x 100)/Ukazatel t-1  (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

 Vertikální analýza (procentní rozbor) spočívá ve vyjádření jednotlivých 

poloţek účetních výkazů jako procentního podílu k jediné zvolené základně poloţené 

jako 100%. Pro rozbor rozvahy je obvykle za základnu zvolena výše aktiv (pasiv) a pro 

rozbor výkazu zisku a ztráty velikost celkových výnosů nebo nákladů (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013).  

 

2.2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

 Rozdílové ukazatele slouţí k analýze a řízení finanční situace podniku 

s orientací na jeho likviditu. K nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům patří čistý 

pracovní kapitál (ČPK) neboli provozní kapitál, který je definován jako rozdíl mezi 

oběţným majetkem a krátkodobými cizími zdroji a má významný vliv na platební 

schopnost podniku. Má-li být podnik likvidní, musí mít potřebnou výši relativně 

volného kapitálu, tzn. přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).    

 

2.2.5 Analýza poměrových ukazatelů 

  

Základním nástrojem finanční analýzy jsou poměrové ukazatele. Analýza 

účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů je jednou z nejoblíbenějších metod 

především proto, ţe umoţňuje získat rychlou představu o finanční situaci podniku. 
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Podstatou poměrového ukazatele je, ţe dává do poměru různé poloţky rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty, příp. cash flow. Lze proto zkonstruovat velké mnoţství ukazatelů 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

Z hlediska zaměření členíme poměrové ukazatele na: 

 ukazatele likvidity 

 ukazatele rentability 

 ukazatele zadluţenosti 

 ukazatele aktivity 

 ukazatele trţní hodnoty (Růčková, 2011). 

 

Ukazatele likvidity 

 Představují ukazatele platební schopnosti a vyjadřují se k potenciální schopnosti 

organizace hradit své závazky splatné v blízké budoucnosti. Vychází se zde ze základní 

myšlenky, ţe úspěšnost podniku není zajištěna pouhým faktem, ţe organizace vykazuje 

zisk (Veber, 2009). Ukazatele likvidity v podstatě poměřují to, čím je moţno platit 

(čitatel) s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel). Podle toho, jakou míru likvidnosti 

poţadujeme od tohoto měření, dosazujeme do čitatele majetkové sloţky s různou dobou 

likvidnosti, tj. přeměnitelností na peníze (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013).   

 

Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně)- doporučené hodnoty jsou 1,5-2,5 

 

Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé cizí zdroje 

 

Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupně)- doporučené hodnoty jsou 1-1,5 

 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva-zásoby)/krátkodobé cizí zdroje 

 

Ukazatel okamžité likvidity (likvidita I. stupně)- doporučené hodnoty jsou 0,2-0,5. 

 

Okamžitá likvidita = krátkodobý finanční majetek/krátkodobé cizí zdroje 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 
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Ukazatele rentability 

 Rentabilita, resp. výnosnost vloţeného kapitálu, je měřítkem schopnosti 

dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu, tj. schopnosti podniku vytvářet nové 

zdroje. Je formou vyjádření míry zisku, která v trţní ekonomice slouţí jako hlavní 

kritérium pro alokaci kapitálu. Nejčastěji pouţívané ukazatele jsou: 

 

Rentabilita tržeb (Return On Sales -ROS) = EBIT/tržby 

 Tento ukazatel zobrazuje ziskovou marţi, která je důleţitým ukazatelem pro 

hodnocení úspěšnosti podniku. 

 

Rentabilita celkového kapitálu (Return On Asset -ROA) = EBIT/aktiva 

 Jedná se o důleţitý ukazatel, který měří výkonnost neboli produkční sílu 

podniku. Pouţitím EBIT v čitateli je moţné měřit výkonnost podniku bez vlivu 

zadluţení a daňového zatíţení. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equity -ROE) = čistý zisk/vlastní kapitál 

 Měřením ROE lze vyjádřit výnosnost kapitálu vloţeného vlastníky podniku. 

Výsledek ukazatele by se měl pohybovat alespoň několik procent nad dlouhodobým 

průměrem úročení dlouhodobých vkladů. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu (Return On Investment -ROI) = EBIT/dlouhodobý 

kapitál 

 I kdyţ v pojímání tohoto ukazatele neexistuje jednoznačná shoda, nejčastěji je 

pouţíván jako ukazatel měřící výnosnost dlouhodobého kapitálu vloţeného do majetku 

podniku. 

 

Rentabilita úplatného kapitálu (Return On Capital Employed -ROCE) = EBIT/úplatný 

kapitál 

 Za úplatný je povaţován veškerý kapitál v podniku, který nese náklad, tzn. 

vlastní kapitál a dlouhodobé a krátkodobé cizí zdroje nesoucí úrok. 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 
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Ukazatele zadluţenosti 

 Ukazatele zadluţenosti slouţí jako indikátory výše rizika, jeţ podnik nese při 

daném poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Je zřejmé, ţe čím vyšší 

zadluţenost podnik má, tím vyšší riziko na sebe bere, protoţe musí být schopen své 

závazky splácet bez ohledu na to, jak se mu právě vede (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013). 

 

Celková zadluženost = cizí zdroje/aktiva celkem 

 Jedná se o základní ukazatel a doporučená hodnota je mezi 30-60%. 

 

Úrokové krytí = EBIT/nákladové úroky 

 Úrokové krytí charakterizuje výši zadluţenosti pomoci schopnosti splácet úroky. 

Pokud má ukazatel hodnotu 1, znamená to, ţe vytvořil zisk, který je dostatečný pro 

splácení úroků věřitelům, ale na stát v podobě daní a především na vlastníka v podobě 

čistého zisku jiţ nezbyde. Z uvedeného vyplývá, ţe tato hodnota není pro podnik 

dostačující, doporučuje se hodnota vyšší neţ 5 (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

Ukazatele aktivity 

 S pomocí těchto ukazatelů lze zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv 

v rozvaze v poměru k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám podniku 

přiměřená, tj. zda ukazatelé aktivity měří schopnost podniku vyuţívat vloţené 

prostředky. 

 

Obrat aktiv = tržby/aktiva 

 Všeobecně platí, čím větší hodnota ukazatele, tím lépe. Minimální doporučovaná 

hodnota tohoto ukazatele je 1, hodnotu však ovlivňuje i příslušnost k odvětví. 

 

Doba obratu pohledávek = (průměrný stav pohledávek/tržby) x 360 

 Jedná se o dobu vázanosti kapitálu ve formě pohledávek. 
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Doba obratu závazků = (krátkodobé závazky/tržby) x 360 

 Průměrná doba obratu závazků vyjadřuje dobu od vzniku závazku do doby jeho 

úhrady. Tento ukazatel by měl dosáhnout alespoň hodnoty doby obratu pohledávek. 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

2.2.6 Postupy finanční analýzy 

 

Postupy při zpracování finanční analýzy se liší v závislosti na jejím interním či 

externím zpracování. Při externím zpracování je důleţité zjistit informace o samotné 

společnosti, předmětu její činnosti, strategii, počtu zaměstnanců aj. Kvalitním zdrojem 

těchto informací jsou např. výroční zprávy jednotlivých společností  

 

Další část zpracování finanční analýzy je shodná pro interní i externí zpracování 

a jedná se o analýzu vývoje odvětví, do kterého podnik náleţí. Tato analýza je 

významná pro posouzení stávající situace a perspektivy daného odvětví do budoucna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

2.3 Finanční plánování  

 

Podnikové finanční plánování je v mnoha aspektech podobné plánování státu. 

Finanční plán je základem koncepce podniku směřující k jeho rozvoji. Finanční 

plánování lze definovat jako soubor činností, jejichţ výsledkem je předpověď 

budoucích efektů finančních a investičních rozhodnutí společnosti (Růčková, 2015). 

 

Tabulka 1: Postavení plánování v procesu řízení 

Plánování Organizování 

Personalistika 

a řízení 

lidských zdrojů 

Vedení a vnitřní 

vlivy 
Kontrola 

(Zdroj: Královič,J. Finančné plánovanie podniku, vlastní zpracování) 

 

 Z výše uvedeného schématu je zřejmé, jak je plánování, mimo jiné i finanční, 

nezbytnou součástí procesu řízení, dá se říci, ţe je rozhodujícím faktorem. Dostatek 

finančních zdrojů je podmínkou pro splnění stanovených cílů podniku a stanovení jeho 

dlouhodobé finanční stability. 

 

2.3.1 Metody finančního plánování 

 

 Finanční plánování má své metody plánování, pomocí kterých lze, s vazbou na 

minulost, predikovat budoucnost společnosti. Jedná se o následující metody: 

 Metoda procentuálního podílu na trţbách: Tato metoda vychází z předpokladu, 

ţe poměr mezi trţbami a jednotlivými poloţkami účetních výkazů, především 

nákladů, je stabilní. 

 Statistické metody: Tyto metody prakticky přenášejí dosavadní nebo minulý 

trend do budoucnosti a jednoduše tedy říkají, ţe základní trend vývoje se bude 

opakovat. 

 Ekonometrické modely, které berou v úvahu interakce mezi ekonomickými 

proměnnými. 

 Metoda ukazatelů obratu, která vychází z vyčíslení různých poměrových 

ukazatelů (nejčastěji doby obratu zásob, pohledávek, závazků) za minulé období, 
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kdy zpětným roznásobením trţbami získáme hodnoty daných poloţek, kterých 

se vyčíslená doba obratu týká (pohledávky, zásoby, závazky). 

 Modelování finančního plánu a jeho simulace: Modelování vychází z určitých 

předpokladů o budoucím vývoji externího a interního okolí podniku, který daný 

podnik obklopuje a ovlivňuje. 

 Metoda úměrnosti podle vývoje trţeb (Reţňáková, 2005). 

 

 Prognóza trţeb je východiskem celého finančního plánu a pro finančního 

manaţera plyne nutnost zjednodušenými postupy dokázat plánované trţby odhadnout 

(Reţňáková. 2005). 

 

2.3.2 Zásady finančního plánování 

 

Pokud má být finanční plánování efektivní a má plnit svoji funkci, je třeba 

respektovat zásady v procesu finančního plánování.  

 

 Zásada dlouhodobosti finančního plánování – podstatou je vyjádření 

nadřazenosti dlouhodobých (strategických) finančních cílů nad krátkodobými 

(taktickými či operativními) finančními cíli podniku v tom smyslu, ţe 

krátkodobé cíle, které jsou konkrétnější, by měly podporovat postupnou realizaci 

zamýšleného dlouhodobého cíle. 

 Zásada hierarchického uspořádání finančních cílů – je nutné vymezit cíl, který 

bude mít pozici hlavního cíle pro dané plánovací období, aby bylo vţdy zřejmé, 

jakého cíle má být v daném období dosaţeno, a aby plnění dalších cílů bylo 

vţdy posuzováno z hlediska přispění k dosaţené hlavního cíle. 

 Zásada reálné dosaţitelnosti finančních cílů vyjadřuje nutnost při finančním 

plánování vycházet ze základních poznatků analytické části finančního 

plánování, tj. zejména analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, SWOT analýzy 

apod. 

 Zásada programově ziskové orientace podniku, která odkazuje na základní 

finanční cíl kaţdého podniku, ţe i přes prioritu maximalizace trţní hodnoty 

podniku, nesmí být přehlíţena zisková orientace firmy, neboť zisk zaujímá 
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druhou nejvyšší pozici a jedná se o ukazatel pouţívaný pro externí hodnocení 

ekonomické výkonnosti podniku a současně výrazným způsobem ovlivňuje trţní 

hodnotu podniku. 

 Zásada periodické aktualizace finančních plánů upozorňuje na skutečnost, ţe 

ţádný z finančních plánů není dokonalý a je nutné pravidelně provádět jejich 

aktualizaci a přizpůsobit realitě, 

 Zásada podstatné shody struktury a formy hlavních plánovacích podkladů se 

strukturou a formou podnikových účetních výkazů – struktura, metody a forma 

sestavení finančních plánů musí navazovat na strukturu, formu a metody 

vnitropodnikového ekonomického reportingu. 

 Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánovaných výpočtů - představuje 

preferenci takových plánovacích procedur a výpočtů, které mají 

nekomplikovaný základ a umoţňují rychlou orientaci. 

 Zásada relativní autonomie finančního plánu – umoţňuje na základě 

strategických cílů a finančních politik čelit pokusům o rozmělnění či opuštění 

vytyčených záměrů vlivem působení různých zainteresovaných skupin (Landa, 

2007).  

 

2.3.3 Druhy finančního plánování 

 

Finanční plánování lze dělit do dvou základních skupin, podle doby, na kterou je 

finanční plán sestavován, a to na: 

 

 Krátkodobé finanční plánování – jedná se o finanční plánování maximálně na 

dobu jednoho roku a obvykle souvisí s běţnou hospodářskou činností 

společnosti. Plánují se tak účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty), ale také 

příjmy a výdaje, tedy cash flow. Cílem je zabezpečit platební schopnost na 

základě plánování obstarávání zdrojů financování. Je třeba stavět na minulých 

zkušenostech a měl by být postaven na analýze sezonních výkyvů, coţ jsou 

pravidelně se opakující výkyvy v rozsahu hospodářské činnosti, které jsou 

podmíněny faktory na straně poptávky (Vánoce, roční období) a na straně 

nabídky (sklizeň). Postup lze shrnout, jak je uvedeno níţe: 
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Tabulka 2: Postup při taktickém plánování 

Vymezení 

nejdůležitějších 

taktických cílů 

Zpracování základní 

varianty plánu 

Komparace variant 

s cíli 

Zpracování další 

varianty 

(Zdroj: Růčková,P., Finanční analýza, vlastní zpracování) 

 

  Dlouhodobé finanční plánování – obvykle se realizuje v časovém horizontu 

dvou aţ pěti let (někdy i více). Úkolem tohoto plánování je opět především 

plánování potřeby finančních zdrojů s několikaletým výhledem (Růčková, 

Roubíčková, 2012).    

 

2.3.4 Finanční cíle jako východiska finančního plánování 

 

 Plánování lze charakterizovat jako proces formulace cílů a způsobů, kterými lze 

dosáhnout daného cíle. Tento proces bezprostředně navazuje na proces analýzy, neboť 

plánování musí respektovat předchozí vývoj podniku (Růčková, Roubíčková, 2012). 

Výsledky finanční analýzy a hodnocení celkové situace podniku a okolí jsou 

východiskem pro formulaci finančních cílů podniku. Soustavu podnikových cílů lze 

různě dělit. Z hlediska jednotlivých subsystémů podnikového plánu můţe jít o vazby 

mezi cíli a plány (Růčková, 2015). 

 

 Finanční plánování je součást řízení podle cílů, přičemţ za vrcholový cíl 

podniku je maximalizace jeho trţní hodnoty. Při plánování je potřebné rozhodovat o 

získání kapitálu, investování kapitálu do výnosného majetku a peněţním hospodaření 

(Konečný, 2002).  

 

Tabulka 3: Cíle v návaznosti na poslání podniku 

 
(Zdroj: Vysušil,J. Plánování není přeţitek, vlastní zpracování) 
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V zájmu kaţdé společnosti by mělo být plánování cílů a dohled na jejich plnění, 

tj. zvolená firemní strategie a naplnění strategických cílů. Za základní finanční 

strategický cíl je povaţována maximalizace trţní hodnoty podniku resp. maximalizace 

hodnoty majetku vlastníka tzv. Shareholder value  (Reţňáková, 2005). 

  

Dílčí finanční cíle mohou být také stanoveny např. jako výše: 

 trţní hodnoty akcie, 

 rentability kapitálu, 

 zisku na jednu akcii, 

 dividendy na jednu akcii, 

 objemu investic 

 maximalizace interních zdrojů financování (Reţňáková, 2005). 

 

 Při definování finančních cílů hraje podstatnou roli také ukazatel růstu trţeb ve 

spojení s trţním podílem. Další skupinu podstatných finančních cílů tvoří cílové 

hodnoty v oblasti likvidity a finanční stability, např. ukazatel celkové zadluţenosti nebo 

ukazatel běţné likvidity (Landa, 2007). 

 

2.3.5 Požadavky na formulaci finančních cílů 

 

 Jak bylo výše uvedeno je potřeba při finančním plánování dodrţovat určité 

principy a zásady. Nejinak je tomu při formulaci finančních cílů, kdy je kladena 

pozornost na následující: 

 

 Provázanost hlavních finančních cílů s klíčovými nefinančními záměry podniku 

 Reálná dosaţitelnost stanovených finančních cílů vzhledem ke stávajícím 

podmínkám nebo vzhledem k dané fázi ţivotního cyklu podniku 

 Hierarchie a konzistence finančních cílů 

 Kontrolovatelnost finančních cílů, tedy zařazovat do finančních cílů takové cíle, 

které není problematické objektivně vyhodnocovat apod. (Landa, 2007). 
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2.4 Finanční plán 

 

Výše bylo zmíněno, ţe ve finančním plánování je potřeba mít stanovený nějaký 

cíl, kterého by mělo být dosaţeno. Tento cíl je uveden ve finančním plánu. 

Finanční plán vnáší do finančního plánování orientaci na finanční cíl a jeho 

struktura a forma odpovídá struktuře finančních výkazů (Reţňáková, 2005).  

 

2.4.1 Komponenty dlouhodobého finančního plánu 

 

 Dlouhodobý finanční plán je z hlediska obsahu zaměřen na vybrané oblasti a 

ukazuje pouze souhrnné údaje. Dlouhodobý finanční plán obsahuje zpravidla 

komponenty podle jednotlivých let (Růčková, 2015). 

 

Tabulka 4: Komponenty dlouhodobého finančního plánu 

Plánový výkaz zisku 

a ztráty 
Plánová rozvaha 

Plánový výkaz cash 

flow 

Soustava ukazatelů 

k porovnání variant 

(Zdroj: Růčková,P. Finanční analýza, vlastní zpracování) 

  

Nejdůleţitější poloţkou v plánovém výkazu zisku a ztráty, kterou je potřeba 

plánovat, jsou trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb. Ty tvoří u většiny podniků 

rozhodující sloţku výnosů. Podle Kislingerové (2001) je moţné ke stanovení trţeb 

pouţít tři základní postupy, a to na základě:  

 

 analýzy historických dat 

 analýza vnitřního potenciálu podniku, 

 kvalifikovaného názoru analytiků na vývoj podniku, odvětví a ekonomiky jako 

celku. 

 

V případě stanovení trţeb na základě historických dat pak Kislingerová 

doporučuje vycházet z časové řady 3-5 let, která vede k odvození tempa růstu trţeb. 

Podle Hindlse a spol. (2006) lze k modelování historických dat pro účely prognózování 

pouţít: modely časových řad, modely regresní analýzy a průměr historických hodnot. 
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Z výše uvedených modelů bude podrobněji zmíněn model regresní analýzy 

(lineární a nelineární), který předpokládá identifikaci různých faktorů, které ovlivňují 

velikost trţeb (hrubý domácí produkt, tempo jeho růstu, příjmy domácností, objemy 

produkce a jejich tempo růstu). Vychází se primárně z časových řad minulých trţeb a 

z prognózy hodnot ovlivňujících faktorů v plánovacím období a je náročný na vstupní 

data (Růčková, 2015). 

 

Plánová rozvaha představuje vývoj majetku a zdrojů financování. K plánu aktiv 

pasiv lze dospět buď uplatněním jednodušších přístupů, jejichţ výsledkem jsou hrubší 

odhady aktiv a pasiv v jednotlivých letech plánovacího období nebo uţitím sloţitějších 

metod vedoucích k přesnějšímu stanovení jednotlivých poloţek plánované rozvahy. 

