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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Auto 

Slavíček s.r.o. za období 2010 až 2016 a formulování návrhů vedoucích k jejímu 

zlepšení. V práci je analyzována současná ekonomická situace společnosti. Výsledné 

hodnoty jsou porovnány s vybranými konkurenčními podniky. Diplomová práce je 

rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje cílům práce a metodice řešení. Ve 

druhé kapitole jsou zpracovány metody a postupy finanční a strategické analýzy. 

Ve třetí kapitole je zhodnocena finanční situace společnosti. V poslední kapitole jsou 

uvedeny vlastní návrhy na zlepšení.  

Klíčová slova 

finanční analýza, analýza poměrových ukazatelů, ekonomický normál, bankrotní 

a bonitní modely, PESTLE analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, Spider 

analýza, metoda ABC 

Abstract 

This diploma thesis focuses on the evaluation of the financial situation of Auto Slavíček 

s.r.o. for the period 2010-2016, and to formulate proposals for improvement. The thesis 

analyses the current economic situation of the company. The resulting values are 

compared with selected competing companies. The diploma thesis is divided into four 

chapters. The first chapter deals with the objectives of the work and the methodology of 

the solution. The second chapter analyses methods and procedures of financial and 

strategic analysis. The third chapter reviews the financial situation of the company. 

The last chapter presents your own suggestions for improvement. 

Key words 

financial analysis, ratio analysis, economic standard, bankruptcy models, credibility 

models, PESTLE analysis, Porter’s five competitive forces model, Spider analysis, 

the ABC method 
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ÚVOD 

Finanční analýza se v poslední době stává nepostradatelnou součástí každé společnosti, 

která chce být konkurenceschopná v dnešním ekonomickém prostředí. Pro společnost je 

čím dál obtížnější udržet si své postavení na trhu a musí tak reagovat na neustále 

konkurenční tlaky v odvětví velkoobchodu a maloobchodu včetně opravy motorových 

vozidel. Finanční analýza slouží ke zhodnocení finanční situace společnosti z pohledu 

minulosti, současnosti a budoucího vývoje. Při použití jednotlivých ukazatelů lze 

odhalit silné a slabé stránky hospodaření, případně v jaké oblasti by mohly podniku 

vzniknout určité problémy, posoudit postavení společnosti vzhledem k oboru podnikání 

a vzhledem k vybraným konkurenčním podnikům. Pro zhodnocení jednotlivých 

ukazatelů finanční analýzy je využito finančních výkazů společnosti. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace podniku Auto Slavíček 

s.r.o. a zpracování návrhů na zlepšení situace a výkonnosti podniku. Vybraná společnost 

již 17 let působí na trhu v oblasti nákupu, prodeje a distribuce náhradních autodílů 

a autopříslušenství na všechna osobní a dodávková vozidla. Analyzované období 

společnosti je v letech 2010 – 2016. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole je uveden 

cíl práce, a to včetně vymezení dílčích cílů a metod zpracování diplomové práce. 

V následující kapitole je zpracován přehled odborné literatury, která přibližuje 

problematiku finanční a strategické analýzy, a která jsou východiskem pro posouzení 

finanční situace podniku v kapitole Analýza současné situace. Třetí kapitola obsahuje 

představení analyzované společnosti a dochází ke zhodnocení finanční situace 

společnosti za využití elementárních metod finanční analýzy. Na závěr této kapitoly je 

provedeno shrnutí výsledků provedených analýz. Poslední kapitola se věnuje formulaci 

a doporučením vlastních návrhů, které povedou ke zlepšení finanční situace podniku. 
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1 CÍL A METODIKA ŘEŠENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

1.1 CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je pomocí vybraných metod zhodnotit finanční zdraví 

společnosti Auto Slavíček s.r.o. za období 2010 až 2016 a formulovat návrhy vedoucí 

ke zlepšení finanční situace podniku. Mezi dílčí cíle práce patří seznámení se 

s problematikou finanční a strategické analýzy a jejich základní shrnutí v kapitole 

Přehled odborné literatury. Nepodstatnou částí je představení a analýza současného 

stavu společnosti Auto Slavíček s.r.o. Na základě vybraných finančních ukazatelů je 

zpracována finanční analýza podniku a získaná data jsou porovnána s vybranými 

konkurenčními společnostmi, kterými jsou PROFICAR-autodíly s.r.o., AUTODÍLY 

Meteor s.r.o. a coraHB autodíly s.r.o. Dalším dílčím cílem je shrnutí výsledků finanční 

analýzy, identifikace slabých míst a formulace návrhů a doporučení vedoucích ke 

zlepšení finanční situace vybrané společnosti.  

1.2 METODIKA PRÁCE 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol – Cíl a metodika řešení 

diplomové práce, Přehled odborné literatury, Analýza současné situace a Vlastní návrhy 

řešení. Kapitola Přehled odborné literatury využívá metody analýzy, která je podstatnou 

částí při rozborech ukazatelů finanční analýzy a pro jejich správnou implementaci 

a interpretaci. Pro vhodné vysvětlení jednotlivých pojmů a ukazatelů finanční analýzy je 

využito informací a dat dostupných z odborné literatury zabývajících se 

finanční   strategickou analýzou. 

Kapitola Analýza současné situace využívá metody syntézy, která je v podobě 

souhrnných výsledků aplikovaných ukazatelů analýz. Práce také využívá metody 

komparace, konkrétně za použití Spider analýzy jsou vybrané ukazatele analyzované 

společnosti Auto Slavíček s.r.o. srovnány s konkurenčními podniky působícími na 

stejném trhu a oboru podnikání. Zároveň s aplikováním ukazatelů finanční analýzy je 

v práci ke zhodnocení vnitřního a vnějšího prostředí podniku využito metod strategické 

analýzy, konkrétně PESTLE analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Pro 

shrnutí výsledků provedených analýz je využito SWOT analýzy. Shromážděné údaje 
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a jednotlivé výsledky finanční a strategické analýzy jsou zpracovány a vyhodnoceny 

tak, že jsou identifikována slabá místa finančního hospodaření společnosti, která budou 

předmětem pro vyvození návrhů a doporučení vedoucích ke zlepšení finanční situace 

podniku. Při zpracování kapitoly Analýza současné situace je využito údajů dostupných 

z finančních výkazů společnosti, veřejně dostupných databází jako jsou Český 

statistický úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a webových zdrojů souvisejících 

s danou problematikou. Sběr dat také probíhal na základě konzultací s finančním 

a obchodním ředitelem společnosti Auto Slavíček s.r.o., kteří poskytli interní informace 

pro zpřesnění výsledků finanční i strategické analýzy. 

V kapitole Návrhy na zlepšení je využito syntézy a logické analýzy, webového 

portálu úřadu práce o informacích k dotačnímu programu a konzultací s majitelem 

a obchodním ředitelem. V této části je aplikováno řízení zásob metodou ABC, která je 

zpracována v programu MS Excel na základě poskytnutých údajů od společnosti. 
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2 PŘEHLED ODBORNÉ LITERATURY 

V Přehledu odborné literatury této práce jsou vysvětleny důležité pojmy týkající se 

zhodnocení finanční situace podniku, jako jsou uživatelé a vstupy finanční analýzy 

a dále metody, postupy a ukazatele finanční analýzy a strategické analýzy. 

2.1 PŘEDMĚT A ÚČEL FINANČNÍ ANALÝZY 

Finanční analýza je metodou, která umožňuje získat představu o finančním zdraví 

podniku. Provádí se především před investičním či finančním rozhodováním v podniku. 

Na základě zůstatků či obratů jednotlivých účtů nelze správně rozhodnout o finančním 

zdravím podniku, poroto je nutné údaje získané z účetních výkazů porovnávat 

s ostatními číselnými údaji (Vochozka, 2011). Finanční analýza tedy slouží ke 

komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Přispívá k odhalení, zda je podnik 

dostatečně ziskový, zda disponuje vhodnou kapitálovou strukturou a využívá efektivně 

svých aktiv nebo zda je schopen včas splácet své závazky. Průběžná znalost finanční 

situace podniku je důležitá pro jejich vlastníky a manažery, aby provedli správná 

rozhodnutí při získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, 

při alokaci volných peněžních prostředků, při poskytování obchodních úvěrů nebo při 

rozdělování zisku. Průběžná znalost finanční situace je podstatná jak ve vztahu 

k minulosti, tak i pro odhad a prognózování budoucího vývoje. Finanční analýza 

poskytuje zpětnou vazbu o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se 

mu jeho předpoklady podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěl zamezit 

nebo kterou nečekal (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Podnikatel by si měl při přijímání zásadních a dlouhodobých rozhodnutí 

finančního charakteru vždy udělat nějakou inventuru své dosavadní činnosti a také toho, 

jak se jeho činnost odráží ve finanční výkonnosti a zdraví podniku. Závažná rozhodnutí 

dlouhodobého dopadu se v podniku dělají téměř neustále, proto by finanční analýza 

měla být prováděna průběžně a důkladně vyhodnocována alespoň jednou ročně. Při 

finanční analýze nejde jen o momentální stav, ale vývojové tendence v čase, porovnání 

s konkurenty v oboru nebo se standardy, ale i o vzájemnou provázanost podnikových 

rozhodnutí, stabilitu a potenciál dalšího vývoje (Scholleová, 2012). 
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Nutností je si uvědomit, že jakákoliv finanční informace získaná na základě 

finanční analýzy má nízkou vypovídací schopnost zejména pro tvorbu taktických 

a strategických manažerských rozhodnutí, jsou-li její výsledky posuzovány izolovaně. 

Pokud je to možné, je třeba vždy analyzovat více období, aby bylo možné analyzovat 

více případné převládající minulé trendy a jejich případný budoucí vývoj. Současně by 

mělo být umožněno dlouhodobě analyzovat odchylky ve finanční výkonnosti firmy, jak 

od interních standardů, tak od externích hodnot, které jsou stanoveny konkurencí 

v odvětví i trhu jako celku (Petřík, 2009). 

Cílem finanční analýzy je za použití vhodných nástrojů stanovit finanční zdraví 

podniku. Pojem finanční zdraví podniku je spojen s uspokojivou finanční pozicí 

podniku. Za finančně zdravý podnik je pokládán takový podnik, který je v dané chvíli 

i nejbližší budoucnosti schopen plnit smysl své existence. Finanční zdraví podniku je 

závislé na výkonnosti a finanční pozici. Vyjadřuje, do jaké míry a za jaké situace jsou 

finance podniku odolné vůči externím a interním provozním a finančním rizikům. Za 

finančně zdravý lze považovat takový podnik, který zhodnocuje vložený kapitál, nemá 

problémy s úhradou splatných závazků a ve svém rozhodování je nezávislý. Protipólem 

finančního zdraví je finanční tíseň, která se projevuje velmi vážnými problémy ve 

finančních tocích. Zejména je ohrožena likvidita a nelze ji řešit než zásadními změnami 

v činnosti podniku a změnou způsobu jejího financování. V případě vysoké 

zadluženosti, nízké likvidity nebo nízké provozní výkonnosti je finanční tíseň extrémní 

situací špatného finančního zdraví (Pešková, Jindřichovská, 2012).  

2.2 UŽIVATELÉ FINANČNÍ ANALÝZY 

Pro finanční analýzu také platí, že co již proběhlo v minulosti, nelze nijak ovlivnit, 

naopak výsledky finanční analýzy mohou poskytnout potřebné informace pro 

budoucnost podniku, které mohou posloužit nejenom pro vlastní potřebu podniku, ale 

i pro uživatele, kteří nejsou součástí podniku, ale jsou s ním spjati hospodářsky, 

finančně apod. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Informace týkající se finančního stavu podniku jsou předmětem zájmu nejen 

manažerů, ale i mnoha dalších subjektů, kteří přicházejí do kontaktu s daným podnikem. 
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Uživatelé finančních analýz jsou jednak externí a jednak interní (Kislingerová a kol., 

2010). 

K externím uživatelům patří (Kislingerová a kol., 2010): 

• Investoři – jsou pro podnik poskytovateli kapitálu a sledují informace o finanční 

výkonnosti ze dvou důvodů. Prvním je získání dostatečného množství informací 

pro rozhodování o případných investicích v daném podniku, druhým je získání 

informací, jak podnik nakládá se zdroji, které již investoři podniku poskytli. 

• Banky a jiní věřitelé – využívají získaných dat z finanční analýzy pro závěry 

o finančním stavu potenciálního nebo již existujícího dlužníka.  

• Stát a jeho orgány – upínají pozornost na kontrolu správnosti vykázaných daní. 

Státní orgány využívají informace o podnicích i pro různá statistická šetření, 

kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, rozdělování dotací, subvenci, garancí 

úvěrů apod. 

• Obchodní partneři a dodavatelé – směřují svoji pozornost ke schopnosti podniku 

hradit splatné závazky a zaměřují se zvláště na solventnost, likviditu, zadluženost. 

Odběratelé se zajímají o finanční situaci dodavatele, neboť při případném bankrotu 

dodavatele jsou jeho možnosti nákupu do značné míry omezené. 

• Manažeři, konkurence apod. 

K interním uživatelům výsledků finanční analýzy přísluší (Vochozka, 2011): 

• Manažeři – využívají finanční analýzu pro potřeby operativního a strategického 

finančního řízení podniku. Disponují přístupem k informacím, které nejsou veřejně 

dostupné externím uživatelům a výstupy z finanční analýzy využívají ke 

každodenní práci a snaží se naplánovat základní cíle podniku. 

• Zaměstnanci – mají zájem o prosperitu a stabilitu podniku, kdy se jedná především 

o prosperitu a jistotu zaměstnání, o stabilitu v oblasti mzdové a sociální. 

• Odboráři 

Výše uvedený výčet uživatelů finanční analýzy není zcela úplný a je tedy zřejmé, 

že se význam finanční analýzy nesmí podceňovat. V dnešní době je sestavování 

a vyhodnocování finančních ukazatelů běžnou součástí činnosti podniku. 
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2.3 FINAČNÍ ANALÝZA – JEJÍ VSTUPY 

Finanční analýza se neobejde bez velkého množství dat z různých zdrojů odlišné 

povahy. Bezpečně lze analyzovat pouze ta data, o kterých víme, co opravdu znamenají. 

Pro vyvarování se neoprávněného zdání jednoznačnosti závěrů založených na 

zkreslujících datech je podstatný odhad spolehlivosti (míry neurčitosti chyby) dat 

(Sedláček, 2001). 

Zdrojem informací pro finanční analýzu je především účetnictví společnosti, které 

by mělo vytvářet pravdivý obraz o finanční a majetkové situaci podniku. Účetní výkazy 

lze v širším smyslu odlišit na výkazy externí, interní a výkazy pořizované pro daňové 

účely. Pro finanční analýzu lze někdy čerpat údaje i z interních výkazů, ale hlavním 

zdrojem jsou výkazy externí.  

Datová základna pro finanční analýzu je tvořena účetní závěrkou, jejíž součástí 

jsou uvedené výkazy. Pro potřeby finanční analýzy nestačí pouze aktuální výkazy, je 

zde nezbytný pohled do minulosti. Je nutné zahrnout účetní závěrky minimálně za tři 

poslední roky, nejlépe však více. Počet analyzovaných minulých období musí umožnit 

sestavit dostatečně dlouhé časové řady, které povedou k odhalení směrodatných trendů 

a vyloučení mimořádných skutečností. V praxi se uplatňuje délka tohoto období pět let 

(Mulačová, Mulač, a kol., 2013). 

Dalším cenným zdrojem pro zpracování finanční analýzy může být výroční zpráva 

podniku, kterou zpracovávají účetní jednotky a podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podléhají výroční zprávy auditu (Vochozka, 

2011). 

Účetní závěrka se skládá z následujících účetních výkazů: 

• rozvaha, 

• výkaz zisku a ztráty, 

• výkaz cash flow, 

• příloha k účetní závěrce. 
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2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha nebo také bilance je účetním výkazem, který zachycuje stav dlouhodobého 

hmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva), a to vždy k určitému 

datu, zpravidla k poslednímu dni každého roku. Rozvaha nám tedy představuje základní 

přehled o majetku podniku ve statické podobě, tzn. v okamžiku účetní závěrky. 

Předpokladem je tedy získat věrný obraz ve třech základních oblastech (Růčková, 

2015): 

1. Majetková situace podniku – v rámci této oblasti zjišťujeme vázanost majetku, 

jak je oceněn, nakolik je opotřeben, jak rychle se obrací a jaká je optimálnost 

složení majetku. 

2. Zdroje financování – druhá oblast zachycuje, z jakých finančních zdrojů byl 

majetek pořízen a dbáme pozornosti na výši vlastních cizích zdrojů financování 

a jejich strukturu. 

3. Finanční situace podniku – poslední oblast (i když ne co do významu) podává 

informace o zisku, kterého podnik dosáhl, jak jej rozdělil, či zda je podnik schopen 

dostát svým závazkům. 

Podstatou pro sestavení rovnováhy je bilanční rovnice, která vyjadřuje vztah 

rovnosti aktiv a pasiv. Podrobnost členění aktiv a pasiv je dána především informací 

o majetkové a finanční struktuře podniku (Martinovičová, Konečný, Vavřina, 2014). 

Základní struktura rozvahy je uvedena v tabulce č. 1. 

Tabulka 1   Struktura rozvahy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

AKTIVA PASIVA 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Rezervní fondy 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. VH minulých let 

  A.V. VH běžného účetního období 

C. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

C.I. Zásoby B.I. Rezervy 
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C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.III Krátkodobé závazky 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 

D. Časové rozlišení C. Časové rozlišení 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Podstatou tohoto výkazu je podat informace o výsledku a úspěšnosti práce podniku, 

kterého podnik dosáhl podnikatelskou činností. Jsou tak zachycovány vztahy mezi 

výnosy podniku, které byly dosaženy v určitém období a náklady spojenými s jejich 

vytvořením. Za výnosy se považují peněžní částky, které jsou spojeny s výsledky 

činnosti podniku dosažené za určité období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo 

k jejich inkasu. Náklady lze hodnotově vyjádřit jako spotřebu výrobních zdrojů (např. 

spotřeba materiálu, hodnota práce, opotřebení části dlouhodobého majetku), které 

podnik vynaložil na získání výnosů. V České republice je výkaz zisků a ztrát 

stupňovitého uspořádání, a je rozlišován na část provozní, finanční a mimořádnou. 

Rozdíl mezi výnosy a náklady představuje výsledek hospodaření za účetní období 

(Kislingerová a kol., 2010; Srpová, Řehoř a kol., 2010). 

Ve finanční analýze se lze setkat s odlišnými podobami zisku, kdy záleží 

především na účelu, pro který je analýza zpracována. Kislingerová a kol., 2010 ve své 

literatuře uvádí následující z nich: 

• Čistý zisk k rozdělení akcionářům vlastnícím kmenové akcie (Earning 

Available for Common Stockholders, EAC) – představuje již zdaněný zisk, byl 

doplněn zákonný rezervní fond a případně byly vyplaceny dividendy akcionářům 

vlastnícím prioritní akcie. Zisk se vyplácí formou dividend nebo je reinvestován 

zpátky do podniku. 

• Čistý zisk (v účetních výkazech ČR hospodářský výsledek za účetní období) 

(Earning after Taxes, EAT) – jedná se o zisk, který je již zdaněn a určen 

k rozdělení mezi akcionáře, držitele jak kmenových, tak i prioritních akcií 

a podnik. 
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• Čistý zisk plus úroky po zdanění = EAT + nákladové úroky * (1 - t), kde t je 

daňová sazba. Je to zisk zohledňující skutečnost, že nákladové úroky tvoří tzv. 

daňový štít. Jejich zahrnutím do nákladů se podniku snižuje daňový základ. 

• Zisk před zdaněním (Earnings before Taxes, EBT) -  EAT zvýšený o daň 

z příjmu za mimořádnou činnost a daň z příjmu za běžnou činnost. V čase se 

zdanění zisku může v jednotlivých společnostech významně lišit (podle daňově 

uznatelných a daňově neuznatelných nákladů. 

• Zisk před zdaněním a úroky (Earning before Interest and Taxes, EBIT) – EBT 

zvýšený o nákladové úroky měřící efekt podnikatelské činnosti, kterého je podnik 

schopen dosáhnout. 

• Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (Earnings before Interest, Taxes, 

Depreciations and Amortization Charges, EBITDA) – EBIT zvýšený o odpisy. 

Tabulka 2   Nejpoužívanější kategorie zisku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vochozka, 2011) 

ZISK 

Výsledek hospodaření za účetní období (EAT) 

+ daň z příjmů za mimořádnou činnost 

+ daň z příjmů za běžnou činnost 

= Zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky 

= Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ odpisy 

= Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 

2.3.3 Výkaz o peněžních tocích (cash flow) 

Peněžní tok poskytuje informaci o finanční situaci podniku a platební pohotovosti, která 

je získána z analýzy pohybu podnikových peněžních prostředků. Informace 

k vyhodnocení analýzy jsou čerpány z účetnictví a externích zdrojů, proto je nutné znát, 

jakou peněžní částkou disponoval podnik na začátku období a kolik jich má na konci, 

kolik peněžních prostředků bylo během účetního období vytvořeno a kolik použito, kdo 

tyto prostředky vytvořil a jak byly použity. V praxi může nastat situace, kdy je podnik 
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ziskový, ale zároveň může být i platebně neschopný (Sedláček, 2005; Kislingerová 

a kol., 2010). 

Pojetí výkazu cash flow spočívá v příjmech a výdajích, resp. ve skutečných 

hotovostních tocích. Vychází z rozdílů mezi náklady a výnosy na jedné straně a výdaji 

a příjmy na straně druhé (Kislingerová a kol., 2010). Výkaz o peněžních tocích obvykle 

sleduje (Srpová, Řehoř a kol., 2010): 

• provozní cash flow – poskytuje informace o příjmech a výdajích souvisejících 

s hlavní činností firmy, tj. s jejím každodenním fungováním 

• investiční cash flow – sleduje změny v dlouhodobém majetku, což jsou výdaje na 

pořízení, popřípadě výnos z prodeje dlouhodobého majetku 

• finanční cash flow – zachycuje změny ve struktuře financování v podobě 

získávání a splácení finančních zdrojů, jakož i výplaty podílů ze zisku vlastníkům 

Pro sestavení výkazu o peněžních tocích existují dvě základní metody. První 

z nich, metoda přímá, sestavuje přehled peněžních toků na základě zachycení příjmů 

a výdajů a jejich rozdílu. Nepřímá metoda spočívá v korekci výsledku hospodaření 

(čistého zisku nebo ztráty) o nesoulad mezi příjmy a výnosy a výdaji a náklady 

(Scholleová, 2012). V tabulce č. 3 je schematicky znázorněn postup peněžního toku 

metodou nepřímou. 

Tabulka 3   Schéma peněžního toku nepřímou metodou 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Výsledek hospodaření běžného období 

+ odpisy 

+ tvorba dlouhodobých rezerv 

- snížení dlouhodobých rezerv 

+ zvýšení krátk. závazků, krátk. bank. úvěrů, časového rozlišení pasiv 

- snížení krátk. závazků, krátk. bank. úvěrů, časového rozlišení pasiv 

- zvýšení pohledávek, časového rozlišení aktiv 

+ snížení pohledávek, časového rozlišení aktiv 

- zvýšení zásob 

+ snížení zásob 
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= CASH FLOW Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 

- výdaje s pořízením dlouhodobého majetku 

+ příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 

= CASH FLOW Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 

± dlouhodobé závazky, popř. krátkodobé závazky 

± dopady změn vlastního kapitálu 

= CASH FLOW Z FINANČNÍ ČINNOSTI 

KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 

2.3.4 Příloha k účetní závěrce 

Příloha účetní závěrky poskytuje cenné informace, které lze využít při zpracování 

finanční analýzy. Podstatný význam spočívá v podání informací o majetku, závazcích 

a vlastním kapitálu, nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. V příloze účetní 

závěrky je možno nalézt např. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013; Kislingerová a kol., 

2010): 

• informace o fyzických a právnických osobách mající zásadní vliv nebo rozhodující 

vliv na této účetní jednotce včetně výše vkladu v procentech, popis změn 

uskutečněných v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku a popis 

organizační struktury podniku; 

• průměrný přepočet zaměstnanců během účetního období a z toho členů řídících 

orgánů včetně uvedené výše osobních vkladů; 

• výši půjček a úvěrů s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek; 

• údaje o uplatnění obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, 

způsobech oceňování a odepisování; 

• řadu dalších informací o podniku. 

2.4 METODY, POSTUPY A UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY 

V rámci finanční analýzy vznikla rozmachem matematických, statistických 

a ekonomických věd veškerá skupina metod hodnocení finančního zdraví podniku. Při 

využití finanční analýzy je nutné dbát na vhodnost volby metod analýzy, neboť existuje 

řada metod, které je možno s úspěchem aplikovat. Volbu dané metody je nutno provést 
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s ohledem na účelnost (musí souhlasit s předem zadaným cílem), nákladnost (musí být 

v souladu s očekávaným ohodnocením rizik, který jsou spojeny s rozhodováním) 

a spolehlivost (musí odpovídat lepšímu využití všech přístupných dat). Obecně lze říci, 

že čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, tím nižší riziko chybného rozhodnutí 

a tím vyšší údaje na úspěch (Růčková, Roubíčková, 2012). 

Analýza celkové finanční výkonnosti podniku předpokládá následující dvě 

ekonomické analýzy (Nývltová, Marinič, 2010): 

• Fundamentální (kvalitativní) – slouží k hodnocení vnitřního a vnějšího 

ekonomického prostředí podniku. Základní úlohou fundamentální ekonomické 

analýzy je tedy identifikace tržní pozice a tržního potenciálu podniku v konkrétním 

makro – a mikroekonomickém prostředí. Využívá specifických nástrojů např. 

SWOT a PEST analýza, portfolio analýza, MCG matice, Hofferova matice, 

analýza hodnoty pro zákazníka. 

• Technická (kvantitativní) – využívá matematicko-statistický a další 

algoritmizované nástroje, které slouží ke zpracování základních ekonomických 

ukazatelů. Jsou věcně, v čase a prostoru statisticky měřitelné. Při srovnání hodnot 

jednotlivých ukazatelů nejde pouze o velikost rozdílnosti hodnot porovnávaných 

veličin, ale o identifikování příčinných faktorů a jeho vlivu na výsledný ukazatel. 

Základní metody používané ve finanční analýze lze rozdělit na metody využívající 

elementární matematiku a metody založené na hlubších znalostech matematické 

statistiky. K elementárním metodám patří analýza stavových ukazatelů, analýza 

rozdílových a tokových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů a analýza soustav 

ukazatelů. Struktura elementárních metod finanční analýzy je uvedena na obrázku 1. 

Vyšší metody využívají hlubších teoretických i praktických ekonomických 

znalostí. Aplikace těchto metod vyžaduje programové vybavení pro práci s vyššími 

metodami finanční analýzy. Těmito metodami se zpravidla zabývají specializované 

společnosti a nejsou tak používány v podnikatelském prostředí (Růčková, Roubíčková, 

2012). 
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Obrázek 1 Struktura elementárních metod finanční analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Růčková, Roubíčková, 2012) 

V následujících podkapitolách diplomové práce jsou popsány elementární metody 

finanční analýzy. 

2.4.1 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů, označovaná také jako analýza absolutních ukazatelů, 

využívá k hodnocení finanční situace podniku údajů v účetních výkazech. Úlohou 

stavových ukazatelů je posoudit změny ve struktuře aktiv a pasiv podniku a jejich vývoj 

v čase (horizontální analýza) nebo porovnat jejich relativní změny mezi podniky 

pomocí techniky procentního rozboru (vertikální analýza) (Sedláček, 2005). 

• Horizontální analýza 

Horizontální analýza porovnává změny položek jednotlivých výkazů v časové 

posloupnosti. Analýza může být zpracována buď meziročně, kdy srovnáváme dvě po 

sobě jdoucí období nebo za několik účetních období. Vypočítává jak absolutní výši 

změn (rozdílová analýza), tak i její procentní vyjádření k výchozímu roku (podílová 

analýza). Pro některé menší podniky s neustálenou strukturou majetku a kapitálu je 

vhodnější rozdílová analýza, důvodem může být kolísání některých položek v čase 

o zanedbatelnou finanční částku a z pohledu podílové analýzy to může znamenat velkou 

část oproti předcházejícímu období. Naopak podílová analýza je vhodnější pro velké 

podniky, protože při velkých číslech rozdílová analýza ztrácí přehlednost z hlediska 

sledování vývoje (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013; Scholleová, 2013). 
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Vzorec 1 Absolutní a procentní změna ukazatele 

Absolutní změna = Ukazatel t – ukazatel t-1 

% změna = (Absolutní změna × 100) / Ukazatel t-1 

• Vertikální analýza 

Vertikální analýza se zabývá rozborem jednotlivých položek účetních výkazů jako 

procentního podílu k jediné vybrané základně položené jako 100 %. Pro analýzu 

rozvahy je zpravidla zvolena výše aktiv (pasiv) a pro analýzu výkazu zisku ztráty 

velikost celkových výnosů nebo nákladů (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

2.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tato skupina využívá analýzy fondů finančních prostředků, které slouží především 

k řízení finanční situace podniku, a to obzvlášť likvidity. Fondy finančních prostředků 

lze vysvětlit jako souhrn určitých položek krátkodobého majetku očištěný o určité 

položky krátkodobých pasiv, čímž vzniká tzv. čistý fond. V praxi lze rozeznávat tři 

podoby finančních fondů: čistý peněžní fond, čistý peněžně-pohledávkový fond a čistý 

pracovní kapitál (Růčková, Roubíčková, 2012). 

• Čistý pracovní kapitál (Net working capital) 

Podstata čistého pracovního kapitálu spočívá v krátkodobém financování podniku 

a zajišťování plynulosti hospodářské činnosti. Pracovní kapitál je součástí oběžného 

majetku financovaného z dlouhodobého kapitálu. Čistý pracovní kapitál tedy vyjadřuje 

relativně volnou část kapitálu, která není vázaná na krátkodobé závazky. Tento ukazatel 

úzce souvisí s rozsahem podnikatelské činnosti měřené pomocí tržeb, a pokud má 

podnik optimálně nastaven pracovní kapitál, tak platí, že se pracovní kapitál mění 

v závislosti na tržbách (Vochozka, 2011). 

Vzorec 2 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál = 𝑜𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 − 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 −

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 

          (Nývltová, Marinič, 2010) 
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 Čistý pracovní kapitál diagnostikuje způsob krytí v provozu trvale vázané části 

oběžného majetku. Hodnota ukazatele může být kladná, záporná, nebo rovna nule. 

Pokud je ukazatel kladný, tak je vázaný oběžný majetek krytý dlouhodobými zdroji, 

které není nutné splatit v krátkodobém časovém horizontu (Nývltová, Marinič, 2010). 

• Čistý peněžní fond (Čisté pohotové prostředky) 

Pro sledování okamžité likvidity se používá čistý peněžní fond, který je vyjádřený 

rozdílem mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. 

Do pohotových peněžních prostředků lze zahrnout hotovost a peníze na běžných účtech, 

které mají nejvyšší stupeň likvidity, ale také lze zahrnout likvidní a obchodovatelné 

cenné papíry jako šeky, směnky apod. nebo termínované vklady, neboť jsou rychle 

přeměnitelné na peníze (Sedláček, 2005). 

Vzorec 3 Čistý peněžní fond 

 ČPP = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

• Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Čistý peněžně-pohledávkový fond představuje střední cestu v přísnosti porovnání 

likvidity mezi rozdílovými ukazateli. Při výpočtu tohoto ukazatele se vylučují 

z oběžných aktiv zásoby nebo i likvidní pohledávky a od takto modifikovaných aktiv se 

odečtou krátkodobé závazky (Sedláček, 2005). 

Vzorec 4 Čistý peněžní pohledávkový fond 

ČPPF = (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑛𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦) −

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatelé poměrové analýzy jsou nejrozšířenější metodou finanční analýzy. Cílem 

výpočtu těchto ukazatelů je určit, jak efektivně podnikatel nebo management podniku 

nakládá s disponibilním kapitálem. Aby bylo dosaženo uvedeného cíle, je nutné 

sledovat a analyzovat vývoj ukazatelů v čase i v prostoru, tj. porovnávat dané výsledky 

s jinými podniky. V případě vývoje v čase je záměrem analýzy zjistit, jestli se míra 

využití disponibilních finančních prostředků nesnižuje. V případě komparace 
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s ostatními podniky je podstatné zjistit, jestli je kapitál ve společnosti využíván stejně 

efektivně jako u konkurence (Srpová, Řehoř a kol., 2010).   

• Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability slouží k hodnocení úrovně ziskovosti podniku a jeho výkonnosti. 

Rentabilita je vyjádřena jako poměr zisku k nějaké základně, s jejíž pomocí bylo zisku 

dosaženo. Čitatel zlomků je tvořen různými kategoriemi zisku, většinou čistý zisk nebo 

EBIT. Naproti tomu jsou ve jmenovateli obvykle zastoupeny položky pasiv. Ukazatele 

rentability poskytují informace o relativní výnosnosti podniku, a cílem podniku žádoucí 

jejich maximalizace (Mulačová, Mulač, a kol., 2013). 

Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) je důležitým měřítkem rentability, která 

poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání, a pro kterou není 

podstatné, jestli byla financována z vlastního kapitálu nebo kapitálu věřitelů 

(Kislingerová a kol., 2010). 

Vzorec 5 Ukazatel rentability aktiv 

𝑹𝑶𝑨 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Výše uvedený vzorec zahrnuje v čitateli EBIT, tedy zisk před zdaněním 

a nákladovými úroky. Tento tvar ukazatele je vhodný, mění-li se sazba daně ze zisku 

v čase, případně porovnáváme mezi sebou podniky s odlišnou strukturou financování 

(Kislingerová a kol., 2010). 

Vochozka (2011) považuje ukazatel rentability aktiv za klíčové měřítko 

rentability, která poměřuje rozdílné formy zisku s celkovými aktivy vloženými do 

podnikání bez ohledu na to, jestli byla financována z vlastního kapitálu nebo cizích 

zdrojů. Autor interpretuje ukazatele následujícími formami: 

Vzorec 6 Ukazatel rentability aktiv 

𝑹𝑶𝑨 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝑹𝑶𝑨 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇  (1 − 𝑡)

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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𝑹𝑶𝑨 =  
𝐸𝐴𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝑹𝑶𝑨 =  
𝐸𝐴𝑇 + ú𝑟𝑜𝑘𝑦  (1 − 𝑡)

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) určuje, jaký zisk připadá na 

jednu korunu kapitálu investovaného vlastníkem společnosti (Vochozka, 2011). 