Postupy stanovení se do značné míry liší podle toho, zda je moţné odvodit jejich 

hodnoty od plánu trţeb, či zda je potřeba zvolit jiný postup. Určité poloţky aktiv a pasiv 

rozvahy ovlivňuje do značné míry vývoj trţeb. Jestliţe rostou trţby, pak obvykle rostou 

i: 

 zásoby s ohledem k nutnosti větších zásob materiálů, nedokončené výroby i 

výrobků, 

 pohledávky při nezměněné platební morálce odběratelů;   

 určité sloţky krátkodobých závazků (především závazky z obchodního styku 

vzhledem k vyšším nákupům surovin, materiálu a energie a vyšším nákladů na 

sluţby, závazky vůči zaměstnancům apod.); 

 finanční majetek vzhledem k zachování likvidity při růstu krátkodobých 

závazků; 

 dlouhodobý hmotný majetek rozšiřující výrobní kapacity nezbytné pro dosaţení 

produkce. 

 

Pro plánování těchto poloţek existuje celá řada metod, z nichţ nejvýznamnější 

jsou metody vyuţívané jiţ v plánovém výkazu zisku a ztráty, tedy metoda procentních 

poměrů k trţbám a regresní metoda a dále metoda ukazatelů obratu. Společným rysem 

jsou očekávané trţby v jednotlivých letech (Růčková, 2015). 
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Plánový výkaz cash flow pak bude sestaven ze získaných dat z oblasti provozní 

činnosti, investiční oblasti a oblasti externího financování. Jedná se většinou o údaje z 

„výsledovky“. 

Kontrolou sestaveného finančního plánu je bilanční rovnost, kdy součet aktiv a 

pasiv se musí v kaţdém roce plánu rovnat. Můţe se podrobit i finanční analýze 

(Mařík,2011).  

 

Zpracování finančního plánu je tedy důleţité pro finanční řízení podniku, kdy 

s jeho pomocí lze pak omezovat rizika a usilovat o optimalizaci výsledků podle cílů 

podniku. 
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3 Analytická část 

 

Návrh finančního plánu musí být podloţen fakty a skutečnostmi, aby byla co 

nejvyšší pravděpodobnost jeho naplnění. Proto je nezbytné zpracování potřebných 

stěţejních analýz. V tomto případě se jedná o analýzu strategickou a finanční, a to za 

pomoci postupů uvedených v teoretické části, za pouţití získaných podkladů a 

informací od analyzované společnosti. Na základě provedených analýz a výstupů z nich 

získaných, pak budou sestaveny varianty návrhu finančního plán společnosti. 

 

Před zpracováním uvedených analýz je důleţité představení analyzované 

společnosti, aby bylo zřejmé, čím se společnost zabývá, jaký je její předmět podnikání, 

jaké má vize o budoucnosti apod. 

 

3.1 Představení společnosti 

 

Podnik, pro který je v této diplomové práci sestavován finanční plán, je TOMA 

odpady, s.r.o.. Jedná se o společnost s ručením omezeným se sídlem v Otrokovicích. 

Společnost TOMA odpady, s.r.o. je dceřinou společností TOMA, a.s., které má ve 

společnosti 70% podíl a obě jsou součástí holdingu PROSPERITA holding, a.s. 

 

3.1.1 Hlavní činnosti společnosti 

 

TOMA odpady, s.r.o. má v současné době 27 zaměstnanců. Sídlí v pronajatých 

prostorách mateřské společnosti. Společnost je drţitelem certifikátů ISO 9001 a 14001 a 

je jedním z předních zpracovatelů veškerých druhů odpadů s působností ve Zlínském, 

Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Svým zákazníkům nabízí komplexní sluţby 

spočívající v likvidaci a odstraňování kapalných a  tuhých odpadů a s tím související 

přepravu těchto odpadů. Pokud si zákazník objedná odstranění odpadů, většinou je toto 

spojeno i s dopravou, protoţe společnost vlastní speciální nákladní automobily 

přizpůsobené na převoz jak kapalných, tak tuhých odpadů, které musí splňovat veškeré 

podmínky pro převoz odpadů na území ČR dle platné legislativy.  
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Čističku odpadních vod, která je tzv. „koncovým“ zařízením na zpracování 

kapalných odpadů má také v pronájmu od mateřské společnosti a je momentálně 

zásadním zdrojem jejich příjmů.  

Mimo to má společnost ve spoluvlastnictví drtičku na tříděný tuhý odpad, který se 

po úpravě pouţívá jako alternativní palivo ve speciálních spalovacích zařízeních, které 

mají například v cementárnách.  Toto zařízení je umístěno také v budově, kterou má 

v nájmu od mateřské společnosti. Společnost do budovy investuje v rámci technického 

zhodnocení, aby tato splňovala veškeré zákonem a předpisy stanovené podmínky pro 

provoz tohoto zařízení. Tato činnost je však v trţbách společnosti dosud zanedbatelná. 

Novinkou v činnosti společnosti je pak recyklační linka na výrobu plastové drtě. 

Tato recyklační linka je také umístěna v pronajatých prostorách, do kterých TOMA 

odpady, s.r.o. zainvestovala a zahájila provoz této linky v roce 2017.   

Procentuálně tak asi největší podíl na činnosti společnosti, tj. asi 50%, má 

likvidace kapalných odpadů, pak je to likvidace tuhých odpadů, tj. asi 30%, vše včetně 

dopravy, která je skoro pokaţdé součástí sluţby a zbylých 20% jsou výše uváděné 

dodatkové činnosti (výroba alternativní paliva a plastové drtě), poradenská činnost 

v oblasti odpadového hospodářství a ekologie, provádění rozborů a další činnosti 

související s nakládáním s odpady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Rozdělení činností společnosti 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.1.2 Vize společnosti 

 

Odpadové hospodářství je dynamicky se rozvíjející oblastí národního 

hospodářství.  Z těchto skutečností vychází vize společnosti, a to stavět své podnikání 

na trvalém dynamickém rozvoji společnosti, maximálně kvalitních sluţbách 

zaměřených na zákazníka, na dlouhodobých partnerství zaloţených na vzájemné důvěře 

a respektu a v neposlední řadě na investici do schopných zaměstnanců, technologií a 

inovací. 
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3.2 Strategická analýza 

 

3.2.1 Analýza okolí  

 „Podnik není izolován, ale obklopen vnějším světem, okolím. Vliv okolí na 

podnik je zpravidla velmi silný, zatímco moţnost podniku ovlivňovat okolí je spíše 

omezená.“ (Synek, 2002). 

 

PESTEL (SLEPTE) analýza 

 

Na chod společnosti působí celá řada faktorů, ať pozitivně či negativně, a proto 

je potřeba tyto faktory znát, analyzovat a vyhodnotit jejich dopady na další rozvoj 

společnosti s důrazem na výnosový potenciál.   

 

Politické faktory 

 

 Pro společnosti podnikající na území České republiky je důleţitá celková 

politická stabilita v zemi, protoţe od ní se odvíjejí další skutečnosti, které mohou 

pozitivně či negativně ovlivnit podnikatelské prostředí v oblasti, kterou se zabývá 

společnost TOMA odpady, s.r.o.  Rozhodující je přístup vlády a zákonodárců k otázkám 

ţivotního prostředí, jehoţ nedílnou součástí je i strategie v oblasti nakládání s odpady.  

Tato nachází svůj prvotní odraz v přijímání a schvalování nových zákonů a 

doprovodných legislativních opatření niţší právní síly. Dá se říci, ţe z tohoto pohledu je 

politika posledních vlád konzistentní a předvídatelná, protoţe jednou z deklarovaných 

priorit kaţdé vlády je mimo jiné zlepšení kvality ţivotního prostředí, coţ předpokládá 

opatření od prevence vzniku odpadů, přes jejich další třídění, recyklaci či přímé 

materiálové a energetické vyuţití, se zaměřením na co nejmenší konečné mnoţství 

odpadů, které je nutno ukládat na skládky 

Výše uvedený politický přístup se projevuje i při tvorbě státního rozpočtu 

formou vyčlenění prostředků do této oblasti. Čím vyšší tyto prostředky jsou, tím vytváří 

více příleţitosti pro společnosti zabývající se touto problematikou, umoţňují jim např. 

přístup ke státním zakázkám, programům na rozvoj technologií pro likvidaci a 

zpracování odpadů apod. 
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 Součástí politiky je i zapojení České republiky do politiky EU a prosazování 

jejích zájmů v oblasti nakládání s odpady, např. formou získávání prostředků z fondů 

EU na podporu podnikatelských aktivit. 

 Důleţitým úkolem v politické oblasti obecně a tedy i pro podnikání ve výše 

zmíněné činnosti je i vytvoření rovných podmínek pro podnikající subjekty a s tím 

související boj proti korupci a dalším negativním jevům, které nepříznivě ovlivňují 

podnikatelské prostředí Významný je i přístup k řádnému fungování orgánů veřejné 

správy, které s ohledem na řadu správních aktů nezbytných pro podnikání v této oblasti 

můţe jak v pozitivním, tak negativním smyslu ovlivnit tuto podnikatelskou činnost.  

 

Ekonomické faktory 

 

 Z ekonomických faktorů, které zahrnují především makroekonomické ukazatele, 

jsou pro návrh finančního plánu společnosti TOMA odpady, s.r.o. důleţité zejména níţe 

uvedené výstupy z těchto jednotlivých ukazatelů.  

 

Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt (dále jen HDP), který je obecným ukazatelem 

hospodářské výkonnosti země, v posledních letech pravidelně roste. Podle aktuálních 

vývojových předpovědí příslušných institucí by růst HDP měl pokračovat i v příštích 

letech, jaký vyplývá z níţe uvedené tabulky.  

 

Tabulka 5: Vývoj HDP 2012-2017 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

HDP v mld. Kč 4060      4098  4314  4 555 4 703 5 050 

HDP r/r v % -0,8      -0,5  2,7  4,5 2,4 4,6 

(Zdroj: kurzy.cz) 

 

Vysoká dynamika HDP se povaţuje za dlouhodobou pozitivní známku 

rostoucího ekonomického zdraví, a proto lze očekávat příznivý dopad na činnost 

společnosti. S rozvojem různých odvětví národního hospodářství je přímo spojen i 

nárůst odpadů všeho druhu, vycházející z výroby a sluţeb. HDP je i jedním 

z významných ukazatelů ţivotní úrovně obyvatel, která se projevuje mimo jiné i vyšší 
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spotřebou, coţ rovněţ nese sebou zvýšenou produkci odpadů. Zlepšení ekonomiky 

umoţňuje ve větší míře i zajištění prostředků podnikům pro likvidaci odpadů.   

 

Směnný kurz 

 Od roku 2017 probíhá část obchodů společnosti TOMA odpady, s.r.o. i na území 

našeho státu v eurech, kdy zákazníci upřednostňují tuto měnu. Kromě toho společnost 

nakupuje, sice výjimečně, i od zahraničních dodavatelů. Proto jeden z důleţitých 

ekonomických faktorů, ke kterému je třeba při sestavování plánu přihlíţet, představuje 

směnný kurz Eura a České koruny.   

Zásadním faktorem jsou důsledky ukončení intervencí ČNB v dubnu 2017, kdy 

TOMA odpady, s.r.o. v době před ukončením intervencí uzavřela smlouvu na prodej 

plastové drtě na pevnou částku v eurech. Ukončení intervencí se projevilo tím, ţe 

koruna začala značně posilovat, a docházelo ke značným kurzovým ztrátám, a to 

z důvodu, ţe TOMA odpady, s.r.o. směňuje eura na koruny, protoţe eura k obchodování 

vyuţívá minimálně a koruny potřebuje pro nákup materiálu k výrobě plastové drtě. 

Tento trend pravděpodobně bude pokračovat i v období, pro které je sestavován plán, a 

proto je třeba z opatrnosti počítat s negativními důsledky pro společnost TOMA 

odpady, s.r.o., neboť případné zisky s občasných nákupů v zahraničí nenahradí ztráty 

způsobené obchodováním v eurech v tuzemsku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Vývoj kurzu EUR/CZK 
(Zdroj: kurzy.cz) 
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Úroková míra 

Společnost sice investuje do svého rozvoje, ale protoţe je součástí holdingu, ve 

kterém jsou společnosti, které mají volný kapitál, vyuţívá tohoto ke svému rozvoji. 

Toto vţdy probíhá zapůjčením finančních prostředků na základě smlouvy o půjčce. Ale 

i v rámci této transakce je nutné vycházet z úrokové míry, protoţe výše úroku je 

součástí smlouvy o půjčce a tento musí být s ohledem na personální propojení 

společností v rámci holdingu v obvyklé výši. 

Jak vyplývá z následující tabulky, vývoj těchto sazeb vţdy k 31. 12. daného roku 

se od roku 2012 (dle ČNB od roku 2008) nezměnil. Jiţ tato skutečnost naznačila, ţe v 

následujících letech, jak vidíme jiţ v roce 2017, začnou uvedené úrokové sazby růst.  

 

Bankovní rada ČNB v roce 2017 rozhodla hned dvakrát navýšit lombardní a 2T 

Repo sazbu, a to poprvé ke 4.5.2017 a podruhé ke 3.11.2017. Obecně lze říci, ţe 

v případě, kdy Centrální banka začne zvyšovat své základní úrokové sazby, komerční 

banky na to začnou reagovat obdobně. Analyzované společnosti, která by případně 

čerpala půjčku od mateřské společnosti, by obdobně vzrostl úrok, protoţe právě 

„obvyklý“ úrok daný bankovní soustavou, je směrodatný pro stanovení úroku v rámci 

transferu mezi spřízněnými osobami. 

 

Tabulka 6: Vývoj základních úrokových sazeb ČNB 2012-2017 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2T Repo sazba v % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,50 

Diskontní sazba v % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Lombardní sazba v % 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 

(Zdroj: cnb.cz) 

 

Míra inflace 

 Míra inflace jako makroekonomická veličina odráţí především sníţení kupní síly 

peněz, tedy sniţuje mnoţství, které si člověk můţe za jednotku koupit. Při růstu inflace 

také dochází k růstu cenové hladiny, coţ v praxi znamená růst cen.  

 

Vývoj průměrné roční inflace vyjádřený přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen zachycuje následující graf.  
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Tabulka 7: Vývoj inflace (měřeno deflátorem HDP) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Deflátor HDP (růst v %) 1,50 1,40 2,50 1,20 1,20 2,40 

(Zdroj: mpo.cz) 

 

 

Graf 2: Deflátor HDP 
(Zdroj: vlastní zpracování, data mpo.cz) 

 

Jak je z tabulky hodnot patrné, v roce 2014 dosahovala inflace vyjádřená 

deflátorem HDP za sledované období nejvyšší hodnoty. V následujících letech 2015 a 

2016 pak došlo k poklesu téměř na polovinu této hodnoty. V roce 2017 však opět 

dvojnásobně narostla a je tedy třeba počítat s důsledky inflace, které spočívají na jedné 

straně ve zdraţení vstupů (energie, sluţby, pohonné hmoty, materiál apod.) a straně 

druhé v úpravě cen za sluţby prováděné společností, coţ je jedním z důleţitých faktorů, 

která bude hrát významnou roli v budoucím hospodaření analyzované společnosti. 

 

Míra nezaměstnanosti 

Posledním, ne však nejméně důleţitým faktorem, je současná situace na trhu 

práce, zejména nízká míra nezaměstnanosti, která vytváří tlak na mzdové náklady i 

stávajících zaměstnanců, neboť kvalifikovaných pracovních sil i v oboru odpadového 

hospodářství je nedostatek. 
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Sociální faktory 

  

Ze sociálních faktorů, které je třeba zohlednit pro konkrétní činnost společnosti, 

je nejvýznamnější růst ţivotní úrovně obyvatelstva, která se promítá do vyšší spotřeby. 

Vyšší spotřeba znamená nárůst všech odpadů a tedy zvýšenou poptávku po jejich 

zpracování či likvidaci. Tento příznivý trend je moţno promítnou do zvýšení objemu i 

cen poskytovaných sluţeb společností TOMA odpady, s.r.o.  

 

Jak bylo jiţ řečeno, na produkci odpadů můţe mít vliv také celková ţivotní 

úroveň obyvatelstva a také výkonnost ekonomiky, coţ v podstatě můţeme odvodit také 

od vývoje HDP. Dalším sociálním faktorem je také v tomto případě počet obyvatel kdy 

můţeme vyjít z jednoduchého předpokladu, čím více obyvatel, tím větší produkce 

odpadů.  

Vývoj počtu obyvatel v letech 2012 – 2017 zachycuje následující tabulka, a jak 

lze z tabulky vyčíst, od roku 2013 počet obyvatel meziročně roste. Za celé období od 

roku 2012 se počet obyvatel v České republice zvýšil cca o 94 tisíc. 

 

Tabulka 8: Vývoj počtu obyvatel v České republice 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet obyvatel v tisících 10 516 10 512 10 538 10 554 10 579 10 610 

(Zdroj: data czso.cz, vlastní zpracování) 

 

 

 

Graf 3: Produkce podnikových odpadů 
(Zdroj: vlastní zpracování, data czso.cz) 

2012 2013 2014 2015 2016

21 263 769 

20 127 368 20 235 665 

23 247 371 

21 801 816 

Produkce podnikových odpadů v tunách 

Produkce podnikových odpadů v tunách
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Vzhledem k tomu, ţe produkce odpadů není dána jen obyvateli, ale především 

podniky, výše uvedený graf vykresluje objem produkce odpadů ve vybraném období 

2012-2016 (data pro rok 2017 v současné době nejsou k dispozici na czso.cz). Jak je 

patrné, i přes pokles v roce 2016 objem odpadu přestavuje vysoké číslo, téměř 22 

milionů tun ročně, které musejí být zpracovány nebo zlikvidovány. 

 

Pro doplnění a představu o objemech produkce podnikových odpadů dle 

předmětu činnosti informuje níţe uvedená tabulka. V tabulce jsou vybraná odvětví a 

jejich roční produkce odpadů v tunách. Největší objemy odpadů produkuje jednoznačně 

stavebnictví. Tato tabulka můţe také poslouţit jako jakési vodítko pro směr, na jaké 

typy společností se zaměřovat v případě podnikání v oblasti odpadového hospodářství. 

 

Tabulka 9: Vývoj produkce odpadů dle odvětví 

Produkce podnikových odpadů v tunách 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Činnosti související s odpadními vodami  1 695 213 2 887 463 2 944 055 3 635 778 3 632 098 

Zemědělství, lesnictví, rybářství  289 919 179 526 135 312 104 553 114 000 

Těžba a dobývání  471 052 213 103 335 079 191 280 143 876 

Zpracovatelský průmysl  5 869 810 4 416 842 4 394 334 4 562 791 4 670 646 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla  2 069 462 1 007 213 1 012 202 1 166 186 889 248 

Stavebnictví 9 014 964 8 694 456 9 409 942 11 308 334 10 141 986 

Doprava a skladování  406 720 232 363 248 166 227 851 252 794 

(Zdroj: data czso.cz, vlastní zpracování) 

 

 

Technologické a technické faktory 

 

Odpadové hospodářství je dynamicky se rozvíjející oblastí národního 

hospodářství, čemuţ odpovídá i neustálý vývoj technologií a přizpůsobování procesu 

třídění, zpracování a likvidace odpadů poţadavkům na ochranu ţivotního prostředí.  

Proto je třeba tyto tendence a poţadavky zohlednit a počítat s nákupem nových strojů, 

zařízení a inovací technologických postupů.  

U společnosti TOMA odpady, s.r.o. je třeba zmínit, ţe jiţ v minulosti 

investovala do moderní technologie a pořídila drtičku na výrobu alternativního paliva 

z tříděného odpadu. V roce 2016 zakoupila recyklační výrobní linku na přepracování 



 

48 

 

tříděného termoplastového odpadu na plastovou drť, ze které se vyrábí nové výrobky 

pouţitelné v zemědělství či průmyslu.  

Perspektivně se jeví nezbytné, aby společnost dále pokračovala v průzkumu trhu 

a včas vyhodnotila investice do nákupu dalších nových technologií či inovací 

stávajících. 