Vzorec 7 Rentabilita vlastního kapitálu 

𝑹𝑶𝑬 =  
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE of Capital Employed) udává, jakého 

provozního výsledku hospodaření před zdaněním dosáhl podnik z jedné koruny 

investované věřiteli a vlastníky (Vochozka, 2011). 

Vzorec 8 Ukazatel rentability investovaného kapitálu 

𝑹𝑶𝑪𝑬 =  
EBIT

Vlastní kapitál + Rezervy + Dlouhodobé závazky + Bankovní úvěry dlouhodobé 
 

Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) vyjadřuje, kolik korun zisku podnik utvoří 

z jedné koruny tržeb. V případě, že se ukazatel nevyvíjí dobře, lze očekávat, že ani 

v ostatních ukazatelích nebude situace dobrá. V praxi lze opět použít s EBIT nebo EAT 

(Scholleová, 2012). 

Vzorec 9 Ukazatel rentability tržeb 

𝑹𝑶𝑺 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží
 

• Ukazatele likvidity 

Likvidita je podstatným faktorem pro dlouhodobé fungování podniku. Pro zajištění 

likvidnosti podniku je třeba, aby měl vázány určité finanční prostředky v oběžných 

aktivech, zásobách, pohledávkách a na účtech. Jedná se především o prostředky, které 

na sebe váží kapitál, které musí být profinancovány včetně nákladů spojených s tímto 

profinancováním. Oběžný majetek se z hlediska likvidnosti rozděluje na krátkodobý 
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finanční majetek, krátkodobé pohledávky a zásoby (Vochozka, 2011). Níže jsou 

uvedeny základní ukazatele likvidity. 

Běžná likvidita ve svém čitateli obsahuje všechny složky oběžného majetku. Ukazatel 

běžné likvidity poměřuje, kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky 

společnosti neboli kolikrát je společnost schopna uspokojit své věřitele, kdyby všechna 

oběžná aktiva proměnil na hotovost. Hodnota ukazatele by nikdy neměla klesnout pod 

hodnotu 1, ale měla by se pohybovat v intervalu od 1,6 – 2,5 (Vochozka, 2011). 

Vzorec 10 Ukazatel běžné likvidity 

𝑩ěž𝒏á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Pohotová likvidita pro své vyjádření vylučuje z ukazatele běžné likvidity nejméně 

likvidní část oběžných aktiv – zásoby (suroviny, materiál, polotovary, nedokončenou 

výrobu a hotové výrobky). Smyslem ukazatele je odstranit z oběžných aktiv nejméně 

likvidní aktiva. Hodnoty ukazatele by se měly pohybovat v rozmezí od 1 do 1,5. Při 

poměru menším než 1 musí podnik spoléhat na případný prodej zásob. Vysoké hodnoty 

ukazatele váží velký objem oběžných aktiv, které přinášejí pouze minimální nebo žádný 

úrok. Nadměrná výše je důvodem neproduktivního využívání vložených prostředků 

mající negativní vliv na celkovou výkonnost podniku (Kislingerová a kol., 2010).  

Vzorec 11 Ukazatel pohotové likvidity 

𝑷𝒐𝒉𝒐𝒕𝒐𝒗á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Režňáková a kol. (2010) vyjadřuje pohotovou likviditu jako poměr krátkodobých 

pohledávek a krátkodobého finančního majetku ke krátkodobým závazkům. V případě 

hodnoty ukazatele větší nebo rovno 1, je podnik schopný uhradit všechny své 

krátkodobé dluhy z disponibilní hotovosti nebo přeměnou pohledávek na hotovost. 

Vzorec 12 Ukazatel pohotové likvidity 

𝑷𝒐𝒉𝒐𝒕𝒐𝒗á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
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Hotovostní likvidita vyjadřuje, jak je podnik schopný uhradit krátkodobé závazky 

v daný okamžik. Pro výpočet používá v čitateli peněžní prostředky v podobě peněz na 

pokladně, peníze na účtech apod. Doporučená hodnota by se měla pohybovat kolem 

hodnoty 0,2 a výše (Vochozka, 2011). 

Vzorec 13 Ukazatel hotovostní likvidity 

𝑯𝒐𝒕𝒐𝒗𝒐𝒔𝒕𝒏í 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =  
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Knápková, Pavelková, Šteker, 2013 ve své literatuře vyjadřují ukazatel hotovostní 

neboli okamžité likvidity následovně: 

Vzorec 14 Ukazatel hotovostní likvidity 

𝑯𝒐𝒕𝒐𝒗𝒐𝒔𝒕𝒏í 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Ukazatel hotovostní likvidity by se měl dle autorů Knápková, Pavelková, Šteker (2013) 

pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. 

• Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží pro analýzu výše rizika, kterou podnik na sebe váže 

při daném poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Obecně lze říci, že čím 

vyšší zadluženost podnik má, tím vyšší riziko na sebe bere, protože musí být schopen 

dostát svým závazkům, bez ohledu na to, jak se mu zrovna daří. Určitá výše zadlužení 

je ovšem pro podnik výhodná, protože cizí kapitál je levnější než vlastní, což je dáno 

tím, že úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku, neboť úrok jako součást 

nákladů snižuje zisk, ze kterého se platí daně.  

Analýza zadluženosti, majetkové a finanční struktury může porovnávat rozvahové 

položky, podle jakých zdrojů jsou financována podniková aktiva, nebo porovnává údaje 

výkazu zisku a ztráty – kolikrát jsou výdaje na cizí kapitál financování pokryty 

vytvořeným ziskem (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio), označován také jako ukazatel celkové 

zadluženosti, poměřuje celkové závazky k celkovým aktivům. Pokud je hodnota 
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ukazatele vyšší, tak tím vyšší je riziko věřitelů. Věřitelé upřednostňují nízké hodnoty 

ukazatele (Růčková, 2015). Hodnotu tohoto ukazatele nejčastěji využívají dlouhodobí 

věřitelé, jako jsou komerční banky (Dluhošová, 2008). 

Vzorec 15 Ukazatel celkové zadluženosti 

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒛𝒂𝒅𝒍𝒖ž𝒆𝒏𝒐𝒔𝒕 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Koeficient samofinancování (equity ratio) vyjadřuje poměr vlastního kapitálu 

k celkovým aktivům a doplňuje tak ukazatel věřitelského rizika, jejichž součet by se 

měl přiblížit hodnotě 1. (Růčková, 2015). 

Vzorec 16 Ukazatel koeficientu samofinancování 

𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Míra zadluženosti poměřuje cizí zdroje k vlastnímu kapitálu. V případě žádosti o úvěr 

je tento ukazatel významný pro banku, která rozhoduje, zda úvěr poskytnout, či ne. Pro 

posouzení je důležitý jeho časový vývoj, zda se podíl cizích zdrojů zvyšuje, nebo 

snižuje. U stabilních společností se hodnota pohybuje v rozmezí od 80 % do 120 % 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013; Dluhošová, 2008). 

Vzorec 17 Ukazatel míry zadluženosti  

𝑴í𝒓𝒂 𝒛𝒂𝒅𝒍𝒖ž𝒆𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem je poměrem vlastního kapitálu na 

dlouhodobém majetku. Pokud je hodnota ukazatele vyšší než 1, tak podnik využívá 

vlastní (dlouhodobý) kapitál ke krytí oběžných (krátkodobých) aktiv. Podnik tak 

upřednostňuje finanční stabilitu před výnosem (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

Vzorec 18 Ukazatel krytí dlouhodobého majetku VK 

𝑲𝒓𝒚𝒕í 𝒅𝒍𝒐𝒖𝒉𝒐𝒅𝒐𝒃é𝒉𝒐 𝒎𝒂𝒋𝒆𝒕𝒌𝒖 𝑽𝑲 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

Ukazatel úrokového krytí (Times Interest Earned Ratio) je vyjádřen jako poměr zisku 

před úroky a zdaněním k nákladovým úrokům a podává informace o tom, kolikrát je 
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podnik schopen krýt úroky z cizího kapitálu poté, co jsou uhrazeny všechny náklady 

spojené s produktivní činností podniku (Scholleová, 2012). V případě rovnosti 

ukazatele hodnotě 1 znamená, že celý zisk společnosti bude využit na úhradu úroků. 

Doporučenou hodnotou je trojnásobek a víc (Vochozka, 2011). 

Vzorec 19 Ukazatel úrokového krytí 

Ú𝒓𝒐𝒌𝒐𝒗é 𝒌𝒓𝒚𝒕í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

• Ukazatele aktivity 

Aby podnik mohl splnit základní vizi a cíle vlastníků, nakládá s majetkem, jehož 

struktura je patrná z rozvahy a předpokládá optimální nasazení a využití tohoto majetku. 

Ukazatelé aktivity toto využití měří, buď jako obrat aktiv celkem (tj. počet obrátek 

určitého aktiva v jiné aktivum za určité časové období) nebo jako rychlost jednoho 

obratu kapitálu vázaného v majetku vyjádřeného ve dnech. Cílem analýzy ukazatelů 

aktivity je zejména stanovení kapitálové přiměřenosti daného podniku a intenzity 

využití majetku (Nývltová, Marinič, 2010).  

Má-li společnost více aktiv při jeho hospodaření více než je účelné, vznikají ji 

zbytečné náklady a tím nízký zisk. Při jejich nedostatku se musí vzdát potencionálně 

výhodných podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy, které by mohla získat 

(Sedláček, 2005). 

Obrat celkových aktiv měří obrat použití všech aktiv jako poměr tržeb k celkovým 

aktivům. Pokud je tento ukazatel ve srovnání v delším časovém období s oborovým 

průměrem nízký, tak by měl podnik zvýšit tržby nebo odprodat některá aktiva. 

Všeobecně platí, že čím vyšší jsou ukazatele obratu celkových aktiv, tím více je podnik 

považován za efektivní nebo fungující (Sid Bláha, Jindřichovská, 2006). Doporučená 

hodnota obratu celkových aktiv je nad hodnotou 1 (Scholleová, 2012). 

Vzorec 20 Ukazatel obratu celkových aktiv 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗ý𝒄𝒉 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Obrat zásob poměřuje, kolikrát jsou všechny zásoby v průběhu roku prodány a znovu 

naskladněny. Když je ukazatel vyšší než průměry, tak společnost nedisponuje 
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nelikvidními zásobami, které by požadovaly nadbytečné financování. Pokud by nastal 

opačný případ, tak má společnost přebytečné zásoby, které jsou neproduktivní a vážou 

na sebe další kapitál, což nepřináší podniku žádnou výnosnost (Vochozka, 2011). 

Vzorec 21 Ukazatel obratu zásob 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒛á𝒔𝒐𝒃 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Doba obratu zásob počítá průměrný počet dnů, po který jsou zásoby vázány v podniku 

do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Pokud se obratovost zásob zvyšuje 

a doba obratu zrychluje, resp. snižuje, pak je situace v podniku dobrá (Kislingerová 

a kol., 2010). 

Vzorec 22 Ukazatel doby obratu zásob 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒔𝒐𝒃 =  
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360
 

Doba splatnosti pohledávek udává, kolik dní uplyne mezi vystavením faktury za 

prodej zboží a jeho úhradou na účet společnosti. Čím větší počet dní, tím déle 

společnost poskytuje svým odběratelům bezplatný obchodní úvěr (Vochozka, 2011). 

Vzorec 23 Ukazatel doby splatnosti pohledávek 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒔𝒑𝒍𝒂𝒕𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊 𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒆𝒌 =
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360
 

Doba obratu závazků vyjadřuje průměrnou dobu od vzniku závazku do doby jeho 

úhrady. Charakterizuje platební kázeň podniku vzhledem ke svým dodavatelům. Pokud 

je doba obratu závazků větší než součet obratu zásob a pohledávek, dodavatelské úvěry 

financují pohledávky i zásoby, což je výhodné, ale může se to projevit v nízkých 

hodnotách likvidity (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013; Dluhošová 2008). 

Vzorec 24 Ukazatel doby obratu závazků 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐭𝐮 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤ů =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
× 360 
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• Ukazatele cash flow 

Ukazatele peněžních toků se využívají při hlubší analýze finančního stavu podniku. 

Úkolem těchto ukazatelů je vyjádřit vnitřní finanční sílu podniku. Analýza reálných 

peněžních toků udává míru schopnosti podniku tvořit z vlastní hospodářské činnosti 

finanční přebytky použitelné k financování významných potřeb (např. dividend, 

investic, závazků) (Růčková, Roubíčková, 2012). 

Obratová rentabilita udává finanční efektivitu podnikového hospodaření. Schopnost 

tohoto ukazatele spočívá v tom, aby podnik vytvářel z obratového procesu finanční 

přebytky nutné pro další posilování finanční pozice podniku, tj. k udržení či získání 

opětovné finanční nezávislosti. Obrat je v tomto případě chápán jako příjem z běžné 

činnosti (Růčková, Roubíčková, 2012). 

Vzorec 25 Ukazatel obratové rentability 

𝐎𝐛𝐫𝐚𝐭𝐨𝐯á 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚 =
𝐶𝐹 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡
 

Stupeň oddlužení vyjadřuje poměr mezi financováním cizím kapitálem a schopností 

podniku vyrovnávat vzniklé závazky z vlastní finanční síly. Větší vypovídací schopnost 

má vývoj tohoto ukazatele v čase. Hodnota ukazatele, která je v praxi považována za 

rozumnou, se pohybuje v rozmezí mezi 20 až 30 procenty. Klesající tendence tohoto 

ukazatele upozorňuje na rostoucí vypjatost finanční pozice společnosti (Růčková, 

Roubíčková, 2012). 

Vzorec 26 Ukazatel stupně oddlužení 

𝐒𝐭𝐮𝐩𝐞ň 𝐨𝐝𝐝𝐥𝐮ž𝐞𝐧í =
𝐶𝐹 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Režňáková a kol. (2010) uvádí ukazatele cash flow v následujících poměrových 

ukazatelích: 

Ukazatel cash flow solventnosti vyjadřuje schopnost podniku uhrazovat své závazky. 

Vyjadřuje, kolikrát jsou roční příjmy vyšší než závazky podniku a lze ho použít ve dvou 

formách: 
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Vzorec 27 Ukazatel cash flow solventnosti 

𝐂𝐅 𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐭𝐧𝐨𝐬𝐭 𝐈. =
𝑃𝐶𝐹

𝐶𝑍
 

𝐂𝐅 𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐭𝐧𝐨𝐬𝐭 𝐈𝐈. =
𝑃𝐶𝐹

𝐶𝑍 − ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡
 

kde: CZ – cizí zdroje, hotovost – peníze na účtech a v pokladně, PCF – potencionální 

cash flow = zisk po zdanění + odpisy. 

Ukazatel doby splácení dluhu (DSD) je převrácenou hodnotou solventnosti, kde 

hodnota ukazatele představuje počet roků, za které bude podnik schopný splatit všechny 

své závazky jen za předpokladu, že udrží současnou úroveň tvorby cash flow 

(Režňáková a kol., 2010). 

Vzorec 28 Ukazatel doby splacení dluhu 

𝐃𝐒𝐃 =
𝐶𝑍

𝑃𝐶𝐹
 

Cash flow rentabilita tržeb – ROS (CF), který vyjadřuje procentuální míru 

potencionálních příjmů z koruny tržeb. 

Vzorec 29 Ukazatel cash flow rentability tržeb 

𝐑𝐎𝐒 (𝐂𝐅) =
𝑃𝐶𝐹

𝑆
× 100 

kde: S – tržby za rok 

Cash flow rentabilita aktiv – ROA (CF), který měří, kolik procent příjmů podnik 

vytváří z kapitálu vázaného v majetku. 

Vzorec 30 Ukazatel cash flow rentability tržeb 

𝐑𝐎𝐀 (𝐂𝐅) =
𝑃𝐶𝐹

𝐴
× 100 

• Ukazatele produktivity 

Ukazatele produktivity vyjadřují, jaká je výkonnost podniku ve vztahu k počtu 

zaměstnanců. Pokud není možné zjistit počet zaměstnanců, který není uveden 
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v účetních výkazech, tak lze využít místo počtu zaměstnanců osobní náklady neboli 

náklady na jejich mzdy (Scholleová, 2012). 

Osobní náklady k přidané hodnotě vyjadřují, jakou část toho, co bylo vytvořeno 

v provozu, odeberou náklady na zaměstnance. Čím menší je hodnota tohoto ukazatele, 

tím lepší je výkonnost na jednu korunu vyplacenou zaměstnancům (Scholleová, 2012). 

Vzorec 31 Osobní náklady k přidané hodnotě 

𝐎𝐬𝐨𝐛𝐧í 𝐧á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐲 𝐤 𝐩ř𝐢𝐝𝐚𝐧é 𝐡𝐨𝐝𝐧𝐨𝐭ě =
𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
 

Produktivita práce z přidané hodnoty poměřuje, jak velká přidaná hodnota připadá 

na jednoho pracovníka. Je možné ji srovnávat s průměrnou mzdou na jednoho 

pracovníka, kdy ve skutečnosti nejde o mzdu, ale o celkové náklady zaměstnavatele ve 

spojitosti se zaměstnanci (Scholleová, 2012). 

Vzorec 32 Produktivita práce z přidané hodnoty 

𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐩𝐫á𝐜𝐞 𝐳 𝐩ř𝐢𝐝𝐚𝐧é 𝐡𝐨𝐝𝐧𝐨𝐭𝐲 =
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
 

Vzorec 33 Průměrná mzda na pracovníka 

𝐩𝐫ů𝐦ě𝐫𝐧á 𝐦𝐳𝐝𝐚 𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐨𝐯𝐧í𝐤𝐚 =
𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
 

Čím větší je produktivita práce a čím menší je průměrná mzda, tím větší efekt ze 

zaměstnanců plyne. Ale je potřeba patřičné regulace, aby nedocházelo k výpadkům 

podniku z důvodu, že už v něm nikdo nechce být zaměstnán (Scholleová, 2012). 

2.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

K analýze a predikci finanční situace podniků se používá v současnosti značné množství 

výběrových soustav ukazatelů, zejména značného počtu rozdílových a poměrových 

ukazatelů. Nevýhodou těchto ukazatelů je, že mají omezenou vypovídací schopnost, 

neboť se zaměřují pouze na určitý úsek činnosti podniku. K hodnocení celkové finanční 

situace se využívá soustav ukazatelů, označované často jako analytické systémy nebo 

modely finanční analýzy. V takovýchto modelech se projevuje rostoucí počet ukazatelů, 
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které umožňují podrobné zobrazení finančně-ekonomické situace podniku, ale současně 

velký počet ukazatelů komplikuje orientaci a zejména konečné hodnocení podniku. 

Z těchto důvodů existují jak modely založené na větším počtu ukazatelů (20 až 200), tak 

i modely ústící do jediného čísla, hodnotícího koeficientu či syntetického ukazatele 

(Sedláček, 2005). 

a) Pyramidové soustavy ukazatelů 

Cílem pyramidových soustav je popsat vzájemné závislosti ukazatelů a analyzovat 

složitost vnitřních vazeb v rámci pyramidy. Pokud se provede zásah do jednoho 

z ukazatelů, tak se projeví v celé jeho vazbě. Nejčastěji využívaným pyramidovým 

rozkladem je Du Pont rozklad, který je zaměřen na rozklad rentability vlastního kapitálu 

(Růčková, Roubíčková, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Du Pont rozklad 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Růčková, Roubíčková, 2012) 

Pravá strana Du Pont rozkladu je ukazatel pákového efektu (převrácená hodnota 

k equity ratio), ze kterého je zřejmé, že při využití většího rozsahu cizího kapitálu lze za 

určitých okolností dosáhnout vyšších hodnot rentability vlastního kapitálu. Pozitivní 
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vliv zadluženosti se projeví tehdy, když podnik bude ze své produkce tvořit takový zisk, 

který vykompenzuje vyšší nákladové úroky. Čistý zisk se dále rozkládá na rozdíl tržeb 

a celkových nákladů, do kterých se řadí například úroky, odpisy, ostatní náklady, ale 

také daň ze zisku. Obdobně tak zle rozložit celková aktiva, která se skládají ze stálých 

aktiv, oběžných a ostatních aktiv (Růčková, Roubíčková, 2012). 

b) Ekonomický normál 

Ekonomický normál je rychlou metodou, pro posouzení růstových vztahů v ekonomice 

podniku. Pyramidové rozklady jsou založeny na aditivním a multiplikativním přístupu, 

ekonomický normál je postaven na soustavě nerovnic indexů, kde indexy jsou dány 

změnou daného ukazatele mezi dvěma obdobími. Nerovnice jsou sestaveny tak, aby 

hodnoty indexů (meziročních temp růstu) zleva doprava, klesaly (Růčková, 2015). 

Vzorec 34 Ekonomický normál 

     > Δ zásob 

Δ EAT > Δ VA > Δ tržeb > Δ DHM > Δ mezd 

             > Δ VS 

kde: VA – přidaná hodnota, VS – výkonová spotřeba, DHM – dlouhodobý hmotný 

majetek 

Vztah mezi jednotlivými indexy vychází z logických vztahů, kdy potřebujeme, aby 

čistý zisk rostl rychleji, než roste přidaná hodnota. Ta musí růst intenzivněji, než rostou 

tržby. Tržeb by mělo být dosaženo za intenzivnějšího použití dlouhodobého majetku, 

který pokud roste, tak roste pomaleji než tržby. Dlouhodobý majetek je pořizován tak, 

aby nebyly zvýšené požadavky na pracovní sílu, proto by měly mzdové náklady růst 

pomaleji, než roste dlouhodobý hmotný majetek. Růst tržeb by měl být také větší než 

výkonová spotřeba, protože z rozdílu tržeb a výkonové spotřeby lze odvodit velikost 

marže na produkci. Zároveň je požadováno, aby tržby rostly rychleji, než rostou zásoby, 

neboť ukládání v podobě zásob by bylo značně neefektivní. V případně porušení 

principu nerovnosti to naznačuje problémy v hospodaření a v dané oblasti je nutno 

provést detailnější analýzu (Růčková, 2015). 
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c) Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

Příčinou vzniku těchto souhrnných modelů bylo úsilí o včasné rozpoznání důvodů 

nestability podniků, které mohou signalizovat bankrot podniku. Tvorba těchto modelů 

je založená na předpokladu, že v podniku již několik let před úpadkem dochází 

k určitým odchylkám a vývoji, které jsou typické pro ohrožené podniky. Tyto modely 

lze rozdělit na dvě hlavní skupiny, a to bankrotní a ratingové modely (Dluhošová, 

2008). 

• Bankrotní modely 

Bankrotní modely podávají informace o tom, zda je podnik v nejbližší době ohrožen 

bankrotem. Každá společnost je totiž ohrožena bankrotem a určitý čas před touto 

událostí vykazuje symptomy typické pro bankrot. K nejčastějším signálům patří 

problémy s likviditou, s úrovní čistého pracovního kapitálu, s rentabilitou celkového 

vloženého kapitálu (Růčková, 2015).  

Tafflerův model 

Tafflerův model sleduje riziko bankrotu společnosti a existuje v základním 

a modifikovaném tvaru. Pro práci bude použit základní tvar Tafferova modelu. 

Vzorec 35 Tafflerův ukazatel 

𝑍𝑇(𝑍) = 0,53 × 
𝐸𝐵𝑇

𝐾𝐷
+ 0,13 ×  

𝑂𝐴

𝐶𝑍
+ 0,18 ×

𝐾𝐷

𝐶𝐴
+ 0,16 ×

(𝐹𝑀 − 𝐾𝐷)

𝑃𝑁
 

kde: EBT  zisk před zdaněním 

KD krátkodobé dluhy (krátkodobé závazky + běžné bankovní úvěry + 

krátkodobé finanční výpomoci 

OA oběžná aktiva 

CZ cizí zdroje 

CA celková aktiva 

FM finanční majetek 

PN provozní náklady 

      (Růčková, 2015) 
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Hodnocení Tafflerova modelu dle Růčkové (2015): 

• Je-li výsledek nižší než 0, znamená to velkou pravděpodobnost bankrotu, 

• je-li výsledek vyšší než 0, znamená to malou pravděpodobnost bankrotu. 

Index IN 05 

IN indexy vycházejí z významných bankrotních indikátorů, ale index IN05 byl vytvořen 

s ohledem na české podmínky a akceptuje i hledisko vlastníka (Schoellová, 2012). 

Vzorec 36 Ukazatel Indexu IN05 

𝐼𝑁05 = 0,13 × 
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,04 ×  

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,97 ×

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

+ 0,21 ×
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,09 × 

𝑜𝑏. 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Při výpočtu IN05 je problém, když je podnik nezadlužený nebo zadlužený velmi 

málo a ukazatel nákladového krytí je vysoké číslo. V tomto případě se doporučuje při 

výpočtu omezit hodnotu ukazatele EBIT/úrokové krytí hodnotou ve výši 9 (Schoellová, 

2012). 

Interpretace výsledků indexu IN05 podle Schoellové (2012): 

• IN05 > 1,6    uspokojivá finanční situace podniku, 

• 0,9   IN05   1,6   „šedá zóna“, 

• IN05   0,9   podniku hrozí vážné finanční problémy. 

• Bonitní (ratingové) modely 

Bonitní modely spočívají v posouzení finančního zdraví podniku za pomocí bodového 

hodnocení za jednotlivé hodnocení oblasti hospodaření. Dle dosažených bodů se podnik 

zařadí do určité kategorie (Knápková, Pavelková, Šteker, 2015). 

Index bonity 

Ukazatel bonity využívá šest poměrových ukazatelů a nutno znát následující ukazatele 

cash flow (součet čistého zisku a odpisů), cizí zdroje (cizí kapitál), aktiva (resp. pasiva), 
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zisk, výnosy (resp. tržby), zásoby. Největší váhu v ukazateli má ukazatel rentability 

aktiv (Vochozka, 2011). 

Vzorec 37 Ukazatel Indexu bonity 

𝐼𝐵 = 1,5 ×
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,08 ×  

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 10 ×  

𝑍𝑖𝑠𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 5 × 

𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

+ 0,3 ×  
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦
+ 0,1 ×  

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(Vochozka, 2011) 

Tabulka 4   Hodnocení Indexem bonity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vochozka, 2011) 

Výsledek Hodnocení Podnik 

𝐈𝐁 ∈ (−∞; −𝟐) extrémně špatná ekonomická situace bankrotní podnik 

𝐈𝐁 ∈ < −𝟐; −𝟏) velmi špatná ekonomická situace bankrotní podnik 

𝐈𝐁 ∈ < −𝟏; 𝟎) špatná ekonomická situace bankrotní podnik 

𝐈𝐁 ∈ < 𝟎; 𝟏) problematická ekonomická situace bonitní podnik 

𝐈𝐁 ∈ < 𝟏; 𝟐) dobrá ekonomická situace bonitní podnik 

𝐈𝐁 ∈ < 𝟐; 𝟑) velmi dobrá ekonomická situace bonitní podnik 

𝐈𝐁 ∈ < 𝟑; ∞) extrémně dobrá ekonomická situace bonitní podnik 

Kralickův Quicktest 

Ukazatel se skládá ze soustavy čtyř rovnic, která hodnotí finanční situaci v podniku. 

První dvě rovnice hodnotí finanční zdraví společnosti a zbývající dvě hodnotí 

výnosovou situaci společnosti (Růčková, 2010). 

Vzorec 38 Kralickův Quicktest 

𝑅1 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
                                    𝑅2 =  

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑝𝑒𝑛í𝑧𝑒 − úč𝑡𝑦 𝑢 𝑏𝑎𝑛𝑘

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

𝑅3 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
                                     𝑅4 =  

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦
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Tabulka 5   Přiřazení bodů k výsledkům Kralickova Quicktestu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Růčková, 2010) 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 <0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 >0,3 

R2 <3 3-5 5-12 12-30 >30 

R3 <0 0-0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 >0,15 

R4 <0 0-0,05 0,05-0,08 0,08-0,1 >0,1 

Dle Růčkové (2010) probíhá zhodnocení společnosti ve třech krocích. V prvním 

kroku ohodnotíme finanční stabilitu součtem bodové hodnoty R1 a R2 dělenou 2. 

Ve druhém kroku hodnotíme výnosovou situaci součtem bodové hodnoty R3 a R4 

dělenou 2 a v posledním kroku ohodnotíme celkovou situaci jako součet bodové 

hodnoty finanční stability a výnosové situace dělenou 2. Pokud se získané bodové 

hodnoty pohybují nad úrovní 3, tak je společnost bonitní, v intervalu 1–3 je v šedé zóně 

a hodnoty nižší než 1 upozorňují na potíže s finanční situací společnosti.  

2.4.5 Spider analýza 

Spider analýza neboli tzv. spider graf patří k nejpodstatnějšímu analytickému nástroji 

grafické analýzy. Přínos spider analýzy spočívá v tom, že umožňuje souhrnné 

vyhodnocení určité společnosti v řadě ukazatelů ve vztahu k odvětvovému průměru 

nebo k nejlepšímu v odvětví či oboru. Na základě jednoho grafu je možné analyzovat až 

dvacet společností a sledovat hospodaření podniku v několika po sobě jdoucích 

obdobích. Prostřednictvím jednoho grafu lze zpravidla použít až šestnáct poměrových 

ukazatelů – ROE, ROS, obrat aktiv, ukazatele likvidity atd. Počet ukazatelů lze však 

zvýšit nebo snížit podle potřeby (Vochozka, 2011). 

V případě ukazatelů, které je potřeba minimalizovat jako jsou např. doby obratu 

zásob, pohledávek, závazků, tak se počítají s převrácenou hodnotou (podíl oborového 

průměru a hodnoty sledovaného podniku). U ukazatelů, které mají nabývat 

doporučených hodnot, se musí dávat obzvlášť pozor např. na ukazatele likvidity. 

Základ grafu spočívá v soustředěné kružnici. První od středu vyjadřuje odvětvové 

průměry, tj. 100 % hodnoty ukazatelů, další 200 % atd. Spider graf je pak následně 

rozdělen do čtyř kvadrantů, z nichž první obsahuje ukazatele rentability, druhý 

ukazatele likvidity, třetí finanční zdroje a čtvrtý ukazatele aktivity. Jednotlivé kvadranty 
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obsahují čtyři paprsky (celkem 16) vycházející ze středu grafu, na které se nanášejí 

hodnoty ukazatelů sledovaného podniku. Sousední hodnoty vyznačené na jednotlivých 

grafech se spojí, a tím se získá konečný Spider graf. Obecně lze říci, že pokud špice 

přesahuje kružnici průměrných hodnot (kružnice 100 %), jedná se o podnik 

nadprůměrný, v opačném případě, pokud jsou kružnice 100 % blíže středu, lze mluvit 

o podniku jako podprůměrném (Synek, a kol., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Ukazatele ve Spider grafu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Synek, Kopkáně, Kubálkova, 2009) 

2.5 STRATEGICKÁ ANALÝZA 

Strategická analýza obsahuje rozdílné analytické techniky využívané i pro identifikaci 

vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, 

konkurenty, a zdrojovým potenciálem podniku. Je základem pro výběr a formulaci 

poslání, cílů a strategie směřující k jejich naplnění. Cílem strategické analýzy je 

identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory, které budou 

v budoucnu pravděpodobně ovlivňovat strategii podniku. Důležitou podstatou 

je posoudit vzájemné vztahy a souvislosti, které mezi faktory existují či mohou 

v budoucnu existovat (Synek, Kislingerová a kol., 2010). 

Strategická analýza obsahuje analýzu makrookolí, mikrookolí a interní analýzu 

podniku. Analýza makrookolí využívá např. PEST analýzu, analýza mikrookolí 

např. Porterův model pěti sil a k interní analýze silných a slabých stránek lze použít 

 

D1 – podíl stálých aktiv 

D2 – obrátka aktiv 

D3 – doba obratu pohledávek 

D4 – doba obratu zásob 

B1 – krytí zdrojů 

B2 – peněžní likvidita 

B3 – pohotová likvidita 

B4 – běžná likvidita 

C1 – ukazatel zadluženosti 

C2 – krytí stálých aktiv 

C3 – doba obratu závazků 

C4 – vlastní financování 

A1 – rentabilita vlastního kapitálu 

A2 – rentabilita tržeb 

A3 – rentabilita provozní činnosti 

A4 – rentabilita aktiv 
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například benchmarking. SWOT analýza je metodou, která v sobě zahrnuje jak interní, 

tak i externí analýzu podniku (Srpová, Řehoř a kol., 2010). 

2.5.1 PESTLE analýza  

Přístup k analýze makrookolí je od 80. let označován jako PEST analýza. Zkratka 

odpovídá (P) politicko-legislativním, (E) ekonomickým, (S) sociálně-demografickým 

a (T) technicko-technologickým faktorům. S postupem času se přístup k analýze 

makrookolí začal rozšiřovat o další faktory a z PEST analýzy se stala PESTLE či 

PESTEL (politické, ekonomické, sociálně-demografické, technicko-technologické, 

legistlativní a environmentální faktory) (Dvořáček, Slunčík, 2012). 

• Politické faktory mohou výrazně působit na rozhodování, jakou například 

legislativu země bude mít, a tím mohou měnit celou podnikatelskou pozici nebo 

prostředí dané země. Mezi politické faktory, lze zařadit: stabilita vlády 

a rovnováha politického prostředí země, ekonomická politika vlády (monetární 

nebo fiskální), podpora zahraničního obchodu, nálada politiků, názory vlády na 

kulturu a náboženství, výdaje vlády atd. (Mallya, 2007). 

• Ekonomické faktory jsou závislé na vývoji makroekonomických ukazatelů. 

Ovlivňují kupní sílu a nákupní zvyky subjektů. Patří sem především vývoj HDP, 

míra nezaměstnanosti a inflace, fáze ekonomického cyklu, stav platební bilance, 

úrokové sazby, měnové kurzy, životní minimum, kupní síla atd. 

(Jakubíková, 2013). 

• Sociálně-demografické faktory výrazně ovlivňují nejen poptávku po zboží 

a službách, ale i nabídku (např. ochota pracovat). Musí brát v úvahu pohled 

obyvatelstva na svět, na organizaci, ostatní spoluobčany, životní styl a životní 

úroveň obyvatelstva, změnu rodinné struktury, pohled obyvatelstva na životní 

prostředí, mobilitu pracovní síly, sociální trendy, roli mužů a žen ve společnosti, 

rozdělení příjmů a změnu kupní síly, demografické změny (Mallya, 2007). 