  

Ekologické faktory 

 

Charakter podnikání společnosti TOMA odpady, s.r.o. je spojen s vysokými 

poţadavky na dodrţování ekologických pravidel a vyplývají z něj i rizika porušení 

těchto pravidel s negativními vlivy na ţivotní prostředí. Proto musí být pamatováno na 

zajištění minimalizace těchto rizik a ochranu pro případ různých ekologických havárií, a 

z toho vyplývajících nákladů na odstranění následků těchto havárií a rovněţ na úhradu 

sankcí za porušení ochrany ţivotního prostředí ze strany příslušných správních orgánů.  

 

Legislativní faktory 

 

V rámci legislativních faktorů je společnost ovlivněna platnou legislativou 

České republiky a Evropské unie.  

Jako společnost podnikající na území České republiky se musí řídit jejími 

platnými zákony, jako jsou zákon o obchodních korporacích, občanský zákoník, zákon 

o dani z přidané hodnoty, zákon o účetnictví, zákoník práce a mnoho dalších. Pro 

společnost podnikající v oblasti nakládání s odpady je nezbytné řídit se zákonem o 

odpadech a dalšími s tímto souvisejícími předpisy.  

Význam ochrany ţivotního prostředí se také zásadně promítá i v legislativní 

úpravě pro podnikání v oblasti nakládání s odpady. Rozsáhlost a sloţitost právní úpravy 

si vyţaduje zajištění nejen kvalifikovaných pracovníků, ale i úzkou spolupráci se 

společnostmi zaměřenými na tuto právní oblast, zejména při vytváření havarijních a 

manipulačních plánů, technického zabezpečení jednotlivých pracovišť, školení 

zaměstnanců, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jiné. Toto vše stojí 

nemalé finanční prostředky, které je třeba zahrnout do cen sluţeb a výrobků.  
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Dodrţování legislativních norem tak představuje významnou finanční zátěţ 

v administrativních a dalších činnostech společnosti.  

Legislativa Evropské unie pak zajišťuje prostřednictvím zákonů a sbírkou 

mezinárodních smluv jednodušší obchodní spolupráci s podniky v rámci Evropské unie. 

 

Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Porterův model pěti konkurenčních sil zpracovává a analyzuje níţe uvedené 

faktory ovlivňující a přímo působící na analyzovanou společnost. 

 

Intenzita konkurence uvnitř odvětví 

 

Intenzita konkurence uvnitř odvětví je dána především počtem podniků, které 

v daném odvětví působí. Za přímou konkurenci však nelze povaţovat veškeré 

společnosti z odvětví, ale pouze ty, jejíţ předmět podnikání a celková ekonomická 

činnost se podobá analyzované společnosti. 

Po důkladném brainstormingu a také po konzultaci s obchodními zástupci, kteří 

mají relevantní informace z trţního prostředí a tzv. z terénu, byli vybráni jako hlavní 

konkurenti dvě společnosti Konkurent S a Konkurent W.  

Jedná se o hlavní konkurenty, se kterými se společnost snaţí přinejmenším drţet 

krok, v nejlepším případě chce však být krok před nimi, mít konkurenční výhodu a 

získat tak co nejvíce odběratelů/zákazníků pro sebe. Mimo jiné tyto společnosti působí 

v blízkém okolí, co se lokace týče, spadají do stejného odvětví a mají stejný předmět 

podnikání. 

V následující tabulce jsou porovnány trţby těchto vybraných konkurenčních 

firem s analyzovanou společností a dále je v ní zachycena procentuální změna, o kterou 

se trţby firem v průběhu let měnily. 

 

Tabulka 10: Vývoj tržeb vybraných společností v letech 

Tržby v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

TOMA odpady, s.r.o.  69 759 -9,0% 63 635 3,0% 65 686 6,0% 69 776 4,0% 72 476 

Konkurent W 50 423 40,0% 70 816 12,0% 78 989 -16,0% 66 402 -33,0% 44 491 

Konkurent S 1 252 739 -0,3% 1 248 928 11,0% 1 383 223 -6,0% 1 302 164 -0,2% 1 299 112 

(Zdroj: účetní výkazy firem justice.cz, vlastní zpracování) 
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TOMA odpady, s.r.o. v rámci srovnání vykazuje skoro pravidelný nárůst trţeb 

ve srovnávaném období.  

 

Je zřejmé, ţe Konkurent W je analyzované společnosti blíţe, její trţby jsou 

srovnatelnější, ale z pohledu růstu trţeb má společnost velké výkyvy, kdy v letech 2013 

a 2014 vykazovala trţby nejvyšší, a poté šly rapidně dolů. Co se týká Konkurenta S, 

jedná se o společnost, jejíţ trţby jsou cca 18x vyšší. Je to způsobeno tím, ţe se jedná o 

podstatně větší firmu se zahraniční účastí, s více zaměstnanci a s větší a pestřejší 

nabídkou sluţeb.  

 

Dalším důvodem je také, ţe společnost působí déle na českém trhu. Je však 

zajímavé, ţe i vývoj trţeb Konkurenta S má sestupnou tendenci, nehledí se na jejich 

výši, protoţe ty jsou samozřejmě nesrovnatelné, ale jako kdyby stávající zákazníci 

chtěli vyzkoušet sluţby jiných společností na trhu nebo společnost zanedbala péči o 

stávající zákazníky. 

Objem trţeb však není jediný ukazatel, který lze s konkurencí porovnávat, je 

nutné brát zřetel na společnosti mimo jiné z pohledu počtu zaměstnanců, rozsahu sluţeb 

a mnohé další.  

Pro srovnání je níţe uvedena procentuální změna trţeb za celé pětileté období u 

analyzované firmy a konkurentů.  

 

Tabulka 11: Meziroční srovnání tržeb 2012-2016 

% změna tržeb 2012 - 2016 

TOMA odpady, s.r.o.  4% 

Konkurent W -12% 

Konkurent S 4% 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů justice.cz) 

 

 

Posledním pohledem na konkurenci je trţní podíl jakým daná společnost 

zaujímá postavení na vymezeném relevantním trhu. V následující tabulce a vykresleném 

grafu je zachycen trţní podíl vybraných společností v letech 2012 aţ 2016. 
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Tabulka 12: Tržní podíl vybraných společností v letech 

Tržní podíl 2012 2013 2014 2015 2016 

TOMA odpady, s.r.o.  0,51% 0,27% 0,26% 0,36% 0,31% 

Konkurent W 0,37% 0,30% 0,32% 0,34% 0,19% 

Konkurent S 9,08% 5,23% 5,56% 6,70% 5,63% 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů justice.cz) 

 

 

 

 
Graf 4: Vývoj tržních podílů 

(Zdroj: vlastní zpracování, data czso.cz) 

 

 

 

Ohroţení, které představují nově vstupující (potencionální) konkurenti 

 

 Vzhledem k tomu, ţe společnost obchoduje na dokonale konkurenčním trhu, 

neměly by fakticky existovat ţádné bariéry vstupu na trh. V praxi však takové bariéry 

vznikají a za jednu z nejčastějších se povaţuje investiční náročnost nebo neochota 

podstoupit riziko. V případě odpadového hospodářství je však za jednu z největších 

bariér povaţována legislativa. Jiţ vůbec začít podnikat v této oblasti představuje získání 

mnohých povolení a splnění státem stanovených podmínek k získání těchto povolení je 

čím dál obtíţnější (viz Legislativní faktory).  

Pokud však potencionální konkurent usoudí, ţe takové odvětví je pro něho 

přitaţlivé, vidina zisku je vysoká a je ochoten „překonat“ zmíněné bariéry, dá se 

očekávat, ţe na trh vstoupí. 
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 Existující společnost má však jiţ před vznikajícími společnostmi náskok, a to je 

dobré jméno společnosti, pokud si ho svoji poctivou činností vybudovala a tím pádem i 

dobré vztahy se spokojenými odběrateli sluţeb. 

 

O tom, jak se vyvíjel počet aktivních podniků ve sledovaném odvětví CZ NACE 

38, informuje následující graf. 

 

 

Graf 5: Počet aktivních podniků 
(Zdroj: vlastní zpracování, data mpo.cz) 

 

Z uvedeného grafu je patrný zejména dynamický nárůst počtu podniků v letech 

2014/2015. V posledním roce 2016 tento počet spíše stagnoval. Vzhledem k tomu, ţe 

trend celkového období je rostoucí dá se předpokládat, ţe trh bude z tohoto pohledu jiţ 

nasycen, tudíţ by se v budoucnu jednalo buď o stagnaci počtu podniků, případně o 

sníţení tohoto počtu ve smyslu vyčištění trhu o slabší podniky.  

 

Ohroţení představující substituční a komplementární produkty 

 

 Obecně platí, ţe s rostoucím počtem komplementárních a substitučních produktů 

roste přitaţlivost odvětví.  

Jak jiţ bylo výše zmíněno, analyzovaná společnost, podniká v odpadovém 

hospodářství a jejím „produktem“ jsou sluţby. V tomto odvětví moţnost výskytů 

substitučních a komplementárních produktů není častým jevem. Sběr, odstraňování, 
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shromaţďování odpadů a další činnosti související s odpadem se dají těţko nahradit. 

Tady přichází v úvahu zpracování odpadů a jeho uvádění do dalšího „oběhu“, kdy by 

konkurenční společnosti nabízely lepší a ekologičtější zpracování odpadů.  

   

Ohroţení, které představují odběratelé (zákazníci) 

 

 

Bylo zmíněno, ţe hodnocená společnost poskytuje sluţby, které spočívají 

v nakládání s odpady a zajišťování přepravy. Dá se říci, ţe potencionálními zákazníky 

jsou všichni, protoţe všichni vytváří nějaký odpad. Společnost působí v odvětví, ve 

kterém je velká konkurence, proto je ráda za kaţdého zákazníka a váţí si spolupráce s 

podniky, které také působí mimo jiné v této oblasti a pro společnost mají velký význam.  

 

Mezi významné zákazníky, kteří jsou zároveň i významnými hráči v této oblasti 

na českém trhu patří: 

 

 SUEZ vyuţití zdrojů, a.s.  

 Marius Pedersen a.s. 

 

Dalšími významnými zákazníky jsou výrobní firmy, které při výrobě produkují 

značné mnoţství odpadů všeho druhu, ať uţ jsou to plastové, papírové či kovové 

odpady, ale významný podíl činí i kapalné odpady, které vznikají při chlazení výrobních 

strojů a tyto odpady obsahují nebezpečné přísady, jako oleje, kyseliny a další. Dále jsou 

to veřejné sektory, jako například Města či Obce, které vlastní svoji čističku odpadních 

vod, ale i tato je potřeba jednou za čas vyčistit a vyvézt. Jsou to sběrné dvory, kam 

občané nosí odpad z domácností, kde je snaha tento odpad jiţ třídit. A v neposlední řadě 

jsou občané jako takoví, kteří při údrţbě svých nemovitostí potřebují přistavit kontejner, 

který naplní tuhými odpady či vyčistit jímku u svých rodinných domů. Okruh zákazníku 

je opravdu pestrý.  

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti je tedy zřejmá zejména velká 

vyjednávací síla „významných“ zákazníků. Všeobecně platí, ţe s rostoucím počtem 

odběratelů/zákazníků klesá vyjednávací síla kaţdého z nich. Avšak v případě ztráty 

jednoho z těchto významných zákazníků by analyzovaná společnost přišla o podstatnou 



 

54 

 

část svých trţeb. V případě výše zmiňovaných společnosti se jedná celkem o cca 30% 

z celkových trţeb za sluţby. Kromě těchto významných zákazníků má analyzovaná 

společnost velké mnoţství drobnějších odběratelů, jejichţ vyjednávací síla však 

vzhledem k jejich podílu na tvorbě trţeb analyzované společnosti není tak velká. Ztrátu 

jednoho z významných odběratelů by příchod jednoho nového drobného odběratele 

nedokázal kompenzovat.  

 

Ohroţení, které představují dodavatelé 

 

 Co se dodavatelů týče, analyzovaná společnost předpokládá pevnost vzájemných 

vztahů s dodavateli, a aby tyto vztahy byly postaveny na vzájemné důvěře a 

respektování, je důleţité udrţení platební schopnosti vůči dodavatelům. Pozdní splátky 

přijatých faktur bývají jednou z častých příčin pro rozvázání vzájemné spolupráce. 

  V případě dodavatelů platí stejné pravidlo jako u odběratelů a to je, ţe 

s rostoucím počtem dodavatelů, klesá vyjednávací síla kaţdého z nich. Činnost 

analyzované společnosti je primárně závislá na několika stálých dodavatelích a je si 

vědoma, ţe ztráta jednoho z nich nebo změna vzájemně nastavených podmínek by 

mohla představovat významné ohroţení jejího dalšího fungování. Vyjednávací síla 

těchto velkých dodavatelů je tudíţ poměrně vysoká v porovnání jinými drobnými nebo 

příleţitostnými dodavateli.  

 

3.2.2 Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku 

 

Rozbor „7 S faktorů“ 

 Rozbor 7 S faktorů je koncepce, která identifikuje 7 různých faktorů úspěšnosti 

společnosti. 

 

Strategie 

 Analyzovaná společnost se řídí mottem: „Náš zákazník, náš pán“, coţ značí 

poskytovat zákazníkům ty nejlepší a kvalitní sluţby. Z dlouhodobého hlediska firma 

věří, ţe stávající zákazníci jim zůstanou věrní a postupně budou přibývat noví 

zákazníci. 
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Strategií společnosti je stavět své podnikání nejen na platných ekonomických 

ukazatelích, ale odpovědně nakládat s odpady, které jsou chápány jako zdroje pro 

budoucnost, a navracet je zpátky do oběhu ve formě něčeho nového a vyuţitelného pro 

zákazníka, kdy bude plně respektována ochrana ţivotního prostředí. 

 

Struktura 

 Společnosti uplatňuje organizační strukturu liniově štábní. V čele společnosti 

jsou jednatelé a odborné činnosti pak spadají pod jednotlivé oddělení. Organizační 

struktura analyzované společnosti je následující: 

 

 

Obrázek 6: Organizační schéma analyzované společnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Systémy 

 V oblasti informačních systémů vyuţívá společnost ty nejmodernější, a to hlavně 

v rámci evidence odpadů. Informační systémy jsou v tomto odvětví nutností, protoţe to 

znamená spojení s úřady, bez kterých tato činnost jiţ nelze provádět, proto společnost 

musí do těchto technologií investovat. Evidence odpadů je zajišťována za pomocí 

speciálního počítačového programu, který shrnuje veškerá data o pohybu odpadů od 

dodavatele aţ do koncového zařízení. Výstup z tohoto programu slouţí jako podklad 

pro roční hlášení o odpadech dle zákona. 

Mezi ostatní systémy vyuţívané v rámci fungování analyzované společnosti lze 

zmínit např. kamerové systémy na pracovišti, které jsou nutné z pohledu bezpečnosti, 
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dále docházkový systém zaměstnanců pomocí ID karet nebo účetní systém pro vedení 

účetnictví. 

 

Styl řízení 

 Pro řízení společnosti je uplatňován z větší části autoritativní styl řízení. Záleţí 

na tom, o čem se rozhoduje. V některých otázkách jednatelé nepřipouští diskuzi a 

rozhodují se zcela sami, ale někdy připouští i demokratičtější styl a jsou ochotni vzít 

v úvahu názory ostatních zaměstnanců (zejména ředitelů/manaţerů). V návaznosti na 

hierarchickou strukturu za běţná provozní rozhodnutí na jednotlivých odděleních 

odpovídají jejich ředitelé/manaţeři. V případě, ţe by se však jednalo o záleţitost mající 

zásadní dopad na celou společnost, rozhodnutí připadá na jednatele. Názor jednatelů je 

nadřízený názoru ředitele/manaţera.  

 Uplatňovaný styl řízení má slabiny v zastupitelnosti jednotlivých 

ředitelů/manaţerů. 

 

Spolupracovníci 

 Mezi spolupracovníky panuje ve společnosti uvolněná atmosféra, a to také ve 

vztahu k jednatelům společnosti, které respektují. Z pozice vedení jsou uplatňovány 

nástroje motivace, aby tak podporovaly ochotu zaměstnanců dobře vykonávat svoji 

práci. Někteří zaměstnanci mají k dispozici osobní firemní automobily, všichni 

zaměstnanci pak mobilní telefony s neomezeným voláním i v rámci svých osobních 

hovorů. Obchodní zástupci jsou pak odměňováni mimo fixní sloţku mzdy také 

procentem z trţeb. 

 

Sdílené hodnoty (kultura) společnosti   

 Vnitřní atmosféra společnosti je charakterizována především kolegiálností, 

vstřícností a slušností k odběratelům i dodavatelům a vzájemnými ohledy, a to nejen 

z hlediska pracovního, ale také lidského. Zaměstnanci jsou loajální k firmě. 

 

Schopnosti 

 Schopnosti zaměstnanců a vedení reprezentují schopnosti celé společnosti. Na 

svých pozicích by měli být lidé, kteří mají dostatečné znalosti a schopnosti pro 
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vykonávání těchto pozic. Důkazem o schopnostech těchto lidí v analyzované 

společnosti je skutečnost několikaletého fungování společnosti a spokojenost stávajících 

zaměstnanců. Aby na svých pozicích byli ti „správní“ lidé pak zajišťuje důkladné 

výběrové řízení kaţdého zaměstnance, kdy je posuzována nejen praxe, ale také 

dosaţené vzdělání. Ke zvyšování schopností stávajících zaměstnanců přispívají také 

různá školení, semináře a vzdělávací programy, kterých mohou bezplatně vyuţít.  

 

3.2.3 SWOT analýza 

 

Silné stránky podniku: 

- Desetiletá bezproblémová existence na trhu 

- Nová technologie 

- Stálá odběratelská základna 

- Moţnost rozloţení rizika na menší části 

- Firma vlastní certifikáty ISO 

- Kvalita výrobních dělníku 

- Finanční stabilita 

- Spolehlivost, solventnost 

 

Slabé stánky podniku: 

- Zastaralá technologie na likvidaci kapalných odpadů 

- Špatná nebo ţádná propagace nových sluţeb či výrobků 

- Vysoká nákladovost 

- Nedostatečné plánování společnosti 

- Nejasné kompetence a nezastupitelnost 

 

Příleţitosti: 

- Vstup s novým výrobkem na zahraniční trh 

- Rozšiřování výrobních prostor na pronajaté pozemky 

- Spolupráce s novými dodavateli 

- Získání nových odběratelů a upevnění spolupráce s nimi 
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Ohroţení: 

- Silná konkurence  

- Vyjednávací síla odběratelů, sníţení odběratelské základny  

- Nízká poptávka na trhu 

- Závislost firmy na pronajatých budovách a pozemcích 

- Odliv kvalifikovaných pracovníků ke konkurenci  

- Zdraţování vstupů (energie, materiálu) 

- Nepříznivý ekonomický vývoj 

- Legislativa – zranitelnost odvětví. 

 

Některé silné a slabé stránky společnosti budou ještě více rozvedeny ve finanční 

analýze, protoţe budou zohledněny při sestavování variant návrhu finančního plánu. 

 

3.2.4 Vymezení relevantního trhu  

 

Jak jiţ bylo zmíněno v rámci teoretické části této práce, dílčím krokem 

strategické analýzy by mělo být vymezení relevantního trhu. Pro vymezení trhu na 

kterém působí analyzovaná společnost byla vyuţita klasifikace ekonomických činností 

(zkratka NACE) vydávaná Evropskou komisí (pro Českou republiku CZ-NACE).  

Dle této klasifikace je činnost analyzované společnosti zařazena do části 

odvětvové klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (dle standardu NACE rev. 2. 

od 1. 1. 2009) do Sekce E – Zásobování vodou; činnosti související s odpadními 

vodami, odpady a sanacemi, oddílu 38 Shromaţďování, sběr a odstraňování odpadů, 

úprava odpadů k dalšímu vyuţití, skupiny 38.1 Shromaţďování a sběr odpadů, 38.2 

Odstraňování odpadů, 38.3 Úprava odpadů k dalšímu vyuţití. 