• Technicko-technologické faktory využívají v širším slova smyslu vědu 

a techniku při aktivitách podniku. Patří sem informační a komunikační technologie, 

metody řízení, produkty a výrobní postupy. Technologie ovlivňují konkurenční 

schopnost podniku, kterou lze rozdělit na základní – může je používat kterýkoliv 
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podnik, klíčové – nejsou v dosahu všech podniků, umožňují výrobu s nižšími 

náklady nebo nabízet produkty diferencované, rodící se – jsou ve fázi rozvoje 

a obsahují potenciál budoucích podstatných technologií (Dvořáček, Slunčík, 2012). 

• Legislativní faktory jsou ovlivněny rolí státu, který má velký vyznám při analýze 

těchto faktorů. Existuje řada zákonů, právní normy a vyhlášky vymezující prostor 

pro podnikání, ale současné upravují i samotné podnikání. Jedná se například: 

státní regulace hospodářství, daňové zákony, regulace importu a exportu, občanský 

zákoník, ochrana osobního vlastnictví, zdravotní a bezpečností zákon atd. 

(Mallya, 2007). 

• Enviromentální faktory by měly být managementem analyzovány před vznikem 

podniku nebo v jeho průběhu podnikání, protože každé prostředí nebo země má 

v oblasti životního prostředí své rozdílné priority. Důležité je analyzovat, jaké jsou 

ekologické podmínky v daném prostředí a jejich využití, aby se podnik nedostával 

do konfliktu s místními zvyky a regulací.  Jsou to zejména: ochrana životního 

prostředí, změna klimatických podmínek, obnovitelné zdroje energie, zpracování 

odpadů, recyklace, dostupnost vodních zdrojů a jejich využití (Mallya, 2007). 

2.5.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Chování podniku není determinováno pouze konkurencí, ale taky chováním odběratelů 

a dodavatelů, substitučním zbožím a potenciálními novými konkurenty. Cílem je 

identifikovat základní hybné síly, které v odvětví působí a základním způsobem 

ovlivňují činnost podniku. Následujících pět konkurenčních faktorů je zachyceno na 

následujícím obrázku v Porterově modelu pěti sil (Jakubíková, 2013). 
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Obrázek 4 Porterův model pěti sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Jakubíkové, 2013) 

Vztah mezi podniky působícími v odvětví se odvíjí od jejich vzájemného soupeření, 

které je způsobeno cenovou konkurencí, propagační kampaní, získáváním zákazníků 

novými produkty či lepšími podmínkami v podobě záruk nebo servisu. Soupeření je 

také založeno na tom, že jeden nebo více konkurentů buď pociťuje tlak, nebo vidí 

příležitost k vylepšení své pozice. 

Podniky, které hodlají do odvětví vstoupit, by se měly zaměřit: 

• zda do odvětví vstoupí s velkým rozsahem výroby, který u podniků působících 

v daném odvětví vyvolá silnou negativní reakci nebo s malým rozsahem, který 

však nově vstupující podnik nákladově a cenově znevýhodní, 

• nakolik zákazníci budou věrní vůči stávajícím výrobcům. Výdaje na reklamu 

mohou být značně vysoké a riskantní, 

• že podniky působící v odvětví mají oproti novým vstupujícím podnikům výhody 

v podobě zkušeností z práce v odvětví, v příznivé poloze, ve výhodném přístupu 

k surovinám, 

• zda vstup do odvětví není regulován vládní politikou, která v odvětví dovoluje 

pouze omezený počet podniků, 

• reakce od podniků, které již v odvětví působí. 

Potenciální nová 

konkurence 

Konkurence v branži 

Substituční výrobky 

Dodavatelé Odběratelé 

vyjednávací 

schopnost dodavatelů 
vyjednávací schopnost 

odběratelů 

hrozba substitučních 

výrobků a služeb 

hrozba nových 

konkurentů 
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Tlak substitučních výrobků působí na potencionální výnosy v odvětví, že jsou 

stanoveny cenové stropy pro produkci v odvětví. Substitutům se lze čelit reklamou 

a unikátností produktů. 

Vyjednávací vliv odběratelů ovlivňuje ziskovost odvětví a tím i jednotlivých podniků 

zejména tlakem na vyšší kvalitu, lepší služby, nižší ceny. Odběratelé tak staví podniky 

v odvětví prosti sobě. Silní odběratelé snižují zisk v odvětví. Odběratelé jsou silní za 

následujících podmínek: 

• nakupují velké množství z celkového objemu dodavatelova prodeje, 

• produkty jimi nakupované v odvětví jsou standardní nebo nediferencované, 

• odběratel je o odvětví plně informován. 

Vliv dodavatelů se v odvětví projevuje požadavkem dodavatelů na zvýšení cen své 

produkce nebo snížením kvality dodávek. Podnik působící v odvětví tak přichází 

o schopnost ovlivňovat nákupní podmínky. Skupina dodavatelů je silná v případě, že: 

• odvětví není významným zákazníkem dodavatelské skupiny,  

• dodavatelův produkt je podstatným vstupem pro odběratelovy obchody, 

• nabídka je kontrolována několika málo organizacemi a je koncentrovanější než 

odvětví, kterému dodává, 

• kupující disponují veškerými informacemi (Dvořáček, Slunčík, 2012). 

2.5.3 SWOT analýza 

SWOT je typem strategické analýzy, která podává informace o stavu podniku 

či organizace z pohledu jejich silných stránek (strenghts), slabých stránek (weaknesses), 

příležitostí (opportunities) a ohrožení (threats). Poskytuje podklady pro formulaci 

rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií a strategických cílů. Cílem je tedy 

rozbor a hodnocení současného stavu organizace (vnitřní prostředí) a současné situace 

okolí organizace (vnější prostředí). Základní rozdíl mezi faktory vnitřního a vnějšího 

prostředí spočívá v tom, že faktory vnějšího prostředí jsou vymezeny oblastmi, které 

podnik není schopný ovlivnit. Tyto faktory působí z prostředí mimo organizaci 

a výsledkem pro podnik je nějaká hrozba nebo příležitost, kterou lze využít ve prospěch 
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organizace.  Silné a slabé stránky určují vnitřní faktory efektivnosti organizace ve všech 

významných oblastech. 

SWOT analýza postrádá smysl, pokud se klade důraz na sestavení čtyř seznamů 

(S-W-O-T) bez navazujících opatření vyplývajících z definovaných strategií, které lze 

vyjádřit například formou matice uvedené na obrázku 5 (Grasseová, Dubec, 

Řehák, 2010). 

                            Vnitřní  

                    faktory  

Vnější  

faktory 

Slabé stránky (W) 

1………. 

2………. 

3………. atd. 

Silné stránky (S) 

1………. 

2………. 

3………. atd. 

Příležitosti (O) 

1………. 

2………. 

3………. atd. 

WO strategie 

„hledání“ 

Překonání slabé 

stránky využitím příležitostí 

SO strategie 

„využití“ 

Využití silné stránky ve 

prospěch příležitostí 

 

Hrozby (T) 

1………. 

2………. 

3………. atd. 

WT strategie 

„vyhýbání“ 

Minimalizace slabé stránky 

a vyhnutí se ohrožení 

ST strategie 

„konfrontace“ 

Využití silné stránky 

k odvrácení ohrožení 

Obrázek 5 Matice SWOT 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Grasseová, Dubec, Řehák, 2010) 

Matice ukazuje základní vazby mezi jednotlivými prvky (silné, slabé stránky, 

příležitosti, ohrožení), kterými lze přímo určovat potenciální strategie pro další rozvoj 

podniku. Na základě této matice je možné upravovat a postupně provádět strategická 

rozhodnutí, záměry a stanovit konkrétní cíle a opatření pro jejich naplnění (Grasseová, 

Dubec, Řehák, 2010). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

Tato kapitola diplomové práce se zaměřuje na analýzu současné situace společnosti 

Auto Slavíček s.r.o. se sídlem v Hlinsku. Nejprve je představena analyzovaná 

společnost. Následně je v této kapitole za pomoci vybraných metod uvedených 

v kapitole Přehled odborné literatury provedena analýza finančního zdraví společnosti 

Auto Slavíček s.r.o., po které následuje strategická analýza vnitřního a vnějšího okolí 

podniku. Následně jsou výsledky finančních ukazatelů srovnány za využití Spider 

analýzy s vybranými konkurenty v oboru. 

3.1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI AUTO SLAVÍČEK S.R.O. 

Obchodní firma: Auto Slavíček s.r.o. 

Sídlo:   O. Nejedlého 223, 539 01 Hlinsko 

Identifikační číslo: 274 96 422 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným  

Statutární orgán: Milan Slavíček, 26. 1. 1959 – jednatel 

   Milan Slavíček, 28. 2. 1980 - jednatel 

Základní kapitál:  200 000,- Kč 

NACE-CZ:  kód 45, velkoobchod maloobchod a opravy motorových vozidel 

Logo společnosti:  

 

Obrázek 6 Logo společnosti Auto Slavíček, s.r.o. 

(Zdroj: auto-slavicek, 2018) 

Od roku 2001 působí Auto Slavíček s.r.o. v oblasti nákupu, prodeje a distribuce 

náhradních dílů a autopříslušenství na všechna osobní, dodávková vozidla, dílenské 

servisní vybavení, oleje a provozní kapaliny, dále se společnost zaměřuje na 

velkoobchod a maloobchod. Auto Slavíček s.r.o. provozuje vlastní pobočky ve městech 

v Pardubickém kraji, především v Chrudimi, Hlinsku, Poličce, Přelouči, Kolíně 
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a Novém Městě na Moravě. V současné době probíhá výstavba centrálního skladu 

a společnost tak provozuje provizorní sklad v Chrudimi, zároveň s její pobočkou. 

 Všechny pobočky jsou pravidelně zásobovány v rámci každodenních rozvozů. 

Každá pobočka je vybavena skladem nejprodávanějších produktů. Společnost zajišťuje 

přímý pultový prodej, telefonické objednávky a pro velkoobchodní zákazníky nabízí 

denní závoz zboží na místo určení. Společnost provozuje vlastní internetový obchod, 

pro snadné a rychlé vyhledávání a objednávání produktů.  

Auto Slavíček s.r.o. je zakládajícím členem partnerského obchodního sdružení 

a obchodní značky Automotive Team (AMT), které bylo založené v roce 2015. 

Sdružení AMT se skládá z členů s více než patnáctiletou obchodní zkušeností v oblasti 

prodeje náhradních dílů a autopříslušenství. AMT má k dispozici více než 25 prodejních 

míst v ČR a SR a od roku 2015 je Auto Slavíček s.r.o. členem nadnárodní společnosti 

NEXUS Group (Interní zdroj společnosti). 

3.1.1 Sortiment společnosti 

Společnost nabízí široké portfolio náhradních dílů na všechny značky osobních 

a dodávkových vozidel běžných v ČR:  

• brzdy a jejich součásti, 

• díly zavěšení a řízení, 

• rozvodové sady a vodní čerpadla, 

• karosářské díly, 

• výfuky a jejich příslušenství, 

• filtry, 

• elektrické díly, 

• oleje, maziva a provozní kapaliny, 

• autopříslušenství a doplňkové vybavení. 

Společnost Auto Slavíček s.r.o. preferuje zvláště značky, které jsou uvedené na 

obrázku 7. 
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Obrázek 7 Preferované značky společnosti Auto Slavíček, s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interního zdroje společnosti) 

3.1.2 Organizační struktura společnosti 

Na níže uvedeném obrázku je znázorněná organizační struktura společnosti. I když 

společnost provozuje zatím provizorní sklad pro uskladnění svých zásob, tak je 

centrální sklad, který je nyní ve výstavbě, zanesen do organizační struktury. 
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Obrázek 8 Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interního zdroje společnosti) 

3.2 ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI 

V této podkapitole bude provedeno zhodnocení finanční situace společnosti Auto 

Slavíček s.r.o. na základě ukazatelů, které byly podrobně popsány v kapitole Metody, 

postupy a ukazatele finanční analýzy. Zdrojem dat jsou účetní výkazy společnosti 

v podobě rozvahy, výkazu zisku a ztrát a výkazu cash flow za období 2010 až 2016. 

Výsledné hodnoty vybraných ukazatelů jsou porovnány s odvětvím a následně 

v poslední části podkapitoly jsou na základě Spider analýzy porovnány s konkurenčními 

podniky, které jsou velikostí a rozsahem nabízeného sortimentu přibližně na stejné 

úrovni a působí ve stejném regionu jako analyzovaný podnik. Společnost Auto Slavíček 

s.r.o. byla porovnána s konkurenčními podniky za využití Spider analýzy pouze za 

období 2014 a 2015. Za rok 2016 se od konkurenčních společností nepodařilo získat 

data ke zpracování ukazatelů, především výkaz zisku a ztráty za uvedené období a jedna 

ze společností začala na trhu působit až v průběhu roku 2013.   

3.2.1 Analýza stavových ukazatelů 

Pod analýzou stavových ukazatelů rozumíme horizontální a vertikální analýzu rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty v časové posloupnosti, jejichž výsledné hodnoty budou 

Majitelé společnosti 

Obchodní ředitel

Finanční oddělení
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Vedoucí poboček

operátoři
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vyjádřeny absolutně i relativně. Horizontální analýza bude srovnávat několik po sobě 

jdoucích účetních období, a to vždy k období minulému. Vertikální analýza bude 

analyzovat jednotlivé položky účetních výkazů jako procentního podílu k vybranému 

celku. 

• Horizontální analýza aktiv 

V následující tabulce 6 jsou zachyceny změny vybraných položek aktiv, které jsou 

vyjádřeny v absolutním i procentuálním vyjádření. Absolutní hodnoty jsou vyjádřeny 

v tis. Kč. Vývoj vybraných položek aktiv v období mezi roky 2010 a 2016 je pak 

zachycen na grafu 1. Kompletní horizontální analýza aktiv je uvedena v příloze IV. 

Tabulka 6   Horizontální analýza aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 

 

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

v tis. 

Kč 
% 

v tis. 

Kč 
% 

v tis. 

Kč 
% 

v tis. 

Kč 
% 

v tis. 

Kč 
% 

v tis. 

Kč 
% 

Aktiva 

celkem 
798 5,7 1 393 9,4 3 647 22,6 1 321 6,7 2 016 9,5 9 991 43,2 

Dlouhodobý 

majetek 
-16 -0,4 835 21,3 1 0,02 -446 -9,4 -211 -4,9 2 124 51,8 

DHM -16 -0,4 817 20,9 1 0,02 -446 -9,5 -211 -4,9 2 162 53,3 

Oběžná 

aktiva 
810 8,1 552 5,11 3 541 31,2 1 950 13,1 1 982 11,8 8 061 42,8 

Zásoby 1 243 17,9 1 502 18,3 158 1,6 175 1,8 2 421 24,1 2 922 23,5 

Kr. 

pohledávky 
1 398 563,7 -123 -7,5 258 16,5 -145 -8,1 -361 -22,1 1 395 109,4 

Peněžní 

prostředky v 

pokladně 

-2 211 -81,6 -320 -64,3 3 052 1 714,6 1 863 57,8 -208 -4,1 517 10,6 

Peněžní 

prostředky na 

účtech 

380 475,0 -507 -110,2 73 -155,3 57 219,2 130 156,6 3 227 1 515 

Časové 

rozlišení 
4 11,4 6 15,4 105 233,3 -183 -122,0 245 742,4 -194 -91,5 

Z horizontální analýzy aktiv vybraného podniku je patrné, že celková aktiva ve 

sledovaném období měla rostoucí trend. Největší nárůst celkových aktiv je zaznamenán 

v roce 2013, kdy došlo ke zvýšení o 22,6 % a dále v roce 2016, kdy došlo k nárůstu 

dokonce o 43,2 %, resp. o 9 991 tis. Kč. Nárůst v roce 2016 byl ovlivněn zvýšením 

dlouhodobého majetku o více než 50 %, což bylo zapříčiněno rozšířením vozového 

parku o motorová vozidla osobního i dodávkového typu a dále zvýšením krátkodobého 

finančního majetku, zejména zvýšením peněžních prostředků na účtech o 1 515 % 

(o 3 227 tis. Kč), které bylo způsobeno čerpáním výhodného úvěru při rozšiřování 
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společnosti o novou pobočku v Přelouči. Jeden z nejmenších nárůstů celkových aktiv 

byl v roce 2014, pouze o 1 321 tis. Kč, který byl zapříčiněn poklesem krátkodobých 

pohledávek o 8,1 % a časovým rozlišením o 122 %, kdy se jednalo o snížení nákladů 

příštích období (o 183 tis. Kč). 

Z hlediska dlouhodobého majetku měla společnost vázanost pouze v dlouhodobém 

hmotném majetku a v dlouhodobém finančním majetku, který však neměl zásadní vliv 

na vývoji aktiv. Největší pokles o 9,5 % (-446 tis. Kč) zaznamenal dlouhodobý majetek 

v roce 2014, když poklesl movitý majetek a poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek a nedokončený dlouhodobý majetek. 

Zásoby v podobě zboží, které jsou pro společnost důležitou položkou a jsou vázány 

v oběžných aktivech téměř 70 %, měly v jednotlivých letech stoupající trend. 

V zásobách se váže položka zboží, která se zvyšovala především z důvodu rozšiřování 

společnosti o nové pobočky a dále nákupy od výrobců, kdy je společnost limitovaná 

odběrem nutného minimálního množství. K největšímu skokovému zvýšení došlo v roce 

2015 (o 24,1 %). V roce 2013 byl nárůst pouze ve výši 153 tis, resp. o 1,6 %. 

Krátkodobé pohledávky jsou během sledovaného období kolísavého trendu, 

zejména podle toho, jak se vyvíjely pohledávky z obchodních vztahů, kdy od začátku 

sledovaného období do roku 2013 rostly. Největšího nárůst je zaznamenám v letech 

2011 (o 563,7 %) a 2016 (o 109,4 %). Kolísavý trend je zejména v důsledku toho, jak se 

daří od dílen a od odběratelů vymáhat pohledávky, protože jsou odběratelé, kteří 

pravidelně platí se zpožděním. V roce 2015 poklesly pohledávky nejvíce za sledované 

období, a to tedy o 361 tis. Kč (o 22,1 %). 

Společnost, až na výjimku ve dvou letech, držela velký objem peněžních 

prostředků v pokladně. Největší změna v podobě poklesu byla téměř o 82 % 

(o 2 211 tis. Kč) v roce 2011. K největšímu zvýšení o 3 052 tis. Kč (o 1 715 %) došlo 

v roce 2013. Výkyvy a vysoký objem peněžních prostředků v jednotlivých letech byl 

ovlivněn vývojem prodeje produktů na jednotlivých pobočkách, načerpanými 

kontokorentními úvěry - zejména v posledním sledovaném roce, které právě slouží také 

k tomu, aby kryly velké výkyvy na skladě. 

Hodnoty časového rozlišení do roku 2013 rostly, když v následujícím roce došlo 

k největšímu poklesu o 183 tis. Kč (o 122 %). Hodnota nákladů příštích období byla 
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vykázána v záporných číslech (-33 tis. Kč). V roce 2015 časové rozlišení vzrostlo 

o 245 tis. Kč, tj. o 742,4 %. V časovém rozlišení byly převážně účtovány zálohy na 

energie. 

Na grafu 1 je zachycen vývoj aktiv společnosti v letech 2010 – 2016 v tis. Kč. 

 

 Vývoj vybraných aktiv v letech 2010–2016 v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

• Horizontální analýza pasiv 

V tabulce 7 jsou pak zachyceny absolutní (v tis. Kč) a relativní změny pasiv (v %) za 

období 2010 – 2016. Vývoj vybraných položek pasiv je uveden v grafu 2. Celková 

horizontální analýza pasiv je uvedena v příloze V. 

Tabulka 7   Horizontální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 

 

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

v tis. 

Kč 
% 

v tis. 

Kč 
% 

v tis. 

Kč 
% 

v tis. 

Kč 
% 

v tis. 

Kč 
% 

v tis. 

Kč 
% 

Pasiva 

celkem 
798 5,7 1 393 9,4 3 647 22,6 1 321 6,7 2 016 9,5 9 991 43,2 

Vlastní 

kapitál 
2 021 76,6 1 974 42,4 2 489 37,5 2 826 31,0 2 915 24,4 809 5,4 

Základní 

kapitál 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VH z min. let 1 913 364,4 1 921 78,8 2 157 49,5 2 306 35,4 2 326 26,4 2 715 24,3 
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VH běž. úč. 

obd. 
108 5,7 -47 -2,3 332 16,8 520 22,6 689 24,4 -1 906 -54,2 

Cizí zdroje -1 223 -10,8 -581 -5,6 1 158 12,2 -1 505 -14,1 -899 -9,8 9 182 110,9 

Kr. závazky -1 223 -10,8 -581 -5,8 1 158 12,2 -1 505 -14,1 -899 -9,8 9 182 110,9 

Závazky 

k úvěr. inst.  
1 051 42,4 838 23,7 1 459 33,4 105 1,8 -1 653 -27,9 5 446 127,3 

Závazky z 

obchodních 

vztahů 

-680 -10,9 -1 796 -32,5 -80 -2,1 -1 931 -52,9 651 37,8 3 664 154,4 

Na základě platnosti bilančního pravidla, kdy se aktiva rovnají pasivům, je průběh 

vývoje celkových hodnot pasiv v horizontální analýze stejný s vývojem celkových 

hodnot aktiv. Vlastní kapitál měl v průběhu sledovaného období rostoucí trend podle 

toho, jak v jednotlivých letech rostl výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření 

běžného účetního období společnost převážně převáděla na účet nerozděleného zisku, 

pouze v roce 2013, 2015 a 2016 byly vyplaceny podíly ze zisku společníků. Položka 

výsledku hospodaření z minulých let meziročně rostla a měla velký vliv na navyšování 

vlastního kapitálu v průběhu sledovaného období. Největší nárůst vlastního kapitálu 

o 76,6 % (o 2 021 tis. Kč) byl v roce 2011. I když výsledek hospodaření vzrostl pouze 

o 5,7 %, tak výsledek hospodaření z minulých let v roce 2011 vzrostl oproti roku 2010 

o 1 913 tis. Kč (o 364,4 %). Od roku 2012 do 2015 se vlastní kapitál podle absolutního 

vyjádření postupně zvyšoval oproti předchozímu období, i když v relativním vyjádření 

se hodnoty procentuálního nárůstu snižovaly. V roce 2016 byl nejmenší nárůst vlastního 

kapitálu, pouze ve výši 5,4 % (809 tis. Kč), který byl ovlivněn snížením výsledku 

hospodaření o 54 % (1 906 tis. Kč). Snížení výsledku hospodaření bylo ovlivněno 

snížením provozního výsledku hospodaření, kdy došlo ke zvýšení provozních nákladů, 

které vstupují do výsledku provozního výsledku hospodaření. 

Společnost v průběhu sledovaného období netvořila žádné rezervy a neměla žádné 

dlouhodobé závazky. Vývoj cizích zdrojů je ve sledovaném období spíše klesající 

a kopíruje tedy vývoj krátkodobých závazků, kdy pokles krátkodobých závazků byl 

v roce 2011 (-10,8 %), 2012 (-5,6 %), 2014 (-14,1 %) a 2015 (-9,8%). Značně vysoký 

nárůst krátkodobých závazků oproti roku 2015, které jsou z velké části tvořeny závazky 

z obchodních vztahů a závazky k úvěrovým institucím, je v roce 2016, a to o 110,9 % 

(o 9 182 tis. Kč). Velmi značný nárůst byl ovlivněn zvýšením závazků z obchodních 

vztahů ve výši 3 664 tis. Kč (154,4 %), resp. zvýšením závazků k úvěrovým institucím 

ve výši 5 446 tis. Kč (127,3 %). Růst závazků z obchodních vztahů byl ovlivněn tím, 



 

56 

 

jak se společnost postupně rozrůstala a získávala větší vyjednávací sílu u dodavatelů. 

Začala brát zboží ve větších objemech a zvyšující se vyjednávací silou si dohodla i delší 

dobu splatnosti závazků (do 60 – 90 dní), kdežto v minulých letech byla doba splatnosti 

pouze do 15 – 30 dní. K vysokému nárůstu závazků k úvěrovým institucím došlo 

především z těchto důvodů: přemístění a znovu otevření nové pobočky v Přelouči 

včetně vybavení zázemí, a tím i zásob, neboť každá pobočka disponuje zásoby 

nejprodávanějšího zboží; rozšíření vozového parku, rekonstrukcí a investice do sítí 

poboček celé společnosti. Mimo jiné byly společnosti nabídnuty velmi výhodné úvěrové 

podmínky v podobě kontokorentu platné k datu podpisu úvěru. Velký pokles 

krátkodobých závazků o 14, 1 % (o 1 505 tis. Kč) byl v roce 2014, když se hodnota 

závazků z obchodních vztahů snížila o 52,9 % (o 1 931 tis. Kč). 

Společnost Auto Slavíček s.r.o. neměl v průběhu sledovaného období žádné výdaje 

ani výnosy příštích období.  

Na grafu 2 je zachycen vývoj pasiv společnosti v letech 2010 - 2016 v tis. Kč. 

 

 Vývoj pasiv v letech 2010 - 2016 v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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• Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V tabulce 8 je zachycena horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty 

včetně absolutní a relativní změny za období 2010 - 2016. Změny vyjádřené v absolutní 

hodnotě jsou uvedeny v tis. Kč. Na obrázku 8 je vyobrazen vývoj jednotlivých výsledků 

hospodaření za sledované období. Kompletní horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

je v příloze VI. 

Tabulka 8   Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

v tis. 

Kč 
% 

v tis. 

Kč 
% 

v tis. 

Kč 
% 

v tis. 

Kč 
% 

v tis. 

Kč 
% 

v tis. 

Kč 
% 

Tržby za 

prodej 

zboží 

4 032 10,6 1 791 4,2 12 481 28,4 12 138 21,5 12 690 18,5 17 573 21,6 

Tržby z 

prodeje 

výrobků a 

služeb 

48 0,00 159 
331,

3 
-49 -23,7 100 63,3 -7 -2,7 -54 -21,5 

Výkonová 

spotřeba 
2 787 8,6 942 2,7 11 163 31,0 10 180 21,6 10 333 18,0 17 838 26,3 

Náklady 

vynaložené 

na prodané 

zboží 

1 008 3,9 2 865 10,6 10 305 34,4 10 027 24,9 8 295 16,5 16 239 27,7 

Spotřeba 

materiálu a 

energie 

485 44,3 366 23,2 -46 -2,4 -200 -10,5 158 9,3 435 23,4 

Služby 1 294 25,2 -2 289 -35,6 904 21,8 353 7,0 1 880 34,8 1 164 16,0 

Osobní 

náklady 
1 452 51,0 990 23,0 905 17,1 1 079 17,4 1 195 16,4 1 445 17,1 

Úpravy 

hodnot 

dlouhodobé

ho majetku 

38 19,7 123 53,2 157 44,3 16 3,1 -18 -3,4 265 52,1 

Provozní 

VH 
127 5,1 -94 -3,6 524 20,7 614 20,1 821 22,4 -2 149 -47,8 

Finanční 

VH 
-66 52,0 40 20,7 -104 -68,0 29 -11,3 36 -15,8 -91 -47,4 

VH před 

zdaněním 
46 1,9 -54 -2,2 420 17,6 643 23,0 857 24,9 -2 240 -52,1 

VH za 

účetní 

období 

108 5,6 -47 -2,3 332 16,8 520 22,6 689 24,4 -1 906 -54,2 

Čistý obrat 

za účetní 

období 

4 080 10,7 2 002 4,7 12 713 28,7 11 951 21,0 12 742 18,5 18 151 22,2 
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Tržby za prodej zboží jsou tvořeny výhradně autodíly a příslušenstvím a ve 

sledovaném období se neustále zvyšovaly. Nejvíce se tržby zvyšovaly od roku 2013 do 

roku 2016, což bylo ovlivněno zvýšenými objednávkami od zákazníků a také 

rozšířením o nové pobočky, konkrétně v roce 2013 o pobočku v Novém Městě na 

Moravě a v roce 2015 o pobočku v Přelouči. Největší narůst tržeb je v posledním 

sledovaném roce 2016, o 17 573 tis. Kč (21,6 %).  

Vývoj hodnoty výkonové spotřeby kopíruje vývoj tržeb. Značnou část výkonové 

spotřeby tvoří položka náklady vynaložené na prodané zboží, která také kopíruje 

zvyšující se hodnoty tržeb, protože má společnost vysokou vázanost v zásobách.  

Osobní náklady společnosti jsou také rostoucího trendu, neboť značnou část tvoří 

mzdové náklady, které se v jednotlivých letech zvyšovaly tím, jak se zvyšoval počet 

pracovníků rozšiřováním o nové pobočky. Největší nárůst osobních nákladů ve výši 

1 452 tis. Kč (51 %) byl v roce 2011. 

Vývoj provozního výsledku hospodaření je ve sledovaném období převážně 

rostoucí, až na roky 2012 a 2016, kdy došlo ke snížení oproti předchozím rokům, 

tj. o 3,6 % (-94 tis. Kč), resp. o 47,8 % (-2 149 tis. Kč). Maxima provozního výsledku 

hospodaření ve výši 4 494 tis. Kč bylo dosaženo v roce 2015, kdy byl nárůst o 22,4 % 

(o 821 tis. Kč), naopak minimální hodnoty 2 345 tis. Kč dosáhl provozní výsledek 

hospodaření v roce 2016 a současně v tomto roce došlo i k největšímu poklesu o 47,8 % 

(o 2 149 tis. Kč) oproti roku 2015, což bylo způsobeno zvýšenou položkou jiných 

provozních nákladů, především pojistek za nové automobily, kdy bylo pořízeno šest 

nových vozidel a jeden vysokozdvižný vozík.  

Finanční výsledek hospodaření dosahoval ve sledovaném období záporných 

hodnot, protože nákladové úroky a ostatní finanční náklady převyšovaly výnosové 

úroky a ostatní finanční výnosy. Největšího finančního výsledku hospodaření 

společnost dosáhla v roce 2010, a to ve výši -127 tis. Kč, největšího nárůstu ve výši 

40 tis. Kč zaznamenala v roce 2012. Největší prohloubení záporné hodnoty finančního 

výsledku hospodaření o 68 % (o 104 tis. Kč) bylo v roce 2013, když se zvýšily 

nákladové úroky a výnosové úroky dosáhly záporných hodnot. 

U výsledku hospodaření za účetní období převládal spíše kolísavý trend, kdy se 

zpočátku v prvních dvou sledovaných obdobích zvyšoval, poté v roce 2012 klesl pouze 
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o 2,3 %, aby následně vzrostl a v posledním sledovaném roce klesl nejvíce, a to 

o 54,2 % (1 906 tis. Kč). Snížení výsledku hospodaření bylo ovlivněno investicí do 

nové pobočky a do rozšíření vozového parku 

Na grafu 3 je zachycen vývoj provozního a finančního výsledku hospodaření 

a výsledku hospodaření za účetní období v letech 2010 - 2016 v tis. Kč. 

 

 Vývoj výsledku hospodaření v letech 2010 - 2016 v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

• Vertikální analýza aktiv 

V tabulce 9 jsou poměřovány vybrané položky aktiv. Výsledné hodnoty za sledované 

období 2010 – 2016 jsou vyjádřeny procentuálně. Vývoj struktury aktiv k celkovým 

aktivům je pak zachycen na grafu 4. Kompletní vertikální analýza rozvahy je uvedena 

v příloze VII. 

Tabulka 9   Vertikální analýza aktiv za období 2010 – 2016 (%) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dlouhodobý majetek 28,2 26,5 29,4 24,0 20,4 17,7 18,8 

DHM 24,2 24,1 29,2 23,8 20,2 17,5 18,8 

DFM 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 

Oběžná aktiva 71,6 73,2 70,3 75,2 79,8 81,4 81,2 
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Zásoby 49,8 55,6 60,1 49,8 47,5 53,8 46,4 

Krátkodobé pohledávky 1,8 11,1 9,4 9,0 7,7 5,5 8,1 

KFM 20,0 6,5 0,8 16,4 24,5 22,0 26,7 

Peněžní prostředky v pokladně 19,4 3,4 1,1 16,3 24,1 21,1 16,3 

Peněžní prostředky na účtech 0,6 3,1 -0,3 0,1 0,4 0,9 10,4 

Časové rozlišení 0,3 0,3 0,3 0,8 -0,2 0,9 0,1 

Na základě vertikální analýzy bylo zjištěno, že během sledovaného období 

převažovaly oběžná aktiva nad aktivy stálými. Dlouhodobý majetek se na aktivech 

podílel v průměru kolem 24 %. Podíl dlouhodobého majetku byl převážně klesajícího 

charakteru, neboť celková aktiva se každoročně zvyšovala. V roce 2010 tvořil podíl 

28,2 % z celkových aktiv. V roce 2016 byl podíl na celkových aktivech pouze 18,2 %. 

Největší podíl na dlouhodobém majetku je tvořen dlouhodobým hmotným majetkem, 

především položkou stavby ve výši 9,7 % a dále položkou hmotné movité věci 

a soubory movitých věcí ve výši 9,1 % z celkových aktiv. 

Oběžná aktiva se na celkových aktivech podílela v průměru ve výši 76 %, když 

největší podíl na oběžných aktivech tvoří zásoby, které se na celkových aktivech 

podílely průměrně 52 %. Vázanost vysokého kapitálu v zásobách je dáno především 

zaměřením společnosti a oborem jejího podnikání. Další položkou podílející se na 

oběžných aktivech jsou krátkodobé pohledávky, jejichž hodnoty se pohybovaly 

v rozmezí od 1,5 % do 10 % na celkových aktivech. Krátkodobý finanční majetek 

v podobě peněžních prostředků v pokladně a na účtech se podílel na celkových aktivech 

ve sledovaném období v průměru okolo 17 %. Zejména peněžní prostředky v pokladně 

se podílely na celkových aktivech v rozmezí od 1 % do 24 %. 

Časové rozlišení aktiv tvoří nejmenší položku na celkových aktivech, v průměru se 

hodnota pohybovala okolo 0,3 %, když největší podíl tvoří náklady příštích období. 

Na grafu 4 je zachycen vývoj struktury aktiv na celkové hodnotě aktiv v průběhu 

sledovaného období od roku 2010 do roku 2016. 
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 Struktura aktiv za období 2010 - 2016 (%) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

• Vertikální analýza pasiv 

V následující tabulce 10 jsou uvedeny hodnoty vertikální analýzy pasiv za období 

2010 - 2016. Výsledné hodnoty za sledované období jsou vyjádřeny procentuálně. 

Vývoj struktury aktiv k celkovým aktivům je pak zachycen na grafu 5. Kompletní 

vertikální analýza rozvahy je uvedena v příloze VIII. 

Tabulka 10   Vertikální analýza pasiv za období 2010 - 2016 (%) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vlastní kapitál 18,9 31,5 41,0 46,1 56,5 64,2 47,3 

Základní kapitál 1,4 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 0,6 

Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní f. 0,0 0,0 0,6 0,5 0,5 0,0 0,0 

VH z min. let 3,8 16,5 27,0 32,9 41,8 48,2 41,8 

VH běž. úč. obd. 13,7 13,7 12,2 11,6 13,4 15,2 4,9 

Cizí zdroje 81,1 68,5 59,0 53,9 43,5 35,8 52,7 

Kr. závazky 81,1 68,5 59,0 53,9 43,5 35,8 52,7 

Závazky k úvěrovým inst.  17,7 23,9 27,0 29,4 28,1 18,5 29,3 

Závazky z obchodních vztahů 44,4 37,4 23,1 18,4 8,1 10,3 18,2 
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Vlastní kapitál se v roce 2010 podílel na financování majetku společnosti ve výši 

18,9 %. Tento podíl se meziročně zvyšoval až na hodnotu 64,2 % (2015), aby následně 

v roce 2016 klesl na 47,3 %. V roce 2015 bylo dosaženo největšího podílu za sledované 

období, a to ve výši 64,2 %. Značnou část vlastního kapitálu tvoří výsledek hospodaření 

z minulých let, který měl od roku 2010 do roku 2015 rostoucí trend, a to v rozmezí od 

3,8 % až do 48,2 %. Pouze v roce 2016 klesl podíl na celkových pasivech na hodnotu 

41,8 %. Poměr vlastního kapitálu k cizímu je za sledované období v průměru 44:56, a to 

můžeme pokládat za celkem vyrovnanou kapitálovou strukturu. 

Cizí zdroje měly převážně největší podíl na celkových pasivech a v průběhu 

sledovaného období, od roku 2010 do roku 2015, se jejich podíl snižoval, a to z hodnoty 

81,1 % na 35,8 %. Snižování bylo ovlivněné nárůstem celkových pasiv v jednotlivých 

letech. Pouze v roce 2016 se podíl zvýšil na 52,7 % celkových pasiv, což bylo 

způsobené zvýšením závazků k úvěrovým institucím a závazků z obchodních vztahů. 

Jak je možné si z tabulky všimnout, tak jsou cizí zdroje tvořeny pouze krátkodobými 

závazky, které jsou tvořeny především závazky k úvěrovým institucím a závazky 

z obchodních vztahů. Nejvíce se závazky z obchodních vztahů podílely na celkových 

pasivech v roce 2010, a to ve výši 44,4 %. V dalších letech se podíl závazků na 

celkových pasivech snižoval tak, jak se dařilo snižovat objem závazků, pouze 

v posledních dvou letech opět vzrostl. Naopak podíl závazků k úvěrovým institucím 

k celkovým pasivům měl vzestupný trend, jehož hodnoty se pohybovaly v intervalu od 

17,7 % do 29,4 %. 

Časové rozlišení se ve sledovaném období nepodílelo na celkových pasivech, proto 

jsou jeho hodnoty nulové. 

Na grafu 5 je zachycen vývoj struktury pasiv na celkové hodnotě pasiv v průběhu 

sledovaného období. 
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 Struktura pasiv za období 2010 - 2016 (%) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

• Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

V tabulce 11 jsou uvedeny hodnoty vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty za období 

2010-2016. Vývoj struktury položek výkazu zisku a ztráty k celkovým tržbám mezi 

roky 2010 a 2016 je pak zachycen na grafu 6. Kompletní vertikální analýza výkazu 

zisku a ztráty je pak uvedena v příloze IX. 

Tabulka 11   Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2010 - 2016 (%) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkové tržby 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tržby za prodej zboží  100,0 99,9 99,5 99,7 99,6 99,7 99,8 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 0,0 0,1 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 

Výkonová spotřeba 84,6 83,1 81,5 83,3 83,3 83,0 86,3 

Náklady vynaložené na prodané zboží 68,3 64,1 67,8 71,1 73,0 71,8 75,5 

Spotřeba materiálu a energie 2,9 3,7 4,4 3,4 2,5 2,3 2,3 

Služby 13,4 15,2 9,4 8,9 7,8 8,9 8,5 

Osobní náklady 7,5 10,2 12,0 10,9 10,6 10,4 10,0 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 0,5 0,5 0,8 0,9 0,8 0,6 0,8 

Provozní VH 6,6 6,2 5,7 5,4 5,3 5,5 2,4 

Finanční VH -0,3 -0,5 -0,3 -0,5 -0,3 -0,2 -0,3 
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VH před zdaněním 6,3 5,8 5,4 4,9 5,0 5,3 2,1 

VH za účetní období 5,0 4,8 4,5 4,1 4,1 4,3 1,6 

Princip sestavení vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát je stejný jako u vertikální 

analýzy aktiv a pasiv. Jediným rozdílem je, že podíl vybraných položek výkazu zisku 

a ztráty, je počítán k celkovým tržbám společnosti, které jsou dány jak tržbami za 

prodej zboží, tak i tržbami z prodeje výrobků a služeb. 

Tržby za prodej zboží se nejvíce podílely na celkových tržbách, naopak tržby 

z prodeje vlastních výrobků a služeb dosahovaly poměrně zanedbatelných hodnot, 

v roce 2010 se dokonce vůbec nepodílely na celkových tržbách. Druhou nejvíce se 

podílející položkou na celkových tržbách je výkonová spotřeba, která ovlivňuje výši 

výsledku hospodaření za daný rok. Podíl výkonové spotřeby na celkových tržbách se 

v průběhu sledovaného období držel v průměru kolem 83,6 %. Největšího podílu na 

celkových tržbách ve výši 86,3 % bylo dosaženo v roce 2016. Velká část výkonové 

spotřeby je tvořena náklady na prodané zboží, které se meziročně zvyšovaly, jak se 

zvyšoval celkový objem tržeb. Průměrná hodnota podílu nákladů se na prodané zboží na 

celkových tržbách držela kolem 70 %. Podíl osobních nákladů má od roku 2012 do 

konce sledovaného období klesající trend, a to z 12 % na 10 %. 

Provozní výsledek hospodaření měl v letech 2010-2014 klesající charakter, pouze 

v roce 2015 meziročně vzrostl o 0,2 %. V posledním roce pak klesl na nejnižší hodnotu, 

a to 2,4 %. Nejvyššího podílu bylo dosaženo v roce 2010 ve výši 6,6 %. 

Finanční výsledek hospodaření dosahoval po celou dobu sledování záporných 

hodnot, i podíl na celkových tržbách byl ovlivněn zápornými hodnotami. Jak už bylo 

zmíněno výše, záporné hodnoty jsou důsledkem vyšších nákladových úroků a ostatních 

finančních nákladů, než byly výnosové úroky s ostatními finančními výnosy. 

Výsledek hospodaření za účetní období měl klesající charakter, když se na začátku 

sledovaného období podílel 5,0 %, a na jeho konci pouze 1,6 %. Nejnižší hodnota byla 

příčinou nejnižšího provozního výsledku hospodaření ve výši 2 345 tis. Kč, ale 

současně dosažení největšího objemu tržeb za sledované období ve výši 99 094 tis. Kč.  

Vertikální analýza výsledku hospodaření na celkových tržbách za období 

2010-2016 je uvedeno na grafu 6. 
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 Vertikální analýza výsledku hospodaření za období 2010-2016 (%) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů se snaží podat obraz o vývoji finanční situace 

společnosti, zejména v oblasti likvidity. V této podkapitole jsou mezi rozdílové 

ukazatele zařazeny čistý pracovní kapitál, čistý peněžní fond a čistý peněžně-

pohledávkový fond. Získané hodnoty jednotlivých ukazatelů za období 2010 - 2016 

jsou uvedeny v tabulce 12. Na grafu 7 je pak zachycen vývoj jednotlivých rozdílových 

ukazatelů za uvedené období. 

Tabulka 12   Rozdílové ukazatele za období 2010 - 2016 v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozdílové ukazatele 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK -4 121 -257 1 703 961 2 496 5 455 590 

ČPP -8 543 -9 151 -9 397 -7 430 -4 005 -3 184 -8 622 

ČPPF -8 295 -7 505 -7 874 -5 649 -2 369 -1 909 -5 952 

Čistý pracovní kapitál byl v prvních dvou letech záporný. Podnik v těchto dvou 

letech nebyl schopný pokrýt svými oběžnými aktivy splatné krátkodobé závazky. 

Ve zbývajících letech společnost dosáhla kladných hodnot čistého pracovního kapitálu. 

Analyzovaná společnost v těchto letech dosáhla vyšších hodnot oběžného majetku, 

především v hodnotách zásob, než byly hodnoty krátkodobých závazků. Společnost 
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byla tedy od roku 2012 stabilní a likvidní. Nejvyšší hodnota ve výši 5 455 tis. Kč byla 

dosažena v roce 2015, neboť společnost dosahovala nejnižších krátkodobých cizích 

zdrojů za sledované období. Naopak v roce 2015 došlo k největšímu poklesu čistého 

pracovního kapitálu a zároveň bylo dosaženo nejnižší hodnoty ve výši 590 tis. Kč. 

Tento pokles byl příčinou zvýšení krátkodobých bankovních úvěrů a zvýšením závazků 

k dodavatelům. 

Čistý peněžní fond sleduje okamžitou likviditu společnosti. Do pohotových 

peněžních prostředků byly zahrnuty peněžní prostředky na účtech a v pokladně. 

Ukazatel čistého peněžní fondu vykazoval během celého sledovaného období záporných 

hodnot, protože okamžitě splatné závazky převyšovaly peněžní prostředky. Do roku 

2012 se záporná hodnota ukazatele prohlubovala. Podnik v těchto letech dosahoval 

nejnižších peněžních prostředků. Od roku 2013 do 2015 lze pozorovat mírné zlepšení 

a snížení záporných hodnot, kdy se společnosti podařilo držet větší objem v peněžních 

prostředcích. 

Čistý peněžně-pohledávkový fond dosahoval během sledovaného období také 

záporných hodnot. Po odečtení zásob z oběžných aktiv měla společnost problémy 

s likviditou podniku a nebyla tak schopná pokrýt krátkodobé závazky společnosti. 

Od roku 2013 lze spatřovat snižování záporné hodnoty ukazatele tím, jak se snižovaly 

krátkodobé závazky společnosti, a naopak rostla hodnota peněžních prostředků na 

účtech a v pokladně. V roce 2016 bylo oproti předchozímu roku výrazné prohloubení 

záporné hodnoty, z hodnoty -1 909 tis. Kč na - 5 952 tis. Kč. Jak bylo zmíněno již výše, 

bylo to způsobené navýšením závazků z obchodních vztahů a bankovních úvěrů. 

 

 Vývoj rozdílových ukazatelů za období 2010 - 2016 v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatelé poměrové analýzy jsou nejrozšířenější metodou finanční analýzy. V rámci 

této kapitoly byly mezi poměrové ukazatele zařazeny ukazatele rentability, likvidity, 

finanční stability a zadluženosti, aktivity a ukazatele cash flow. Výsledné hodnoty jsou 

zpracovány do tabulek, případně jsou některé ukazatele doplněny o tabulky 

s oborovými hodnotami, které byly získány z analýz odvětví Ministerstva průmyslu 

a obchodu. Pro jednotlivé ukazatele jsou také zpracovány grafy vývoje výsledných 

hodnot. 

• Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability hodnotí úroveň ziskovosti podniku a jeho výkonnosti, jak je 

podnik schopný dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Jednotlivé ukazatele 

s jejich hodnotami jsou uvedeny v tabulce 13. Dále jsou v následující tabulce mimo jiné 

uvedeny odvětvové hodnoty, kterých bylo dosaženo v jednotlivých letech v rámci oboru 

velkoobchod maloobchod a opravy motorových vozidel (NACE-CZ, kód 45). V grafu 8 

je pak zpracován vývoj jednotlivých ukazatelů. 

Tabulka 13   Ukazatele rentability za období 2010 - 2016 (%) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele rentability 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 17,39 17,34 15,23 14,91 17,09 19,14 6,49 

ROE 72,52 43,38 29,76 25,28 23,65 23,65 10,27 

ROCE 92,12 54,97 37,12 32,37 30,22 29,81 13,73 

ROS 6,36 6,06 5,57 5,21 5,24 5,43 2,17 

Tabulka 14   Ukazatele rentability v odvětví za období 2010 - 2016 (%) 

(Zdroj: MPO, 2018) 

Ukazatele rentability 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 4,21 6,07 3,69 3,54 5,97 7,20 7,25 

ROE 12,03 16,57 10,26 6,04 16,09 20,39 18,56 

Rentabilita aktiv (ROA) měla spíše klesající charakter, ale nedocházelo 

k nějakým výrazným poklesům ukazatele. Výjimkou byl pouze rok 2014 a 2015, kde 

došlo ke zvýšení hodnot ukazatele, aby následně v roce 2016 opět klesl na minimální 
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hodnotu sledovaného období, a to ve výši 6,49 %. V tomto roce společnost vykázala 

nejnižší výsledek hospodaření vlivem investic do nových vozidel a přesunutím 

a otevřením zcela nové pobočky v Přelouči. Nejlepší hodnoty podnik dosáhl v roce 

2015, kdy jedna koruna aktiv generovala 19,14 haléře zisku. Čím vyšších hodnot podnik 

dosahoval, tím byla situace analyzované společnosti příznivá. Z hlediska srovnání 

ukazatele ROA s hodnotami v odvětví byly hodnoty společnosti Auto Slavíček s.r.o. 

výrazně vyšší, než tomu bylo během sledovaného období v odvětví. Pouze v roce 2016 

hodnota ukazatele ROA klesla pod průměr v daném odvětví, ale jen v zanedbatelné výši 

(0,79 %). 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) se během sledovaného období 

meziročně snižoval. Během sedmiletého cyklu se z hodnoty 72,52 % snížil na hodnotu 

10,27 % a bude zajímavé sledovat vývoj tohoto ukazatele, společně i s ukazatelem ROA 

do budoucna. Tento klesající trend byl dán především zvyšujícím se vlastním kapitálem 

oproti přibližně stále stejnému vývoji výsledku hospodaření. V roce 2016 na 1 Kč 

investovaného kapitálu připadalo 10,27 haléře zisku. Společnost si ve sledovaném 

období vedla velmi dobře, neboť ve všech letech rentabilita vlastního kapitálu 

převyšovala bezrizikovou úrokovou sazbu desetiletých státních dluhopisů, která se 

v letech 2010-2016 pohybovala v rozmezí od 0,18 % do 3,88 %. Společnost tak 

dosahovaným ukazatelem ROA vykrývá riziko plynoucí vlastníkům z vloženého 

kapitálu a zhodnotila vložený kapitál lépe, než kdyby se rozhodla zhodnotit prostředky 

prostřednictvím desetiletých státních dluhopisů. V rámci porovnání hodnot s odvětím 

dosahovala společnost vyšších hodnot v celém sledovaném období, jen v roce 2016 

kleslo ROE (10,27%) pod odvětvový průměr o 8,29 %. 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) kopírovala průběh ukazatele ROE 

a také meziročně klesala, když na počátku sledovaného období dosáhla 92,12 % a na 

konci analyzovaného období byla pouze na úrovni 13,73 %, což byl během sedmi let 

pokles o 78,39 %. Podnik tedy na konci období dosáhl pouze 0,14 Kč zisku na 1 Kč 

investovaného kapitálu. Snižování hodnoty ukazatele bylo způsobem meziročním 

zvětšováním vlastního kapitálu, přičemž se výsledek hospodaření před zdaněním 

v průměru pohyboval kolem hodnoty 2 831 tis. Kč. 
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Rentabilita tržeb (ROS) od počátku sledovaného období klesala, pouze v letech 

došlo k mírnému nárůstu. V roce 2016 opět klesla na nejnižší hodnotu 2,17 % z celého 

sledovaného období. V tomto roce podnik generoval nejnižší zisk na 1 Kč tržeb. Pouze 

v prvním roce byla společnost schopna vygenerovat 6,36 haléře zisku na 1 Kč tržeb. 

 

 Vývoj ukazatele rentability za období 2010 - 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

• Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují, jak je podnik schopen dostát svým závazkům, protože 

likvidita je důležitým faktorem pro jeho dlouhodobé fungování. V této kapitole jsou 

analyzovány tři základní ukazatele likvidity – běžná likvidita, pohotová likvidita, 

okamžitá likvidita. Výsledné hodnoty ukazatelů likvidity jsou uvedeny v tabulce 15. 

V následující tabulce 16 jsou pak uvedeny průměrné hodnoty dosažené v rámci odvětví. 

Tabulka 15   Ukazatele likvidity za období 2010 – 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel likvidity 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

běžná likvidita 0,88 1,07 1,19 1,39 1,84 2,27 1,54 

pohotová likvidita 0,27 0,26 0,17 0,47 0,74 0,77 0,66 

hotovostní likvidita 0,25 0,09 0,01 0,30 0,56 0,62 0,51 
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Tabulka 16   Ukazatele likvidity v odvětví za období 2010 – 2016 

(Zdroj: MPO, 2018) 

Ukazatel likvidity 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

běžná likvidita  1,43 1,37 1,39 1,35 1,43 1,44 1,53 

pohotová likvidita  1,00 0,92 0,99 1,02 1,05 0,99 0,97 

hotovostní likvidita  0,18 0,18 0,17 0,15 0,23 0,18 0,15 

Běžná likvidita společnosti Auto Slavíček s.r.o. má ve sledovaném období 

rostoucí charakter. Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé 

závazky podniku. Hodnota ukazatele by neměla klesnout pod hodnotu 1, ale měla by se 

pohybovat v rozmezí od 1,6 do 2,5. Z tabulky 15 vyplývá, že běžná likvidita klesla 

pouze pod hodnotu 1 v prvním sledovaném roce a v roce 2011 byla na jeho hranici. 

Od tohoto roku se hodnoty běžné likvidity zvyšovaly tak, jak se meziročně navyšovala 

hodnota oběžných aktiv, až v roce 2015 dosáhla maxima 2,27. V roce 2014 a 2015 se 

hodnoty pohybovaly v rozmezí doporučeného intervalu, jen v roce 2016 klesla těsně 

pod hranici doporučené hodnoty. V prvních třech letech sledovaného období se ukazatel 

běžné likvidity pohyboval pod průměrnými hodnotami v odvětví. Od roku 2013 byly 

hodnoty vyšší než v odvětví a v roce 2015 dosáhl ukazatel běžné likvidity nejvyššího 

rozdílu 0,83 oproti průměrné hodnotě v odvětví.  

Pohotová likvidita je svou konstrukcí podobná ukazateli běžné likvidity s tím 

rozdílem, že je z ukazatele vyloučena nejméně likvidní část oběžných aktiv – zásoby. 

Hodnoty by se tak měly pohybovat v doporučeném intervalu 1 – 1,5. Ukazatel pohotové 

likvidity společnosti Auto Slavíček s.r.o. se ve sledovaném období pohyboval mimo 

doporučené hodnoty. Nejblíže dané hranici byl ukazatel v roce 2015, kdy dosáhl 

hodnoty 0,77. Společnost tak vlastnila nadměrné množství zásob, což se vzhledem 

k předmětu podnikání dá očekávat. Stejně tak ukazatel nedosáhl na průměrné hodnoty 

v odvětví, které se jen těsně pohybovaly kolem minimální hranice doporučené hodnoty. 

Hotovostní likvidita ve výpočtu používá peněžní prostředky v pokladně a na 

účtech. Doporučenou hodnotou je hodnota v rozmezí 0,2 - 0,5. Ukazatel hotovostní 

likvidity se ve sledovaných letech pohyboval nad doporučenou hodnotou, a podnik tak 

byl schopný uhradit své závazky. Pouze v letech 2011 a 2012 byl ukazatel na nejnižších 

hodnotách za celé období, tj. 0,09 a 0,01, i přesto, že se krátkodobé dluhy snižovaly, ale 
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peněžní prostředky v těchto letech dosáhly nejmenších hodnot z celého období. 

Ukazatel hotovostní likvidity, až na uvedené roky s nízkými hodnotami, přesahoval 

průměrné hodnoty v odvětví. V roce 2015, kdy byla hodnota ukazatele nejvyšší za 

sledované období (0,62), tak překročila hodnotu průměru o 0,44. 

• Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují, z jakých zdrojů jsou financována podniková aktiva 

společnosti. Výsledné hodnoty ukazatelů jsou pak uvedeny v tabulce 17. Hodnoty 

ukazatelů celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování jsou porovnávány 

s hodnotami v odvětví, uvedených v tabulce 18 a jejich vývoj za sledované období je 

znázorněn na grafu 9. 

Tabulka 17   Ukazatele zadluženosti za období 2010 - 2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele zadluženosti 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Debt ratio (%) 81,12 68,45 58,96 53,95 43,45 35,78 52,70 

Equity ratio (%) 18,88 31,55 41,04 46,05 56,55 64,22 47,30 

Míra zadluženosti (%) 429,57 216,98 143,65 117,15 76,84 55,72 111,43 

krytí dl. majetku VK 0,67 1,19 1,41 1,93 2,80 3,66 2,52 

úrokové krytí 60,75 20,49 30,78 19,56 21,75 34,61 24,17 

Tabulka 18   Ukazatele zadluženosti v odvětví za období 2010 – 2016 

(Zdroj: MPO, 2018) 

Ukazatel zadluženosti 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Equity ratio (%) 30,54 28,97 27,84 25,24 27,12 26,38 28,61 

Ukazatel celkové zadluženosti (debt ratio) měl během sledovaného období 

převážně klesající trend. Celková zadluženost společnosti Auto Slavíček s.r.o. 

se snižovala s tím, jak rostla hodnota celkových aktiv. Pouze v roce 2016 hodnota 

ukazatele vzrostla mírně nad 50 % tím, jak se značně zvýšily krátkodobé dluhy, 

především závazky k úvěrovým institucím a závazky z obchodních vztahů, které měly 

největší podíl na zvýšení cizích zdrojů. Průměrná hodnota celkové zadluženosti se 

pohybovala kolem 56 %. Nejnižší hodnoty podnik dosáhl v roce 2015 ve výši 35,78 %, 

kdy došlo k poklesu krátkodobých bankovních úvěrů, přitom dosáhl nejvyššího čistého 

zisku za sledované období.  
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Koeficient samofinancování (equity ratio) je doplňkem celkové zadluženosti. 

Součet těchto dvou ukazatelů by se měl přiblížit hodnotě 1. Ukazatel ve sledovaném 

období měl opačný průběh než ukazatel celkové zadluženosti, tzn., že hodnoty rostly 

a doplňovaly tak celkovou zadluženost do 100 %. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím 

vyšší je stabilita podniku. V roce 2010 koeficient samofinancování dosahoval nejnižší 

hodnoty, kdy celková aktiva kryl svými prostředky jen 18,88 %. Nejstabilnější byl 

podnik v roce 2015, když hodnota ukazatele byla ve výši 64,22 %. V průběhu 

analyzovaného období podnik kryl svá aktiva z větší části cizími kapitálem. Průměrné 

hodnoty v odvětví se v součtu s celkovou zadlužeností nepřiblížily hodnotě 1, z čehož 

lze usoudit, že podniky v odvětví většinou financovaly svá aktiva cizím kapitálem. 

Pouze v prvním období byla hodnota podniku pod úrovní odvětví. Během dalších let 

hodnoty přesahovaly průměrné hodnoty v odvětví. 

Ukazatel míry zadluženosti je podstatný při rozhodování bank o poskytnutí 

úvěru. Doporučená hodnota u stabilních společností je v intervalu 80 % - 120 %. 

Analyzovaná společnost tuto doporučenou hodnotu přesáhla v prvních třech letech. 

V roce 2010 míra zadluženosti činila 429,57 %, kdy hodnota závazků z obchodního 

vztahu byla nejvyšší za celé sledované období. V letech 2014 a 2015 hodnoty klesly pod 

minimální doporučenou hodnotu. Pouze v letech 2013 a 2016 byly hodnoty v daném 

rozmezí doporučených hodnot. V roce 2016 společnosti nejvíce vzrostly závazky 

k bankovním institucím za celé sledované období. Oproti roku 2015 byl nárůst ve výši 

o 5 446 tis. Kč, tj. o 127,3 %. 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem mělo hodnoty od roku 2011 

nad doporučenou hodnotou, která by měla být vyšší než 1. Podnik tak v těchto letech 

využíval vlastní kapitál ke krytí oběžných aktiv a lze říci, že upřednostňoval finanční 

stabilitu před výnosem. 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát je podnik schopen krýt nákladové 

úroky ziskem před zdaněním a nákladovými úroky. Doporučenou hodnotou je kolem 3. 

Vzhledem k tomu, že společnost Auto Slavíček během sledovaného období vykázala 

nízké hodnoty nákladových úroků (v řádu desítek až stovek tisíc), dosahuje tento 

ukazatel vysokých hodnot. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo hned v prvním roce, když 
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zisk kryl nákladové úroky téměř 60krát. Nejnižší hodnotu ukazatel zaznamenal v roce 

2013, když zisk pokrýval placené úroky pouze 19krát. 

 

 Vývoj ukazatele zadluženosti za období 2010 - 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

• Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity poměřují kapitálovou přiměřenost podniku a intenzity využití 

majetku. Výsledné hodnoty ukazatelů jsou pak uvedeny v tabulce 19. Hodnoty 

ukazatelů aktivity jsou porovnávány s hodnotami v odvětví, uvedených v tabulce 20. 

Vývoj doby obratu zásob, pohledávek a závazků za sledované období je znázorněn na 

grafu 10. Doba obratu zásob, pohledávek a závazků je vyjádřena ve dnech, ostatní 

ukazatele v počtu obrátek za období. 

Tabulka 19   Ukazatele aktivity za období 2010 - 2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel zadluženosti 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat celkových aktiv 2,73 2,86 2,74 2,86 3,26 3,52 2,99 

Obrat zásob 5,48 5,15 4,56 5,74 6,86 6,55 6,44 

Doba obratu zásob (dny) 65,63 69,88 79,03 62,69 52,47 55,00 55,89 

Doba obratu pohledávek (dny) 2,34 14,02 12,40 11,32 8,55 5,63 9,70 

Doba obratu závazků (dny) 106,82 86,09 77,57 67,90 47,98 36,55 63,45 
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Tabulka 20   Ukazatele aktivity v odvětví za období 2010 – 2016 

(Zdroj: MPO, 2018) 

Ukazatel zadluženosti 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat aktiv 2,99 3,08 2,86 2,63 2,78 2,86 2,68 

Obrat celkových aktiv společnosti Auto Slavíček s.r.o. měl během sledovaného 

období kolísavý charakter a v průměru dosahoval hodnoty 3,00. Hodnoty obratu 

celkových aktiv převyšovaly doporučenou hodnotu 1 dvojnásobně, někdy i trojnásobně. 

Na nejvyšší obrátku 3,26 společnost dosáhla v roce 2014, kdy na 1 Kč aktiv připadalo 

3,26 Kč celkových tržeb. Při srovnání hodnot s hodnotami odvětví lze říci, že podnik 

průměrné hodnoty v odvětví začal přesahovat až od roku 2013. Společnost efektivně 

využívá svůj majetek a lze ho považovat za stabilně fungující. 

Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát jsou všechny zásoby v průběhu roku prodány 

a znovu naskladněny. V průměru se obrat zásob pohyboval kolem 5,83. Pokud se nárůst 

tržeb pohyboval v relativně stejné výši jako nárůst zásob, tak se hodnota ukazatele 

snižovala, v opačném případě vyšší nárůst tržeb než zásob, hodnotu ukazatele zvyšoval. 

V roce 2014 se zásoby oproti předchozímu období zvýšily jen o 175 tis. Kč, ale tržby se 

zvedly o 12 238 tis. Kč. Ukazatel obratu zásob tak v tomto roce dosáhl maximální 

hodnoty za celé sledované období, a to výši 6,86 obrátek za jeden rok. 

Doba obratu zásob vyjadřuje, po jak dlouhou dobu jsou zásoby vázány v podniku. 

Nejdéle byly zásoby v podniku vázány v roce 2012, když délka byla 79 dnů. Současně 

byla v tomto roce nejnižší obratovost zásob. Situace pro podnik byla dobrá v letech 

2013 a 2014, kdy se obratovost zvyšovala a zároveň se snižovala doba obratu zásob.  

Doba splatnosti pohledávek nám říká, za jak dlouho má společnost peníze 

od odběratelů na účtech. Průměrně byly faktury od odběratelů hrazeny do 9 dnů 

a společnost tak nemusí dlouhou dobu čekat, než mu odběratelé zaplatí za poskytnuté 

zboží. Od roku 2012 do 2015 se doba obratu pohledávek snižovala. Úhrady pohledávek 

si společnost důrazně hlídá, a pokud jsou úhrady v CZK měně, tak jsou zpravidla 

prováděny 1-2 dny před splatností, v měně EURO jsou prováděny 1x-2x týdně a v PLN 

jednou za měsíc. Nejlepší platební morálka dodavatelů byla v roce 2010, kdy odběratelé 

průměrně hradili faktury do 2 dnů, ale výše pohledávek dosáhla pouze 248 tis Kč. 

Zhoršená platební morálka byla hned v roce následujícím, kdy odběratelé platili 
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v průměru do 14 dnů od vystavení faktury, výše pohledávek se však zvýšila 

o 1 398 tis. Kč. 

Doba obratu závazků udává, do kolika dnů společnost hradí faktury vystavené 

dodavateli. Společnost Auto Slavíček hradí své závazky z 99 % v termínu, visí zde 

pouze vzájemné závazky za společnostmi, u kterých je nějaký rozpor např. ve špatně 

dodaném zboží či jiném množství, než bylo původně nasmlouváno. Průměrná doba 

úhrady závazků ve společnosti byla během 70 dnů. Po celou dobu sledovaného období 

byla doba obratu závazků nad obratem pohledávek, a nebyla tak narušena finanční 

stabilita. Průměrná doba úhrady závazků se od počátku sledovaného období snižovala, 

když v roce 2010 společnost hradila své závazky během 107 dnů, tak v roce 2015 už to 

bylo pouze během 37 dnů. V roce 2016 úhrada narostla na 64 dnů, vlivem velkého 

zvýšení již zmíněných krátkodobých závazků. 

 

 Vývoj doby ukazatelů aktivity za období 2010 - 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

• Ukazatele cash flow 

Ukazatele cash flow sledují vnitřní sílu podniku z pohledu peněžních toků a jak je 

podnik schopný z vlastní činnosti tvořit peněžní přebytky na financování např. závazků. 

V této práci je z ukazatelů cash flow pro analyzovanou společnost využito obratové 

rentability, stupně oddlužení, cash flow solventnosti, doby splácení dluhu, cash flow 

rentability tržeb, cash flow rentability aktiv. Všechny ukazatele jsou počítány z hodnot 

cash flow z provozní činnosti, neboť byly na základě rozvahy a výkazu zisku a ztrát 
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dopočítány. Hodnoty těchto ukazatelů jsou uvedeny v tabulce 21. Vývoj ukazatelů cash 

flow rentability tržeb a aktiv je pak uveden na grafu 11.  

Tabulka 21   Ukazatele cash flow za období 2010 – 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele cash flow 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Obratová rentabilita (%) 6,27 -1,41 -1,86 4,44 2,73 2,31 1,20 

Stupeň oddlužení (%) 21,13 -5,89 -8,66 23,70 20,47 22,77 6,85 

Doba splácení dluhu 4,73 -16,99 -11,55 4,22 4,89 4,39 14,60 

CF rentabilita aktiv (%) 17,14 -4,03 -5,10 12,79 8,89 8,15 3,61 

Obratová rentabilita má ve sledovaném období převážně klesající trend. V roce 

2010 byla hodnota ukazatele 6,27 % a na konci sledového období byla pouhých 1,20 %. 

Pouze v letech 2011 a 2012 dosáhl záporných hodnot, když cash flow z provozní 

činnosti bylo záporné vlivem zvýšení zásob a pohledávek z obchodních vztahů 

v roce 2011 a vlivem snížení krátkodobých závazků v roce 2012. V roce 2013 se 

hodnota ukazatele dostala do kladných čísel, ale od roku 2014 opět klesala. Celkový 

obrat společnosti se v celém období meziročně zvyšoval, když v roce 2016 dosáhl 

99 831 tis. Kč a v posledních třech letech peněžní toky z provozní činnosti klesaly, tím 

ukazatel v čase klesal. V roce 2016 zbylo podniku na další investice jen 1,20 % 

z celkové provozní činnosti. 

Stupeň oddlužení by se měl pohybovat v rozmezí mezi 20 až 30 %. Hodnot 

v tomto rozmezí společnost dosáhla v roce 2010 a v roce 2013 až 2015. Od roku 2014 

hodnota ukazatele klesala a snižovala se schopnost společnosti vyrovnávat své vzniklé 

závazky svým příjmem. V roce 2016 klesl ukazatel až na úroveň 6,21 %.  

Ukazatel doby splácení dluhu má také kolísavý trend. Nejvyšší hodnotu 

zaznamenal v roce 2014, kdy byl podnik schopný splatit všechny své závazky za 

14,6 roků. Růst byl ovlivněn zvýšením cizí zdrojů a poklesem provozního cash flow.  

Cash flow rentabilita aktiv má podobný charakter vývoje jako předchozí 

ukazatelé cash flow, kdy poslední tři roky opět klesal a v roce 2016 dosáhl nejnižší 

hodnoty, když společnost vytvářela pouze 3,61 % příjmů z kapitálu vázaného 

v majetku. V letech 2011 a 2012 byly hodnoty ukazatele záporné, protože společnost 

nebyla schopna vytvořit uspokojivou výši peněžních prostředků. 
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 Vývoj ukazatele obratové rentability a CF rentability aktiv za období 2010 - 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

• Ukazatele produktivity  

Ukazatele produktivity sledují výkonnost podniku ve vztahu k počtu zaměstnanců. 