Pro následné analýzy bude jiţ vycházeno z trţeb CZ NACE 38. 

 

Vývoj tržeb trhu v čase 

 Samotné vymezení trhu pomocí CZ NACE 38 je poměrně široké, avšak 

napomáhá vykreslit představu o objemu trţeb a jejich vývoji v tomto odvětví s tím, ţe je 
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vycházeno z předpokladu, ţe pokud v odvětví panuje nějaký trend ať uţ růstu či 

poklesu, je pravděpodobné, ţe trţby společností uvnitř tohoto odvětví se budou ubírat 

obdobným směrem. 

Níţe uvedený graf zachycuje vývoj trţeb oddílu 38 za sledované období 2012-

2016. Jak je patrné v roce 2014 odvětví dosáhlo svého vrcholu, od roku 2015 je jiţ pak 

patrný sestupný trend. Jiţ samotná křivka grafu poukazuje na poměrně dynamický 

vývoj tohoto odvětví v poměrně krátkém období 5 let. Kdyţ však srovnáme rok 2016 a 

rok 2012 celkově došlo k poklesu o cca 286 milionů korun za celé období. 

 

Graf 6: Tržby CZ NACE 38 
(Zdroj: vlastní zpracování, data mpo.cz) 

 

Aby se však veškerá analýza nezaměřovala pouze na odvětví samotné, je nutné 

také vyjádřit trţby odvětví ve vztahu k trţbám analyzované společnosti. 

Níţe uvedená tabulka jiţ zahrnuje jak trţby odvětví, tak také trţby analyzované 

společnosti za období let 2012 – 2016, a to včetně meziročního vývoje vyjádřeného 

indexem růstu trţeb. Je zde zachycen také trţní podíl, jakým se podílí analyzovaná 

společnost právě na trţbách odvětví. 

 

Tabulka 13: Rozbor tržeb a tržního podílu analyzované společnosti v letech 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Trţby za prodej výrobků a sluţeb 69 759 63 635 65 686 69 776 70 476 

Index růstu trţeb (společnost)   0,912212 1,032231 1,062266 1,010032 

Trţby (CZ NACE 38) 22 606 204 22 834 549 23 988 247 22 635 469 22 320 193 

Index růstu trţeb (CZ NACE 38)   1,010101 1,050524 0,943607 0,986072 

Trţní podíl společnosti 0,309% 0,279% 0,274% 0,308% 0,316% 

Index růstu trţního podílu   0,903090 0,982586 1,125751 1,024299 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

22 606 204 

22 834 549 

23 988 247 

22 635 469 
22 320 193 

2012 2013 2014 2015 2016

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (CZ NACE 38) 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (CZ NACE 38)
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Z tabulky je zejména patrný pozitivní vývoj trţního podílu, a to zejména 

v posledních dvou letech 2015 a 2016 (v roce 2016 o něco pomaleji). Z tohoto lze 

vyvodit závěr, ţe i kdyţ trţby v odvětví v letech 2015 a 2016 značně klesaly, 

analyzovaná společnost právě v těchto letech zvyšovala svůj podíl na trhu. V tomto 

případě tedy není naplněn předpoklad obdobného vývoje jako v odvětví. 

 Nelze tedy jednoduše vycházet pro prognózování budoucnosti pouze z vlivu 

odvětví, ale je nutné také zváţit ostatní faktory trhu. Následující kapitola se tedy bude 

jiţ zabývat prognózou trţeb za pomocí regresní analýzy, která jiţ bude kromě vlivu 

odvětví zkoumat také jiné vlivy, a to vlivy základních makroekonomických ukazatelů.  
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3.3 Finanční analýza 

 

Pro detailní seznámení se s účetnictvím a zorientování se ve všeobecné 

ekonomice analyzované společnosti následuje po analýze strategické také finanční 

analýza. 

Zdrojem finanční analýzy jsou účetní výkazy, ze kterých lze vyčíst široké 

spektrum informací a rozšíří tak celkové povědomí o zkoumané společnosti. Tyto 

vybrané účetní výkazy, konkrétně rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou za období let 

2012-2016. 

 

Účetní výkazy budou níţe podrobeny analýze vertikální, horizontální a analýze 

vybraných poměrových ukazatelů. 

 Vertikální analýza vyjadřuje procentuální podíl jednotlivých poloţek rozvahy 

na zvolených základnách. V případě poloţek aktiv se jedná o zvolenou základnu 

hodnoty celkových aktiv a v případě poloţek pasiv se jedná o zvolenou základnu 

hodnoty celkových pasiv. Co se týče výkazu zisku a ztráty, tam byla za základnu 

zvolena hodnota trţeb, která zahrnuje trţby za vlastní výrobky, sluţby a také zboţí. 

Horizontální analýza pak vyjadřuje rozdíly mezi obdobími jednotlivých let a 

vyjádří tak meziroční poklesy a růsty. Pro doplnění bude horizontální analýza 

zpracována jak v absolutních, tak také v procentuálních hodnotách, aby byl zřejmý 

rozdíl jak „číselně“, tak také procentuálně.  

 

Důkladná finanční analýza a správně formulované výstupy z ní jsou tím 

nejlepším předpokladem pro sestavení návrhu finančního plánu. Kaţdý plán v podstatě 

vychází z předpokladů a trendů minulosti, případně má být vodítkem pro odstranění 

slabých stránek nebo vyvarování se opakování pro další vývoj společnosti nevýhodných 

situací. 
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3.3.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy  

 

Nejvýraznější a na první pohled patrnou změnou je hodnota dlouhodobého 

hmotného majetku v roce 2016. Jedná se o investici analyzované společnosti do nákupu 

recyklační výrobní linky na tříděné termoplasty. Od nákupu této linky si společnost 

slibuje rozšíření předmětu svých činností a také samozřejmě zvýšení trţeb.  

 

Tabulka 14: Horizontální analýza rozvah 2012-2016 - absolutní hodnoty 

Horizontální analýza 

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu v tis. Kč 13-12 14-13 15-14 16-15 

AKTIVA CELKEM -424 2 776 312 7 730 

Dlouhodobý majetek -543 2 786 -3 028 10 613 

Dlouhodobý hmotný majetek -543 2 786 -3 028 10 613 

Oběžná aktiva 322 3 3 347 -2 801 

Krátkodobé pohledávky 495 -3 450 1 865 -2 284 

Peněţní prostředky -173 3 453 1 482 -517 

Časové rozlišení aktiv -203 -13 -7 -82 

PASIVA CELKEM -424 2 776 312 7 730 

Vlastní kapitál 2 507 3 107 3 789 2 216 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let 3 521 2 507 3 107 3 789 

Výsledek hospodaření běţného účetního období -1 014 600 682 -1 573 

Cizí zdroje -1 486 -740 -2 865 5 016 

Rezervy 0 0 0 300 

Dlouhodobé závazky -924 -729 -1 460 5 334 

Krátkodobé závazky -562 -11 -1 405 -618 

Časové rozlišení pasiv -1 445 409 -612 498 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Také v meziročním srovnání můţeme pozorovat u dlouhodobého hmotného 

majetku poměrně dynamický vývoj zejména pak zmíněnou investici, která jak je zřejmé 

zvýšila meziročně 2015 – 2016 hodnotu dlouhodobého hmotného majetku o více neţ 

10,5 milionu korun. 

V rámci pasiv lze pak v návaznosti na tuto investici pozorovat především nárůst 

hodnoty dlouhodobých závazků. Tento nárůst souvisí s financováním investice, kdy 
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namísto financování prostřednictvím formy bankovních úvěrů analyzovaná společnost 

vyuţila financování formou „půjčky“ od společnosti z holdingu. 

 

V roce 2016 také analyzovaná společnost začala tvořit z opatrnosti rezervy, na 

úhradu budoucích výdajů, které byly schváleny valnou hromadou. 

 

Tabulka 15: Horizontální analýza rozvah 2012-2016 procentuální hodnoty 

Horizontální analýza 

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu v tis. Kč 13/12 14/13 15/14 16/15 

AKTIVA CELKEM 99% 109% 101% 123% 

Dlouhodobý majetek 96% 121% 81% 183% 

Dlouhodobý hmotný majetek 96% 121% 81% 183% 

Oběžná aktiva 102% 100% 120% 86% 

Krátkodobé pohledávky 104% 73% 120% 80% 

Peněţní prostředky 96% 183% 119% 94% 

Časové rozlišení aktiv 63% 96% 98% 75% 

PASIVA CELKEM 99% 109% 101% 123% 

Vlastní kapitál 116% 117% 118% 109% 

Základní kapitál 100% 100% 100% 100% 

Fondy ze zisku 100% 100% 100% 100% 

Výsledek hospodaření minulých let 131% 117% 118% 118% 

Výsledek hospodaření běţného účetního období 71% 124% 122% 58% 

Cizí zdroje 89% 94% 74% 161% 

Rezervy 0% 0% 0% 0% 

Dlouhodobé závazky 85% 86% 67% 277% 

Krátkodobé závazky 92% 100% 79% 88% 

Časové rozlišení pasiv 36% 149% 50% 180% 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Poměrně značný nárůst můţeme pozorovat v letech 2014-2015 v hodnotách 

krátkodobých pohledávek, kdy jak je patrné tyto vzrostly meziročně o 20%, 

představující hodnotu téměř 2 milionů korun. Toto přirozeně souvisí ve výkazu zisku a 

ztráty patrném navýšení trţeb za vlastní výrobky a sluţby. 

 

V roce 2014 je pak patrný také nárůst peněţních prostředků na bankovních 

účtech, kdy došlo k úhradě dluţných pohledávek. Analyzovaná společnost měla od 

svého odběratele poměrně značný objem neuhrazených pohledávek po splatnosti i přes 
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jejich jiţ prodlouţenou splatnost. Po několikaměsíčním jednání, pod tlakem ukončení 

spolupráce, nakonec partner zmíněné pohledávky v průběhu krátkého časového období 

uhradil. 

Výše peněţních prostředků má rozhodující vliv na cash flow, se kterým má 

drtivá většina jinak ziskových společností problém. Obecně není pro jakoukoliv 

společnost problém tvořit zisk, velký problém je však udrţet kladné cash flow, 

korigovat platební schopnost odběratelů a v návaznosti na to udrţet platební schopnost 

společnosti.  

Velmi uţitečný je v tomto ohledu i ukazatel čistého pracovního kapitálu, který 

bude podrobněji analyzován v analýze poměrových ukazatelů.  

 

Tabulka 16: Vertikální analýza rozvah 2012-2016 

Vertikální analýza 

Rozvaha v tis. Kč ve zjednodušeném rozsahu 2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 44% 43% 48% 38% 57% 

Dlouhodobý hmotný majetek 44% 43% 48% 38% 57% 

Oběžná aktiva 54% 56% 51% 61% 43% 

Krátkodobé pohledávky 40% 42% 29% 34% 22% 

Peněţní prostředky 14% 14% 23% 27% 21% 

Časové rozlišení aktiv 2% 1% 1% 1% 1% 

PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 50% 58% 63% 74% 65% 

Základní kapitál 1% 1% 1% 1% 0% 

Fondy ze zisku 1% 1% 1% 1% 0% 

Výsledek hospodaření minulých let 37% 49% 52% 61% 59% 

Výsledek hospodaření běţného účetního období 11% 8% 9% 11% 5% 

Cizí zdroje 43% 39% 33% 25% 32% 

Rezervy 0% 0% 0% 0% 1% 

Dlouhodobé závazky 20% 17% 13% 9% 20% 

Krátkodobé závazky 23% 22% 20% 16% 11% 

Časové rozlišení pasiv 7% 3% 4% 2% 3% 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

V tabulce vertikální analýzy lze také vidět, jaký měly výše popsané změny vliv 

na podíl poloţek aktiv a pasiv na jejich celkových hodnotách. Např. zmíněná investice, 

která zvýšila podíl dlouhodobého hmotného majetku na celkových aktivech z 38% na 
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57% a zároveň na straně pasiv navýšila podíl dlouhodobých závazků na celkových 

pasivech o 11%. 

 

3.3.2 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Níţe uvedené výkazy zisku a ztráty jsou jiţ ve formátu, který odpovídá nové 

podobě výsledovky, kterou od roku 2016 udává zákon o účetnictví. Výkaz zisku a ztráty 

tedy prošel poměrně výraznou změnou své struktury. Jak je patrné, jiţ není například 

pouţíván pojem obchodní marţe nebo přidaná hodnota. Také dříve ve výkonech 

zahrnovaná hodnota aktivace a změny stavu výrobků apod. se jiţ neřadí do poloţek 

výnosů, ale nákladů. Tato diplomová práce tedy jiţ pracuje s novou podobou výkazu 

zisku a ztráty, která je v souladu s aktuální legislativou. 

 

Tabulka 17: Horizontální analýza VZZ 2012-2016 - absolutní hodnoty 

Horizontální analýza 

Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč 13-12 14-13 15-14 16-15 

Tržby z prodeje výrobků a služeb -6 124 2 051 4 090 700 

Trţby za prodej zboţí 1 423 1 159 1 896 -2 726 

Výkonová spotřeba -7 135 -286 2 584 -652 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí 870 428 2 693 -2 217 

Spotřeba materiálu a energie 1 138 139 -223 -656 

Sluţby -9 143 -853 114 2 221 

Osobní náklady 1 989 1 143 1 630 909 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 1 334 1 763 469 -509 

Ostatní provozní výnosy 109 42 -231 778 

Ostatní provozní náklady 297 -276 629 1 096 

Provozní výsledek hospodaření -1 077 908 443 -2 092 

Výnosové úroky a podobné výnosy -21 0 -2 0 

Nákladové úroky a podobné náklady 59 -56 -50 -47 

Ostatní finanční výnosy -193 -43 11 -12 

Ostatní finanční náklady -118 74 -353 -17 

Finanční výsledek hospodaření -155 -61 412 52 

Výsledek hospodaření před zdaněním -1 232 847 855 -2 040 

Daň z příjmu -218 247 173 -467 

Výsledek hospodaření po zdanění -1 014 600 682 -1 573 

Výsledek hospodaření za účetní období -1 014 600 682 -1 573 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 
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Jak je patrné z uvedených výkazů zisku a ztráty, prvotní a nejdůleţitější 

hodnotou je hodnota trţeb za výrobky a sluţby v případě analyzované společnosti se 

jedná o trţby za sluţby. Trţby za výrobky a sluţby hned v prvním sledovaném období 

2012/2013 zaznamenaly značný propad ve výši asi 6,1 mil. Kč, coţ procentuálně 

představovalo meziroční pokles o 9%. Naopak nejvýraznější růst nastal v období 

2014/2015 kdy došlo k růstu trţeb o více neţ 4 miliony Kč, procentuálně meziročně o 

6%. Kromě trţeb za výrobky a sluţby jsou ve výkazech evidovány také trţby za zboţí, 

přičemţ toto zboţí představuje odpad, který je prodán jako zboţí, protoţe je dále 

vyuţitelný pro jiné výrobní společnosti. Jak je patrné, tyto trţby jsou spíše doplňkovým 

výnosem a netvoří hlavní činnost analyzované společnosti. Jejich výše v letech 2012-

2015 konstantně meziročně rostla, v roce 2016 pak došlo k propadu v hodnotě cca 2,7 

mil. Kč. 

 

Tabulka 18: Horizontální analýza VZZ 2012-2016 procentuální hodnoty 

Horizontální analýza 

Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč 13/12 14/13 15/14 16/15 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 91% 103% 106% 101% 

Trţby za prodej zboţí 198% 140% 147% 54% 

Výkonová spotřeba 87% 99% 105% 99% 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí 168% 120% 205% 58% 

Spotřeba materiálu a energie 118% 102% 97% 91% 

Sluţby 81% 98% 100% 106% 

Osobní náklady 119% 109% 112% 106% 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 340% 193% 113% 88% 

Ostatní provozní výnosy 154% 114% 35% 738% 

Ostatní provozní náklady 322% 36% 506% 240% 

Provozní výsledek hospodaření 78% 124% 110% 59% 

Výnosové úroky a podobné výnosy 13% 100% 33% 100% 

Nákladové úroky a podobné náklady 124% 82% 80% 77% 

Ostatní finanční výnosy 19% 2% 1200% 0% 

Ostatní finanční náklady 75% 121% 17% 76% 

Finanční výsledek hospodaření 134% 110% 39% 80% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 72% 127% 121% 58% 

Daň z příjmu 74% 140% 120% 55% 

Výsledek hospodaření po zdanění 71% 124% 122% 58% 

Výsledek hospodaření za účetní období 71% 124% 122% 58% 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

*VZZ (výkaz zisku a ztráty) 
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V případě nákladů hrají nejvýznamnější roli náklady za sluţby, jejichţ vývoj by 

měl korespondovat s vývojem trţeb za výrobky a sluţby. Jak je z tabulky zřejmé tyto 

náklady na sluţby představují za celé sledované období hodnotu více jak 50% podílu na 

těchto trţbách. Výše nejen těchto nákladů hraje poté důleţitou roli při stanovení cen 

právě za prodej sluţeb. Neméně důleţité jsou pak náklady na spotřebu materiálu a 

energie, které představují reţie nutné pro provoz související s poskytováním sluţeb. 

Takovým nákladem se rozumí např. elektrická energie na provoz drtícího zařízení, 

pohonné hmoty apod. Spotřeba materiálu a energie představuje za celé sledované 

období 2012-2016 9-12% podíl na trţbách. 

 

 

Tabulka 19: Vertikální analýza výkazů zisku a ztráty 2012-2016 

Vertikální analýza 

Výkaz zisku a ztráty 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby z prodeje výrobků a služeb a tržby za prodej zboží 100% 100% 100% 100% 100% 

Výkonová spotřeba 78% 73% 69% 67% 68% 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí 2% 3% 4% 7% 4% 

Spotřeba materiálu a energie 9% 11% 11% 10% 9% 

Sluţby 67% 58% 54% 50% 54% 

Osobní náklady 15% 19% 19% 20% 22% 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 1% 3% 5% 5% 5% 

Ostatní provozní výnosy 0% 0% 1% 0% 1% 

Ostatní provozní náklady 0% 1% 0% 1% 3% 

Provozní výsledek hospodaření 7% 6% 7% 7% 4% 

Výnosové úroky a podobné výnosy 0% 0% 0% 0% 0% 

Nákladové úroky a podobné náklady 0% 0% 0% 0% 0% 

Ostatní finanční výnosy 0% 0% 0% 0% 0% 

Ostatní finanční náklady 1% 1% 1% 0% 0% 

Finanční výsledek hospodaření -1% -1% -1% 0% 0% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 6% 5% 6% 6% 4% 

Daň z příjmu 1% 1% 1% 1% 1% 

Výsledek hospodaření po zdanění 5% 4% 4% 5% 3% 

Výsledek hospodaření za účetní období 5% 4% 4% 5% 3% 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

Konstantní meziroční nárůst je zřetelný také u osobních nákladů, kdy tyto od 

roku 2012 vzrostly cca o 5,6 mil. Kč, coţ je způsobeno, jak mírným nárůstem mezd 

zaměstnanců, tak skutečností, ţe počet zaměstnanců se v roce 2016 navýšil.  
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V poloţce úprav hodnot v provozní oblasti jsou zahrnuty odpisy dlouhodobého 

hmotného majetku. Zde je patrný nárůst v roce 2013, který je způsoben zařazením 

drtícího zařízení do majetku a spuštěním jeho odpisů. Odpisy zmíněné investice do 

recyklační výrobní linky na tříděné termoplasty byly spuštěny aţ v roce 2017, protoţe 

tato byla zařazena do majetku aţ koncem roku 2016. 

 

3.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Pro zpracování níţe uvedené analýzy byly vyčísleny vybrané poměrové 

ukazatele analyzované společnosti v letech 2012 aţ 2016. Jako podklad byly pouţity 

účetní výkazy analyzované společnosti tj. rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

Pro srovnání byly stejné ukazatele vyčísleny také pro dva vybrané konkurenty.  