Výsledné hodnoty ukazatelů jsou pak uvedeny v tabulce 22. Vývoj produktivity 

pracovníka a jeho mzdy je pak uveden na grafu 12.  

Tabulka 22   Ukazatele produktivity za období 2010 – 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele produktivity 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

osobní náklady k 

přidané hodnotě (%) 48,50 60,02 64,73 65,62 63,26 61,15 73,28 

prod. práce z přidané 

hodnoty (tis. Kč) 391 512 430 429 500 577 501 

průměrná mzda na 

pracovníka (tis. Kč) 190 307 278 282 316 353 367 

Ukazatel osobních nákladů k přidané hodnotě dosahoval po celou dobu 

sledovaného období vysokých hodnot a meziročně docházelo k jeho růstu tím, jak rostl 

počet zaměstnanců v jednotlivých letech a jak se zvyšovala položka osobních nákladů. 

Podíl osobních nákladů na přidané hodnotě byl v roce 2016 ve výši 73,28 %. Z pohledu 

podniku produkovali zaměstnanci zisky za velké peníze. 

Produktivita práce z přidané hodnoty měla kolísavý charakter, když maximální 

hodnoty dosáhl ukazatel v roce 2015, a to 577 tis. Kč. V roce 2016 pak následně 
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zaznamenal pokles na hodnotu 501 tis. Kč. Po celou dobu sledovaného období ukazatel 

produktivity práce značně převyšuje jeho průměrnou mzdu, a podnik tak vytváří 

dostatečný provozní zisk. Růst produktivity práce je silnější než růst mzdových nákladů 

společnosti. 

Průměrná mzda na pracovníka měla převážně rostoucí trend, ale vyvíjela se 

nezávisle na počtu zaměstnanců. V roce 2010 měla společnost 15 zaměstnanců 

a průměrná mzda na pracovníka byla ve výši 190 tis. Kč. O rok později se snížil počet 

zaměstnanců o jednoho pracovníka, průměrná mzda však dosáhla hodnoty 307 tis. Kč. 

V roce 2012 se stav zaměstnanců zvýšil na 19, ale průměrná mzda klesla na 278 tis. Kč. 

Od roku 2013 začala průměrná mzda růst se zvyšováním počtu zaměstnanců. V roce 

2016 dosáhla průměrná mzda na pracovníka hodnoty ve výši 367 tis. Kč, když 

společnost zaměstnávala 27 pracovníků. Ve skutečnosti nejde o mzdu jako takovou, ale 

jedná se o celkové náklady společnosti vynaložené v souvislosti na jednoho 

zaměstnance během jednoho roku. 

 

 Vývoj produktivity a mzdy na pracovníka za období 2010 - 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

V rámci této podkapitoly jsou zpracovány modely vedoucí ke včasnému vyhodnocení 

nestability podniku. Pro posouzení růstových vztahů v ekonomice byl vypracován 

ekonomický normál. Z bankrotních modelů sledujících nebezpečí bankrotu společnosti 
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je použit Tafflerův model, Index IN05. Z bonitních modelů je pro analyzovanou 

společnost Auto Slavíček s.r.o. v období 2010-2016 zpracován Index bonity, Kralickův 

Quicktest. 

Ekonomický normál 

Ekonomický normál slouží pro posouzení žádoucího vývoje podniku, za předpokladu, 

že jsou dodrženy růstové vztahy mezi jednotlivými indexy v podobě soustav nerovnic. 

V tabulce 23 jsou uvedeny změny jednotlivých indexů mezi dvěma obdobími a jejich 

hodnoty by měly v jednotlivých sloupcích klesat. Indexy, které nesplňují tuto 

podmínku, jsou označeny tučně. 

Tabulka 23   Ekonomický normál 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ekonomický 

normál 
2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Δ EAT 1,0565 0,9767 1,1682 1,2255 1,2438 0,4578 

Δ přidaná hod. 1,2203 1,1408 1,1553 1,2181 1,2044 0,9770 

Δ tržby 1,1068 1,0461 1,2811 1,2160 1,1841 1,2148 

Δ výkonová spot. 1,0862 1,0268 1,3096 1,2156 1,1800 1,2634 

Δ DHM 0,9959 1,2095 1,0002 0,9054 0,9506 1,5325 

Δ mzdy 1,5102 1,2303 1,1711 1,1742 1,1643 1,1707 

Δ počet zaměst. 0,9333 1,3571 1,1579 1,0455 1,0435 1,1250 

Z tabulky ekonomického normálu je zřejmé, že se ekonomika společnosti Auto 

Slavíček s.r.o. vyvíjela pozitivně v letech 2014 a 2015, kdy nebyl dodržen pouze růst 

dlouhodobého hmotného majetku před osobními náklady, jinak ve všech ostatních 

ukazatelích byl dodržen klesající trend. Nejméně pozitivní ekonomická situace oproti 

předchozímu období byla v roce 2012, kdy meziroční tempa růstu byla ve většině 

ukazatelů opačné nerovnosti než daný předpoklad. Po většinu sledovaného období 

dosahovaly mzdy rychlejšího tempa růstu než dlouhodobý majetek a pro společnost to 

znamenalo zvýšené požadavky na pracovní sílu. Po většinu sledovaného období rostla 

přidaná hodnota rychlejším tempem než tržby, které se meziročně zvyšovaly, a stejně 

tak se zvyšovala i přidaná hodnota. Pouze v letech 2013 a 2016 rostly tržby větším 

tempem než přidaná hodnota. V roce 2016 nastala podobná situace jako v období 2012, 
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když převážná část ukazatelů byla rostoucího charakteru. Zejména přidaná hodnota 

rostla rychleji než čistý zisk. Výkonová spotřeba rostla o 0,05 rychleji než tržby, které 

naopak měly větší tempo růstu než přidaná hodnota. Tato negativní ekonomická situace 

byla zapříčiněná sníženým provozním výsledkem hospodaření, kde se nejvíce odrazily 

zvýšené náklady na prodané zboží a jiné provozní náklady v podobě pojistek za pořízení 

nových automobilů. Pozitivní vývoj byl pouze v případně mzdových nákladů, které až 

v tomto období poprvé rostly rychleji, pouze o 0,05 než počet zaměstnanců. 

Tafflerův model 

Pro práci je použit Tafflerův model v základním tvaru, kdy jsou známy podrobnější 

údaje posledního ukazatele a model tak sleduje stupeň rizikovost bankrotu společnosti. 

Struktura tohoto modelu je dána součtem čtyř poměrových ukazatelů a každý ukazatel 

je ještě násoben určitou váhou. V tabulce 24 jsou zpracovány hodnoty dílčích ukazatelů 

včetně výsledné hodnoty Tafflerova modelu ZT(z). Na grafu 13 je znázorněn vývoj 

ukazatele Tafflerova modelu v jednotlivých letech. 

Tabulka 24   Tafflerův model za období 2010 – 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tafflerův model 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EBIT/krát. dluhy 0,214 0,253 0,258 0,276 0,393 0,535 0,123 

oběžná aktiva/cizí zdroje 0,882 1,069 1,192 1,395 1,836 2,274 1,540 

krátk. dluhy/celková aktiva 0,811 0,685 0,590 0,539 0,435 0,358 0,527 

(fin.majetek-

krátk.dluhy)/provozní náklady -0,239 -0,231 -0,225 -0,138 -0,061 -0,041 -0,089 

ZT(z) 0,336 0,360 0,362 0,403 0,515 0,637 0,346 

Společnost Auto Slavíček s.r.o. během sledovaného období dosahuje vyšších 

hodnot, než je 0 a pro společnost to znamená malou pravděpodobnost bankrotu. 

Nejblíže se společnost přiblížila minimální hranici pro bankrot v prvním a posledním 

sledovaném roce, kdy byly hodnoty ZT(z) ve výši 0,336 a 0,346. 
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 Vývoj ukazatele Tafflerova modelu za období 2010 - 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Index IN05 

IN indexy vycházejí z důležitých bankrotních ukazatelů. Tento model zohledňuje 

i hledisko vlastníka a byl vytvořen s ohledem na české podniky. Pro práci byl použit 

tento model, neboť má větší vypovídací schopnost než například Altmanův model. 

V tabulce 25 jsou pak hodnoty poměrových ukazatelů a celkové výsledné hodnoty 

ukazatele IN05. Vývoj indexu IN05 je znázorněn na grafu 14. 

Tabulka 25   Index IN05 za období 2010 – 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

IN05 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

aktiva/cizí zdroje 1,233 1,461 1,696 1,854 2,301 2,795 1,897 

EBIT/nákladové úroky 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

EBIT/aktiva 0,174 0,173 0,152 0,149 0,171 0,191 0,065 

výnosy/aktiva 2,734 2,862 2,736 2,860 3,261 3,525 2,991 

oběžná aktiva/krát. zakázky 0,882 1,069 1,192 1,395 1,836 2,274 1,540 

IN05 1,864 1,936 1,867 1,919 2,188 2,428 1,631 

Při výpočtu ukazatele nákladového krytí, který je uveden v podkapitole Analýza 

poměrových ukazatelů, v tabulce 17, byly zjištěny vysoké hodnoty během celého 

sledovaného období, a proto byl tento ukazatel omezen hodnotou 9. Výsledné hodnoty 

ukazatele IN05 ukazují, že společnost v celém sledovaném období dosahovala 
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uspokojivé finanční situace a nebyla zatížena výraznými finančními problémy. Po 

většinu sledovaného období se hodnota pohybovala nad minimální hranicí pro šedou 

zónu. Pouze v roce 2016 se společnost nacházela těsně na hranici šedé zóny. V průměru 

se výsledná hodnota ukazatele pohybovala kolem 1,976 a byla kolísavého charakteru. 

O vývoji výsledné hodnoty ukazatele IN05 podle manželů Neumaierových (Červinka, 

2005) lze říci, že když se společnost pohybovala nad horní hranicí, tak měla 92 % 

pravděpodobnost, že nezbankrotuje a 95 % pravděpodobnost tvorby hodnoty. Na druhé 

straně, když se společnost přiblížila šedé zóně, tak je pravděpodobnost bankrotu 50 % 

a ze 70 % tvoří hodnotu.  

 

 Vývoj indexu IN05 za období 2010-2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Index bonity 

Tento ukazatel pracuje se šesti poměrovými ukazateli, přičemž nejvyšší váhu 

v ukazateli má rentabilita aktiv. Jednotlivé dílčí části s jejich hodnotami jsou uvedeny 

v tabulce 26. 

Tabulka 26   Index bonity za období 2010 - 2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Index bonity 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

cash flow/cizí zdroje 0,186 0,223 0,244 0,264 0,365 0,486 0,136 

aktiva/cizí zdroje 1,233 1,461 1,696 1,854 2,301 2,795 1,897 

zisk/aktiva 0,174 0,173 0,152 0,149 0,171 0,191 0,065 
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zisk/výnosy 0,064 0,061 0,056 0,052 0,052 0,054 0,022 

zásoby/výnosy 0,182 0,194 0,219 0,173 0,146 0,153 0,154 

výnosy/aktiva 2,734 2,862 2,740 2,877 3,263 3,529 3,013 

IB 2,763 2,833 2,643 2,633 3,073 3,536 1,461 

V tabulce 4 jsou uvedeny intervaly s hodnocením, jestli je podnik bankrotní nebo 

bonitní. Společnost Auto Slavíček s.r.o. je v celém sledovaném období bonitním 

podnikem. Od začátku sledovaného období do roku 2014 se výsledné hodnoty Indexu 

bonity pohybovaly v intervalu <2;3). Ve společnosti byla velmi dobrá ekonomická 

situace. V roce 2015 dosáhl ukazatel nejvyšší hodnoty za sledované období, a to ve výši 

3,536. Společnost tak byla ve velmi dobré ekonomické situaci. V posledním roce, kdy 

ukazatel vykázal naopak nejnižší hodnotu 1,461, tak měla společnost pouze dobrou 

ekonomickou situaci a stále byla bonitním podnikem. Příčinou nízkých hodnot v dílčích 

ukazatelích bylo snížení výsledku hospodaření a zvýšení cizích zdrojů, konkrétně 

bankovních úvěrů a závazků k dodavatelům. Index bonity byl nejvíce ovlivněn vývojem 

ukazatele rentability aktiv.  

Kralickův Quicktest 

Kralickův Quick test pro hodnocení bonity podniku využívá soustavy čtyř ukazatelů, 

v němž první dva ukazatelé hodnotí finanční zdraví společnosti a další dva se zaměřují 

na výnosovou situaci v podniku. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 27. 

Na základě dosažených hodnot v ukazatelích jsou pak přiřazeny body podle Růčkové, 

2010 uvedené v tabulce 5, které jsou následně zprůměrovány. Vývoj průměrných 

hodnot je uveden na grafu 15. 

Tabulka 27   Kralickův Quicktest za období 2010-2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kralickův Quicktest 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R1=vlastní kapitál/aktiva 0,19 0,32 0,41 0,46 0,57 0,64 0,47 

R2=cizí zdroje-peníze-účty 

u bank/provozní CF 3,57 -15,38 -11,39 2,93 2,13 1,69 7,21 

R3=EBIT/aktiva 0,17 0,17 0,15 0,15 0,17 0,19 0,06 

R4=provozní CF/výkony 0,06 -0,01 -0,02 0,04 0,03 0,02 0,01 
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Bodové hodnocení 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R1 2 4 4 4 4 4 4 

R2 1 0 0 0 0 0 2 

průměr  1,5 2 2 2 2 2 3 

R3 4 4 3 3 4 4 1 

R4 2 0 0 1 1 1 1 

průměr 3 2 1,5 2 2,5 2,5 1 

celkový průměr 2,25 2 1,75 2 2,25 2,25 2 

Na základě zprůměrovaných výsledných hodnot je patrné, že se společnost ani 

v jednom roce nedostala do pásma s finančními potížemi. Pouze se této hranici v roce 

2012 nejvíce přiblížila, ale nelze říct, že by společnost byla zatížena finančními 

potížemi. Nízkých hodnot bylo dosaženo především tím, že ukazatele R2 a R4 vykázaly 

v roce 2012 záporné hodnoty provozního cash flow a oproti předchozímu roku se snížil 

i ukazatel rentability aktiv. Od roku 2013 se průměrné hodnoty zlepšují, a v letech 2014 

a 2015 společnost Auto Slavíček s.r.o. dosáhla nejlepších hodnot, a to ve výši 2,25. 

V roce 2016 došlo k poklesu výsledné hodnoty o 0,25 vlivem nízkého výsledku 

hospodaření, který se projevil v nízké hodnotě rentability aktiv, a to mělo vliv na 

snížení bodové hranice o tři stupně. Ve všech letech se společnost Auto Slavíček s.r.o. 

pohybuje v rozmezí šedé zóny. 

 

 Vývoj hodnot Kralickova Quicktestu za období 2010 - 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.5 Porovnání s vybranými konkurenčními podniky  

Tato podkapitola obsahuje porovnání hodnot vybraných poměrových ukazatelů 

z finanční analýzy společnosti Auto Slavíček s.r.o. s hodnotami zpracovanými pro 

konkurenční podniky. Zvolenými konkurenčními podniky jsou společnosti, které jsou 

zaměřeny na stejnou činnost oboru podnikání, tedy na velkoobchod a maloobchod 

včetně nákupu, prodeje náhradních dílů a autopříslušenství. Současně se jedná 

o společnosti, které jako malé podniky nejvíce konkurují společnosti Auto Slavíček 

s.r.o. na trhu v Pardubickém kraji a na Vysočině. Porovnávanými společnostmi jsou 

tedy PROFICAR-autodíly s.r.o., AUTODÍLY Meteor s.r.o. a coraHB autodíly s.r.o. 

Zvolenou metodou komparace je pak využito Spider analýzy. 

PROFICAR-autodíly s.r.o. 

Obchodní firma:  PROFICAR-autodíly s.r.o. 

Sídlo:  Prokopa Velikého 693, Vysoké Mýto, PSČ 56601 

Identifikační číslo:  288 11 933 

Datum vzniku a zápisu do OR:  28. prosince 2010 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona 

Základní kapitál:  200 000,00 Kč (Výpis z obchodního rejstříku, 2018) 

Hlavní činností společnosti je prodej kvalifikovaných náhradních dílů 

a autodoplňků. Společnost se pohybuje na českém trhu od roku 2000. Firma začala 

postupně vzkvétat a přibývalo více spokojených zákazníků, s čímž se mohly rozvíjet 

služby společnosti, sortiment, a zřizovat tak další pobočky pro dokonalejší dostupnost 

našich kvalitních dílů a služeb. Kromě centrálního provozu ve Vysokém Mýtě vznikla 

k 1. lednu 2004 provozovna v Ústí nad Orlicí. Pro obrovský zájem to však 

nedostačovalo.  1. ledna 2006 byla tedy otevřena další pobočka v Litomyšli. Prostory 

této prodejny zanedlouho nevyhovovaly potřebám trhu. Poptávka po sortimentu 

a službách společnosti neustále rostla, proto následovalo otevření pobočky v Chocni. 

V roce 2008 byla zřízena první verze webových stránek. Pro efektivnější uspokojování 
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potřeb a zájmů zákazníků byl v roce 2016 zprovozněn internetový obchod a společnost 

se tímto zařadila do portfolia Online obchodníků (Autodíly-Proficar, 2016). 

AUTODÍLY Meteor s.r.o.  

Obchodní firma:  AUTODÍLY Meteor s.r.o.  

Sídlo:  Hrotovická 210, Třebíč, PSČ 67401 

Identifikační číslo:  269 22 266 

Datum vzniku a zápisu do OR:  12. března 2004 

  Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona 

opravy silničních vozidel 

Základní kapitál:  200 000,00 Kč (Výpis z obchodního rejstříku, 2018)  

Původ vzniku společnosti sahá až do roku 1995, kdy byla otevřena první prodejna 

Martinem Rigó v Trnavě. V roce 1996 se přestěhovala do Třebíče na Brněnskou 

ulici a o rok později na ulici Stařečka. Dne 5. května 2003 došlo k rozšíření sortimentu 

s nově postavenou vlastní provozovnou na Hrotovické ulici. V dubnu 2004 společnost 

otevřela novou pobočku v Jihlavě, o rok později přibývá pobočka ve Žďáře nad 

Sázavou. Rovněž v roce 2004 byla ve stejném prostoru založena i společnost Rimoto, 

která je zaměřena výhradně na prodej motocyklů, náhradních dílů a doplňků pro 

motorkáře. V současné době je firma AUTODÍLY METEOR s.r.o. největším skladem 

autodílů na Vysočině, kdy až 90 % objednávek je vykrýváno z vlastního skladu. 

Vize společnosti spočívají v tom, aby byla preferovaným dodavatelem náhradních 

dílů do autoservisů, autosalónů a montážních firem v celé škále dodávaného sortimentu 

zboží; aby byla kvalifikovaným a spolehlivým partnerem všech dodavatelů a společně 

s nimi maximalizovala úspěch při realizaci strategických cílů; aby byla náročným 

zaměstnavatelem spravedlivě oceňujícím přínos a aktivitu svých spokojených 

zaměstnanců (Autodíly Meteor, 2018). 

http://www.meteorcz.cz/kontakty/pobocka-trebic/
http://www.meteorcz.cz/kontakty/pobocka-jihlava/
http://www.meteorcz.cz/kontakty/pobocka-zdar-nad-sazavou/
http://www.meteorcz.cz/kontakty/pobocka-zdar-nad-sazavou/
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coraHB autodíly s.r.o. 

Obchodní firma:  coraHB autodíly s.r.o. 

Sídlo:  Tiskařská 599/12, Malešice, 108 00 Praha 10 

                                                      Stazap Business Park, C 1.14 

Identifikační číslo:  023 58 344 

Datum vzniku a zápisu do OR:  26. listopadu 2013 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Základní kapitál:  200 000,00 Kč (Výpis z obchodního rejstříku, 2018) 

CoraHB autodíly s.r.o. je česká společnost, jejíž hlavní činnosti je prodej 

a distribuce náhradních dílů na všechny značky automobilů a lehkých užitkových 

vozidel. Za dlouholeté působení v oblasti aftermarketu (sekundárního trhu s náhradními 

díly), se společnost coraHB autodíly vypracovala z lokálního prodejce na spolehlivého 

regionálního prodejce náhradních dílů. Společnost každý rok dodává svým zákazníkům 

náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství na více než 10 tisíc vozů a lehkých 

užitkových vozidel. Denně vozidla společnosti rozvezou stovky náhradních dílů svým 

zákazníkům především nezávislým servisům a servisní garážím po celé Českomoravské 

vrchovině a Moravě, Brně, Praze a Ústí nad Labem. Získanými zkušenostmi v oboru je 

společnost schopna nabídnout svým zákazníkům kvalitní a prověřené produkty za dobré 

ceny na jakoukoliv značku, model, nebo díl. Společnost se také orientuje na koncové 

zákazníky a drobné odběratele, kterým kromě prodeje náhradních dílů a příslušenství 

nabízí i případnou pomoc v podobě opravy vozidla. Pobočky společnosti jsou 

v Havlíčkově Brodě, Třebíči, Jihlavě, Českých Budějovicích, Praze a Brně (coraHB 

autodíly, 2013). 

Komparace společností prostřednictvím Spider analýzy 

Při využití této metody bylo pro souhrnné vyhodnocení vybráno 14 poměrových 

ukazatelů. Jednotlivý ukazatele byly rozčleněny do oblastí rentability, likvidity, 

zadluženosti a aktivity. Jak už bylo zmíněno na začátku kapitoly Zhodnocení finanční 

situace, tak byla Spider analýza zpracována pro období 2014 a 2015. Za rok 2016 se od 

konkurenčních společností nepodařilo získat data ke zpracování, především výkaz zisku 
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a ztrát za uvedené období. V tabulce 28 jsou zpracovány jednotlivé ukazatele 

v absolutní hodnotě a v relativní hodnotě jsou pak uvedeny v tabulce 29. 

Tabulka 28   Absolutní hodnota ukazatelů Spider analýzu za období 2014 – 2015 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poměrové 

ukazatele 

Auto Slavíček 

s.r.o. 
Proficar s.r.o. 

AUTODÍLY 

Meteor s.r.o. 
CoraHB s.r.o. 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

A 
Ukazatele 

rentability   

A1 ROA (%) 17,09 19,14 12,52 24,58 1,14 1,07 0,56 10,93 

A2 ROE (%) 23,65 23,65 31,36 39,51 0,61 -26,37 19,20 79,64 

A3 ROCE (%) 30,22 29,81 22,24 44,21 2,80 2,32 1,32 33,13 

A4 ROS (%) 5,24 5,43 3,09 5,74 0,37 0,30 1,94 19,38 

B 
Ukazatele 

likvidity   

B1 běžná likvidita 1,84 2,27 2,02 1,91 1,55 1,69 0,28 0,07 

B2 

pohotová 

likvidita 0,74 0,77 0,33 0,29 0,38 0,31 0,28 0,07 

B3 

hotovostní 

likvidita 0,56 0,62 0,11 0,18 0,08 0,02 0,03 0,03 

C 
Ukazatele 

zadluženosti   

C1 debt ratio (%) 43,45 35,78 67,74 48,25 89,13 88,38 96,51 88,52 

C2 equity ratio (%) 56,55 64,22 30,99 50,70 10,69 9,93 2,91 11,48 

C3 

míra 

zadluženosti 

(%) 76,84 55,72 218,60 95,16 833,44 889,94 3313,60 770,85 

D 
Ukazatele 

aktivity   

D1 

obrat celkových 

aktiv 3,26 3,52 4,05 4,28 3,05 3,62 0,29 0,56 

D2 

doba obratu 

zásob 52,47 55,00 61,48 58,87 81,90 72,10 0,00 0,00 

D3 

doba obratu 

pohledávek 8,55 5,63 7,97 4,22 21,00 14,77 178,03 17,73 

D4 

doba obratu 

závazků 47,98 36,55 36,42 36,45 69,81 51,92 710,97 427,75 
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Tabulka 29   Relativní hodnota ukazatelů Spider analýzu za období 2014-2015 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poměrové 

ukazatele  

Auto Slavíček 

s.r.o. 
Proficar s.r.o. 

AUTODÍLY 

Meteor s.r.o. 
CoraHB s.r.o. 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

A 
Ukazatele 

rentability 
  

A1 ROA  100,00 100,00 73,27 128,41 6,67 5,59 3,27 57,11 

A2 ROE 100,00 100,00 132,60 167,08 2,56 -111,50 81,18 336,76 

A3 ROCE 100,00 100,00 73,60 148,32 9,27 7,78 4,35 111,17 

A4 ROS 100,00 100,00 58,98 105,71 7,14 5,44 37,03 356,93 

B 
Ukazatele 

likvidity 
  

B1 

běžná 

likvidita 100,00 100,00 109,98 83,99 84,56 74,48 15,39 2,95 

B2 

pohotová 

likvidita 100,00 100,00 44,59 38,33 51,07 39,67 38,08 8,70 

B3 

hotovostní 

likvidita 100,00 100,00 19,88 29,10 13,84 3,38 5,70 4,15 

C 
Ukazatele 

zadluženosti  

C1 debt ratio 100,00 100,00 155,89 134,83 205,12 247,00 222,10 247,37 

C2 equity ratio 100,00 100,00 54,80 78,95 18,91 15,47 5,15 17,88 

C3 

míra 

zadluženosti 100,00 100,00 284,49 170,78 1 084,63 1 597,09 4 312,26 1 383,37 

D 
Ukazatele 

aktivity 
  

D1 

obrat 

celkových 

aktiv 100,00 100,00 124,23 121,47 93,47 102,70 8,84 16,00 

D2 

doba obratu 

zásob 100,00 100,00 117,16 107,05 156,09 131,10 0,00 0,00 

D3 

doba obratu 

pohledávek 100,00 100,00 93,20 75,04 245,69 262,45 2 082,51 315,08 

D4 

doba obratu 

závazků 100,00 100,00 75,91 99,73 145,50 142,07 1 481,94 1 170,33 

Na základě údajů uvedených ve výše uvedené tabulce a v grafu 16 lze říci, že 

v oblasti ukazatelů rentability dosahovala lepších hodnot společnost Auto Slavíček s.r.o. 

před konkurenčními podniky. Pouze u rentability vlastního kapitálu dosahovala vyšší 

hodnoty společnost PROFICAR-autodíly s.r.o.  

Ukazatel likvidity na tom byl opět lépe u analyzované společnosti než 

u konkurenčních podniků. Nejlepších hodnot oproti ostatním dosahovala v pohotové 

a hotovostní likviditě. Především hotovostní likvidita je ve srovnání s CoraHB autodíly 

s.r.o. lepší o 0,53. Běžná likvidita má vyšší hodnotu u společnosti PROFICAR-autodíly 
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s.r.o. a je o 0,18krát více schopna uspokojit své věřitele než sledovaný podnik, když by 

všechna svá oběžná aktiva přeměnila na hotovost.  

Z pohledu ukazatelů zadluženosti se jevily konkurenční podniky velice 

předluženými oproti společnosti Auto Slavíček s.r.o., která si zachovávala optimální 

úroveň zadlužení. 

Ukazatele aktivity už nebyly u analyzované společnosti oproti společnosti 

PROFICAR-autodíly s.r.o. tak dominantní, jak v předchozích oblastech. PROFICAR-

autodíly s.r.o. dosahovala vyšší hodnoty obratu celkových aktiv za cenu delší doby 

obratu zásob. Dále měla nižší doby obratu pohledávek i závazků. O poznání lépe si 

Auto Slavíček s.r.o. vedl proti společnostem AUTODÍLY Meteor s.r.o, zejména pak 

proti CoraHB autodíly s.r.o., která byla ve všech ukazatelích výrazně horší, když 

netvořila ani žádné zásoby ve sledovaném období a zejména dobu splatnosti závazků 

měla v obrovských číslech. Rozdíl oproti sledované společnosti byl o 633 dnů vyšší. 

Všechny společnosti držely vyšší dobu obratu závazků nad dobou obratu pohledávek. 

 

 Spider analýza za období 2014 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V roce 2015 ukazatele rentability dosahovaly u společnosti Auto Slaviček s.r.o. 

zhoršených hodnot, než je tomu u společnosti PROFICAR-autodíly s.r.o. Největší rozdíl 
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byl v ukazatelích rentability vlastního kapitálu a rentability investovaného kapitálu, 

který činil 15,56 % u ROE a 14,40 % u ROCE. U konkurenčního podniku příslušela 

1 Kč investovaného kapitálu 0,3951 Kč zisku, u sledované společnosti připadala na 

1 Kč investovaného kapitálu 0,2365 Kč zisku. Naopak ve srovnání se společností 

AUTODÍLY Meteor s.r.o. a CoraHB autodíly s.r.o. dosahoval analyzovaný podnik 

lepších hodnot ve všech ukazatelích. 

Z pohledu ukazatelů likvidity společnost Auto Slavíček s.r.o. nezaostávala ani 

v jednom z ukazatelů a udržovala si lepších hodnot oproti konkurencím. Společnost 

coraHB autodíly s.r.o. vykazovala celkově velké problémy s platební schopností, když 

ze všech společností dosahovala nejnižších hodnot. PROFICAR-autodíly 

s.r.o. a AUTODÍLY Meteor s.r.o. se nejvíce přibližovaly analyzované společnosti 

hodnotami v běžné likviditě, které si ale držela v doporučených hodnotách. Všechny 

společnosti dosahovaly nízkých hodnot v pohotové likviditě, kdy v případě finančních 

problémů musí spoléhat na případný prodej zásob. 

Společnost PROFICAR-autodíly s.r.o dosahovala optimálního poměru ukazatele 

věřitelského rizika (debt ratio) a koeficientu samofinancování (equity ratio), přitom 

společnost Auto Slavíček s.r.o. byla v období nejméně zadluženou společností. Ostatní 

konkurenční společnosti dosahovaly opět vysokých hodnot zadlužení, kolem 89 %. 

Míra zadluženosti se v doporučených hodnotách 80 % - 120 % pohybovala pouze 

u PROFICAR-autodíly s.r.o. Auto Slavíček s.r.o. měl opět nejnižší hodnotu cizího 

kapitálu než vlastního jmění.   

Ukazatele aktivity víceméně kopírovaly situaci z předchozího období. I když došlo 

ke zlepšení hodnot v ukazatelích sledované společnosti, stejně tak došlo i ke zlepšení 

hodnot u společnosti PROFICAR-autodíly s.r.o., která dosahovala vyšší hodnoty obratu 

celkových aktiv za cenu delší doby obratu zásob. Dále měla nižší dobu obratu 

pohledávek, ale dobu obratu závazků měla na stejné úrovni. Společnost AUTODÍLY 

Meteor s.r.o vykazovala v obratech celkových aktiv o nepatrný rozdíl lepší hodnoty než 

sledovaný podnik, ale za to má delší dobu obrat zásob, jakož i následujících ukazatelů. 

CoraHB autodíly s.r.o. je v této oblasti, a nejen v této, nejméně konkurenceschopná. 

Všechny společnosti opět drží vyšší dobu obratu závazků nad dobou obratu pohledávek. 
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 Spider analýza za období 2015 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3 STRATEGICKÁ ANALÝZA  

Tato podkapitola se soustřeďuje na analýzu vnitřního a vnějšího prostředí společnosti 

Auto Slavíček s.r.o. K analýze makrookolí neboli vnějšího prostředí je použito PESTLE 

analýzy. Hybné síly v odvětví, ovlivňující činnost podniku, jsou analyzovány pomocí 

Porterova modelu pěti konkurenčních sil. 

3.3.1 PESTLE analýza 

Při využití PESTLE analýzy jsou postupně hodnoceny jednotlivé politické, ekonomické, 

sociálně-demografické, technicko-technologické, legislativní a environmentální faktory. 

• Politické faktory 

V roce 2017 proběhly v České republice volby do Poslanecké sněmovny. Vyhrála strana 

ANO s celkem 29,64 % procenty voličů, druhé, se umístilo ODS s 11,32 %, třetí místo 

obsadili Piráti 10,79 %. Strana ANO je v posledních letech velmi oblíbená u široké 

veřejnosti občanů. Zajímavostí je, že její republikový lídr a aktuální premiér v demisi 
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Andrej Babiš, je často zmiňován v různých kauzách, které rozdělují názory občanů. 

Jedná se o jeho podnikatelskou činnost (Agrofert, Čapí hnízdo). Strana ODS vystupuje 

pro občany jako solidní strana a také jako sázka na jistotu. Piráti jsou z politického 

hlediska pro nové uskupení, které chce vnést do chodu státu čerstvou krev (ČSÚ, 2017). 

Současná politická situace, kdy vláda v demisi schvaluje různé zákony dopadající na 

život obyvatelstva, a jejíž jmenování prezidentem je v nedohledné době nejasné, 

neprospívá občanům, ale zejména ani podnikatelskému prostředí v České republice. 

Rok 2018 přinesl volbu nového prezidenta republiky. Na dalších pět let byl 

opětovně zvolen stávající prezident Miloš Zeman, který ve druhém kole porazil svého 

konkurenta Jiřího Drahoše v poměru hlasů 51,36 % hlasů ku 48,63 %. Do prvního kola 

se přihlásilo celkem devět kandidátů (ČSÚ, 2018). Prezident Zeman se snaží udržovat 

styky se světovými velmocemi jako je Čína, Rusko, USA. Spoluprací s Čínou 

podporuje místní trh práce. Společnosti zde staví nebo budují své nové pobočky, 

vznikají nová pracovní místa, roste tak konkurence na trhu práce. 

• Ekonomické faktory 

V poslední době Česká republika pociťuje lehký růst ekonomiky. Hlavními ukazateli 

vývoje ekonomiky je zejména úroveň HDP, vývoj inflace a výše úrokových sazeb.  

Hrubý domácí produkt (dále jen „HDP“) – ekonomika v České republice 

ve 4. čtvrtletí loňského roku zrychlila meziroční růst na 5,2 % z 5,1 % v předchozím 

čtvrtletí.  Za celý loňský rok činil nárůst HDP o 4,5 %. Růst ekonomiky byl v závěru 

roku podpořen především domácí poptávkou a podle statistiků investiční výdaje firem 

směrovaly především na stavební výdaje a do strojního vybavení. Úspěchy zaznamenal 

především zpracovatelský průmysl jako je výroba motorových vozidel, elektrických 

zařízení a také chemických produktů. Pro letošní rok analytici očekávají, že ekonomika 

důsledkem vyčerpání stávajících kapacit mírně zpomalí svoje tempo. Ekonomika by 

podle předběžných odhadů mohla v tomto roce růst o 3,5 % (ČTK, 2018). 

Na základě údajů statistiků zvyšování HDP v Pardubickém kraji zaostává 

za celostátním průměrem, když v posledních pěti letech se zaostávání prohloubilo. 

V roce 2011 dosahoval HDP na jednoho obyvatele kraje 83,5 % republikového 

průměru, v roce 2016, kdy jsou poslední měřená data, to bylo pouze 79,8 %. HDP 
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v mezikrajském srovnání bylo pátou nejnižší hodnotou, dlouhodobě je třetí od konce 

(Hubený, 2018). 

Inflace – Na základě dat Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny v ČR 

v loňském roce 2017 v průměru stouply o 2,5 procenta, což je nejvíc za posledních pět 

let. O rok dřív byla průměrná míra inflace 0,7 procenta. Inflace v loňském roce byla 

ovlivněna zejména růstem cen potravin a nealkoholických nápojů, zdražováním 

nájemného a pohonných hmot i vyšší cenou stravovacích služeb. Nejnižší meziroční 

růst zaznamenaly spotřebitelské ceny ve druhém čtvrtletí roku, a to o 2,2 procenta 

(ČTK, 2018). 

Meziroční růst cenové hladiny v únoru dosáhl hodnoty 1,8 %. Inflace se po více 

než roce dostala pod dvou procentní cíl ČNB. Tato hodnota byla dokonce i 0,4 % nižší 

než predikce ČNB. Nižší, než očekávaný, byl meziroční růst cen potravin, který se na 

této odchylce podílel zhruba z poloviny. Další pokles zaznamenaly také ceny 

pohonných hmot, než předvídala predikce ČNB (Holub, 2018). 

Měnové kurzy – Faktorem, který může ovlivnit činnost podniku, je také vývoj kurzů 

a vývoj české koruny vůči euru. Od ledna 2017 do začátku dubna byl kurz neměnný. 

ČNB držela neměnný kurz na hodnotě 27,02 Kč/EUR. Po ukončení intervencí ČNB 

posílila koruna pod hranici 27 Kč/EUR a v současné době hodnota klesla na 

25,415 Kč/EUR. Hodnota je opět pohyblivá a neustále se v čase mění vzhledem 

k vývoji situace na trhu (ČNB, 2018). 

Z hlediska odvětví velkoobchod maloobchod a opravy motorových vozidel, ve 

kterém společnost Auto Slavíček s.r.o. působí byly celkové tržby v roce 2017 ve výši 

546 148 mil. Kč a oproti předchozímu období vzrostly o 22 205 mil. Kč, oproti 

roku 2015 dokonce o 67 859 mil. Kč. Obchodní marže v tomto odvětví za rok 2017 

dosáhla částky 41 708 mil. Kč (8,8 %) a ve srovnání s minulými roky nepatrně rostla. 

Stejně tak v tomto odvětví rostla přidaná hodnota, když v roce 2017 dosáhla 

49 403 mil. Kč (ČSÚ, 2018). 

• Sociálně-demografické faktory  

Společnost sídlí v Hlinsku a cílí především na trh v Pardubickém kraji a Vysočině, kde 

má své pobočky. Můžeme je najít například v Chrudimi, Přelouči, Poličce, Novém 
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Městě na Moravě. V provozu je také internetový obchod, který dodává jistou flexibilitu. 

Firma tedy musí sledovat sociální faktory především v Pardubickém kraji a částečně 

i na Vysočině. 

Zaměstnanost a mzdy – během prosince 2017 nezaměstnanost v Pardubickém kraji 

vzrostla. Tato skutečnost byla zapříčiněná ukončením sezonních prací, což se projevilo 

hlavně vyšším růstem nezaměstnanosti mužů. V mezikrajském srovnání byl podíl 

nezaměstnaných osob v Pardubickém kraji s 2,83 % čtvrtý nejnižší, a to za Hlavním 

městem Praha (2,34 %), Plzeňským (2,55 %) a Královéhradeckým krajem (2,72 %). 

Co se týká okresů Pardubického kraje, tak nejnižší podíl nezaměstnaných k 31. 12. 2017 

byl na Orlickoústecku – 2,30 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 3,84 %. Okres 

Pardubice se podílem nezaměstnaných 2,55 % řadí před okres Chrudim s podílem 

nezaměstnaných 2,96 % (ČSU, 2018). 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2017 

meziročně vzrostla o 1 898 Kč (o 7,7 %) na 26 584 Kč a současně byla ve sledovaném 

období pátou nejnižší mezi kraji republiky. V mezikrajském srovnání se jednalo o čtvrtý 

nejvyšší procentní nárůst mezd (ČSÚ, 2018). 

Společnost Auto Slavíček s.r.o. dle klasifikace CZ-NACE spadá pod kód 45 – 

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. V tomto odvětví se průměrné 

mzda v roce 2017 vzrostla o 7,4 % na 27 668 Kč (Holý, 2018). 

Počet obyvatelstva -  K 31. 12. 2017 žilo na území Pardubického kraje celkem 

518 337 osob, z toho 256 604 mužů a 261 733 žen. Oproti 1. 1. 2017 se celkový počet 

obyvatel zvýšil o 1 250. Přírůstek obyvatel zajistila zahraniční migrace, především osob 

z Ukrajiny, Mongolska a Slovenska. V roce 2017 byl Pardubický kraj jedním z osmi 

krajů, které zaznamenaly celkový přírůstek obyvatel (ČSÚ, 2018). 

Věk zaměstnanců – K 31. 12. 2016 vzrostl průměrný věk obyvatelstva v Pardubickém 

kraji meziročně o dvě desetiny roku na 42,1 roku, ženám bylo v průměru 43,5 roku 

a mužům 40,7 let. Nejvyššího průměrného věku dosáhlo v roce 2016 obyvatelstvo 

Královéhradeckého kraje (42,7 let), naopak nejmladší populací se vyznačuje kraj 

Středočeský (41,0 roku). Obyvatelstvo Pardubického kraje bylo z krajů páté nejmladší, 

republikový průměr pak v roce 2016 činil 42,0 let (ČSÚ, 2018). 
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• Technicko-technologické faktory  

Celkový stav technologie – Auto Slavíček se specializuje na výrobky evropských 

i světových značek. Snahou je poskytovat co nejkvalitnější produkty jako jsou oleje, 

autobaterie, řídící jednotky, brzdy, výfuky, filtrace a další příslušenství. Funkčnost 

produktů je testovaná při jejich instalaci. Kvalita je zaručena nákupem výrobku od 

předních společností na tuzemském i zahraničním trhu. Společnost Auto Slavíček s.r.o. 

provozuje provizorní sklad v Chrudimi, odkud je zboží rozváženo do jednotlivých 

poboček, které jsou také předzásobeny nejprodávanějším zbožím. V současné době je 

ve výstavbě centrální sklad, do kterého budou přemístěny veškeré zásoby uskladněné 

v provizorním skladě. Společnost udržuje vysoký stav zásob, aby mohla rychle reagovat 

na poptávku zákazníka. 

Rychlost zastarávání – je v automobilovém průmyslu rychlá, ale záleží zde na mnoha 

faktorech. Ať už typu užívání automobilu, jízdních vlastností, terénu nebo přístupu lidí 

k vozidlu. S každodenním užíváním automobilu se zrychluje jeho opotřebení a pak je 

nutno vyhledávat autoopravny, které společnost dodává své zboží, případně si vyhledají 

a osloví společnost sami.  

Moderní vybavení – společnost se snaží jít s dobou a poskytuje zákazníkům 

nejkvalitnější produkty. Dalším cílem je zabezpečit veškeré podpůrné prostředky pro 

své zaměstnance pro vykonávání práce ve firmě. Společnost využívá speciálního 

softwaru NEXTIS, který je administrativním nástrojem pro správu internetového 

obchodu a sleduje tak chovaní zákazníka v prostředí internetového obchodu od jeho 

návštěvy e-shopu až po jeho objednávku a zaplacení včetně sledování měsíčních obratů 

na pobočkách. Dále umožňuje sledovat statistiky počtu návštěv či počet objednávek za 

měsíc/rok, obraty na jednotlivých pobočkách za týden/měsíc, ale stav skladových zásob 

jednotlivých produktů, protože veškeré naskladněné zboží je nahráváno do tohoto 

systému (Nextis,2018). 

• Legislativní faktory   

Legislativní faktory jsou ovlivněny rolí státu. Společnost se tak musí řídit mnoha 

zákony v současném podnikatelském prostředí, zejména pak daňovými zákony jako je 

zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o daních z příjmů, zákon o dani silniční atd., 
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dále daňovým řádem, zákonem o účetnictví, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně 

spotřebitele, zákonem o pojistném na sociální zabezpečení aj. Společnost musí dbát 

mimo jiné na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V případě poskytnutí příspěvku 

od státu ve formě různých dotací je pak povinen dodržovat zákon o rozpočtových 

pravidlech. Účetnictví ve společnosti je spravováno jedním zaměstnancem, který je 

v hlavním zaměstnaneckém poměru, který tak musí dohlížet na veškerou legislativu 

týkají se účetnictví, a daní. Musí mít velký přehled ve výše zmíněných zákonech, které 

působí na společnost a je tak pro společnost nepostradatelným článkem.  

25. 5. 2018 vstoupí v platnost Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli 

GDPR, které se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje 

Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském 

trhu. Nařízení míří na všechny podniky, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí 

s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty 

a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, 

při používání aplikací nebo chytrých technologií (GDPR, 2018). 

• Enviromentální faktory 

Společnost Auto Slavíček s.r.o. vlastní cca 25 automobilů, proto musí dbát o jejich 

servisy, aby nedocházelo k porušování emisních limitů např. výfukových zplodin. S tím 

je spojeno, že po určité době musí společnost obměňovat svůj vozový park, který už 

neodpovídá potřebným limitům spojených se životním prostředím. Společnost dále 

musí postupovat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., jež uvádí jak 

postupovat s vyprodukovaným odpadem při manipulaci se zbožím. Používáním 

náhradních dílů dochází k šetrnosti a ochraně životního prostředí v odvětví a snižuje 

vyprodukovaný odpad. Ve srovnání s výrobou nových dílů dochází k úspoře elektrické 

energie a tepla, a životní prostředí tak není kontaminováno emisemi. Demontované 

neopravitelné součásti jsou likvidovány ekologickým způsobem podle nejnovějších 

postupů. 
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3.3.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Pomocí Porterova modelu je analyzováno oborové okolí společnosti Auto 

Slavíček s.r.o., a to jak z pohledu konkurence, tak i z pohledu chování odběratelů, 

dodavatelů, substitučního zboží a potencionálních nových konkurentů. 

• Vztah mezi podniky působícími v odvětví 

V oblasti nákupu, prodeje a distribuce náhradních dílů a autopříslušenství je velká 

koncentrace konkurenčních společností, od malých podniků až po nadnárodní 

společnosti jako jsou Auto Kelly a.s. nebo ELIT s.r.o. Každá ze společností se svým 

nabízeným sortimentem snaží zaujmout potenciální zákazníky. Proto Auto Slavíček 

s.r.o. zastává individuálního přístupu k získávání nových zákazníků formou oslovování 

obchodními zástupci nebo samotnými majiteli společnosti. Soupeření o získání nových 

zákazníků s ostatními podniky probíhá neustále v podobě cenové nabídky a různých 

slev za určité odebrané množství. Společnost čelí od konkurence likvidačními cenami 

společným zákazníkům, která dotuje nízkými cenami v regionech, kde má společnost 

Auto Slavíček s.r.o. své pobočky. Konkurence sníží svoji marži na jednotlivé výrobky, 

i za cenu ztráty, jen proto, aby získala zákazníky na daném trhu. Společnost Auto 

Slavíček s.r.o. musí neustále reagovat na konkurenční protiakce, například, když 

zákazník u konkurence při nákupu nad 100 tis. Kč dostane zdarma elektrokolo, musí 

společnost reagovat a dorovnat stejnou protiakcí. Kromě nadnárodních konkurenčních 

podniků s celorepublikovou působností jako je Auto Kelly a.s. nebo ELIT s.r.o. 

konkurují společnosti Auto Slavíček s.r.o. na trhu v Pardubickém kraji a kraji Vysočina 

také nejvíce společnosti Proficar autodíly s.r.o., METEOR autodíly s.r.o. a coraHB 

autodíly s.r.o. Tyto společnosti již byly podrobně zmíněny v kapitole Porovnání 

s vybranými konkurenčními podniky. 

• Tlak substitučních výrobků 

V současné době se lidé bez automobilu neobejdou a dlouhodobě převládá trend, že 

každý člen rodiny má vlastní automobil, což je dáno i z psychologického efektu, 

vypovídajícího o úspěchu člověka, nutnosti něco vlastnit a vyrovnat se ostatním. 

Za potencionální substituty, které by nahradily automobily, lze považovat městskou 

dopravu. Při případném růstu cen ropy je představa, že by se všichni vzdali svých 
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automobilů a začali hromadně využívat městkou dopravou, je zcela nereálná. Na trhu 

převládají benzínové a dieselové automobily, proto lze do budoucnosti předpokládat, 

že by tyto automobily mohly být nahrazeny. Za další možný substitut lze do 

budoucnosti považovat elektromobily a hybridní automobily, které by mohly postupně 

nahrazovat automobily se spalovacími motory.  

• Podniky, které hodlají do odvětví vstoupit 

Pro vstup do oboru postačuje živnostenské oprávnění, což by nebylo takovou překážkou 

pro nové podniky. Ale v současné době je trh s prodejem autodílů přesycen a je obtížné 

vstoupit do takového oboru podnikání, kde je velké konkurenční prostředí. Značně 

vysoké jsou náklady na zřízení takového podnikaní, kdy potencionální podnikatel musí 

sehnat prostory k provozování obchodu, jenom v Pardubickém kraji se ceny pronájmu 

prostorů pohybují kolem 20-23 tis. Kč/měsíc, záleží však na velikostech prostoru. 

K tomu musí náležitě obstarat prostory pro skladovaní vybraného sortimentu zboží, kde 

se ceny pohybují od 15 tis. Kč, dále si musí obstarat potenciální zaměstnance a být 

součástí nějakého sdružení, které sdružuje prodejce v oblasti prodeje náhradních dílů 

a má tak větší vyjednávací vliv s potencionálními odběrateli a dodavateli. Samozřejmě, 

že si také může zřídit vlastní e-shop se skladovými prostory a dál přeprodávat zboží. 

• Vliv odběratelů 

Odběrateli zboží jsou zejména autodílny, autosalony, autobazary, a také drobní 

zákazníci, kteří společnost vyhledají na jedné z šesti poboček. Většina potencionálních 

zákazníků se orientuje zejména na co nejnižší cenu, nízké náklady na dopravu a zboží, 

co nejdříve a včas. Například společnosti AUTO IN s.r.o. a Autoprofit s.r.o. nakupují 

jen podle ceny. Většina zákazníků nakupuje co nejmenší skladové zásoby, a také podle 

toho, jaký je stav zásob v internetovém obchodě. Tím, že je společnost ve sdružení 

AMT, která je dále členem nadnárodního koncernu NEXUS Group, zvyšuje to 

společnosti větší vyjednávací sílu před novými a dlouhodobými zákazníky, protože ví, 

že má nad sebou silnou značku s kvalitním sortimentem. V systému společnosti jsou 

například jednotliví zákazníci zařazeni do cenových skupin podle jejich obratů a podle 

toho jim plynou určité výhody v podobě slev z objednaného množství, což snižuje vliv 

odběratelů na nižší cenu.  
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• Vliv dodavatelů 

Jak už bylo zmíněno výše, společnost Auto Slavíček s.r.o. je součástí sdružení AMT 

neboli Automotive Team s.r.o., což je skupina distributorů náhradních dílů pro Českou 

a Slovenskou republiku, která pokrývá 25 prodejních míst v České republice 

a na Slovensku. Zároveň je společnost AMT členem nadnárodního koncernu NEXUS 

Group, a proto z 90 % je právě hlavním dodavatelem AMT. Tímto společnost Auto 

Slavíček získává větší vyjednávací sílu před potencionálně novými dodavateli. 

V případě, že společnost uzavře smlouvu s úplně novým dodavatelem, tak se tento nový 

dodavatel společnosti Auto Slavíček s.r.o. zároveň stává dodavatelem ostatních článků 

ve sdružení. Tato síla v podobě sdružení je pak velkou výhodou při uzavíraní nových 

kontraktů s dodavateli.  

3.4 Shrnutí výsledků provedených analýz 

V kapitole Zhodnocení finanční situace společnosti byly spočítány a komentovány 

výsledky jednotlivých ukazatelů finanční analýzy společnosti Auto Slavíček s.r.o. 

Analyzované období bylo v letech 2010 až 2016. 

3.4.1 Shrnutí výsledků finančních analýz 

Z horizontální a vertikální analýzy aktiv vyplynulo, že celková aktiva se meziročně 

zvyšovala s tím, jak se zvyšovala oběžná aktiva, která se na celkových aktivech podílela 

v průměru 76 %. Největší podíl na oběžných aktivech je tvořen zásobami. Meziroční 

růst zásob byl ovlivněn nákupy od výrobců, kdy je společnost limitována odběrem 

nutného minimálního množství a dále rozšiřováním společnosti o další nové pobočky. 

K největšímu zvýšení zásob o 24,1 % (2 421 tis. Kč) došlo v roce 2015. Krátkodobé 

pohledávky byly během sledovaného období kolísavého trendu, zejména podle toho, jak 

se vyvíjely pohledávky z obchodních vztahů. 

Z horizontální a vertikální analýzy pasiv vyplývá, že na celkovém financování 

majetku se po většinu sledovaného období podílely nejvíce cizí zdroje, jejichž podíl se 

snižoval tím, jak se zvyšoval vlastní kapitál hodnotou nerozděleného zisku z minulých 

let, který společnost uchovávala dál ve společnosti. Pouze v roce 2014 a 2015 

převažoval vlastní kapitál nad cizími zdroji. V roce 2016 byl nejmenší nárůst vlastního 
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kapitálu, pouze ve výši 5,4 % (809 tis. Kč), který byl ovlivněn snížením výsledku 

hospodaření o 54 % (1 906 tis. Kč). Společnost v průběhu sledovaného období netvořila 

žádné rezervy a neměla žádné dlouhodobé závazky. Vývoj cizích zdrojů je ve 

sledovaném období spíše klesající a kopíruje tedy vývoj krátkodobých závazků. Značně 

vysoký nárůst krátkodobých závazků oproti roku 2015, které jsou z velké části tvořeny 

závazky z obchodních vztahů a závazky k úvěrovým institucím, je v roce 2016, 

a to o 110,9 % (o 9 182 tis. Kč). K nárůstu závazků k úvěrovým institucím došlo 

především z důvodu přemístění a znovuotevření nové pobočky v Přelouči včetně 

vybavení, tím i rozšíření skladových zásob, dále z důvodu rozšíření vozového parku, 

rekonstrukce a investice do sítí celé společnosti a také tím, že společnosti byly 

nabídnuty velmi výhodné úvěrové podmínky formou kontokorentu. 

Tržby za prodej zboží se ve sledovaném období neustále zvyšovaly. Nejvíce se 

tržby zvyšovaly od roku 2013 do roku 2016, což bylo ovlivněno zvýšenými 

objednávkami od zákazníků, a také rozšířením o nové pobočky.Největší narůst tržeb je 

v posledním sledovaném roce 2016, o 17 573 tis. Kč (21,6 %). Výsledek hospodaření za 

účetní období měl většinou kolísavý trend, kdy se zpočátku v prvních dvou sledovaných 

obdobích zvyšoval, poté v roce 2012 klesl pouze o 2,3 %, aby následně vzrostl 

a v posledním sledovaném roce klesl nejvíce, a to o 54,2 % (1 906 tis. Kč). Výrazné 

snížení výsledku hospodaření bylo ovlivněno snížením provozního výsledku 

hospodaření a navýšením ztráty finančního výsledku hospodaření. 

Čistý pracovní kapitál dosahoval kladných hodnot až do roku 2012. Společnost 

Auto Slavíček s.r.o. dosáhla vyšších hodnot oběžného majetku, především v zásobách, 

a pokryla tak krátkodobé dluhy. Čistý peněžní fond vykazoval během celého 

sledovaného období záporných hodnot, když okamžitě splatné závazky převyšovaly 

peněžní prostředky. 

Ukazatele rentability aktiv a rentability vlastního kapitálu dosahovaly 

ve sledovaném období vysokých hodnot, které nepatrně klesaly s růstem celkových 

aktiv, resp. vlastního kapitálu. Značný propad hodnot ukazatelů byl v roce 2016, kdy 

společnost dosáhla nejnižšího výsledku hospodaření vlivem investic. Pozitivní je, že 

ukazatele rentability aktiv a rentability vlastního kapitálu převyšovaly odvětvové 

průměry. 
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Ukazatele likvidity, zejména běžné a pohotové, se prvních čtyřech letech 

sledovaného období pohybovaly mimo doporučené hodnoty, i když jejich hodnoty 

rostly. Od roku 2014 se ukazatel běžné likvidity dostal nad doporučenou hodnotu tím, 

jak rostla hodnota oběžných aktiv. A pohotová likvidita se k její hranici přibližovala.  

Hotovostní likvidita s výjimkou dvou let (2011, 2012), kdy společnost disponovala 

nejnižší hodnotou peněžních prostředků, tak byla nad doporučenou hodnotou. Celkově 

lze říci, že se ukazatele likvidity pro společnost začaly pozitivně vyvíjet až v posledních 

třech letech, kdy dosáhly doporučených hodnot a převyšovaly i hodnoty v odvětví. 

Celková zadluženost se v průměru pohybovala kolem 56 % a měla během 

sledovaného období převážně klesající trend s tím, jak se rostla hodnota celkových 

aktiv. Nejnižší hodnoty podnik dosáhl v roce 2015 ve výši 35,78 %, kdy poklesly 

krátkodobé bankovní úvěry, které ve společnosti slouží k financování provozní činnosti. 

V roce 2010 koeficient samofinancování dosahoval nejnižší hodnoty, kdy celková 

aktiva kryl svými prostředky jen 18,88 %. Nejstabilnější byl podnik v roce 2015, když 

hodnota ukazatele byla ve výši 64,22 %. V průběhu analyzovaného období podnik kryl 

svá aktiva z větší části cizím kapitálem a míra zadluženosti v průměru dosahovala 

165 %, když v prvních třech letech dosáhla vysokých hodnot.  

Doba obratu zásob se v podniku pohybovala kolem 63 dnů a v letech 2013 a 2014 

se snižovala, když se obrat zásob zvyšoval. Na konci sledovaného období byly zásoby 

v podniku vázány po dobu 56 dnů. Společnosti se dařilo držet delší dobu obratu 

závazků, než byla doba obratu pohledávek. I přes to, že docházelo od roku 2012 ke 

snižovaní doby inkasa pohledávek, podařilo se společnosti snižovat i úhrady svých 

závazků. Pouze v roce 2016 se doba mírně zvýšila tím, jak vzrostly krátkodobé 

pohledávky a závazky. 

Vlivem záporné hodnoty provozního cash flow byly ukazatele cash flow v roce 

2011 a 2012 v záporných hodnotách. Obratová rentabilita má ve sledovaném období 

převážně klesající trend, když v roce 2016 zbylo podniku na další investice jen 1,20 % 

z celkové provozní činnosti. Stupeň oddlužení se v doporučeném rozmezí pohyboval 

v roce 2010 a v roce 2013 až 2015. V roce 2016 klesl ukazatel na 6,21 %, což by mohlo 

indikovat vypjatou finanční situaci v podniku, pokud by se ukazatel i v dalších letech 

snižoval. Průměrná doba splácení dluhu byla ve sledovaném období 7 dnů. Cash flow 
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rentability aktiv se vyvíjel podobně jako předchozí ukazatele, když poslední tři roky 

sledovaného období klesal. 

Z ukazatelů produktivity byly využity ukazatele osobních nákladů k přidané 

hodnotě, produktivity práce z přidané hodnoty a průměrné mzdy na pracovníka. 

Po celou dobu sledovaného období ukazatel produktivity práce převyšuje jeho 

průměrnou mzdu a podnik vytváří dostatečný provozní zisk. V roce 2016 měla 

společnost 27 zaměstnanců a průměrná mzda na pracovníka byla ve výši 367 tis. Kč. 

Na základě ekonomického normálu lze říci, že se se ekonomika společnosti Auto 

Slavíček s.r.o. vyvíjela pozitivně v letech 2014 a 2015, kdy nebyl dodržen pouze růst 

dlouhodobého hmotného majetku před osobními náklady, jinak ve všech ostatních 

ukazatelích byl dodržen klesající trend. Po většinu sledovaného období rostla přidaná 

hodnota rychlejším tempem než tržby, které se meziročně zvyšovaly, a stejně tak se 

zvyšovala i přidaná hodnota. V roce 2016 byla meziroční tempa růstu oproti 

předchozímu roku ve většině ukazatelů opačné nerovnosti než daný předpoklad. 

Zejména přidaná hodnota rostla rychleji než čistý zisk. Výkonová spotřeba rostla 

rychleji než tržby, které naopak měly větší tempo růstu než přidaná hodnota. 

Z bankrotních modelů sledujících nebezpečí bankrotu společnosti byl použit 

Tafflerův model, Index IN05. Na základě Tafflerova modelu se společnost přiblížila 

minimální hranici pro bankrot v prvním a posledním sledovaném roce. Při použití 

Indexu IN05 se výsledné hodnoty pohybovaly nad minimální hranicí pro šedou zónu 

a společnost tak dosahovala uspokojivé finanční situace. Pouze v roce 2016 se 

společnost nacházela těsně na hranici šedé zóny a uspokojivé finanční situace. 

Z bonitních modelů byl pro analyzovanou společnost Auto Slavíček s.r.o. 

zpracován Index bonity, který společnost hodnotí s velmi dobrou ekonomickou situací. 

Dále byl zpracován Kralickův Quicktest na základě, kterého se společnost ani v jednom 

roce nedostala do pásma s finančními problémy a pohybovala se v šedé zóně. 

3.4.2 Shrnutí výsledků pomocí SWOT analýzy 

Využitím SWOT analýzy je hodnocen současný stav organizace (vnitřní prostředí) 

a současná situace okolí organizace (vnější prostředí). V tabulce 30 jsou zachyceny 

silné/slabé stránky společnosti a příležitosti/hrozby. Na základě konzultací s obchodním 
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ředitelem je jednotlivým faktorům v tabulce přiřazeno bodové ohodnocení podle stupně 

důležitosti pro společnost, 1 – nejméně důležité, 5 – nejdůležitější. Součtem celkových 

bodových hodnot je rozlišeno, který z faktorů převládá nad ostatními a je identifikována 

vhodná strategie společnosti.   

Tabulka 30   SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• Rodinná společnost – lepší 

vzájemná komunikace 
4 • Omezený rodinný kapitál 3 

• Regionální zastoupení 4 
• Nedostatečná kapacita v oblasti 

marketingu, která není využita na 

100 % 

4 

• Pobočky menšího typu 4 

• Vyšší nákupní ceny než jedna 

z velkých konkurenčních 

společností pří menších nákupních 

objemech 

5 

• Individuální přístup k zákazníkům 5 
• Nedostatečná kvalifikace některých 

zaměstnanců 
5 

• Plánování pobídkových akcí ze dne 

na den 
3 • Velká fluktuace zaměstnanců 4 

• Krátká doba obratu pohledávek a 

doba splácení dluhu 
5 • Neefektivní systém řízení zásob 4 

• Kladné hodnoty ČPK 4   

Celkové hodnocení: 29 Celkové hodnocení 25 

Příležitosti (O)  Hrozby (T)  

• Nové celorepublikové zastoupení 

na neznámé značky za vyšší marže 
5 

• Neustále konkurenční protiakce na 

nákup produktů 
5 

• Nové regionální zastoupení na 

prestižní značky 
4 

• Odliv zaměstnanců za vyššími 

výdělky ke konkurenci 
4 

• Rozšiřování portfolia 5 

• Likvidační ceny od konkurence na 

trhu se společnými zákazníky 

(dotují nízké ceny v regionech, kde 

má Auto Slavíček s.r.o. pobočky) 

4 

• Rozrůstající se síť nových poboček 4 
• Snižující se hodnota ukazatele 

rentability 
4 

• Čerpání dotací ze státního rozpočtu 

nebo evropských fondů na 

vzdělávání zaměstnanců 

4 
• Nárůst cen energií a pohonných 

hmot 
4 

• Posílení propagace podniku 4   

• Vzdělávání zaměstnanců 

z interních i externích zdrojů 
3   

Celkové hodnocení: 29 Celkové hodnocení: 21 

Z uvedené tabulky pro SWOT analýzu vyplývá, že silné stránky převládají nad 

slabými. Ze silných stránek jsou pro společnost nejdůležitější individuální přístup 
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k zákazníkům, o který se starají jednotliví obchodní zástupci, a krátká doba obratu 

pohledávek a splácení dluhů. Ze slabých stránek považuje společnost za nejdůležitější 

nedostatečnou kapacitu v oblasti marketingu, která není využita na 100 %, vyšší 

nákupní cenu za zboží než jedna z velkých konkurenčních společností, a to při menších 

nákupních objemech, kdy společnost Auto Slavíček s.r.o., jako malý podnik, má např. 

na brzdové destičky před dodavateli nebo výrobci menší vyjednávací sílu než jedna 

z velkých konkurenčních společností, která svou rozsáhlou sítí poboček, pokrývá každý 

kraj v České republice, čímž dodavatelé nabízí analyzované společnosti vyšší nákupní 

cenu. Dalšími slabými stránkami, které společnost pokládá za důležité jsou 

nedostatečná kvalifikace některých zaměstnanců na prodej náhradních autodílů 

a autodoplňků a neefektivní systém řízení zásob. 

Ze SWOT analýzy také plyne, že příležitosti mají převahu nad hrozbami. 

Z příležitostí je pro společnost nejdůležitější celorepublikové zastoupení na neznámé 

značky za vyšší marže, kdy daný produkt např. oleje nemají na tuzemském trhu 

zastoupení a jsou pod neznámou značkou. Pro společnost je tak příležitostí, kdy novou 

značku bude zastupovat, přeprodávat, a může tak přijít k vyšší marži a většímu zisku. 

Další nejdůležitější příležitostí je nové regionální zastoupení na prestižní značky, když 

společnost Auto Slavíček s.r.o. získala distributorské zastoupení ve východních 

Čechách na prodej produktů od Totalu, čtvrté největší olejářské společnosti na světě. 

Jednou z příležitostí je pro společnost vzdělávání zaměstnanců, jednak čerpáním dotací 

ze státního rozpočtu nebo evropských fondů, tak i z interních a externích zdrojů. Pro 

společnost je z hrozeb nejdůležitější neustálá konkurenční protiakce na nákup produktů, 

na kterou společnost okamžitě reaguje také protiakcí a dorovná konkurenční nabídku, 

například když přijde zákazník s tím, že u konkurence dostane při nákupu nad 

100 tis. Kč nové elektrokolo, tak u společnosti Auto Slavíček ho dostane také. Za další 

důležitou hrozbu považuje společnost snižující se hodnotu ukazatele rentability aktiv 

a vlastního kapitálu, i když stále dosahoval vyšších hodnot, než byly hodnoty v odvětví. 

Společnost Auto Slavíček s.r.o. využívá ke svému dalšímu rozvoji svých silných 

stránek a samozřejmě se také snaží využít příležitostí k eliminaci slabých stránek nebo 

odvrácení hrozeb. Plánováním pobídkových akcí ze dne na den se snaží odrazit 

konkurenční protiakce na nákup produktů. Rozrůstající se sítí nových poboček 
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a rozšiřováním portfolia se snaží snižovat nákupní ceny při menších objemech alespoň 

na úroveň jedné z velkých konkurenčních společností. Celorepublikovým zastoupením 

na neznámé značky za vyšší marže odvrací hrozbu v podobě likvidačních cen 

od konkurence na trhu se společnými zákazníky, kdy je konkurence schopná jít, jak pod 

cenu analyzované společnosti, tak i pod svou marži, za cenu ztráty. Auto Slavíček s.r.o. 

si zastoupením na neznámé značky v podobě vyšších marží kompenzuje alespoň 

částečně ztráty některých produktů způsobené konkurencí. 

V kapitole Vlastní návrhy řešení se budu zaměřovat na návrhy a doporučení, která 

povedou k další eliminaci slabých stránek za využití příležitostí společnosti, konkrétně 

posílení propagace podniku náborem nového marketingového specialisty a využití 

kapacity v oblasti marketingu na 100 %. Čerpání dotace ze státního rozpočtu na 

vzdělávání zaměstnanců a využití školení zaměstnanců z interních a externích zdrojů 

přispěje ke zvýšení kvalifikace některých zaměstnanců. A dále se zaměřím na eliminaci 

slabé stránky společnosti v podobě neefektivního systému řízení zásob. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

V analýze současné situace společnosti Auto Slavíček s.r.o. bylo pomocí aplikovaných 

ukazatelů jednotlivých analýz a strategické analýzy zjištěno, že finanční situace 

společnosti je na dobré úrovni, má stabilní ekonomickou situaci, část ukazatelů se 

pohybuje v doporučených hodnotách a nemusí se obávat bankrotu. Společnost vykazuje 

kladné hodnoty čistého pracovního kapitálu, krátkou dobu obratu pohledávek a splácení 

dluhů, naopak se potýká s vyšší dobou obratu zásob a snižují se hodnotou ukazatele 

rentability – především rentability vlastního kapitálu. Ve srovnání s konkurenčními 

podniky jako jsou AUTODÍLY Meteor s.r.o. a CoraHB autodíly s.r.o. je na tom 

o poznání lépe. Pouze společnost PROFICAR-autodíly s.r.o. se svými hodnotami 

převážně vyrovnala analyzované společnosti. 

Níže jsou popsány návrhy řešení, které by měly vést k eliminaci slabých stránek 

společnosti a tím i k dalšímu zlepšování finanční situace podniku a k posílení 

konkurenceschopnosti na daném trhu.  