  

Tabulka 20: Vybrané poměrové ukazatele – Rentability, zadluženost, úrokové krytí 

Vybrané poměrové ukazatele 2012 2013 2014 2015 2016 

ROE 
EAT/vlastní kapitál 

Analyzovaná společnost 23,0% 14,1% 14,8% 15,3% 8,2% 

Konkurent W 17,0% 6,2% 15,4% -1,2% -0,8% 

Konkurent S 3,1% 0,9% 5,2% -2,6% 0,5% 

ROA 
EBIT/aktiva 

Analyzovaná společnost 15,6% 12,3% 14,0% 15,2% 7,3% 

Konkurent W 6,9% 2,5% 6,5% 1,5% 0,6% 

Konkurent S 2,2% 1,7% 3,7% 2,1% 1,6% 

ROS 
EBIT/tržby* 

Analyzovaná společnost 6,8% 5,6% 6,7% 6,7% 4,1% 

Konkurent W 3,3% 1,0% 1,9% 0,4% 0,2% 

Konkurent S 4,1% 3,3% 6,2% 3,2% 2,6% 

Zadluženost 
cizí zdroje/aktiva 

Analyzovaná společnost 43,1% 38,9% 33,4% 24,6% 32,1% 

Konkurent W 63,4% 64,6% 60,5% 52,4% 38,7% 

Konkurent S 67,8% 76,4% 65,9% 63,7% 64,3% 

Úrokové krytí 
EBIT/nákladové úroky 

Analyzovaná společnost 19,4 12,2 18,5 25,3 19,5 

Konkurent W 9,8 4,8 22,7 6,3 5,4 

Konkurent S 1,7 1,8 4,6 3,3 3,3 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

*tržbami se rozumí tržby za vlastní výrobky a služby a tržby za prodej zboží 

 

V tabulce výše jsou vyčísleny rentability, zadluţenost a ukazatel úrokového 

krytí. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je poměrový ukazatel, který vypovídá o tom, 

do jaké míry zhodnocuje daná společnost vlastní kapitál, tedy kapitál, který vloţili 

akcionáři/vlastníci do podnikání. Čím vyšší procentuální hodnota ROE, tím vyšší 
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zhodnocení vlastního kapitálu. Dle dosaţených hodnot nejvyšší ROE dosahuje 

analyzovaná společnost, a to v rozmezí mezi 8,2% - 23%. I přes patrný pokles této 

rentability zejména v posledních dvou letech, analyzovaná společnost dosahuje výrazně 

lepších hodnot neţ její konkurenti. Oba konkurenti také v roce 2015 dosáhli záporné 

hodnoty ROE, a to v souvislosti se ztrátovým výsledkem hospodaření po zdanění, se 

kterým výpočet počítá.  

 

Co se rentability aktiv týče (ROA) tato poukazuje na všeobecnou efektivitu 

vyuţívání podnikových aktiv a opět platí logika přímé úměry, čím vyšší je toto %, tím 

vyšší je efektivnost vyuţití podnikových aktiv. Také v tomto případě analyzovaná 

společnost dosahuje nejvyšších hodnot ROA. Druhý v pořadí je pak Konkurent W a 

následně Konkurent S s hodnotami v rozmezí od 1,6% do 3,7%. 

 

 Poslední rentabilitou je rentabilita trţeb (ROS), která porovnává provozní 

výsledek hospodaření v poměru k trţbám za vlastní výrobky a sluţby. Také v tomto 

případě dosahuje analyzovaná společnost nejvyšších hodnot. Není vţdy pravidlem, ţe 

čím vyšší trţby, tím vyšší výsledek hospodaření a právě v případě analyzované 

společnosti je tomu tak v roce 2016. Jak naznačuje i hodnota ROS v roce 2016, tato je 

niţší, neţ v roce 2015 i kdyţ v roce 2016 byly vyšší trţby. 

 Ukazatel zadluţenosti informuje o podílu cizích zdrojů na celkových aktivech 

společnosti. Literatura uvádí ideální rozloţení podílu cizích a vlastních zdrojů 50% na 

50%. Z uvedené tabulky je patrné, ţe nejniţší podíl zadluţení v kapitálové struktuře má 

analyzovaná společnost. Naopak nejvyšší podíl zadluţení má Konkurent S, který je také 

největší z uvedených společností. 

 

U ukazatele úrokového krytí zjišťujeme, jak je analyzovaná společnost schopna 

splácet nákladové úroky. V případě analyzované společnosti tento ukazatel dosahuje 

poměrně vysokých hodnot v rozmezí od 12,2 do 25,3. Příliš vysoké hodnoty však 

vyplývají spíše z nepoměru velikosti nákladových úroků a zisku před zdaněním a úroky, 

coţ je také povaţováno za nevýhodu tohoto ukazatele. Obecně platí, ţe v případě kdy se 

tento ukazatel blíţí k 1, společnost „vydělá“ pouze na splácení těchto úroků (jak je 

zjevné u Konkurenta S v letech 2012 a 2013). 
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V tabulce č. 26 jsou vyčísleny ukazatele vypovídající o platební schopnosti 

analyzované společnosti. Prvním z nich je čistý pracovní kapitál (ČPK). Čistý pracovní 

kapitál představuje kapitál, který je k dispozici k financování běţného provozu podniku. 

Obecně platí, ţe čistý pracovní kapitál by měl být kladný. O jeho výši lze však spíše 

polemizovat. ČPK je povaţován za stavový ukazatel, nelze tedy jednoznačně říci, jaká 

výše je minimální k zabezpečení platební schopnosti a jaká výše je jiţ příliš vysoká. 

Příliš vysoká výše ČPK pak můţe negativně ovlivňovat rentabilitu investic ve smyslu 

zadrţování kapitálu, který by mohl být pouţit na investice za účelem zvyšování hodnoty 

podniku nebo jeho výnosového potenciálu.  

 

Nejvyšší hodnoty ČPK dosahuje Konkurent S, coţ je pochopitelné vzhledem 

k tomu, ţe se jedná o největší společnost. Konkurent W dosáhl v roce 2012 zápornou 

hodnotu ČPK, coţ značí ohroţení platební schopnosti, neschopnost dostát svým 

závazkům apod. 

 

Tabulka 21: Vybrané poměrové ukazatele - platební schopnost 

Vybrané poměrové ukazatele 2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK 
oběžná aktiva-krátkodobé 

závazky 

Analyzovaná společnost 9 571 10 455 10 469 15 221 13 038 

Konkurent W -1 297 3 855 4 648 5 917 6 007 

Konkurent S 275 563 309 121 425 223 270 580 279 998 

L3 
oběžná aktiva/krátkodobé 

závazky (1,5 – 2,5) 

Analyzovaná společnost 2,3 2,6 2,6 3,9 3,8 

Konkurent W 0,9 1,2 1,3 1,7 2,2 

Konkurent S 2,5 2,3 3,6 2,2 2,1 

L2 
(Oběžná aktiva- zásoby)/ 

krátkodobé závazky (1-1,5) 

Analyzovaná společnost 2,3 2,6 2,6 3,9 3,8 

Konkurent W 0,9 1,2 1,3 1,6 2,1 

Konkurent S 2,5 2,2 3,5 2,1 2,0 

L1 
Peněžní prostředky/krátkodobé 

závazky (0,2-0,5) 

Analyzovaná společnost 0,6 0,6 1,1 1,7 1,9 

Konkurent W 0,3 0,3 0,6 0,3 0,7 

Konkurent S 0,9 0,7 1,1 0,8 0,7 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

V případě L3 nebo běţné likvidity dosahuje analyzovaná společnost nejvyšších 

hodnot v rozmezí 2,3 - 3,9. Literaturou doporučenou maximální hodnotu tedy překročila 

o 1,4. Konkurent W se potýká alespoň v letech 2012 – 2014 s opačným problémem a to 

s nízkými hodnotami L3. Konkurent S je s analyzovanou společností v tomto ohledu 

nejvíce vyrovnaný. Obecně vzhledem k platební schopnosti jsou lepší hodnoty vyšší neţ 
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hodnoty blíţící se k nule. Likvidita vypovídá o tom, kolikrát by daná společnost mohla 

uspokojit své věřitele v případě, ţe by svá oběţná aktiva přeměnila na hotovost, je tedy 

logické, ţe musí být uspokojeni alespoň 1 krát.  

Likvidita L2 (pohotová likvidita) pak vypovídá obdobnou skutečnost, pouze 

vylučuje z oběţných aktiv zásoby. V případě likvidity L3 se často pro potřeby výpočtů 

také vylučují zásoby, avšak jen ty neprodejné, tedy ty, které by nebylo moţné přeměnit 

na hotovost. V případě L2 opět analyzovaná společnost a Konkurent S dosahují hodnot 

vyšších, neţ doporučených. Konkurent W v roce 2012 dosahuje hodnoty <1 coţ můţe 

znamenat ohroţení jeho platební schopnosti. 

 

V další tabulce jsou zahrnuty vyčíslené doby obratu. Jedná se o dobu obratu 

krátkodobých závazků, dlouhodobých závazků a krátkodobých pohledávek. Často 

uţívaná doba obratu zásob není vyčíslená z důvodu toho, ţe analyzovaná společnost 

neeviduje ţádné zásoby, výpočet by byl tedy v jejím případě irelevantní. Ani konkurenti 

neevidují zásoby, případně jen v bezvýznamné výši.  

 Na první pohled lze z tabulky odvodit platební morálku jednotlivých společnosti. 

V případě analyzované společnosti, která hradí své závazky průměrně za 31 dní lze 

vidět, ţe má lepší platební morálku, resp. rychleji platí své závazky, neţ jí její 

odběratelé hradí pohledávky. Doba obratu pohledávek neboli doba inkasa je průměrně 

56 dní. Svoji roli však v tomto hraje také nastavená platební politika, splatnosti apod. 

V porovnání s konkurenty, analyzovaná společnost dosahuje nejniţších hodnot 

doby obratu krátkodobých závazků i pohledávek. 

 
Tabulka 22: Vybrané poměrové ukazatele - doby obratu ve dnech 

Vybrané poměrové ukazatele 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu kr. závazků 
krátkodobé závazky/(tržby/360) 

Analyzovaná společnost 36,5 36,0 34,3 24,9 22,6 

Konkurent W 107,5 92,1 63,2 46,9 41,6 

Konkurent S 52,1 68,4 43,1 64,3 73,2 

Doba obratu dl. závazků 
dlouhodobé závazky/(tržby/360) 

Analyzovaná společnost 31,0 28,2 23,1 14,3 40,8 

Konkurent W 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Konkurent S 290,0 288,6 257,7 243,2 236,6 

Doba obratu kr. pohledávek 

krátkodobé pohledávky/(tržby/360) 

Analyzovaná společnost 62,9 70,1 49,0 54,0 44,3 

Konkurent W 68,2 80,9 47,3 63,6 58,4 

Konkurent S 84,6 103,8 101,9 83,7 94,7 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

*tržbami se rozumí tržby za vlastní výrobky a služby a tržby za prodej zboží 
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Co se týče doby obratu dlouhodobých závazků, v případě analyzované 

společnosti se tyto hodnoty pohybují v rozmezí 14,3 -40,8. V roce 2016 lze vidět 

rapidní nárůst na hodnotu 40,8, vliv má na to právě načerpaná půjčka na investici od 

společnosti z holdingu, která se eviduje v rozvaze právě v poloţce dlouhodobých 

závazků. Konkurent S eviduje vysoké hodnoty v dlouhodobých závazcích k ovládané 

osobě, proto také doby obratu těchto závazků dosahují vysokých hodnot v rozmezí 

236,6 – 290 dnů.   

 

Poslední tabulka vyčíslených ukazatelů je vyčíslená nákladovost, která 

porovnává provozní náklady včetně placené daně z příjmu k veškerým trţbám 

společnosti. 

Je patrné, ţe v tomto oboru podnikání je poměrně vysoká nákladovost. 

Společnosti v tomto odvětví převáţně profitují z rozdílu prodejních cen a cen nákupu, 

kdy se tyto ceny na 1 tunu materiálu mnohdy liší pouze v haléřích korun.  

Ţádná z níţe uvedených společností se nepohybuje pod hranicí nákladovosti 

94%. Konkurent W dokonce dosáhly v roce 2016 hodnoty 101,4% coţ poukazuje na 

skutečnost, ţe tento byl v daném roce ve ztrátě.  

 

Tabulka 23: Nákladovost 

Vybrané poměrové ukazatele 2012 2013 2014 2015 2016 

Nákladovost 
provozní náklady/tržby 

Analyzovaná společnost 94,4% 95,3% 94,6% 94,7% 96,7% 

Konkurent W 97,5% 99,3% 98,6% 99,8% 101,4% 

Konkurent S 96,6% 98,3% 96,7% 94,3% 98,3% 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

 

 

3.4 Analýza a hodnocení silných a slabých stránek 

 

Silné stránky 

 

Kvalita poskytovaných sluţeb a stálá zákaznická základna – poskytovat kvalitní sluţby, 

toto je hlavní činností analyzované společnosti a toto se odráţí nejen v trţbách 

společnosti.  
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Finanční stabilita – s kvalitou poskytovaných sluţeb souvisí i finanční stabilita 

společnosti, kdy od zahájení podnikání doposud je společnost zisková a díky tomu můţe 

rozvíjet své podnikání a inovovat. Na základě těchto skutečností je také podporována 

mateřskou společností a společnostmi z holdingu k dalším investicím. 

Nové technologie – společnost investovala do nové technologie na výrobu nového 

výrobku z tříděného odpadu a tím si zajistila výhodu před konkurencí. Dle předběţných 

zjištění se jedná o dobrou investici. Neustále sleduje nové trendy a techno logie.  

Certifikáty – společnost je drţitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN 

ISO 9001:2001 a systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005, 

které tvoří integrovaný systém řízení organizace a jsou i vizitkou pro prezentaci firmy. 

Kvalifikovaní zaměstnanci - společnost má oporu ve svých zaměstnancích, kteří jsou za 

dobře odvedenou práci náleţitě odměňováni, s čímţ se počítá i do budoucna. 

Spolehlivost, solventnost – své závazky platí včas a toto ji zajišťuje stálý okruh 

dodavatelů sluţeb. 

Financování investic v případě potřeby napojeno na mateřskou společnost – jak bylo 

zmiňováno výše, analyzovaná společnost je podporována mateřskou společnosti a 

v případě schválené nové zajímavé investice je tato ochotna ji poskytnou půjčku za 

obvyklý úrok. 

 

Slabé stránky 

 

Zastaralá technologie na likvidaci kapalných odpadů – do budoucna je třeba počítat 

s další investicí na opravu stávajících zařízení 

Zranitelné odvětví – obor podnikání společnosti je odvislý na častých změnách zákonů, 

vyhlášek, které se stále zpřísňují, na častých kontrolách příslušných úřadů na plnění 

povinných předpisů a provozních řádů, coţ můţe zásadně ovlivnit činnost analyzované 

společnosti. Výše je toto uvedeno jako „hrozba“, ale v případě nesplnění jakýchkoliv 

předpisů či nařízení, můţe dojít k omezení finančního růstu společnosti. 

Vysoká nákladovost – v tomto vysoce konkurenčním odvětví je to obvyklé, společnost 

profituje pouze z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou, proto trţby rostou pomaleji. 
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Spotřeba energie, vody, PHM, údrţba nového zařízení – chod nové recyklační linky 

obnáší vysoké náklady na celkový provoz a údrţbu a dále také provoz dalších 

technologických zařízení a provoz vozového parku společnosti. 

Špatná nebo ţádná propagace – aby se nový výrobek a ostatní sluţby prodávaly, je 

potřeba, aby potencionálních zákazníci o nich věděli. 
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4 Návrhová část 

 

Návrhová část zpracovává vlastní návrhy řešení, v tomto případě jednotlivé dílčí 

kroky vedoucí k sestavení variantního návrhu plánu analyzované společnosti na období 

let 2017-2019.  

Po stanovení a vyčíslení hodnoty prognózovaných trţeb, budou vyčísleny 

jednotlivé poloţky nákladů, výnosů, aktiv a pasiv, které budou dále seskupeny do 

podoby účetních výkazů rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu o peněţních tocích 

tzn. cash flow. 

V posledním kroku bude pak variantní návrh finančního plánu podroben zpětné 

finanční analýze a případné varianty porovnány mezi sebou.  

 

4.1 Prognóza tržeb – regresní analýza 

 

Pro prognózu trţeb byla zvolena statistická metoda regresní analýzy. Názory 

ekonomů týkající se prognózování trţeb se různí, ale je zřejmé, ţe ţádná metoda 

(časových řad či regresní) nezaručí přesnost při prognózování trţeb do budoucna a 

pokračování započatého trendu. 

Prognóza trţeb této diplomové práce, se z pohledu regresní analýzy opírá 

především o skripta M. Karase, kde je tento postup aplikován na konkrétním příkladu 

vybrané společnosti.  

 

 Jak jiţ bylo zmíněno v předchozí kapitole, pro prognózu je nutné brát v úvahu 

nejen vliv odvětví, ale také jiné vlivy trhu. Pro níţe uvedenou prognózu trţeb, která je 

zpracovaná za pomocí regresní analýzy, budou zkoumány také vlivy základních 

makroekonomických ukazatelů.  

Byly vybrány v tabulce uvedené makroekonomické ukazatele, jejíţ budoucí 

hodnoty (prognózu) uveřejňuje pravidelně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále 

také „MPO“). 
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Tabulka 24: Vývoj vybraných ukazatelů 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

HDP (růst v % s. c.) -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,6 4,3 3,4 2,6 

Inflace (Deflátor HDP) 1,5 1,4 2,5 1,2 1,2 1,3 1,8 1,7 

Zaměstnanost 0,4 1,0 0,8 1,4 1,9 1,6 0,6 0,2 

Dlouhodobé úrokové sazby 2,8 2,1 1,6 0,6 0,4 1,0 1,7 2,0 

(Zdroj: mpo.cz) 

 

Na základě těchto hodnot byl za pomocí MS Excel vyčíslen tzv. Pearsonův 

koeficient, který dokáţe vyčíslit korelaci mezi trţbami odvětví a vybraným ukazatelem. 

Za dostatečnou hodnotu koeficientu korelace povaţuje Mařík alespoň 0,75. 

 

                                     Tabulka 25: Pearsonův koeficient 

Pearsonův koeficient   

 HDP 0,0777643 

 Inflace 0,96613 

 Zaměstnanost -0,441722 

 Dlouhodobé úrokové sazby 0,2153312 

                             (Zdroj: vlastní zpracování MS excel) 

 

Jak je z hodnot v tabulce patrné, největší závislost byla zjištěna u inflace. Po 

vymezení tohoto nejvlivnějšího ukazatele následuje vykreslení trendové křivky včetně 

rovnice a indexu determinace (resp. křivek), která bude na ose X nabývat hodnoty 

inflace a na ose Y pak hodnoty trţeb odvětví za období 2012-2016. 

 

Pro srovnatelnost byly vykresleny dvě křivky dvou různých trendů, a to 

lineárního a exponenciálního. Červeně zaznačené rovnice poslouţí k dosazení inflace a 

následnému vyčíslení trţeb odvětví i analyzované společnosti. 
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Graf 7: Lineární trend-regresní analýzy 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 8: Exponenciální trend-regresní analýzy 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

y = 1 156 155,31x + 21 073 330,16 
R² = 0,93 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Regresní analýza -  model lineárního trendu 

y = 21 162 447,98e0,05x 
R² = 0,93 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Regresní analýza -  model exponenciálního trendu 
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Ze dvou různých křivek trendů, vzešly dvě různé prognózy trţeb. Pro vysvětlení: 

 Modelace trendu představuje dosazenou hodnotu inflace za neznámou v rovnici daného trendu. 