4.1 Řízení zásob 

Společnost nabízí široké portfolio náhradních dílů na všechny značky osobních 

a dodávkových vozidel běžných v ČR (tj. brzdy a jejich součásti, díly zavěšení a řízení, 

karosářské díly, výfuky, filtry, dílenské vybavení aj.). V současné době eviduje 

přibližně kolem 30 000 skladovacích položek. Dodávky od výrobců, dodavatelů 

a partnerů probíhají denně (i v noci). Skladovací položky jsou pak primárně uskladněny 

v jednom skladu v Chrudimi, který funguje s její pobočkou. Z tohoto skladu jsou pak 

distribuovány k jednotlivým zákazníkům a na jednotlivé pobočky, které naopak 

disponují skladovými zásobami v podobě nejprodávanějšího zboží. Společnost v tomto 

roce započala výstavbu nového centrálního skladu a po reorganizaci chrudimské 

pobočky by měly být všechny skladové položky přemístěny do centrálního skladu. 

Každodenní mezipobočkový závoz umožňuje snadnou dosažitelnost zboží. Informace 

o termínu dodávky jsou vždy uvedeny v e-shopu. Každé zboží umístěné na skladu má 

svou skladovací kartu. Evidence skladu je pak propojená prostřednictvím informačního 

systému Nextis, který podává informace o aktuálních skladovacích položkách zásob, jak 

na jednotlivých pobočkách, tak i v e-shopu. 
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V tabulce 35 jsou uvedeny hodnoty z majetkové struktury společnosti včetně 

vybraných ukazatelů aktivity. Hodnota zásob se meziročně zvyšovala. Podíl zásob 

na celkových aktivech společnosti se v průměru pohyboval kolem 52 % a ve srovnání 

s odvětvím má společnost značně vyšší podíl v zásobách na aktivech. 

Tabulka 31   Vývoj ukazatelů spojených s řízením zásob za období 2010 – 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hodnota zásob v tis. Kč 6 963 8 206 9 708 9 866 10 041 12 462 15 384 

Podíl zásob na aktivech (%) 49,8 55,6 60,1 49,8 47,5 53,8 46,4 

Podíl zásob na aktivech 

v odvětví (%) 
22,2 25,7 21,3 18,5 20,9 24,3 26,7 

Obrat celkových aktiv 2,73 2,86 2,74 2,86 3,26 3,52 2,99 

Obrat aktiv v odvětví 2,99 3,08 2,86 2,63 2,78 2,86 2,68 

Obrat zásob 5,48 5,15 4,56 5,74 6,86 6,55 6,44 

Doba obratu zásob (dny) 65,63 69,88 79,03 62,69 52,47 55,00 55,89 

V nadbytečných zásobách společnosti jsou vázány finanční prostředky, které musí 

být profinancovány. Vysoká hodnota zásob je pro společnost neproduktivní, neboť roste 

vázanost kapitálu v zásobách, čímž se zvyšují náklady na skladování zásob. Společnost 

má i problém s položkami s velmi nízkým až nulovým prodejem, mrtvými položkami 

a nevratnými náhradními díly. 

Z výše uvedené tabulky dále vyplynulo, že obrat celkových aktiv dosahoval 

nízkých hodnot, a to i vzhledem ke konkurenčním podnikům v odvětví, ale současně 

dosáhl vyšších hodnot než celé odvětví. Doba obratu zásob naopak dosahovala 

vysokých hodnot, a zásoby tak leží dlouhou dobu na skladu, vážící na sebe finanční 

prostředky. Společnost Auto Slavíček s.r.o. by měla zavést systém řízení zásob, kterým 

v současné době nedisponuje, aby se tak mohla zaměřit na snížení vázanosti finančních 

prostředků v zásobách, na snižování průměrné doby obratu zásob a zvyšování 

obratovosti zásob. Aby těchto cílů pro zlepšení výkonnosti společnost dosáhla, navrhuji 

aplikovat pro řízení zásob metodu ABC, která je uvedená níže. 
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Řízení zásob metodou ABC 

Řízení zásob metodou ABC vychází z Paretova principu 20/80, který se aplikuje tak, že 

20 % příčin (položek) způsobuje 80 % následků (obratu) (Režňáková, 2010). Společnost 

poskytla údaje o obratech skladu za období 2017 podle jednotlivých položek. 

Informační systém Nextis umožňuje za daný rok získat údaje o čísle skladové položky, 

jeho dodavateli a výrobci, názvu položky, celkové nákupní ceně, ceně za měrnou 

jednotku, celkové ceně po slevě, prodaném množství, zisku, odběrateli, čísle výdejky, 

datumu výdeje, výdejci a daném prodejci. Jednotlivé položky byly za použití 

kontingenční tabulky seřazeny podle velikosti stoupajícího obratu. V programu 

MS Excel byl dále proveden součet celkového obratu a z něho pak určen podíl na 

celkovém obratu a kumulativní podíl na obratu. Následně byly skladové položky 

roztříděny do skupin A, B a C. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 32. 

Tabulka 32   Řízení zásob metodou ABC 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Třída Počet položek Podíl celkových položek 
Celkový obrat 

v Kč 

Kumulativní 

podíl na obratu 

skupina A 3 509 11,00 % 41 294 222,48 70,00 % 

skupina B 7 655 24,00 % 11 467 954,51 20,00 % 

skupina C 20 732 65,00 % 6 048 355,36 10,00 % 

CELKEM 31 896 100,00 % 58 810 532,35 100,00 % 

Skupina A – jsou klíčovými zásobami společnosti. Tato skupina zásob se podílí 70 % 

na celkovém prodeji, přitom obsahuje 11 % celkových skladových zásob. Společnost by 

jim měla věnovat větší pozornost s důkladnou kontrolou, kterou by měla provádět vždy 

na konci měsíce. Dále mít přehled o položkách, které se nejvíce podílí na prodeji 

a hlídat tak jejich stav zásob, aby byly vždy na skladě a dostupné pro zákazníka. Jedná 

se např. o položky autobaterie, 12 V 680 A, motorový olej Champions Active Defence 

60L, ozubení – sada rozvodového řemene, spojková sada, sada ložisek kol aj. 

Skupina B -  je tvořena 24 % z celkových zásob a podílí se na celkovém obratu 20 %. 

Společnost této skupině nemusí věnovat takovou pozornost a důslednost při kontrolách 

jako u skupiny A. Těmto položkám by stačilo, aby společnost věnovala pozornost na 

konci každého čtvrtletí. Pouze určit, o jaké položky se jedná, a jestli by některé nebylo 
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možné přeřadit do skupiny A, pokud by se např. zadní tlumič výfuku, vzduchový filtr 

U734, startér, brzdový kotouč, sada kloubů – hnací hřídel, začaly podílet větším 

podílem na prodeji. 

Skupina C – je tvořena velkým množstvím položek, jejichž hodnota je dohromady 

velmi malá ve srovnání se skupinou A, a na jejich řízení a kontrolu může společnost 

klást nejmenší důraz. Skupina C obsahuje 65 % položek z celkového počtu zásob 

a podílí se tak 10 % na celkovém obratu. Společnost by těmto položkám měla věnovat 

pozornost pouze jednou za půl roku, aby případně identifikovala položky s nulovým 

prodejem, nabídnout je případně jako akční zboží a vyřadit tak ze skladových zásob.  

Na grafu č. 18 je zobrazen podíl na celkových skladových zásobách společnosti 

Auto Slavíček s.r.o. v roce 2017. 

 

 Podíl zásob metodou ABC 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Společnost by se také měla zaměřit na položky s nízkým až nulovým prodejem 

nebo na položky, které leží bez povšimnutí na skladě několik let, tzv. „mrtvé položky“. 

V roce 2017 bylo na skladě 2 610 položek s nulovým prodejem. Jednalo se položky, 

které byly prodány a následnou reklamací znovu vráceny na sklad. Pomocí 

kontingenční tabulky lze určit, o které konkrétní položky se jedná, ale už nelze 

ze získaných souhrnných dat zjistit konečný stav zásob jednotlivé položky při dané 

nákupní ceně. To lze zjistit pouze ze skladové karty jednotlivé položky. Zpracování 

takto velkého počtu položek by bylo zdlouhavé a náročné. Proto bych společnosti 

11%

24%

65%

skupina A skupina B skupina C
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navrhoval, aby údaje ze skladové karty, jako jsou stálá nákupní cena, počet kusů 

skladem, zadala vývojářům od Nextisu, kteří by údaje zapracovali do souhrnných 

informací. V tomto případě by pak společnost získala přehled o nulových položkách 

s aktuálním stavem na skladě a celkovou hodnotou zásob. Takovéto položky by měla 

společnost zkusit znovu prodat, případně prodat za sníženou cenu nebo nabídnout 

odběratelům v rámci marketingové akce jako dar k zakoupenému zboží a postupně 

se těchto položek na skladu zbavovat. Pokud by se tyto položky nepodařilo prodat nebo 

nabídnout odběratelům, navrhuji, aby je společnost odepsala ze skladové karty 

a majetku společnosti a následně zlikvidovala.  

Aplikace řízení zásob metodou ABC umožní společnosti Auto Slavíček s.r.o. 

sledovat skladové položky, které se nejvíce nebo nejméně podílejí na prodeji, a zmenšit 

tak náklady vynaložené na prodané zboží, které se v daném období meziročně 

zvyšovaly, i přes meziroční zvyšování tržeb za prodej zboží. Tím, že by společnost 

získala přehled o nulových položkách podílejících se na prodeji, tak by mohla okamžitě 

reagovat, a snižovat tak vázanost finančních prostředků v zásobách, čímž by zvyšovala 

obrat zásob a snižovala dobu obratu zásob. 

4.2 Vytvoření nové pozice marketingového specialisty 

Činnosti v oblasti marketingu jsou pro společnost velmi důležitý. Umožňuje podniku 

oslovit nové potencionální zákazníky, případně nabídnou zvýhodněné produkty věrným 

zákazníkům. Společnost Auto Slavíček veškerou tvorbu marketingových akcí deleguje 

na obchodního ředitele, který se nemůže stoprocentně věnovat své pracovní náplni a ten 

pak v případě své vytíženosti na některého z obchodních zástupců. Obchodní ředitel 

věnuje oblasti marketingu přibližně 40 % své pracovní doby. Pozice marketingového 

specialisty je tedy obsazena jen částečně, z vlastních zdrojů. Společnost disponuje 

nedostatečnou kapacitou v této oblasti, která není využita na 100 %. Je to pro firmu 

velmi neefektivní, je potřeba tuto pozici zabezpečit. Nový zaměstnanec by měl vyřešit 

stávající situaci podniku. Proto společnosti navrhuji, aby vytvořila novou pozici 

marketingového specialisty, kterého by měla hledat na trhu práce. Společnost by měla 

hledat osobu, která má zkušenosti v oboru minimálně 2 roky. Od nového kolegy 

si společnost slibuje rychlé zapracování do systémů společnosti a uplatnění zkušeností 
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z předchozí práce. Smlouva bude na hlavní pracovní poměr, 2 měsíce zkušební doba 

a poté smlouva na dobu neurčitou. Platové ohodnocení bude 25 000 Kč s možnost 

platového růstu v rámci roční valorizace. 

Pro společnost jsem připravil inzerát na trh práce, který zveřejní na portálech 

jobs.cz, prace.cz, případně také v regionálních měsíčnících. 

Náplň práce: 

• marketing společnosti, spolupráce s obchodním ředitelem a obchodními zástupci, 

• řízení nákupu materiálu z pohledu zajištění plynulého chodu a minimalizace 

skladových zásob, 

• vyhledávání nových příležitostí, 

• tvorba ceníků a slevových programů, letáků, kupónů. 

Jaké znalosti a dovednosti by měl uchazeč mít: 

• min. SŠ vzdělání ideálně ekonomického či technického směru, 

• min. 2 roky praxe v oblasti marketingu, 

• uživatelská znalost práce na PC, znalost pokročilých funkcí MS Excel, případně 

grafických programů, 

• znalost AJ na komunikační úrovni, 

• řidičský průkaz sk. B, 

• komunikační dovednosti a asertivita, 

• schopnost obchodního vyjednávání, 

• schopnost samostatně se rozhodovat, 

• analytické schopnosti, 

• týmovost, 

• pečlivost a organizační schopnosti. 

Co společnost může nabídnout novému zaměstnanci: 

• odpovídající mzdové ohodnocení vč. pravidelného navyšování, 

• osobní ohodnocení za dobře odvedenou práci, 
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• flexibilní pracovní dobu, 

• stravenky v hodnotě 90 Kč, 

• po zkušební době (2 měsíce) smlouva na dobu neurčitou. 

Pro společnost jsem vyčíslil náklady na nového zaměstnance, které jsou uvedeny 

v následující tabulce. Při výpočtu údajů vycházím ze základních údajů. 

Tabulka 33   Náklady na zaměstnance 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

položka měsíc rok 

Hrubá mzda: 25 000 Kč 300 000 Kč 

Pojistné zaměstnavatel: 8 500 Kč 102 000 Kč 

     - z toho sociální pojištění 6 250 Kč 75 000 Kč 

     - z toho zdravotní pojištění 2 250 Kč 27 000 Kč 

Základ daně: 33 500 Kč 402 000 Kč 

Pojistné zaměstnanec: 2 750 Kč 33 000 Kč 

     - z toho sociální pojištění 1 625 Kč 19 500 Kč 

     - z toho zdravotní pojištění 1 125 Kč 13 500 Kč 

Daň: 5 025 Kč 60 300 Kč 

Solidární daň: 0 Kč 0 Kč 

Daň celkem: 5 025 Kč 60 300 Kč 

Daňová sleva: 2 070 Kč 24 840 Kč 

Daňové zvýhodnění na děti: 0 Kč 0 Kč 

Záloha na daň po zvýhodnění a slevách: 2 955 Kč 35 460 Kč 

Daňový bonus: 0 Kč 0 Kč 

Čistá mzda: 19 295 Kč 231 540 Kč 

Celkové náklady hrazené společností 33 500 Kč 402 000 Kč 

Přínos nového zaměstnance pro společnost 

Náplní nového zaměstnance bude marketing s podporou obchodu, tedy 100 % pracovní 

doby. Z toho plyne, že se obchodní ředitel může věnovat pouze obchodním 

záležitostem, které společnosti v rámci jeho zkušeností unikaly. Dále se může věnovat 

koordinování obchodních zástupců, vedoucích jednotlivých poboček a skladníkům, 

může oslovit více potencionálních dodavatelů, na které do této doby nebyl čas na 
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oslovení, a získat tak pro společnost další obchodní příležitosti. Zde je možnost pro 

pohyb s cenou u jednotlivých produktů, formou cenových nabídek od dodavatelů 

a výběru té nejvýhodnější pro společnost. 

Zaměstnanec se bude soustředit na oslovení nových zákazníků formou promo akcí 

a výhodných slevových nabídek, popřípadě množstevních slev. Zajistí pro stálé (věrné 

odběratele) věrnostní program s čerpáním bonusů na předem dané produkty. Zde 

se bude řídit sezonností. Jeho náplní bude také oslovení potencionálních zákazníků 

formou komunikačních prostředků jako jsou např.: letáky s výhodnými akcemi, 

komunikace přes informační portály. Dále bude pracovat na rozšíření stávající nabídky, 

zjistí revizi ceníků na čtvrtletní bázi – komunikace s dodavateli o úpravách ceny, 

slevových možností, uplatnění skonta.  

Kontrola přínosu nového zaměstnance pro společnost bude v kompetenci 

obchodního ředitele. Zaměří se na to, zda zákazníci využívají výhodných akcí více než 

doposud. Dalším ukazatelem je spokojenost zákazníků, kteří odebírají své produkty, 

rozšíření nabídky do jiných měst a s tím spojený nárůst nových zákazníků. Může také 

vytipovat stávající produkty a poměřit jejich nákupní a prodejní cenu za jednotlivá 

kalendářní období. Jestli se podařilo marketingovému specialistovi vyjednat lepší ceny 

s dodavateli a zároveň nabídnout trhu produkt s příznivou marží pro společnost. 

Je možnost vytipovat 5 hlavních zákazníků pro společnost, k nim přiřadit hodnotu tržeb 

za měsíc a vytvořit měsíční srovnání, zda se společnosti u těchto zákazníků zvýšily 

tržby příchodem nového zaměstnance a také to, jak reagují na dané slevové akce. 

Společnosti doporučuji nabrat nového zaměstnance za účelem zlepšení stávající 

situace a také pro přínos v oblasti vyhledávání nových příležitostí v podobě 

marketingových a obchodních záležitostí a podílení se na dalším zvyšování tržeb 

společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost během sledovaného období meziročně 

zvyšovala své tržby za prodej zboží tím, jak se rozšiřovala o nové pobočky a v současné 

době otevřela další pobočku v Hradci Králové, čímž pronikla do krajského města 

sousedního Královehradeckého kraje, tak lze očekávat další navyšování tržeb, které 

by tak vykryly celkové roční náklady na nového zaměstnance ve výši 402 tis. Kč.  

Za předpokladu, že by tohoto zaměstnance společnost zaměstnala už od roku 2016, 

je v následující tabulce znázorněna modelová situace, pokud by přínos tohoto 
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zaměstnance přinesl zvýšení tržeb o 1–4 %, a jak by se projevil na výsledku 

hospodaření společnosti. 

Tabulka 34   Výsledek hospodaření po změně tržeb v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při modelování výsledku hospodaření byly tržby zvýšeny o 1 až 4 %. Pro náklady 

na prodej zboží a spotřebu materiálu a energie byl zachován stejný poměr k tržbám jako 

v roce 2016. Do osobních nákladů bylo promítnuto zvýšení mzdových nákladů 

na nového zaměstnance ve výši 402 tis. Kč. Ostatní položky zůstaly za předpokladu 

stejného vývoje neměnné. Pokud by přínos zaměstnance byl takový, že by společnosti 

přinesl zvýšení tržeb o 1 % (tj. 989 tis. Kč), tak by výsledek hospodaření po zdanění 

klesnul. Aby pro společnost byl přínosem, měl by se na tržbách podílet minimálně 2 %. 

V tomto případě lze očekávat zvýšení výsledku hospodaření. Byla vymodelována 

situace, že se na tržbách podílel 3 až 4 % procenty, stejně tak, jako se podílel každý ze 

zaměstnanců. V tomto případě by společnosti přinesl větší zvýšení výsledku 

hospodaření. 

V tabulce 35 je znázorněna situace, když by přínos nového zaměstnance vedl 

ke zvýšení tržeb, a jak by změna tržeb ovlivnila vybrané ukazatele.  

VZZ 2016 1 % 2 % 3 % 4 % 

Tržby za prodej zboží 98 897 99 886 100 875 101 864 102 853 

Výkonová spotřeba 85 567 86 338 87 110 87 881 88 652 

Náklady na prodej zboží 74 833 75 581 76 330 77 078 77 826 

Spotřeba materiálu a energie 2 293 2 316 2 339 2 362 2 385 

Služby 8 441 8 441 8 441 8 441 8 441 

Osobní náklady 9 912 10 314 10 314 10 314 10 314 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 774 774 774 774 774 

Ostatní provozní výnosy 649 649 649 649 649 

Ostatní provozní náklady 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 

Provozní VH 2 345 2 161 2 378 2 596 2 814 

Finanční VH -283 -283 -283 -283 -283 

VH před zdaněním 2 062 1 878 2 095 2 313 2 531 

Daň z příjmů za běžnou činnost 453 413 460 508 556 

VH po zdanění 1 609 1 465 1 635 1 805 1 975 
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Tabulka 35   Ukazatele po změně tržeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pokud by přínos nového zaměstnance spočíval ve zvýšení tržeb o 1 %, došlo by 

ke zlepšení ukazatelů aktivity, ale naopak ke zhoršení ukazatelů rentability a snížila 

by se produktivita práce z přidané hodnoty. Výrazně lepší změna ukazatelů se projeví, 

když by se zaměstnanec podílel na zvýšení tržeb minimálně 2 %, tj. 1 978 tis. Kč. 

V případě většího podílu na tržbách, které by se vyrovnal i ostatním zaměstnancům ve 

společnosti, tak by se ukazatele dále zlepšovaly. Doba obratu zásob by se snižovala, 

stejně tak i doba splatnosti pohledávek a doba obratu závazků. Ukazatele rentability 

by se zvyšovaly. Přidaná hodnota by rostla při každém zvýšení tržeb. 

4.3 Zvýšení kvalifikace zaměstnanců 

Společnost se potýká s nedostatkem kvalifikovaných odborníků v oblasti prodeje 

náhradních autodílů a autopříslušenství, a to jak u svých stávajících zaměstnanců, tak 

i u nově příchozích, kdy je společnost při současné nízké nezaměstnanosti nucena 

přijímat uchazeče, kterým tyto odborné znalosti chybí nebo jimi vůbec nedisponují. 

Neodbornost se ve společnosti projevuje v možnostech prodat více nebo prorazit 

u nového zákazníka, a to zejména u obchodních zástupců. Například některý 

z obchodních zástupců nezná segment olejů a není schopen prodat víc, než zákazník 

zadá, nedokáže mu poradit a nabídnout více. V opačném případě se někdo zaměřuje na 

prodej olejů a nedokáže prodávat autobaterie, protože není dostatečně znalý segmentu. 

Společnost tak spoléhá, že se nově příchozí uchazeč sám zaučí a uchytí, nebo po nějaké 

Ukazatele 2016 1 % 2 % 3 % 4 % 

Obrat celkových aktiv 2,99 3,02 3,05 3,08 3,11 

Obrat zásob 6,44 6,51 6,57 6,63 6,70 

Doba obratu zásob 55,89 55,34 54,79 54,26 53,74 

ROCE (%) 13,73 12,55 13,94 15,33 16,72 

ROA (%) 6,49 5,94 6,59 7,25 7,91 

ROE (%) 10,27 9,35 10,43 11,52 12,60 

ROS (%) 2,17 1,97 2,16 2,35 2,54 

Přidaná hodnota v tis. Kč 13 527 13 745 13 962 14 180 14 398 

produktivita práce z PH 501 491 499 506 514 
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době odejde, a hledá na trhu dalšího nového zaměstnance. Společnost by tak měla klást 

velký důraz na zvyšování odbornosti svých zaměstnanců, ať už z hlediska obchodník 

praktik nebo znalostí segmentů. Vzdělávání zaměstnanců by mělo probíhat formou 

kurzů, připravených zejména na míru a především v sídle společnosti. 

Společnost by se při vzdělávání zaměstnanců měla zaměřit na následující klíčové 

oblasti: 

• komunikační dovednosti a zásady správné prezentace, 

• efektivní rozhodování a vypořádání se s nátlakem při vyjednávaní s novými či 

stávajícími zákazníky, 

• rozšíření znalostí o stávajícím a nově nabízejícím sortimentu, 

• proškolení s manipulací elektrovozíku a motovozíku, 

• firemní propagace na internetu. 

Cílem vzdělávání by mělo být prohloubení znalostí u obchodních zástupců 

o nabízených produktech společnosti nebo po uzavření velkých dodávek nového 

sortimentu, a to formou školení od dodavatelů nebo přímo od výrobců, které by 

probíhalo jednou za půl roku. Měly by také být rozvíjeny základní komunikační 

dovednosti při jednání se zákazníkem, jak se vypořádat s tlakem při dané obchodní 

schůzce, aby pak byli schopni prodat nabízené produkty společnosti a dosáhnout 

opětovaných nákupů. Zaměstnanci by měli získat představu o zásadách správného 

prezentování a jak se efektivně rozhodovat ve vypjatých situacích. Méně zkušené 

zaměstnance bych společnosti doporučil školit z řad vlastních zkušenějších 

zaměstnanců, kteří by mohli předat kolegům své znalosti z určité oblasti. Takové 

školení by mohlo být prováděno organizovanou formou, např. formou workshopu, kdy 

by si zkušenější zaměstnanci předem stanovili program a oblast specializace vzdělávací 

aktivity. 

Při vzdělávání zaměstnanců společnosti na některou z oblastí např. proškolení 

s manipulací elektrovozíku a motovozíku nebo firemní propagace na internetu, bych 

společnosti doporučil využít dotačního titulu od úřadu práce, konkrétně III. Výzvy 

projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), CZ.03.1.52/ 
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0.0/0.0/15_021/0000053, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu 

v rámci Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

Zaměstnavatelům je umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců 

a refundaci jejich mezd po dobu školení, a to až do výše 85 % nákladů na vzdělávání 

a 100 % mzdových nákladů vzdělávaných zaměstnanců. Příspěvek se proplácí až po 

ukončení celé aktivity, úhrada mzdových nákladů je vyplácena každý měsíc zpětně. 

Příjemci příspěvku mohou čerpat maximálně částku 500 000 Kč měsíčně, tj. celkem na 

mzdové náklady i vzdělávací aktivity (MPSV, 2018). 

Společnost zaměstnává 5 skladníků s průměrnou hrubou mzdou 17 000 Kč. 

Celkový měsíční maximální příspěvek na proplacení mzdových nákladů jednoho 

zaměstnance, který by mohla společnost od úřadu práce získat, je 22 780 Kč, tj. včetně 

pojistného odvodu placeného zaměstnavatelem. Za všech pět zaměstnanců by mohla 

společnost měsíčně získat maximální příspěvek ve výši 113 900 Kč. 

Projekt je primárně určen pro: 

• zaměstnavatele ve smyslu § 7 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to 

prostřednictvím svých zaměstnanců či potencionálně nových zaměstnanců, 

• fyzické osoby – OSVČ nemající vlastní zaměstnance a školení zajišťuje pro sebe, 

• nestátní neziskové organizace (MPSV, 2018). 

Kurzy, na které lze v rámci projektu využít příspěvek: 

• všechny akreditované kurzy (rekvalifikační), případně i neakreditované, které musí 

mít souvislost s profesním zaměřením nebo povoláním žadatele. Tyto kurzy jsou 

v případě schvalování prioritní, 

• z neakreditovaných kurzů je nutno žádat o úzce odborné, profesní nebo specifické 

kurzy, které je nutno dostatečně zdůvodnit. Tyto kurzy by měly mít souvislost 

k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců ve společnosti. Obvykle 

se jedná o specifické kompetence, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné 

omezeně do dalších oborů nebo společností, 

• nelze žádat o kurzy základních dovedností (například nelze žádat o základy 

ovládání počítače), obecné kurzy měkkých dovedností pouze velmi výjimečně 

(Jubela, 2018). 
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Další podmínky dotačního programu POVEZ II: 

• Oproti předchozím projektům se nedokládá žádná výsledovka, nejsou podporované 

CZ-NACE. Dokládá se pouze bezdlužnost u státních institucí. 

• Možná účast i potenciálních zaměstnanců. 

• Lze podpořit jen zaměstnance na hlavní pracovní poměr (nelze DPP nebo DPČ). 

• 15 % spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele. 

• Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti. 

• Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku od 55 let. 

• Žádosti je možné podávat elektronicky datovou schránkou (MPSV, 2018). 

Postup společnosti v případě žádosti o příspěvek na vzdělání: 

1. Podání žádosti na úřad práce prostřednictvím elektronického formuláře na 

webových stránkách http://povez.uradprace.cz. 

2. V případě schválení žádosti podpis dohody s úřadem práce. 

3. Výběr dodavatele vzdělávání. 

4. Školení zaměstnanců. 

5. V průběhu vzdělání jsou na základě měsíčního vyúčtování proplaceny mzdové 

náklady za jednotlivé zaměstnance. 

6. Po ukončení vzdělání úhrada faktury dodavateli za poskytnutou službu. 

7. Fakturu za vzdělání odeslat na úřad práce, který ji zpravidla během 30 dní proplatí. 

Co se týče administrace projektu, doporučil bych společnosti, aby byla 

v kompetenci finančního ředitele, který by se staral o celý průběh projektu, od podání 

žádosti až po odeslání faktury za vzdělání na úřad práce. Administraci by prováděl 

v rámci své pracovní doby a náležela by mu po ukončení projektu jednorázová odměna 

ve výši 5 000 Kč. 

Vzhledem k tomu, že dotace nepokrývá školení měkkých dovedností, nebo by se 

musely případně zdůvodňovat, a není tak jisté, že by případnou dotaci na školení 

měkkých dovedností získala, tak bych společnosti pro školení obchodních zástupců 

doporučil online kurzu „Klíčové obchodní a prodejní dovednosti“, konkrétně paní Ivany 

http://povez.uradprace.cz/
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Sáčkové, která se 20 let pohybuje v obchodu a od roku 2011 je koučem a trenérem 

obchodních zástupců. Svými obchodními metodami mění úhel pohledu na prodej 

i u zkušených obchodních zástupců, garantuje tak zlepšení prodejních výsledků 

a zvýšení efektivity prodeje. Absolventi školení a kurzů zlepšují svoje prodejní 

výsledky o desítky procent. Online kurz je vytvořen ze záznamu živého školení, kterým 

prošlo 228 spokojených účastníků, obsahuje přes 4 hodiny videí, přes 170 principů, 

postupů, návodů a příkladů z praxe. Navíc je doplněn o akční kroky, praktická cvičení 

a bonusový materiál. Obchodní zástupci se mohou vzdělávat nezávisle na místě a čase, 

přesně v době, kdy se to hodí. 

Dovednosti, které si obchodní zástupci osvojí, případně získají: 

• Naučí se, jak oslovit zákazník a jak s ním komunikovat. 

• Naučí se, jak má probíhat obchodní jednání, aby zákazník koupil přímo od nich. 

• Naučí se, jak najít klíčového zákazníka, kterému budou opakovaně prodávat. 

• Naučí se, jak prodávat, i když je konkurence levnější. 

• Získají návod, jak snadno, krok za krokem zdolají každou zákazníkovu námitku. 

• Překonají obavy a získají jistotu v komunikaci se zákazníkem. 

• Opráší obchodní a prodejní dovednosti, které přestali používat, i když fungují. 

• Získají know-how profesionálního obchodního zástupce (Online kurz KOPD, 

2018). 

Majiteli a obchodnímu řediteli bych navrhoval, aby prováděli kontroly 

zaměstnanců v plnění uvedeného školení formou týdenních reportů, jaké části 

absolvovali a co jim to přineslo. Po uplynutí čtvrt roku tohoto kurzu by si měli 

se školenými zaměstnanci sednout a vyhodnotit si případný celkový přínos tohoto 

online kurzu, vyhodnotit celkový přínos online školení a v neposlední řadě také to, jestli 

navázat dál na toto školení nebo zvolit jinou formu vzdělávání, aby se mohli 

zaměstnanci dál rozvíjet. 

Celkové náklady společnosti na pořízení online kurzu Klíčové dovednosti 

a prodejní dovednosti pro tým 5 osob by byly ve výši 10 380 Kč bez DPH 

(2 076 Kč/osobu), tj. 12 560 Kč. Za tuto cenu je přístup do vzdělávacího obsahu 
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a členské sekce minimálně 3 roky od zakoupení. Navíc je garantována 100 % záruka 

spokojenosti, a pokud během 14 dní rady, návody a příklady uvedené v online kurzu 

nebudou společnosti přínosem, dostane společnost peníze zpět. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo za použití poskytnutých účetních výkazů a vybraných 

metod zhodnotit finanční situaci společnosti Auto Slavíček s.r.o. za období 2010 

až 2016. Získané hodnoty byly porovnány s vybranými konkurenčními podniky, které 

působí ve stejném oboru a lokalitě podnikání. Na základě zjištěných výsledků bylo 

cílem formulovat návrhy vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku. 

V Přehledu odborné literatury byl popsán předmět, účel, uživatelé a vstupy 

finanční analýzy, dále metody, postupy a ukazatele finanční analýzy. Kromě 

elementárních metod finanční analýzy byly objasněny postupy strategické analýzy 

ke zhodnocení vnitřního a vnějšího prostředí podniku. 

V kapitole Analýza současné situace byla nejprve představena analyzovaná 

společnost. Zhodnocení finanční situace společnosti bylo provedeno na základě 

stavových a rozdílových ukazatelů. Z analýzy poměrových ukazatelů bylo využito 

ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a také ukazatele cash flow 

a produktivity. Výsledky jednotlivých analýz poměrových ukazatelů byly porovnány 

s doporučenými hodnotami uvedenými v Přehledu odborné literatury a s oborovými 

hodnotami zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu. Z modelů vedoucích 

k vyhodnocení stability podniku bylo použito ekonomického normálu, Tafferova 

modelu, Indexu IN05, Indexu bonity a Kralickova Quicktestu. Za použití Spider 

analýzy byly vybrané ukazatele analyzované společnosti srovnány s vybranými 

konkurenčními podniky. Společnost Auto Slavíček s.r.o. byla podrobena strategické 

analýze, konkrétně PESTLE analýze a Porterově modelu pěti konkurenčních sil. 

V závěru této kapitoly byly shrnuty výsledky finančních analýz a dále shrnuty výsledky 

pomocí SWOT analýzy. Problémovou oblastí se jeví vysoká doba obratu zásob a podílu 

zásob na aktivech vzhledem k odvětví.  

V kapitole Vlastní návrhy řešení jsou navrženy čtyři doporučení vedoucí 

ke zlepšení současné situace společnosti a k posílení konkurenceschopnosti na daném 

trhu. Vlastní návrhy jsou zaměřeny na systém řízení zásob metodou ABC a na orientaci 

skladových položek s nízkým až nulovým prodejem. Dále společnosti navrhuji 

vytvoření nové pozice marketingového specialisty pro zlepšení stávající činnosti 

v oblasti marketingu k vyhledávání nových příležitostí v podobě marketingových 
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a obchodních záležitostí a podílení se na dalším zvyšování tržeb společnosti. Posledním 

zpracovaným návrhem je zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 

Celkově o analyzované společnosti lze říci, že finanční situace společnosti je na 

dobré úrovni, má stabilní ekonomickou situaci, není zadlužená a nemusí se obávat 

bankrotu. Ve srovnání s konkurenčními podniky je na tom o poznání lépe. Věřím, 

že aplikováním uvedených návrhů dojde ke zlepšení situace podniku a upevnění pozice 

na trhu. 
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Příloha I. Rozvaha společnosti za období 2010-2016 v tis. Kč 

Rozvaha v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      AKTIVA CELKEM  13 970 14 768 16 161 19 808 21 129 23 145 33 136 

B

.     Dlouhodobý majetek  3 935 3 919 4 754 4 755 4 309 4 098 6 222 

B

. II.   