 Index růstu trhu představuje meziroční přírůstek/změnu vyjádřený jako podíl běţného roku na roku minulém.  

 Index růstu trţního podílu představuje meziroční změnu trţního podílu vyjádřeného jako podíl běţného a minulého roku. 

 Tempo růstu trţeb společnosti je vypočteno jako součin dvou předchozích řádků mínus 1. 

 Vypočtené trţby společnosti, které vychází z prvních známých trţeb z roku 2012, které se navyšují ve smyslu 1+vypočtené tempo 

růstu trţeb společnosti. 

 

Tabulka 26: Lineární trend - modelace 

REGRESNÍ ANALÝZA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Modelace lineárního trendu 22 807 563 22 691 948 23 963 718 22 460 717 22 460 717 22 576 332 23 154 410 23 038 794 

Index růstu trhu   0,99493 1,05605 0,93728 1,00000 1,00515 1,02561 0,99501 

Index růstu trţního podílu   0,90309 0,98259 1,12575 1,02430 1,00893 1,00893 1,00893 

Tempo růstu trţeb společnosti   -0,10149 0,03766 0,05514 0,02430 0,01412 0,03477 0,00389 

Vypočtené trţby společnosti 69 759 62 679 65 040 68 626 70 294 71 286 73 765 74 052 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 27: Exponenciální trend - modelace 

REGRESNÍ ANALÝZA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Modelace exponenciálního trendu 22 810 667 22 696 899 23 980 195 22 471 061 22 471 061 22 583 697 23 155 406 23 039 918 

Index růstu trhu   0,99501 1,05654 0,93707 1,00000 1,00501 1,02532 0,99501 

Index růstu trţního podílu   0,90309 0,98259 1,12575 1,02430 1,00893 1,00893 1,00893 

Tempo růstu trţeb společnosti   -0,10141 0,03814 0,05490 0,02430 0,01399 0,03447 0,00390 

Vypočtené trţby společnosti 69 759 62 684 65 075 68 648 70 316 71 300 73 758 74 046 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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V posledním kroku této analýzy je nutné rozhodnout se, kterou z variant trendů a tím i 

vyčíslených trţeb pouţít pro zpracování plánu. Je patrné, ţe obě varianty jsou v rostoucí 

tendenci, coţ je ţádoucí. 

 

Jednoduchá tabulka jiţ porovnává skutečně dosaţené trţby analyzované 

společnosti v minulém období 2012-2016 s trţbami vyčíslenými výše a zároveň 

vyjadřuje absolutní rozdíl. 

 Jak je z tabulky patrné, menší odchylky jsou hodnotově u varianty 

exponenciálního trendu, proto budou jeho tržby východiskem pro zpracování finančního 

plánu. 

 

Tabulka 28: Srovnání trendů 

Srovnání se skutečností 2012 2013 2014 2015 2016 

 Lineární 0 -956 -646 -1150 -182 

 Exponenciální 0 -951 -611 -1128 -160 přesnější 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Na základě vybraného exponenciálního trendu byly tedy za výchozí trţby 

vyčísleny v tabulce uvedené hodnoty. Zvolený výpočet (regresní analýza) zohlednil jak 

vývoj odvětví, tak také vývoj inflace, na kterou se dle Pearsonova koeficientu trţby 

v odvětví nejvíce váţou, resp. jejich vývoj byl v minulosti nejvíce souvztaţný. 

 

Tabulka 29: Výsledné tržby -  regresní analýza 

v tis. Kč 2017 2018 2019 

Tržby za vlastní výrobky a služby regresní analýza 71 300 73 758 74 046 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Případný vliv rostoucí inflace se v daném odvětví projeví zdraţením veškerých 

vstupů (sluţeb, dopravy, energie apod.), tj. nákupních cen, na coţ je nutné reagovat 

navýšením prodejních cen s cílem zachovat si marţi a fakticky zvýšit trţby na základě 

zvýšených nákladů. V takovém typu ekonomické činnosti, který je fakticky zaloţen na 

profitování z rozdílu nákupních a prodejních cen, hraje inflace poměrně zásadní roli.   

 

 Kromě jiného je však nutné do výše prognózovaných tržeb také zohlednit 

již nyní známé skutečnosti o analyzované společnosti, které ji budou v budoucnu 
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ovlivňovat. Jak bylo jiţ zmíněno, analyzovaná společnost investovala, a v roce 2016 

také do svého majetku zařadila nové zařízení, a to recyklační výrobní linku na tříděné 

termoplasty. Toto zařízení bylo v roce 2017 uvedeno do provozu a tím došlo 

k výraznému růstu trţeb za vlastní výrobky a sluţby. Ze současných předběţných dat 

jsou jiţ nyní známé přibliţné hodnoty trţeb, které nově spuštěné zařízení generuje 

s předpokladem dalšího růstu. Proto výsledné hodnoty trţeb z regresní analýzy jsou 

navýšeny právě o předpokládané „přírůstky“ trţeb z nově provozovaného zařízení na 

tříděné termoplasty. Toto nově fungující zařízení vyvolalo změny také na straně 

nákladů, podrobný postup plánování jednotlivých poloţek trţeb a nákladů viz kapitola 

Výpočet dílčích hodnot plánu. 

 

Tabulka 30: Tržby za vlastní výrobky a služby - prognóza 

v tis. Kč 2017 2018 2019 

Tržby za vlastní výrobky a služby regresní analýza 71 300 73 758 74 046 

Přírůstek - nový produkt 14 260 18 439 19 252 

Tržby za vlastní výrobky a služby celkem 85 560 92 197 93 297 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ve výše uvedené tabulce je jiţ hodnotové vyjádření celkových trţeb za vlastní 

výrobky a sluţby, které zahrnují také část trţeb za nový produkt, který vychází z nově 

pořízené recyklační linky na tříděné termoplasty. Jak je patrné, tyto trţby za nový 

produkt představují v roce 2017 cca 17% z celkových trţeb za vlastní výrobky a sluţby, 

coţ není zanedbatelná hodnota. Takto vyčíslené hodnoty trţeb za vlastní výrobky a 

sluţby budou přecházet do plánových výkazů zisku a ztráty. 

Jak je patrné v roce 2018, prognóza počítá s poměrně značným nárůstem trţeb 

cca ve výši 6,6 mil. Kč, v roce 2019 však je jiţ plánován niţší nárůst cca 1,1 mil. Kč, 

coţ souvisí s kapacitními moţnostmi analyzované společnosti a jejím zařízením. Pokud 

by analyzovaná společnost chtěla nadále zvyšovat, a to rychlejším tempem své trţby, 

musela by např. na recyklační lince na třídění termoplastů zavést třísměnný provoz, coţ 

by obnášelo další související náklady, a to především ve formě mezd na nové 

zaměstnance nebo energie. Obdobně ve zbylém provozu by bylo nutné přijmout nové 

zaměstnance a rozšířit vozový park.  
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4.2 Výpočet dílčích hodnot variantního plánu 

 

Tato kapitola diplomové práce se jiţ bude zabývat postupem výpočtů dílčích 

poloţek výnosů, nákladů, aktiv a pasiv, které budou následně vstupovat do 

prognózovaného plánu na období let 2017-2019.  

Vybrané dílčí poloţky aktiv, pasiv, výnosů a nákladů budou také dle uváţených 

předpokladů vyjádřeny variantně.  

Sestavený plán bude mít podobu výkazu, konkrétně výkazu zisku a ztráty, 

rozvahy a výkazu cash flow. 

 

4.2.1 Náklady a výnosy 

 

Stěţejní poloţkou vstupující do plánu jsou trţby za vlastní výrobky a sluţby. 

V tabulce vyčíslené hodnoty fakticky přecházejí z kapitoly strategické analýzy, kde 

byly tyto hodnoty vyčísleny a také odůvodněna jejich plánovaná výše. Prognóza se 

skládá z hodnot, které vzešly z výsledků regresní analýzy a jejichţ růst, kromě 

zohlednění odvětví indikuje také vztah k inflaci a její ministerstvem průmyslu a 

obchodu prognózované rostoucí výše. Tyto hodnoty jsou dále navýšeny o trţby, které 

analyzovaná společnost bude generovat z nového produktu, který je výsledkem 

investice z roku 2016 do recyklačního zařízení na tříděné termoplasty. 

 

 Přírůstky za nový produkt jsou plánovány procentem z trţeb za vlastní výrobky 

a sluţby, kdy je toto předběţné procento ze skutečnosti uplynulých měsíců roku 2017 

přibliţně odhadnutelné. Vzhledem k tomu, ţe rok 2017 je prvním rokem provozu 

zmíněného zařízení, je zde předpoklad, ţe trţby z tohoto produktu porostou. Zatímco 

v roce 2017 se jedná o hodnotu 17% z trţeb za vlastní výrobky a sluţby, v roce 2018 je 

to jiţ 20%, v roce 2019 pak 21%. Opět, jak je jiţ vysvětleno v kapitole prognózy trţeb 

této práce, je patrný útlum růstu v posledním roce prognózy s ohledem na kapacitní 

moţnosti analyzované společnosti.  
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Tabulka 31: Výpočet tržeb za vlastní výrobky a služby – varianta A 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby za vlastní výrobky a služby 69 759 63 635 65 686 69 776 70 476 71 300 73 758 74 046 

Přírůstek - nový produkt           14 260 18 439 19 252 

Celkem 69 759 63 635 65 686 69 776 70 476 85 560 92 197 93 297 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V případě, ţe by se však výše uvedený předpoklad dalšího růstu trţeb z nového 

produktu nerealizoval, je nutné také počítat s řekněme pesimističtější prognózou vývoje 

trţeb. To, ţe v roce 2017 skutečně dojde k rapidnějšímu růstu trţeb díky novému 

produktu, lze jiţ odvozovat z předběţných materiálů a reportů analyzované společnosti, 

co se však týče dalšího růstu v letech 2018 – 2019, to je jiţ spíše optimistický 

předpoklad. Reálně však můţe dojít k odlišné situaci a to k té, ţe se tento růst zastaví a 

hodnota trţeb z nového produktu v roce 2018 bude představovat stejný procentuální 

podíl z vlastních výrobků a sluţeb na úrovni 17%, tak jako v roce 2017. Růst celkových 

trţeb by pak byl vyvolán buď růstem stávající produkce, nebo např. zmiňovanou inflací. 

Navíc při úvaze, ţe od zavedení tohoto zařízení analyzovanou společností do konce 

prognózy (2019) uplyne poměrně dlouhá doba, lze také očekávat, ţe na toto začne 

reagovat konkurence. V odvětví odpadového hospodářství, je poměrně častým jevem, 

ţe společnosti za pomocí competitive inteligence bedlivě sledují nejbliţší konkurenci a 

poměrně pruţně na její kroky reagují. Pokud by tedy v rozmezí dvou let na toto 

konkurence zareagovala, mohla by analyzovaná společnost přijít o část svého odbytu a 

tím i trţeb.  

Z výše uvedených úvah právě vychází varianta B plánu, která nepředpokládá 

jednak pokračující trend růstu trţeb z nového produktu a také připouští moţnost 

konkurenčního boje a částečnou ztrátu odbytu. 

 

Tabulka 32: Výpočet tržeb za vlastní výrobky a služby – varianta B 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby za vlastní výrobky a služby  69 759 63 635 65 686 69 776 70 476 71 300 73 758 74 046 

Přírůstek - nový produkt           14 260 14 752 14 069 

Celkem 69 759 63 635 65 686 69 776 70 476 85 560 88 510 88 114 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Rozdíl obou variant A a B je tedy patrný v hodnotách trţeb za období 2018-2019 

v celkové hodnotě za období cca o 8 871 000,-Kč 
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Druhým druhem plánovaných trţeb jsou trţby za prodej zboţí. Níţe uvedená 

tabulka zachycuje postup výpočtu jejich prognózované výše. V případě trţeb za zboţí 

bylo vycházeno z minulosti, konkrétně z procenta průměrného růstu. Po vyčíslení 

jednotlivých meziročních změn, bylo vyčísleno průměrné tempo růstu za minulost, a to 

ve výši +35%. Tento meziroční růst je pak uplatněn také pro prognózu 2017-2019. 

Jednoduše řečeno, tyto trţby porostou kaţdý rok o 35%. 

 

Tabulka 33: Výpočet tržeb za prodej zboží 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby za prodej zboží 1 445 2 868 4 027 5 923 3 197 4 316 5 825 7 864 

Meziroční tempo růstu za minulost   198% 140% 147% 54% 135% 135% 135% 

Průměr 135% 135% 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V návaznosti na vypočtené plánované hodnoty trţeb za prodej zboţí, byly 

vyčísleny také náklady na toto prodané zboţí. Za minulost byl v jednotlivých letech 

vyčíslen poměr těchto nákladů, jakým se podílel na trţbách za zboţí. Následně byl 

vyčíslen průměr v hodnotě 82%, který byl poté aplikován na budoucnost. Plán nákladů 

vynaloţených na prodané zboţí tedy představuje 82% z plánovaných trţeb za prodej 

zboţí v daném roce. 

 

Tabulka 34: Výpočet nákladů vynaložených na prodané zboží 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Náklady na prodané zboţí % z trţeb 88% 75% 64% 89% 95% 82% 82% 82% 

Náklady na prodané zboží 1 275 2 145 2 573 5 266 3 049 3 549 4 791 6 467 

Roční tempo růstu   1,68 1,20 2,05 0,58 1,16 1,35 1,35 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Hodnoty trţeb za zboţí i nákladů vynaloţených na prodané zboţí jsou pro obě 

varianty shodné a to z důvodu toho, ţe nejsou nijak ovlivňovány výší trţeb 

očekávaných z nového produktu. 

 

Následující poloţku, která bude vstupovat do plánovaných výkazů zisku a ztráty 

představují osobní náklady, tedy mzdy, odměny, sociální a zdravotní pojištění všech 

zaměstnanců. V případě osobních nákladů byla primárně pouţita metoda plánování 

pomocí procentuálního podílu na trţbách (za vlastní výrobky a sluţby). Za minulé 



 

84 

 

období, byly v jednotlivých letech vyčísleny procentuální podíly osobních nákladů na 

trţbách. Následně byl z těchto procent vyčíslen průměr za minulé období ve výši 20%, a 

poté jiţ zpětně z trţeb dopočítány hodnoty osobních nákladů. Osobní náklady budou 

tedy v letech 2017-2019 vţdy představovat 20% z trţeb za vlastní výrobky a sluţby. 

Jak však jiţ bylo zmíněno, je nutné také plán upravit o jiţ známé skutečnosti, 

které budou mít na něj vliv. Se spuštěním nového recyklačního zařízení na tříděné 

termoplasty porostou také náklady v podobě mezd na nově nabrané zaměstnance. 

Analyzovaná společnost počítá od roku 2017 se čtyřmi novými zaměstnanci, jejichţ 

průměrná superhrubá mzda bude 30 000,-Kč měsíčně. Z tohoto důvodu je také plán 

osobních nákladů ještě navýšen o 1 440 000,-Kč ročně. 

 

Tabulka 35: Výpočet osobních nákladů 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady % z trţeb 15% 20% 21% 22% 23% 20% 20% 20% 

Osobní náklady  10 461 12 450 13 593 15 223 16 132 14 255 14 746 14 803 

Přírůstek - nový produkt           1 440 1 440 1 440 

Osobní náklady celkem 10 461 12 450 13 593 15 223 16 132 15 695 16 186 16 243 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výše osobních nákladů se pro jednotlivé varianty nemění, a to z toho důvodu, ţe 

noví zaměstnanci, jejichţ práce se pojí s novým produktem, budou zaměstnání uţ pro 

obstarání provozu na rok 2017. I v případě, ţe by došlo k realizaci trţeb varianty B, 

společnost nepředpokládá jejich propuštění. V souvislosti s novým produktem lze brát 

osobní náklady jako svou podstatou spíše reţijní náklad, který se s mnoţstvím odbytu 

nezmění. 

Největší poloţku nákladů představují sluţby, které se mění, resp. rostou 

v závislosti na trţbách za vlastní výrobky a sluţby. Proto také prognóza těchto nákladů 

primárně vychází z procentuálního podílu na těchto trţbách, který je průměrně dle 

minulosti stanoven na hodnotu 60%. 

 

Tabulka 36: Výpočet hodnoty služeb (náklad) 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sluţby % z trţeb 68% 61% 58% 54% 57% 60% 60% 60% 

Služby 47 778 38 635 37 782 37 896 40 117 42 489 43 953 44 125 

Roční tempo růstu   0,81 0,98 1,00 1,06 1,06 1,03 1,00 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Vzhledem k tomu, ţe sluţby nejsou závislé na trţbách z nového produktu, ale 

pouze na hodnotách trţeb ostatních produktů, které jsou výsledkem jiného neţ 

recyklačního zařízení na tříděné termoplasty, budou tyto pro obě varianty nabývat 

stejných hodnot. 

Obdobný princip plánování je uplatněn u výpočtu spotřeby materiálu a energie. 

Opět se primárně prognóza opírá o průměr z podílů na trţbách za vlastní výrobky a 

sluţby v minulosti. Toto průměrné procento bylo vyčísleno na hodnotu 11%.  

 

Tabulka 37: Výpočet spotřeby materiálu a energie – varianta A 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Spotřeba materiálu a energie % z trţeb 9% 12% 12% 11% 10% 11% 11% 11% 

Spotřeba materiálu a energie 6 382 7 520 7 659 7 436 6 780 7 544 7 804 7 835 

Přírůstek nový produkt           10 353 13 387 13 977 

Spotřeba materiálu a energie celkem 6 382 7 520 7 659 7 436 6 780 17 897 21 191 21 811 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V případě těchto nákladů se však opět promítne také vliv zařazení nového 

produktu jakoţto výstupu z recyklačního zařízení na tříděné termoplasty, proto také pro 

jednotlivé varianty bude tento náklad nabývat odlišných hodnot. Dle dostupných 

propočtů analyzované společnosti se bude hodnota nákladů k novému produktu 

pohybovat ve výši v průměru kolem 73% z hodnoty trţeb na tento produkt.  

Tímto procentem z plánovaných přírůstků trţeb z nového zařízení byly náklady 

na spotřebu materiálu a energie tohoto produktu vyčísleny a tím pádem jejich celková 

hodnota navýšena. 

 

Tabulka 38: Výpočet spotřeby materiálu a energie – varianta B 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Spotřeba materiálu a energie % z trţeb 9% 12% 12% 11% 10% 11% 11% 11% 

Spotřeba materiálu a energie 6 382 7 520 7 659 7 436 6 780 7 544 7 804 7 835 

Přírůstek nový produkt           10 353 10 710 10 214 

Spotřeba materiálu a energie celkem 6 382 7 520 7 659 7 436 6 780 17 897 18 514 18 048 

 

Jak je patrné varianta B počítá s niţšími přírůstky těchto nákladů v návaznosti na 

niţší plánované trţby nového produktu pro období 2018-2019. 

Poslední, níţe uvedená tabulka výkonové spotřeby pak jiţ jednoduše sčítá 

hodnoty sluţeb, spotřeby materiálu a energie a nákladů vynaloţených na prodané zboţí.  
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Tabulka 39: Výpočet výkonové spotřeby – varianta A 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výkonová spotřeba -  55 435 48 300 48 014 50 598 49 946 63 934 69 935 72 403 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 40: Výpočet výkonové spotřeby - varianta B 

v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výkonová spotřeba 55 435 48 300 48 014 50 598 49 946 63 934 67 258 68 640 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Celková výkonová spotřeba se v dílčích variantách liší v roce 2018 přibliţně o 

2,7 mil. Kč, v roce 2019 pak o 3,8 mil. Kč 

 

4.2.2 Investice do dlouhodobého majetku    

 

V rámci sestavovaného plánu následuje výpočet investic do dlouhodobého 

majetku resp. výpočet hodnot, ve kterých bude dlouhodobý hmotný majetek vstupovat 

do plánované rozvahy a následně výpočet odpisů, které budou vstupovat do výkazu 

zisku a ztráty. První tabulka zachycuje postupnou analýzu minulé investiční náročnosti, 

stavy dlouhodobého hmotného majetku (dále také „DHM“) na konci roku a k nim 

hodnoty odpisů.  Investice netto vyjadřují změny v meziročních hodnotách stavu DHM, 

investice brutto pak investice netto navýšené o odpisy.  

 

Tabulka 41: Analýza minulé investiční náročnosti  

Dlouhodobý hmotný majetek 2012 2013 2014 2015 2016 

  Stav majetku ke konci roku 13 593 13 050 15 836 12 808 23 421 

  Odpisy 556 1 890 3 653 4 122 3 613 

  Investice netto   -543 2 786 -3 028 10 613 

  Investice brutto   1 347 6 439 1 094 14 226 

  Investiční náročnost růstu trţeb 19,49% 

Přírůstek trţeb od konce roku 2016 do roku 2019 – varianta A 22 821 

Plán investic do DHM – varianta A 4 447 

Přírůstek trţeb od konce roku 2016 do roku 2019 – varianta B 17 638 

Plán investic do DHM – varianta B 3 437 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Dle výše uvedené tabulky bylo vyčísleno procento investiční náročnosti růstu 

trţeb. Toto procento zjednodušeně vyjadřuje podíl hodnoty majetku na trţbách za 
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minulost a vypovídá o tom, jaká byla náročnost investic na trţby společnosti. Toto 

procento bylo vyčísleno na cca 19,5% a protoţe vychází z minulosti, je pro obě varianty 

plánu stejné. Dále byl vyčíslen přírůstek trţeb od roku 2016 do posledního roku 

prognózy 2019, který se jiţ bude lišit podle variant.  

 

S vyuţitím procenta náročnosti byl pak z přírůstku trţeb 2016-2019 vyjádřen 

plán investic na období let 2017 – 2019, který je pro variantu A ve výši 4 447 000,-Kč. 

Ročně bude tedy plán počítat s investicí ve výši 1 482 000,-Kč. Pro variantu B pak ve 

výši 3 437 000,-Kč, ročně bude tedy plán počítat s investicí ve výši 1 146 000,-Kč. Tyto 

plánované investice jsou povaţovány za tzv. investice provozně nutné, tedy nutné 

k zabezpečení provozu při daném objemu trţeb. Proto právě dosahují investice u dílčích 

variant A i B různých hodnot.  

 

Následuje výpočet odpisů a zůstatkových hodnot dlouhodobého hmotného 

majetku, ve kterých bude vstupovat do rozvahy.  

 

V tabulce č. 42 jsou hodnoty původních odpisů, přičemţ hodnota z roku 2016 je 

převzata z výkazu zisku a ztráty analyzované společnosti, hodnoty v letech 2017-2019 

je pak hodnota z roku 2016 navýšená o odpisy recyklačního zařízení na tříděné 

termoplasty, které bylo v roce 2016 zařazeno do majetku a v roce 2017 se začíná 

odepisovat, dle jeho odpisového plánu. 

 

 Výstupem v tabulce uvedených výpočtů jsou pak zůstatkové hodnoty DHM, 

které vstoupí do plánu rozvahy a představují výchozí zůstatkovou hodnotu majetku 

z roku 2016 navýšenou o plánované nové investice v roční výši varianty A 1 482 000,-

Kč a v případě varianty B ve výši 1 146 000,-Kč. Druhým výstupem do plánu je 

hodnota celkových odpisů, která se skládá z odpisů původních navýšených o odpisy 

recyklačního zařízení na tříděné termoplasty plus odpisů nových plánovaných investic. 
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Tabulka 42: Plán investic do dlouhodobého hmotného majetku – varianta A 

Dlouhodobý hmotný majetek 2016 2017 2018 2019 

Původní  - odpisy 3 613 4 713 5 838 5 838 

             - zůstatková hodnota 23 421 18 708 12 870 7 032 

Nový     - investice netto   1 482 1 482 1 482 

             - investice brutto   6 195 7 527 7 778 

             - pořizovací hodnota k 31. 12.   6 195 13 722 21 500 

             - odpisy nové   0 207 457 

Celkem  - odpisy   4 713 6 045 6 295 

             - zůstatková hodnota 23 421 24 903 26 386 27 868 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Jednotlivé varianty se pak mírně liší jak ve výši odpisů, které vstoupí do výkazu 

zisku a ztráty, tak také ve výši zůstatkových hodnot dlouhodobého hmotného majetku, 

který vstoupí do plánu rozvahy. Rozdíl variant je způsoben odlišnou plánovanou 

hodnotou ročních provozně nutných investic. 

 

Tabulka 43: Plán investic do dlouhodobého hmotného majetku - varianta B 

Dlouhodobý hmotný majetek 2016 2017 2018 2019 

Původní  - odpisy 3 613 4 713 5 838 5 838 

             - zůstatková hodnota 23 421 18 708 12 870 7 032 

Nový     - investice netto   1 146 1 146 1 146 

             - investice brutto   5 859 7 179 7 418 

             - pořizovací hodnota k 31. 12.   5 859 13 038 20 456 

             - odpisy nové   0 195 435 

Celkem  - odpisy   4 713 6 033 6 273 

             - zůstatková hodnota 23 421 24 567 25 712 26 858 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

4.2.3 Pohledávky a závazky 

 

Pro plánování pohledávek a závazků bude pouţita metoda plánování pomocí dob 

obratu. V první fázi výpočtů byly tedy vypočteny hodnoty doby obratu krátkodobých 

pohledávek, doby obratu krátkodobých závazků a doby obratu dlouhodobých závazků 

za období 2012-2016. Následně byla z těchto dob vypočtena průměrná hodnota na celou 

prognózu stejná. Výchozí stav pro obě varianty plánu je pak také totoţný, protoţe 

vychází z minulosti. 
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Tabulka 44: Minulost a plán dob obratu 

Doby obratu ve dnech 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Krátkodobé pohledávky 64,23 73,22 52,02 58,59 46,35 58,88 58,88 58,88 

Krátkodobé závazky 37,25 37,66 36,42 27,04 23,61 32,40 32,40 32,40 

Dlouhodobé závazky 31,61 29,42 24,51 15,54 42,63 28,74 28,74 28,74 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Pro výsledné hodnoty závazků a pohledávek pak byly do vztahu:  DO = poloţka 

rozvahy/ (Trţby/360) dosazena hodnota DO (doby obratu) a výše plánovaných trţeb. 

Právě díky do vzorce dosazených trţeb, dochází k odlišnosti hodnot pohledávek a 

závazků jednotlivých variant. Jak je z tabulky patrné, výše pohledávek i závazků roste 

v obdobném trendu, jako rostou trţby. 

 

Tabulka 45: Výpočet pohledávek a závazků podle dob obratu – varianta A 

v tis. Kč 2017 2018 2019 

Hodnota krátkodobých pohledávek 13 994 15 080 15 260 

Hodnota krátkodobých závazků 7 700 8 297 8 396 

Hodnota dlouhodobých závazků 6 831 7 361 7 449 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

U jednotlivých variant se po vzoru trţeb v letech 2018-2019 mírně liší hodnoty 

pohledávek i závazků.  

  

Tabulka 46: Výpočet pohledávek a závazků pomocí dob obratu – varianta B 

v tis. Kč 2017 2018 2019 

Hodnota krátkodobých pohledávek 13 994 14 477 14 412 

Hodnota krátkodobých závazků 7 700 7 966 7 930 

Hodnota dlouhodobých závazků 6 831 7 067 7 035 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.2.4 Daň z příjmu právnických osob 

 

 Poslední poloţkou je plánovaná výše sazby daně z příjmu právnických osob. Pro 

potřebu plánu bylo vycházeno z tzv. efektivní sazby daně, která lépe odráţí specifika 

společnosti ve smyslu skutečně placené daně vzhledem k poloţkám odčitatelných od 

základu daně apod.  
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 Tato efektivní sazba daně je vyjádřena za minulé období let 2012-2016 jako 

podíl placené daně na výsledku hospodaření před zdaněním. 

 Pro plán stanovená sazba 21% je pak průměrná hodnota z minulosti vypočtených 

efektivních sazeb daně z příjmu právnických osob. 

 

Tabulka 47: Výpočet efektivní sazby daně z příjmu právnických osob 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sazba DPPO 19% 20% 22% 22% 21% 21% 21% 21% 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Stanovená výše efektivní sazby daně z příjmu právnických osob je pro obě 

varianty plánu stejná a to z důvodu toho, ţe výpočet vychází z minulosti. 
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4.3 Sestavení finančního plánu – varianta A 

  

 Tato kapitola se zabývá finálním sestavením návrhu finančního plánu resp. 

utříděním v předešlé kapitole naplánovaných dílčích poloţek plánu do podoby účetních 

výkazů. Dílčími účetními výkazy ve zjednodušené podobě jsou výkaz zisku a ztráty, 

rozvaha a výkaz o peněţních tocích neboli cash flow. 

 Tyto zjednodušené účetní výkazy jsou plánovány na základě minulosti let 2012 

– 2016 a prognózují budoucnost let 2017-2019. 

 

Protoţe jiţ předešlá kapitola uvaţovala dvě varianty trţeb a z nich počítaných 

dílčích poloţek, budou zmíněné plánované účetní výkazy vyjádřeny ve dvou variantách, 

přičemţ v rámci varianty A bude detailněji vysvětlen postup sestavení plánu. Srovnání 

dílčích variant pak vyplyne ze zpětné analýzy obou variant, kdy budou tyto podrobeny 

zpětné finanční analýze. 

  

4.3.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

 

Níţe uvedený výkaz zisku a ztráty a jeho hodnoty na období 2017-2019 vychází 

z předchozí kapitole vyčíslených dílčích poloţek plánu. V této souvislosti se jiţ 

postupem výpočtu jednotlivých poloţek nemá smysl zabývat, protoţe byly tyto 

podrobně rozebrány právě ve zmíněné předešlé kapitole. 

 

 Jak je patrné trţby z prodeje výrobků a sluţeb a také trţby z prodeje zboţí, jsou 

v prognóze rostoucí. Toto vyplývá jak z regresní analýzy, tak především z očekávaného 

nárůstu trţeb v souvislosti s novým produktem, který je výsledkem investice do 

recyklačního zařízení na tříděné termoplasty. 

 V souvislosti s tímto vývojem trţeb jsou obdobně plánovány také přímé náklady, 

jako je celá výkonová spotřeba zahrnující náklady vynaloţené na prodané zboţí, 

spotřeba materiálu a energie a sluţby. Obdobně byly také navýšeny osobní náklady, kdy 

je nutno přijmout v souvislosti s novým produktem čtyři nové zaměstnance. 
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 Hodnoty odpisů zahrnují, jak původní odpisy navýšené o odpisy zmíněného 

zařízení do kterého bylo investováno a které se v roce 2017 začne odepisovat, tak také 

odpisy na nové investice dle rostoucích trţeb tzv. provozně nutné investice. 

 Hodnoty ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů byly pak 

ponechány v hodnotě, v jaké byly v posledním známém roce 2016. 

 Obdobně také poloţky vstupující do finančního výsledku hospodaření, ty byly 

také ponechány v hodnotách z posledního známého roku 2016. 

 

 

Tabulka 48: Plánovaný výkaz zisku a ztráty – varianta A 

k 31. 12. v tis. Kč 2017 2018 2019 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 85 560 92 197 93 297 

Trţby za prodej zboţí 4 316 5 825 7 864 

Výkonová spotřeba 63 934 69 935 72 403 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí 3 549 4 791 6 467 

Spotřeba materiálu a energie 17 897 21 191 21 811 

Sluţby 42 489 43 953 44 125 

Osobní náklady 15 695 16 186 16 243 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 4 713 6 045 6 295 

Ostatní provozní výnosy 900 900 900 

Ostatní provozní náklady 1 880 1 880 1 880 

Provozní výsledek hospodaření 4 554 4 877 5 239 

Výnosové úroky a podobné výnosy 1 1 1 

Nákladové úroky a podobné náklady 154 154 154 

Ostatní finanční výnosy 0 0 0 

Ostatní finanční náklady 55 55 55 

Finanční výsledek hospodaření -208 -208 -208 

Výsledek hospodaření před zdaněním 4 346 4 669 5 031 

Daň z příjmu 899 966 1 041 

Výsledek hospodaření po zdanění 3 446 3 703 3 990 

Výsledek hospodaření za účetní období 3 446 3 703 3 990 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výsledný provozní výsledek hospodaření a také výsledek hospodaření za účetní 

období je v prognóze rostoucí a tito rostou konstantně meziročně o cca 300 tisíc korun. 

Jak jiţ vyplynulo z analýzy nákladovosti, v tomto odvětví, ve kterém analyzovaná 

společnost působí je obvyklá cca 97% nákladovost, z tohoto důvodu je také růst 

výsledku hospodaření velmi pozvolný i při rapidnějšímu nárůstu trţeb. V roce 2018 lze 
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pak pozorovat nárůst odpisů cca o 1,3 mil. Kč, coţ způsobují odpisy dle odpisového 

plánu nového zařízení, do kterého bylo v roce 2016 investováno.  

 

4.3.2 Plánovaná rozvaha 

 

Plánovaná rozvaha je opět plánována na základě minulosti let 2012-2016 a 

prognózována na období let 2017-2019. 

V případě dlouhodobého hmotného majetku, tento je plánován na základě 

minulé investiční náročnosti na růst trţeb, tzn. je v prognóze rostoucí obdobně jako 

trţby. Navyšování dlouhodobého hmotného majetku je tedy navýšení o provozně nutné 

investice v souvislosti s růstem trţeb. Vzhledem k tomu, ţe analyzovaná společnost 

v roce 2016 realizovala velkou investici do recyklačního zařízení na tříděné 

termoplasty, v následujících třech letech neuvaţuje o jiných, neţ provozně nutných 

investicích.  

  

Tabulka 49: Plánovaná rozvaha – varianta A 

k 31. 12. v tis. Kč 2017 2018 2019 

AKTIVA CELKEM 46 338 51 168 55 345 

Dlouhodobý majetek 24 903 26 386 27 868 

Dlouhodobý hmotný majetek 24 903 26 386 27 868 

Oběžná aktiva 21 187 24 535 27 229 

Krátkodobé pohledávky 13 994 15 080 15 260 

Peněţní prostředky 7 193 9 455 11 969 

Časové rozlišení aktiv 248 248 248 

PASIVA CELKEM 46 338 51 168 55 345 

Vlastní kapitál 30 385 34 088 38 078 

Základní kapitál 200 200 200 

Fondy ze zisku 192 192 192 

Výsledek hospodaření minulých let 26 547 29 993 33 696 

Výsledek hospodaření běţného účetního období 3 446 3 703 3 990 

Cizí zdroje 14 831 15 959 16 145 

Rezervy 300 300 300 

Dlouhodobé závazky 6 831 7 361 7 449 

Krátkodobé závazky 7 700 8 297 8 396 

Časové rozlišení pasiv 1 122 1 122 1 122 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 



 

94 

 

Hodnoty pohledávek a závazků byly plánovány na základě dob obratů a tyto 

jsou také v prognóze rostoucí, obdobně jako je rostoucí trend trţeb. Růst trţeb vyvolaný 

větší poptávkou nebo odbytem musí být nutně doprovázen vyššími hodnotami 

pohledávek za odběrateli a také vyššími hodnotami závazků za dodavateli materiálu. 

 Peněţní prostředky v rozvaze jsou výsledkem posledního účetního výkazu cash 

flow a časové rozlišení aktiv i pasiv je ponecháno ve stejné výši, v jaké bylo 

v posledním roce 2016. 

 Poloţky rezerv, základního kapitálu a fondů tvořených ze zisku jsou plánovány 

v prognóze v konstantní výši, v jaké byly v posledním známém roce 2016. 

 

4.3.3 Plán Cash Flow 

 

 Posledním plánovaným výkazem je výkaz o peněţních tocích neboli cash flow. 

Cash flow je všeobecně velice důleţitým výkazem, který poukazuje na platební 

schopnost a vůbec na platební moţnosti analyzované společnosti. Většina společností 

obecně nemá takový problém dosahovat zisku, ale spíše dosahovat kladného cash flow. 

Základní rozdíl mezi výkazem zisku a ztráty a cash flow vyplývá z rozdílů mezi 

náklady a výdaji a také příjmy a výnosy. Druhým podstatným rozdílem jsou odpisy, 

které se z cash flow separují, protoţe nepředstavují faktický odtok peněţních 

prostředků.  

 

 Výkaz cash flow vychází z provozního výsledku hospodaření, který je následně 

upraven o poloţky finančního výsledku hospodaření a placené daně z příjmu. 

V provozním výsledku hospodaření jsou z pohledu cash flow všechny trţby příjmy a 

všechny náklady výdaji, kromě zmíněných odpisů. Protoţe odpisy je nutné z cash flow 

vynechat, jsou proto v dalším kroku výpočtu zpětně přičteny tak, aby byl původní 

provozní výsledek hospodaření o jejich vliv „očištěn“ resp. navýšen. 

 Následně byly upraveny změny pohledávek a závazků z pohledu cash flow, tzn,. 

růst aktiv představuje odtok peněţních prostředků (-) a naopak, růst pasiv představuje 

růst peněţních prostředků (+) a naopak. Po těchto úpravách provozního výsledků 

hospodaření je dosaţeno hodnot provozního cash flow.  
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 V rámci investičního cash flow, které je záporné, se jedná o plánované investice 

do dlouhodobého hmotného majetku, které představují odliv peněţních prostředků.  

 

 Výsledný peněţní tok je pak součtem provozního a investičního cash flow a 

zobrazuje tak pokles nebo navyšování peněţních prostředků. 

 

Tabulka 50: Cash Flow – varianta A 

k 31. 12 v tis. Kč  2017 2018 2019 

Provozní výsledek hospodaření  4 554 4 877 5 239 

Nákladové úroky 154 154 154 

Výnosové úroky 1 1 1 

Ostatní finanční výnosy  0 0 0 

Ostatní finanční náklady  55 55 55 

EBT 4 346 4 669 5 031 

Daň 943 1 009 1 084 

EAT 3 403 3 660 3 947 

Diference v platbě daně oproti dani z provozního VH 43 43 43 

Úpravy o nepeněžní operace (=∑) 4 713 6 045 6 295 

Odpisy dlouhodobého majetku  4 713 6 045 6 295 

Úpravy  (=∑) -3 359 42 7 

Změna stavu krátkodobých pohledávek -4 921 -1 086 -180 

Změna stavu krátkodobých závazků  3 077 597 99 

Změna stavu dlouhodobých závazků -1 515 530 88 

Provozní Cash Flow 4 800 9 789 10 292 

Nabytí dlouhodobého majetku  -6 195 -7 527 -7 778 

Investiční CF -6 195 -7 527 -7 778 

PENĚŽNÍ TOK CELKEM -1 395 2 262 2 514 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 51: Stav peněžních prostředků na konci období -  varianta A 

 k 31. 12 v tis. Kč 2016 2017 2018 2019 

Stav peněžních prostředků na konci období 8 588 7 193 9 455 11 969 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Je-li konečný stav peněţních prostředků z roku 2016 navýšen nebo poníţen o 

celkový peněţní tok zahrnující provozní i investiční cash flow, výsledkem jsou hodnoty 

peněţních prostředků na konci období, které vstupují do rozvahy jako součást oběţných 

aktiv.  
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Jak je z tabulky patrné, v roce 2017 dojde k poklesu peněţních prostředků, coţ 

je způsobeno především největším meziročním růstem trţeb za celé období tzn. 

přírůstek trţeb je nejvyšší mezi roky 2016 a 2017 čímţ dochází také k největšímu 

meziročnímu růstu pohledávek a závazků. Ačkoliv pohledávky představují příslib 

peněţních prostředků, dokud nedojde k jejich úhradám, představují spíše zadrţené 

peníze. Častým problémem společností je právě platební morálka odběratelů, protoţe 

velký objem pohledávek po splatnosti představuje nejisté peněţní prostředky a tento 

problém se poté ve formě opravných poloţek k pohledávkám můţe projevovat také 

v nákladech a ovlivňovat tak provozní výsledek hospodaření.  

Ve zbývajících letech 2018-2019 je jiţ celkový peněţní tok kladný a také 

výsledný stav peněţních prostředků rostoucí.  
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4.4 Sestavení finančního plánu – varianta B 

 

Finanční plán resp. jeho varianta B, nepředpokládá pokračující trend růstu trţeb 

z nového produktu a také připouští moţnost konkurenčního boje a částečnou ztrátu 

odbytu. 

Základní odlišností je tedy plánovaná výše trţeb z prodeje výrobků a sluţeb 

resp. jejich část vztahující se k novému produktu, který je výsledkem investice do 

recyklačního zařízení na tříděné termoplasty. V návaznosti na tyto trţby se pak dále 

přirozeně liší dílčí poloţky výkazů, které byly pomocí procentuálního podílu z nich 

plánovány.  

 

4.4.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

 

Tabulka 52: Plánovaný výkaz zisku a ztráty - varianta B 

k 31. 12. v tis. Kč 2017 2018 2019 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 85 560 88 510 88 114 

Trţby za prodej zboţí 4 316 5 825 7 864 

Výkonová spotřeba 63 934 67 258 68 640 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí 3 549 4 791 6 467 

Spotřeba materiálu a energie 17 897 18 514 18 048 

Sluţby 42 489 43 953 44 125 

Osobní náklady 15 695 16 186 16 243 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 4 713 6 033 6 273 

Ostatní provozní výnosy 900 900 900 

Ostatní provozní náklady 1 880 1 880 1 880 

Provozní výsledek hospodaření 4 554 3 878 3 842 

Výnosové úroky a podobné výnosy 1 1 1 

Nákladové úroky a podobné náklady 154 154 154 

Ostatní finanční výnosy 0 0 0 

Ostatní finanční náklady 55 55 55 

Finanční výsledek hospodaření -208 -208 -208 

Výsledek hospodaření před zdaněním 4 346 3 670 3 634 

Daň z příjmu 899 760 752 

Výsledek hospodaření po zdanění 3 446 2 910 2 882 

Výsledek hospodaření za účetní období 3 446 2 910 2 882 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Vzhledem k tomu, ţe výše plánovaných trţeb se měnila aţ od roku 2018, 

dosahuje tedy varianta B niţších trţeb aţ za období 2018-2019. V této souvislosti je pak 

v těchto letech také plánovaný niţší provozní výsledek hospodaření. Finanční výsledek 

hospodaření, jehoţ výše je vzhledem k ostatním poloţkách spíše zanedbatelná, je 

v obou variantách stejný, protoţe jeho dílčí poloţky jsou ponechány ve všech letech 

prognózy v konstantní výši, v jaké byly vykázány v rozvaze roku 2016 tj. v posledním 

roku známé minulosti. 

 

4.4.2 Plánovaná rozvaha 

 

Tabulka 53: Plánovaná rozvaha - varianta B 

k 31. 12. v tis. Kč 2017 2018 2019 

AKTIVA CELKEM 46 338 49 750 52 564 

Dlouhodobý majetek 24 567 25 712 26 858 

Dlouhodobý hmotný majetek 24 567 25 712 26 858 

Oběžná aktiva 21 524 23 789 25 458 

Krátkodobé pohledávky 13 994 14 477 14 412 

Peněţní prostředky 7 529 9 312 11 046 

Časové rozlišení aktiv 248 248 248 

PASIVA CELKEM 46 338 49 750 52 564 

Vlastní kapitál 30 385 33 295 36 177 

Základní kapitál 200 200 200 

Fondy ze zisku 192 192 192 

Výsledek hospodaření minulých let 26 547 29 993 32 903 

Výsledek hospodaření běţného účetního období 3 446 2 910 2 882 

Cizí zdroje 14 831 15 332 15 265 

Rezervy 300 300 300 

Dlouhodobé závazky 6 831 7 067 7 035 

Krátkodobé závazky 7 700 7 966 7 930 

Časové rozlišení pasiv 1 122 1 122 1 122 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V případě plánové rozvahy jsou patrné rozdíly v bilančních sumách aktiv a 

pasiv, a to díky odlišným hodnotám z trţeb plánovaných poloţek dlouhodobého 

hmotného majetku, pohledávek nebo závazků. Také hodnota peněţních prostředků, 

která do rozvahy vstupuje jako výsledek cash flow, je v jednotlivých variantách různá. 

Poloţky základního kapitálu, fondů ze zisku, časové rozlišení nebo rezervy jsou pro obě 

varianty shodné, byly totiţ ponechány v konstantní výši podle výkazů z roku 2016. 
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4.4.3 Plán Cash Flow 

 

Plánové cash flow varianty B se také od varianty A liší. Jiţ v prvotním kroku 

vychází z jiné výše provozního hospodářského výsledku. Další odlišnosti variant jsou 

zřejmé z výše odpisů hodnot změn pohledávek a závazků a poměrně podstatný vliv zde 

hraje výše plánovaných provozně nutných (nových) investic. 

 

Tabulka 54: Plánované Cash Flow - varianta B 

k 31. 12. v tis. Kč  2017 2018 2019 

Provozní výsledek hospodaření  4 554 3 878 3 842 

Nákladové úroky 154 154 154 

Výnosové úroky 1 1 1 

Ostatní finanční výnosy  0 0 0 

Ostatní finanční náklady  55 55 55 

EBT 4 346 3 670 3 634 

Daň 943 803 795 

EAT 3 403 2 867 2 839 

Diference v platbě daně oproti dani z provozního VH 43 43 43 

Úpravy o nepeněžní operace (=∑) 4 713 6 033 6 273 

Odpisy dlouhodobého majetku  4 713 6 033 6 273 

Úpravy  (=∑) -3 359 19 -2 

Změna stavu krátkodobých pohledávek -4 921 -482 65 

Změna stavu krátkodobých závazků  3 077 265 -36 

Změna stavu dlouhodobých závazků -1 515 235 -32 

Provozní Cash Flow 4 800 8 962 9 152 

Nabytí dlouhodobého majetku  -5 859 -7 179 -7 418 

Investiční CF -5 859 -7 179 -7 418 

PENĚŽNÍ TOK CELKEM -1 059 1 783 1 733 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Jak je zřejmé, varianta B počítá s niţšími provozně nutnými investicemi, čímţ 

v roce 2017 dokonce dosahuje vyššího stavu peněţních prostředků na konci období. 

K zabezpečení objemu trţeb bude varianta B potřebovat niţší objem investic, čímţ jí 

z pohledu cash flow zůstane vyšší objem peněţních prostředků. 

 

Tabulka 55: Stav peněžních prostředků na konci období 

k 31. 12. v tis. Kč  2016 2017 2018 2019 

Stav peněžních prostředků na konci období 8 588 7 529 9 312 11 046 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obě varianty počítají s kladným peněţním tokem, coţ je příslibem udrţení 

platební schopnosti analyzované společnosti v případě obou variant. 

 

4.5 Finanční analýza variant plánu 

 

Pro srovnání jednotlivých variant plánu a také pro jejich zhodnocení byly 

vyčísleny vybrané finanční ukazatele. Jak lze z vyčíslených ukazatelů obecně 

pozorovat, dílčí varianty se nijak výrazně neliší a při realizaci jakékoliv z dílčích variant 

by se pravděpodobně analyzovaná společnost nedostala do situace, která by mohla 

zásadně ovlivnit nebo ohrozit její další fungování. 

 

Tabulka 56: Finanční analýza variant plánu 

Varianta Ukazatel 2017 2018 2019 

A 
ROS 

5,3% 5,3% 5,6% 

B 5,3% 4,4% 4,4% 

A 
Zadluženost 

32,0% 31,2% 29,2% 

B 32,0% 30,8% 29,0% 

A 
Běžná likvidita 

2,75 2,96 3,24 

B 2,80 2,99 3,21 

A 
Nákladovost 

95,97% 96,05% 95,89% 

B 95,97% 96,73% 96,81% 

A 
ČPK 

13 487 16 237 18 833 

B 13 824 15 824 17 528 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Níţe uvedená tabulka zobrazuje hodnoty stejných ukazatelů vyčíslených za 

poslední rok skutečnosti 2016, aby bylo moţné porovnat a zhodnotit, zda dojde 

v prognóze ke zlepšení či naopak. 

 

Tabulka 57: Poměrové ukazatele 2016 

Poměrové ukazatele 2016 

ROS 4,1% 

Zadluženost 32,1% 

Čistý pracovní kapitál 13 038 

Běžná likvidita 3,8 

Nákladovost 96,75% 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Jak je ze srovnání dvou výše uvedených tabulek patrné v případě rentability 

trţeb (ROS) plán počítá v obou variantách ke zvýšení její hodnoty, coţ je ţádoucí. 

V případě „horší“ varianty B by její nejniţší hodnota představovala růst o 0,3% oproti 

skutečnosti roku 2016. V případě varianty A pak o zlepšení ve výši 1,2%.  

Druhým ukazatelem je zadluţenost. V roce 2017 je předpoklad zadluţenosti 

obou variant přibliţně na úrovni zadluţenosti z roku 2016. V prognóze let 2018-2019 je 

pak úroveň zadluţenosti niţší u varianty B, a to z důvodu toho, ţe úroveň závazků je 

plánovaná podle úrovně trţeb, proto je hodnota závazků a tím také cizích zdrojů 

v kapitálové struktuře vyšší. Obecně se však obě varianty pohybují pod hranicí 33%, 

coţ je povaţováno spíše za nízkou zadluţenost, vzhledem k za optimální povaţovanou 

zadluţenost 50%. 

Ukazatel běţné likvidity poukazuje na schopnost společnosti přeměnit svá 

oběţná aktiva v hotovost, respektive kolikrát by se jí z ní podařilo uspokojit své 

věřitele. Z porovnání je zřejmé, ţe hodnoty z roku 2016 ani jedna ze dvou variant plánu 

nedosáhne, nicméně v posledním roku prognózy se jí velmi přiblíţí.  

V případě čistého pracovního kapitálu (ČPK) bylo jiţ řečeno, ţe by měl být 

kladný, čehoţ dosahují všechny varianty vývoje. Jeho výše, vzhledem k tomu, ţe se 

jedná o stavový ukazatel, je relevantní. Z tabulky je však zřejmé, ţe varianty A i B 

představují vyšší hodnotu ČPK neţ jaká byla v roce 2016. V porovnání variant 

prognózy je výše ČPK proměnlivá, na jednu stranu výši ČPK ovlivňují peněţní 

prostředky, které má např. v roce 2017 varianta A niţší z důvodu plánu vyšších investic, 

na druhou stranu hraje vliv také úroveň trţeb, na základě kterých jsou plánovány 

pohledávky a krátkodobé závazky.  

Posledním zkoumaným ukazatelem je nákladovost. Varianta A dosahuje 

v prognóze niţších hodnot nákladovosti, neţ jaká byla za rok 2016, coţ je ţádoucí, 

protoţe tím bude analyzovaná společnost realizovat vyšší marţi/přidanou hodnotu. 

Varianta B obdobně jako varianta A v roce 2017 dosahuje niţší hodnotu nákladovosti, 

neţ jaká byla v roce 2016, v roce 2018 taktéţ ač jen 0,2% niţší. V roce 2019 je pak u 

varianty B jiţ nákladovost vyšší, neţ jaká byla v roce 2016.   

 

Dá se říci, ţe navrţené varianty finančního plánu v současné době obsahují 

všechny významné poloţky a zachycují události, které ve společnosti proběhly na 
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přelomu let 2016/2017 a zásadně návrh tohoto finančního plánu ovlivnily. Jsou v něm 

zachyceny aktuální silné a slabé stránky společnosti, kdy silné stránky převaţují ve 

formě nového produktu z nové recyklační linky na termoplasty. I přes zvýšené náklady 

a zadluţení společnosti ve formě půjčky od společnosti z holdingu vykazuje 

hospodářský výsledek společnosti v plánovaných letech růst.  

 

 

4.6 Doporučení v oblasti finančního plánování 

 

 Společnost TOMA odpady, s.r.o. se v minulosti neřídila ţádným plánem. Pouze 

jednatelé na valné hromadě vţdy odhadem přislíbili navýšení či sníţení výsledku 

hospodaření na základě předchozích let.  

 Silnou stránkou společnosti je dobrá finanční situace a podpora mateřské 

společnosti, takţe management nemusel doposud řešit nedostatek finančních prostředků 

na případné investice. V rámci provedené finanční analýzy nyní získá přehled o svém 

dosavadním finančním hospodaření. 

Výše navrţené varianty dlouhodobého finančního plánu by mohly být tedy 

nápomocny k odhadu dalšího vývoje společnosti. Optimističtější varianta A počítá 

s podstatně vyššími trţbami za nový výrobek, coţ je v zájmu společnosti. Otázkou je, 

zda se společnosti podaří dosáhnout hodnot plánovaných trţeb. Je potřeba si hlídat 

konkurenci a věnovat se více i marketingové činnosti a vyhledávání odběratelů na tento 

výrobek.  

Strategické a s tím související finanční plánování by mělo vycházet od jednatelů 

a zároveň ředitelů společnosti. Proto by nebylo od věci vytvořit směrnici pro plánování, 

která by obsahovala stanovení cílů a vizí společnosti s určeným časovým rámcem, cesty 

k dosaţení plánovaných cílů a nástroje, kterými by byly tyto cíle dosaţeny. 

  Pravidelné sestavování ročního finančního plánu můţe být dále také aplikováno 

jako nástroj controllingu, kdy by roční finanční plán byl pravidelně vyhodnocován a 

zároveň slouţil i jako motivační nástroj a nástroj k vyhodnocování výkonnosti 

manaţerů/ředitelů. Je běţnou praxí, ţe právě plnění stanoveného ročního plánu je 

jedním z podkladů k udělování ročních prémií manaţerům/ředitelům.  
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Dobře sestavený finanční plán nestačí k dobrému plánování, management by 

měl do něho zapojit i zaměstnance a v rámci porad s nimi probírat nejen aktuální 

témata, ale i vzdálenější budoucnost. Seznamovat je se svými záměry do budoucna, 

chtít znát jejich názor a nové plány a záměry by měly být pak také zapracovány do 

aktuálního finančního plánu.   
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Závěr 

 

 Cílem diplomové práce bylo sestavení návrhu finančního plánu na roky 2017-

2019 pro společnost TOMA odpady, s.r.o. Před samotným sestavením finančního plánu, 

byly na základě strategické analýzy, zhodnoceny faktory, které ovlivňují odvětví, 

národní hospodářství i konkurenci a prostřednictvím finanční analýzy byla vyhodnocena 

finanční situace společnosti v předchozích pěti letech. Ani jedna z výše uvedených 

analýz neprokázala nějaký zásadní problém společnosti. Poté byl zvolen postup při 

prognózování trţeb do budoucna. Trţby za sluţby byly prognózovány metodou regresní 

analýzy, neboť se tato jevila po propočtech jako optimální, protoţe budoucí trend růstu 

trţeb pozvolna navazoval na minulost, nebyl přehnaně optimistický a spíše odráţel 

realitu v tomto oboru podnikání. Trţby za výrobky byly prognózovány na základě 

zjištěné skutečnosti v roce 2017. Po zpracování jednotlivých analýz, vyčíslení dílčích 

výpočtů a identifikací silných a slabých stránek společnosti a na základě komunikace 

s managementem společnosti, byly sestaveny variantní návrhy finančního plánu. Obě 

varianty plánu byly v ziskovém trendu, z nichţ jedna počítala s alternativou, ţe se nový 

výrobek bude dobře prodávat a trţby výrazně porostou, zatímco druhá alternativa 

počítala s nástupem konkurence a niţší poptávkou po novém výrobku. Následně byly 

oba navrţené plány podrobeny zpětné finanční analýze poměrovými ukazateli. Závěrem 

byla managementu společnosti navrhnuta opatření, která by vedla k přehlednějšímu 

finančnímu hospodaření a ulehčila mu do budoucna i rozhodování týkající se dalších 

investic. 

 

 I kdyţ je téměř nemoţné, aby byl finanční plán beze zbytku splněn, představuje 

pro TOP management společnosti nástroj jak korigovat budoucí vývoj společnost. 

Vyplývá z něho, ţe se jedná o společnost aktivní, která je schopna generovat zisk a 

dostát svým závazkům, coţ tato společnost činila doposud a není důvod, ţe by tomu 

nebylo tak i nadále. Je zřejmé, ţe pokud se veškeré známé informace, faktory a strategie 

a plány podaří zapracovat do finančního plánu společnosti, bude takto zpracovaný 

finanční plán jedním z důleţitých předpokladů, umoţňující společnosti úspěšné 

fungovaní v konkurenčním prostředí a vedení společnosti přinese nový pohled na řízení 

podnikových financí. 
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Příloha č. 1: Zjednodušené účetní výkazy analyzované 

společnosti 2012-2016. 

 

 

 

Rozvahy 2012 - 2016 

 

 

k 31. 12. v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM 30 936 30 512 33 288 33 600 41 330 

Dlouhodobý majetek 13 593 13 050 15 836 12 808 23 421 

Dlouhodobý hmotný majetek 13 593 13 050 15 836 12 808 23 421 

Oběžná aktiva 16 790 17 112 17 115 20 462 17 661 

Krátkodobé pohledávky 12 447 12 942 9 492 11 357 9 073 

Peněžní prostředky 4 343 4 170 7 623 9 105 8 588 

Časové rozlišení aktiv 553 350 337 330 248 

PASIVA CELKEM 30 936 30 512 33 288 33 600 41 330 

Vlastní kapitál 15 320 17 827 20 934 24 723 26 939 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 

Fondy ze zisku 192 192 192 192 192 

Výsledek hospodaření minulých let 11 407 14 928 17 435 20 542 24 331 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 521 2 507 3 107 3 789 2 216 

Cizí zdroje 13 344 11 858 11 118 8 253 13 269 

Rezervy 0 0 0 0 300 

Dlouhodobé závazky 6 125 5 201 4 472 3 012 8 346 

Krátkodobé závazky 7 219 6 657 6 646 5 241 4 623 

Časové rozlišení pasiv 2 272 827 1 236 624 1 122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Výkazy zisku a ztráty 2012 - 2016 

 

 

k 31. 12. v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 69 759 63 635 65 686 69 776 70 476 

Tržby za prodej zboží 1 445 2 868 4 027 5 923 3 197 

Výkonová spotřeba 55 435 48 300 48 014 50 598 49 946 

Náklady vynaložené na prodané zboží 1 275 2 145 2 573 5 266 3 049 

Spotřeba materiálu a energie 6 382 7 520 7 659 7 436 6 780 

Služby 47 778 38 635 37 782 37 896 40 117 

Osobní náklady 10 461 12 450 13 593 15 223 16 132 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 556 1 890 3 653 4 122 3 613 

Ostatní provozní výnosy 202 311 353 122 900 

Ostatní provozní náklady 134 431 155 784 1 880 

Provozní výsledek hospodaření 4 820 3 743 4 651 5 094 3 002 

Výnosové úroky a podobné výnosy 24 3 3 1 1 

Nákladové úroky a podobné náklady 248 307 251 201 154 

Ostatní finanční výnosy 237 44 1 12 0 

Ostatní finanční náklady 469 351 425 72 55 

Finanční výsledek hospodaření -456 -611 -672 -260 -208 

Výsledek hospodaření před zdaněním 4 364 3 132 3 979 4 834 2 794 

Daň z příjmu 843 625 872 1 045 578 

Výsledek hospodaření po zdanění 3 521 2 507 3 107 3 789 2 216 

Výsledek hospodaření za účetní období 3 521 2 507 3 107 3 789 2 216 
 