Dlouhodobý hm. 

majetek   3 915 3 899 4 716 4 717 4 271 4 060 6 222 

B

. II. 1 Pozemky a stavby 3 394 3 323 3 252 3 182 3 376 3 296 3 203 

B. II.  1.2 Stavby 3 394 3 323 3 252 3 182 3 376 3 296 3 203 

    2 

Hmotné movité věci a 

soubory movitých věcí 521 576 1 189 1 260 895 466 3 019 

    5 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný 

majetek a nedokončený 

dlouhodobý hmotný 

majetek 0 0 275 275 0 299 0 

B. II.  5.2 

Nedokončený 

dlouhodobý hmotný 

majetek 0 0 275 275 0 299 0 

B

. 

III

.   

Dlouhodobý fin. 

majetek   20 20 38 38 38 38 0 

    5 

Ostatní dlouhodobé 

cenné papíry a podíly 20 20 38 38 38 38 0 

C

.     Oběžná aktiva   10 000 10 810 11 362 14 903 16 853 18 835 26 896 

C

. I.   Zásoby    6 963 8 206 9 708 9 866 10 041 12 462 15 384 

    3 Výrobky a zboží 6 963 8 206 9 708 9 866 10 041 12 462 15 384 

C

. I.  3.2 Zboží 6 963 8 206 9 708 9 866 10 041 12 462 15 384 

C

. II.   Pohledávky   248 1 646 1 523 1 781 1 636 1 275 2 670 

    2 Krátkodobé pohledávky 248 1 646 1 523 1 781 1 636 1 275 2 670 

C

. II. 2.1  

Pohledávky z obchodních 

vztahů 221 1 291 1 060 1 673 1 587 1 038 2 322 

C

. II. 2.2  

Pohledávky – ovládaná 

nebo ovládající osoba 0 0 325 0 0 0 0 

C

. II. 2.4 Pohledávky – ostatní 27 355 138 108 35 237 348 

C

. II. 

2.4.

1 Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 0 0 

C

. II. 

2.4.

3 Stát – daňové pohledávky 27 320 103 59 0 0 0 

C

. II. 

2.4.

4 

Krátkodobé poskytnuté 

zálohy 0 35 35 35 35 35 161 

C

. II. 

2.4.

6 Jiné pohledávky 0 0 0 14 0 202 187 

C

. 

III

.   

Krátkodobý finanční 

majetek   0 0 0 0 0 0 0 

C

. 

III

. 1 

Podíly – ovládaná nebo 

ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 0 

    2 

Ostatní krátkodobý 

finanční majetek 0 0 0 0 0 0 0 
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C

. 

IV

.   Peněžní prostředky   2 789 958 131 3 256 5 176 5 098 8 842 

C

. 

IV

. 1 

Peněžní prostředky v 

pokladně 2 709 498 178 3 230 5 093 4 885 5 402 

    2 

Peněžní prostředky na 

účtech 80 460 -47 26 83 213 3 440 

D

. 

 

  Časové rozlišení   35 39 45 150 -33 212 18 

D

. I. 1 Náklady příštích období  35 39 45 150 -33 212 18 

Příloha II. Rozvaha společnosti za období 2010-2016 v tis. Kč 

Rozvaha v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      PASIVA CELKEM    13 970 14 768 16 161 19 808 21 129 23 145 33 136 

A.     Vlastní kapitál    2 638 4 659 6 633 9 122 11 948 14 863 15 672 

A. I.   Základní kapitál  200 200 200 200 200 200 200 

    1 Základní kapitál 200 200 200 200 200 200 200 

A. III.   Fondy ze zisku   0 0 100 100 100 0 0 

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 0 0 100 100 100 0 0 

A. IV.   

Výsledek hospodaření 

minulých let   525 2 438 4 359 6 516 8 822 11 148 13 863 

A. IV. 1 

Nerozdělený zisk minulých 

let  525 2 438 4 359 6 516 8 822 11 148 13 863 

    2 

Neuhrazená ztráta minulých 

let 525 0 0 0 0 0 0 

A. V.   

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 

(+/-)  

1 913 2 021 1 974 2 306 2 826 3 515 1 609 

B. 

 

C. Cizí zdroje      11 332 10 109 9 528 10 686 9 181 8 282 17 464 

C.     Závazky  11 332 10 109 9 528 10 686 9 181 8 282 17 464 

C. II.   Krátkodobé závazky   11 332 10 109 9 528 10 686 9 181 8 282 17 464 

    2 

Závazky k úvěrovým 

institucím 2 479 3 530 4 368 5 827 5 932 4 279 9 725 

    4 

Závazky z obchodních 

vztahů 6 209 5 529 3 733 3 653 1 722 2 373 6 037 

    8 Závazky ostatní 2 644 1 050 1 427 1 206 1 527 1 630 1 702 

C. II. 8.2  

Krátkodobé finanční 

výpomoci 2 072 0 349 0 17 0 0 

C. II. 8.3   Závazky k zaměstnancům 164 461 505 362 534 430 584 

C. II. 8.4  

 Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 105 136 162 197 199 197 271 

C. II. 8.5  

Stát - daňové závazky a 

dotace 303 451 409 645 775 996 709 

C. II. 8.6  Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 0 138 

C. II. 8.7  Jiné závazky 0 2 2 2 2 7 0 

D. I.   Časové rozlišení   0 0 0 0 0 0 0 
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Příloha III. Výkaz zisku a ztrát za období 2010-2016 v tis. Kč 

Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  I.   

Tržby z prodeje výrobků 

a služeb 0 48 207 158 258 251 197 

  II.   Tržby za prodej zboží 38 192 42 224 44 015 56 496 68 634 81 324 98 897 

A.     Výkonová spotřeba    32 324 35 111 36 053 47 216 57 396 67 729 85 567 

A.   1. 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží 26 094 27 102 29 967 40 272 50 299 58 594 74 833 

A.   2. 

Spotřeba materiálu a 

energie 1 095 1 580 1 946 1 900 1 700 1 858 2 293 

A.   3. Služby 5 135 6 429 4 140 5 044 5 397 7 277 8 441 

B.     

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti 0 0 0 0 0 0 0 

C.     Aktivace 0 0 0 0 0 0 0 

D.     Osobní náklady  2 846 4 298 5 288 6 193 7 272 8 467 9 912 

D.   1. Mzdové náklady 2 066 3 136 3 880 4 476 5 313 6 389 7 612 

D.   2. 

Náklady na sociální 

zabezpečení, zdravotní 

pojištění a ostatní náklady 780 1 162 1 408 1 717 1 959 2 078 2 300 

D.   2.1 

 Náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní 

pojištění 712 1 022 1 307 1 602 1 802 1 790 2 051 

D.     2.2. Ostatní náklady 68 140 101 115 157 288 249 

E.     

Úpravy hodnot v 

provozní oblasti  193 231 354 511 527 509 774 

E.   1. 

Úpravy hodnot 

dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku 193 231 354 511 527 509 774 

E.   1.1 

Úpravy hodnot 

dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku - 

trvalé 193 231 354 511 527 509 774 

  III.   Ostatní provozní výnosy  0 0 51 374 31 53 649 

  III. 1. 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku  0 0 0 0 0 0 7 

  III. 3. Jiné provozní výnosy 0 0 51 374 31 53 642 

F.     Ostatní provozní náklady  327 3 43 49 55 429 1 145 

F.   3. Daně a poplatky 27 3 27 37 44 79 62 

F.   5. Jiné provozní náklady 300 0 16 6 11 350 1 083 

*   
  

Provozní výsledek 

hospodaření 2 502 2 629 2 535 3 059 3 673 4 494 2 345 

  IV.   

Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku - 

podíly  0 0 0 0 0 0 0 

G.     

Náklady vynaložené na 

prodané podíly 0 0 0 0 0 0 0 

  V.   

Výnosy z ostatního 

dlouhodobého finančního 

majetku  0 0 0 0 0 0 0 

H.     

Náklady související s 

ostatním dlouhodobým 

finančním majetkem 0 0 0 0 0 0 0 
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  VI.   

Výnosové úroky a 

podobné výnosy   0 0 0 -41 15 52 0 

  VI. 1. 

Výnosové úroky a podobné 

výnosy - ovládaná nebo 

ovládající osoba 0 0 0 -41 15 52 0 

I.     

Úpravy hodnot a rezervy 

ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 0 0 

J.     

Nákladové úroky a 

podobné náklady  40 125 80 151 166 128 89 

J.   2. 

Ostatní nákladové úroky a 

podobné náklady 40 125 80 151 166 128 89 

VII.     Ostatní finanční výnosy 0 0 1 0 0 0 88 

K.     Ostatní finanční náklady 87 68 74 65 77 116 282 

*   
  

Finanční výsledek 

hospodaření -127 -193 -153 -257 -228 -192 -283 

**     

Výsledek hospodaření 

před zdaněním  2 390 2 436 2 382 2 802 3 445 4 302 2 062 

L.     

Daň z příjmů za běžnou 

činnost  477 415 408 496 619 787 453 

L.   1. Daň z příjmů splatná 477 415 408 496 619 787 453 

**     

Výsledek hospodaření po 

zdanění   1 913 2 021 1 974 2 306 2 826 3 515 1 609 

***     

Výsledek hospodaření za 

účetní období   1 913 2 021 1 974 2 306 2 826 3 515 1 609 

*     

Čistý obrat za účetní 

období  38 192 42 272 44 274 56 987 68 938 81 680 99 831 

Příloha IV. Horizontální analýza aktiv za období 2010-2016 

AKTIVA 

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

 (v 

tis. 

Kč) 

 % 
 (v 

tis. 

Kč) 

 % 
 (v 

tis. 

Kč) 

 % 
 (v 

tis. 

Kč) 

 % 
 (v 

tis. 

Kč) 

 % 
 (v 

tis. 

Kč) 

 % 

CELKEM  798 5,7 1 393 9,4 3 647 22,6 1321 6,7 2 016 9,5 9 991 43,2 

Dlouhodobý 

majetek  -16 -0,4 835 21,3 1 0,02 -446 -9,4 -211 -4,9 2 124 51,8 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek   -16 -0,4 817 21,0 1 0,02 -446 -9,5 -211 -4,9 2 162 53,3 

Pozemky a 

stavby -71 -2,1 -71 -2,1 -70 -2,2 194 6,1 -80 -2,4 -93 -2,8 

Stavby -71 -2,1 -71 -2,1 -70 -2,2 194 6,1 -80 -2,4 -93 -2,8 

Hmotné 

movité věci a 

soubory 

movitých věcí 55 10,6 613 106,4 71 6,0 -365 -29,0 -429 -47,9 2 553 547,9 
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Poskytnuté 

zálohy na 

dlouhodobý 

hmotný 

majetek a 

nedokončený 

dlouhodobý 

hmotný 

majetek 0 0,0 275 - 0 0,0 -275 

-

100,0 299 - -299 

-

100,0 

Nedokončený 

dlouhodobý 

hmotný 

majetek 0 0,0 0 - 0 0,0 0 0,0 299 - -299 

-

100,0 

Dlouhodobý 

finanční 

majetek   0 0,0 18 90,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -38 

-

100,0 

Ostatní 

dlouhodobé 

cenné papíry 

a podíly 0 0,0 18 90,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -38 

-

100,0 

Oběžná 

aktiva   810 8,1 552 5,1 3 541 31,2 1 950 13,1 1 982 11,8 8 061 42,8 

Zásoby 1 243 17,9 1 502 18,3 158 1,6 175 1,8 2 421 24,1 2 922 23,5 

Výrobky a 

zboží 1 243 17,9 1 502 0,0 158 1,6 175 1,8 2 421 24,1 2 922 23,5 

Zboží 1 243 17,9 1 502 18,3 158 1,6 175 1,8 2 421 24,1 2 922 23,5 

Pohledávky   1 398 563,7 -123 -7,5 258 16,9 -145 -8,1 -361 -22,1 1 395 109,4 

Krátkodobé 

pohledávky 1 398 563,7 -123 -7,5 258 16,9 -145 -8,1 -361 -22,1 1 395 109,4 

Pohledávky z 

obchodních 

vztahů 1 070 484,2 -231 -17,9 613 57,8 -86 -5,1 -549 -34,6 1 284 123,7 

Pohledávky - 

ovládaná 

nebo 

ovládající 

osoba 0 0,0 325 - -325 

-

100,0 14 - -14 

-

100,0 0 0,0 

Pohledávky - 

ostatní 328 

1214,

8 -217 -61,1 -30 -21,7 -73 -67,6 202 577,1 111 46,8 

Pohledávky 

za společníky 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Stát - daňové 

pohledávky 293 

1085,

2 -217 -67,8 -44 -42,7 -59 

-

100,0 0 - 0 - 

Krátkodobé 

poskytnuté 

zálohy 35 - 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 126 360,0 

Jiné 

pohledávky 0 0,0 0 0,0 14 - -14 

-

100,0 202 - -15 -7,4 

Krátkodobý 

finanční 

majetek   0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Peněžní 

prostředky   

-1 

831 -65,7 -827 -86,3 3 125 

2385,

5 1920 59,0 -78 -1,5 3 744 73,4 

Peněžní 

prostředky v 

pokladně 

-2 

211 -81,6 -320 -64,3 3 052 

1714,

6 1863 57,7 -208 -4,1 517 10,6 
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Peněžní 

prostředky na 

účtech 380 475,0 -507 

-

110,2 73 

-

155,3 57 219,2 130 156,6 3 227 

1515,

0 

Časové 

rozlišení   4 11,4 6 15,4 105 233,3 -183 

-

122,0 245 742,4 -194 -91,5 

Náklady 

příštích 

období  4 11,4 6 15,4 105 233,3 -183 

-

122,0 245 742,4 -194 -91,5 

Příloha V. Horizontální analýza pasiv za období 2010-2016 

PASIVA 

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

 (v 

tis. 

Kč) 

 % 
 (v 

tis. 

Kč) 

 % 
 (v 

tis. 

Kč) 

 % 
 (v 

tis. 

Kč) 

 % 
 (v 

tis. 

Kč) 

 % 
 (v 

tis. 

Kč) 

 % 

CELKEM    798 5,7 1 393 9,4 3 647 22,6 1 321 6,7 2 016 9,5 9 991 43,2 

Vlastní kapitál    2 021 76,6 1 974 42,4 2 489 37,5 2 826 31,0 2 915 24,4 809 5,4 

Základní 

kapitál  
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Základní 

kapitál 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Fondy ze zisku   0 0,0 100 - 0 0,0 0 0,0 -100 -100,0 0 - 

Ostatní 

rezervní fondy 
0 0,0 100 - 0 0,0 0 0,0 -100 -100,0 0 - 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let   

1 913 364,4 1 921 78,8 2 157 49,5 2 306 35,4 2 326 26,4 2 715 24,4 

Nerozdělený 

zisk minulých 

let  

1 913 364,4 1 921 78,8 2 157 49,5 2 306 35,4 2 326 26,4 2 715 24,4 

Neuhrazená 

ztráta minulých 

let 

-525 -100,0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Výsledek 

hospodaření 

běžného 

účetního 

období   

108 5,65 -47 -2,3 332 16,8 520 22,5 689 24,4 -1 906 -54,2 

Cizí zdroje  -1 223 -10,8 -581 -5,7 1 158 12,2 -1 505 -14,1 -899 -9,8 9 182 110,9 

Závazky  -1 223 -10,8 -581 -5,7 1 158 12,2 -1 505 -14,1 -899 -9,8 9 182 110,9 

Krátkodobé 

závazky   
-1 223 -10,8 -581 -5,7 1 158 12,2 -1 505 -14,1 -899 -9,8% 9 182 110,9 

Závazky k 

úvěrovým 

institucím 

1 051 42,4 838 23,7 1 459 33,4 105 1,8 -1 653 -27,9 5 446 127,3 

Krátkodobé 

přijaté zálohy 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Závazky z 

obchodních 

vztahů 

-680 -11,0 -1 796 -32,5 -80 -2,1 -1 931 -52,9 651 37,8 3 664 154,4 

Závazky ostatní -1 594 -60,3 377 35,9 -221 -15,5 321 26,6 103 6,7 72 4,4 

Krátkodobé 

finanční 

výpomoci 

-2 072 -100,0 349 0,0 -349 -100,0 17 0,0 -17 -100,0 0 - 

Závazky k 

zaměstnancům 
297 181,1 44 9,5 -143 -28,3 172 47,5 -104 -19,5 154 35,8 
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Závazky ze 

sociálního 

zabezpečení a 

zdravotního 

pojištění 

31 29,5 26 19,1 35 21,6 2 1,0 -2 -1,0 74 37,6 

Stát - daňové 

závazky a 

dotace 

148 48,8 -42 -9,3 236 57,7 130 20,2 221 28,5 -287 -28,8 

Dohadné účty 

pasivní 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 138 0,0 

Jiné závazky 2 - 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 250,0 -7 -100,0 

Časové 

rozlišení   
0 - 0 - 0 - 0 - 0 0,0 0 - 

Příloha VI. Horizontální analýza VZZ za období 2010-2016 

Výkaz zisku a 

ztrát 

 

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

 (v 

tis. 

Kč) 

 % 
 (v 

tis. 

Kč) 

 % 
 (v 

tis. 

Kč) 

 % 
 (v 

tis. 

Kč) 

 % 
 (v 

tis. 

Kč) 

 % 
 (v 

tis. 

Kč) 

 % 

Tržby z 

prodeje 

výrobků a 

služeb 48 - 159 331,3 -49 -23,7 100 63,3 -7 -2,7 -54 -21,5 

Tržby za 

prodej zboží 4 032 10,6 1 791 4,2 12 481 28,4 12 138 21,5 12 690 18,5 17 573 21,6 

Výkonová 

spotřeba    2 787 8,6 942 2,7 11 163 31,0 10 180 21,6 10 333 18,0 17 838 26,3 

Náklady 

vynaložené na 

prodané zboží 1 008 3,9 2 865 10,6 10 305 34,4 10 027 24,9 8 295 16,5 16 239 27,7 

Spotřeba 

materiálu a 

energie 485 44,3 366 23,2 -46 -2,4 -200 -10,5 158 9,3 435 23,4 

Služby 1 294 25,2 -2 289 -35,6 904 21,8 353 7,0 1 880 34,8 1 164 16,0 

Změna stavu 

zásob vlastní 

činnosti 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Aktivace 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Osobní 

náklady  1 452 51,0 990 23,0 905 17,1 1 079 17,4 1 195 16,4 1 445 17,1 

Mzdové 

náklady 1 070 51,8 744 23,7 596 15,4 837 18,7 1 076 20,3 1 223 19,1 

Náklady na 

sociální 

zabezpečení, 

zdravotní 

pojištění a 

ostatní náklady 382 49,0 246 21,2 309 21,9 242 14,1 119 6,1 222 10,7 

Náklady na 

sociální 

zabezpečení a 

zdravotní 

pojištění 310 43,5 285 27,9 295 22,6 200 12,5 -12 -0,7 261 14,6 

 Ostatní 

náklady 72 105,9 -39 -27,9 14 13,9 42 36,5 131 83,4 -39 -13,5 

Úpravy 

hodnot v 

provozní 

oblasti  38 19,7 123 53,2 157 44,4 16 3,1 -18 -3,4 265 52,1 
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Úpravy hodnot 

dlouhodobého 

nehmotného a 

hmotného 

majetku 38 19,7 123 53,2 157 44,4 16 3,1 -18 -3,4 265 52,1 

Úpravy hodnot 

dlouhodobého 

nehmotného a 

hmotného 

majetku – 

trvalé 38 19,7 123 53,2 157 44,4 16 3,1 -18 -3,4 265 52,1 

Ostatní 

provozní 

výnosy  0 0,0 51 - 323 633,3 -343 -91,7 22 71,0 596 1124,5 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého 

majetku  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 - 

Jiné provozní 

výnosy 0 0,0 51 0,0 323 633,3 -343 -91,7 22 71,0 589 1111,3 

Ostatní 

provozní 

náklady  -324 -99,1 40 0,0 6 14,0 6 12,2 374 680,0 716 166,9 

Zůstatková 

cena prodaného 

dlouhodobého 

majetku 0 - 0 - 6 - -6 -100,0 0 - 0 - 

Daně a 

poplatky -24 -88,9 24 800,0 10 37,0 7 18,9 35 79,5 -17 -21,5 

Jiné provozní 

náklady -300 -100,0 16 - -10 -62,5 5 83,3 339 3081,8 733 209,4 

Provozní 

výsledek 

hospodaření 127 5,1 -94 -3,6 524 20,7 614 20,1 821 22,4 -2 149 -47,8 

Výnosy z 

dlouhodobého 

finančního 

majetku – 

podíly  0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Náklady 

vynaložené na 

prodané 

podíly 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Výnosy z 

ostatního 

dlouhodobého 

finančního 

majetku  0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Náklady 

související s 

ostatním 

dlouhodobým 

finančním 

majetkem 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Výnosové 

úroky a 

podobné 

výnosy   0 - 0 - -41 0,0 56 136,6 37 246,7 -52 0,0 
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Výnosové 

úroky a 

podobné 

výnosy – 

ovládaná nebo 

ovládající 

osoba 0 0,0 0 0,0 -41 - 56 -136,6 37 246,7 -52 -100,0 

Úpravy 

hodnot a 

rezervy ve 

finanční 

oblasti 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Nákladové 

úroky a 

podobné 

náklady  85 212,5 -45 -36,0 71 88,8 15 9,9 -38 -22,9 -39 -30,5 

Ostatní 

nákladové 

úroky a 

podobné 

náklady 85 212,5 -45 -36,0 71 88,8 15 9,9 -38 -22,9 -39 -30,5 

Ostatní 

finanční 

výnosy 0 - 1 - -1 -100,0 0 - 0 - 88 - 

Ostatní 

finanční 

náklady -19 -21,8 6 8,8 -9 -12,2 12 18,5 39 50,6 166 143,1 

Finanční 

výsledek 

hospodaření -66 52,0 40 -20,7 -104 68,0 29 -11,3 36 -15,8 -91 47,4 

Výsledek 

hospodaření 

před zdaněním  46 1,9 -54 -2,2 420 17,6 643 22,9 857 24,9 -2 240 -52,1 

Daň z příjmů 

za běžnou 

činnost  -62 -13,0 -7 -1,7 88 21,6 123 24,8 168 27,1 -334 -42,4 

Daň z příjmů 

splatná -62 -13,0 -7 -1,7 88 21,6 123 24,8 168 27,1 -334 -42,4 

Výsledek 

hospodaření 

po zdanění   108 5,6 -47 -2,3 332 16,8 520 22,5 689 24,4 -1 906 -54,2 

Výsledek 

hospodaření 

za účetní 

období   108 5,6 -47 -2,3 332 16,8 520 22,5 689 24,4 -1 906 -54,2 

Čistý obrat za 

účetní období  4 080 10,7 2 002 4,7 12 713 28,7 11 951 21,0 12 742 18,5 18 151 22,2 

Příloha VII. Vertikální analýza aktiv za období 2010-2016  

AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Dlouhodobý majetek  28,2 % 26,5 % 29,4 % 24,0 % 20,4 % 17,7 % 18,8 % 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Dlouhodobý hmotný majetek   28,0 % 26,4 % 29,2 % 23,8 % 20,2 % 17,5 % 18,8 % 

Pozemky a stavby 24,3 % 22,5 % 20,1 % 16,1 % 16,0 % 14,2 % 9,7 % 

Stavby 24,3 % 22,5 % 20,1 % 16,1 % 16,0 % 14,2 % 9,7 % 

Hmotné movité věci 3,7 % 3,9 % 7,4 % 6,4 % 4,2 % 2,0 % 9,1 % 
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Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 0,0 % 0,0 % 1,7 % 1,4 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 

Dlouhodobý finanční majetek   0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 

Zápůjčka a úvěry – ovládaná 

nebo ovládající osoby 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Ostatní dlouhodobé cenné 

papíry a podíly 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 

Oběžná aktiva   71,6 % 73,2 % 70,3 % 75,2 % 79,8 % 81,4 % 81,2 % 

Zásoby    49,8 % 55,6 % 60,1 % 49,8 % 47,5 % 53,8 % 46,4 % 

Výrobky a zboží 49,8 % 55,6 % 60,1 % 49,8 % 47,5 % 53,8 % 46,4 % 

Zboží 49,8 % 55,6 % 60,1 % 49,8 % 47,5 % 53,8 % 46,4 % 

Pohledávky   1,8 % 11,1 % 9,4 % 9,0 % 7,7 % 5,5 % 8,1 % 

Krátkodobé pohledávky 1,8 % 11,1 % 9,4 % 9,0 % 7,7 % 5,5 % 8,1 % 

Pohledávky z obchodních 

vztahů 1,6 % 8,7 % 6,6 % 8,4 % 7,5 % 4,5 % 7,0 % 

Pohledávky – ovládaná nebo 

ovládající osoba 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 

Pohledávky – ostatní 0,2 % 2,4 % 0,9 % 0,5 % 0,2 % 1,0 % 1,1 % 

Stát – daňové pohledávky 0,2 % 2,2 % 0,6 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 

Jiné pohledávky 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,9 % 0,6 % 

Krátkodobý finanční majetek   0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Podíly – ovládaná nebo 

ovládající osoba 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Ostatní krátkodobý finanční 

majetek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Peněžní prostředky   20,0 % 6,5 % 0,8 % 16,4 % 24,5 % 22,0 % 26,7 % 

Peněžní prostředky v pokladně 19,4 % 3,4 % 1,1 % 16,3 % 24,1 % 21,1 % 16,3 % 

Peněžní prostředky na účtech 0,6 % 3,1 % -0,3 % 0,1 % 0,4 % 0,9 % 10,4 % 

Časové rozlišení   0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,8 % -0,2 % 0,9 % 0,1 % 

Náklady příštích období  0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,8 % -0,2 % 0,9 % 0,1 % 

Příloha VIII. Vertikální analýza pasiv za období 2010-2016 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PASIVA CELKEM    100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Vlastní kapitál    18,9 % 31,5 % 41,0 % 46,1 % 56,5 % 64,2 % 47,3 % 

Základní kapitál  1,4 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,6 % 

Základní kapitál 1,4 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,6 % 

Fondy ze zisku   0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 

Ostatní rezervní 

fondy 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let   3,8 % 16,5 % 27,0 % 32,9 % 41,8 % 48,2 % 41,8 % 
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Nerozdělený zisk 

minulých let  3,8 % 16,5 % 27,0 % 32,9 % 41,8 % 48,2 % 41,8 % 

Neuhrazená ztráta 

minulých let 3,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Výsledek 

hospodaření 

běžného účetního 

období 13,7 % 13,7 % 12,2 % 11,6 % 13,4 % 15,2 % 4,9 % 

Rozhodnuto o 

zálohové výplatě 

podílu na zisku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Cizí zdroje      81,1 % 68,5 % 59,0 % 53,9 % 43,5 % 35,8 % 52,7 % 

Závazky  81,1 % 68,5 % 59,0 % 53,9 % 43,5 % 35,8 % 52,7 % 

Krátkodobé 

závazky   81,1 % 68,5 % 59,0 % 53,9 % 43,5 % 35,8 % 52,7 % 

Závazky k 

úvěrovým institucím 17,7 % 23,9 % 27,0 % 29,4 % 28,1 % 18,5 % 29,3 % 

Závazky z 

obchodních vztahů 44,4 % 37,4 % 23,1 % 18,4 % 8,1 % 10,3 % 18,2 % 

Závazky ostatní 18,9 % 7,1 % 8,8 % 6,1 % 7,2 % 7,0 % 5,1 % 

Krátkodobé finanční 

výpomoci 14,8 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 

Závazky k 

zaměstnancům 1,2 % 3,1 % 3,1 % 1,8 % 2,5 % 1,9 % 1,8 % 

Závazky ze 

sociálního 

zabezpečení a 

zdravotního pojištění 0,8 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 

Stát – daňové 

závazky a dotace 2,2 % 3,1 % 2,5 % 3,3 % 3,7 % 4,3 % 2,1 % 

Časové rozlišení   0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Příloha IX. Vertikální analýza VZZ za období 2010-2016 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CELKOVÉ TRŽBY 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tržby z prodeje výrobků a 

služeb 0,0 % 0,1 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 

Tržby za prodej zboží 100,0 % 99,9 % 99,5 % 99,7 % 99,6 % 99,7 % 99,8 % 

Výkonová spotřeba    84,6 % 83,1 % 81,5 % 83,3 % 83,3 % 83,0 % 86,3 % 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží 68,3 % 64,1 % 67,8 % 71,1 % 73,0 % 71,8 % 75,5 % 

Spotřeba materiálu a energie 2,9 % 3,7 % 4,4 % 3,4 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % 

Služby 13,4 % 15,2 % 9,4 % 8,9 % 7,8 % 8,9 % 8,5 % 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Aktivace 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Osobní náklady  7,5 % 10,2 % 12,0 % 10,9 % 10,6 % 10,4 % 10,0 % 

Mzdové náklady 5,4 % 7,4 % 8,8 % 7,9 % 7,7 % 7,8 % 7,7 % 

Náklady na sociální 

zabezpečení, zdravotní 

pojištění a ostatní náklady 2,0 % 2,7 % 3,2 % 3,0 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 
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Náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní 

pojištění 1,9 % 2,4 % 3,0 % 2,8 % 2,6 % 2,2 % 2,1 % 

 Ostatní náklady 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 

Úpravy hodnot v provozní 

oblasti  0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,6 % 0,8 % 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,6 % 0,8 % 

Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku – trvalé 0,5 % 0,5 % 0, 8 % 0,9 % 0,8 % 0,6 % 0,8 % 

Ostatní provozní výnosy  0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,7 % 0,0 % 0,1 % 0,7 % 

Jiné provozní výnosy 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,7 % 0,0 % 0,1 % 0,6 % 

Ostatní provozní náklady  0,9 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,5 % 1,2 % 

Daně a poplatky 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Jiné provozní náklady 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 1,1 % 

Provozní výsledek 

hospodaření 6,6 % 6,2 % 5,7 % 5,4 % 5,3 % 5,5 % 2,4 % 

Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku – podíly  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Náklady vynaložené na 

prodané podíly 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Výnosy z ostatního 

dlouhodobého finančního 

majetku    0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Náklady související s 

ostatním dlouhodobým 

finančním majetkem 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Výnosové úroky a podobné 

výnosy   0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 

Úpravy hodnot a rezervy ve 

finanční oblasti 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Nákladové úroky a podobné 

náklady  0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 

Ostatní nákladové úroky a 

podobné náklady 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 

Ostatní finanční výnosy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 

Ostatní finanční náklady 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 

Finanční výsledek 

hospodaření -0,3 % -0,5 % -0,3 % -0,5 % -0,3 % -0,2 % -0,3 % 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním  6,3 % 5,8 % 5,4 % 4,9 % 5,0 % 5,3 % 2,1 % 

Daň z příjmů za běžnou 

činnost  1,2 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 0,5 % 

Daň z příjmů splatná 1,2 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 0,5 % 

Výsledek hospodaření po 

zdanění   5,0 % 4,8 % 4,5 % 4,1 % 4,1 % 4,3 % 1,6 % 

Výsledek hospodaření za 

účetní období   5,0 % 4,8 % 4,5 % 4,1 % 4,1 % 4,3 % 1,6 % 

Čistý obrat za účetní období  100,0 % 100,0 % 100,1 % 100,6 % 100,1 % 100,1 % 100,7 % 
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Příloha X.    Přehled peněžních toků za období 2010-2016 

Přehled o peněžních tocích 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

P. 

Stav peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů na začátku 

účetního období 463 2 789 958 131 3 256 5 176 5 098 

  

Peněžní toky z hlavní 

výdělečné činnosti 

(provozní činnost) 

      

  

Z.     

Účetní zisk nebo ztráta z 

běžné činnosti před 

zdaněním 2 375 2 436 2 382 2 802 3 445 4 302 2 062 

A. 1 
 

Úpravy o nepeněžní operace 233 356 433 668 693 509 856 

A. 1 1 

Odpisy stálých aktiv a 

umořování opravné položky 

k nabytému majetku 193 231 354 511 527 509 774 

A. 1 2 
Změna stavu opravných 

položek, rezerv  0 0 0 0 0 0 0 

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  0 0 0 6 0 0 -7 

A. 1 4 Výnosy z podílů na zisku 0 0 0 0 0 0 0 

A. 1 5 

Vyúčtované nákladové 

úroky s vyjímkou 

kapitalizovaných a 

vyúčtované výnosové úroky 40 125 79 151 166 0 89 

A. 1 6 
Případné úpravy o ostatní 

nepěněžní operace 0 0 0 0 0 0 0 

A. * 
 

Čistý peněžní tok z 

prov.činnosti před 

zdaněním, změnami prac. 

kapitálu a mim.položkami 2 608 2 792 2 815 3 470 4 138 4 811 2 918 

A. 2 
 

Změny stavu nepěněžních 

složek pracovního kapitálu 289 -2 847 -3 153 -290 -1 474 -2 138 -1 180 

A. 2 1 

Změna stavu pohledávek z 

provozní činnosti, 

přechodných účtů aktiv 57 -1 402 117 -363 328 109 -1 201 

A. 2 2 

Změna stavu krátkodobých 

závazků z provozní činnosti, 

přechodných účtů pasiv 4 186 -202 -1 768 231 -1 627 174 2 943 

A. 2 3 Změna stavu zásob -3 954 -1 243 -1 502 -158 -175 -2 421 -2 922 

A. 2 4 

Změna stavu krátkodobého 

finančního majetku 

nespadajícího do peněžních 

prostř. a ekvivalentů 0 0 0 0 0 0 0 

A. ** 
 

Čistý peněžní tok z 

provozní činnosti před 

zdaněním a mimořádnými 

položkami 2 897 -55 -338 3 180 2 664 2 673 1 738 

A. 3 
 

Vyplacené úroky s výjimkou 

kapitalizovaných -40 -125 -80 -151 -166 0 -89 

A. 4 
 

Přijaté úroky 0 0 1 0 0 0 0 

A. 5 
 

Zaplacená daň z příjmů za 

běžnou činnost a doměrky 

daně za minulá období -477 -415 -408 -496 -619 -787 -453 
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A. 6 
 

Příjmy a výdaje spojené s 

mimořádným hospodářským 

výsledkem včetně daně z 

příjmů 15 0 0 0 0 0 0 

A. 7 
 

Přijaté podíly na zisku 0 0 0 0 0 0 0 

A. *** 
 

Čistý peněžní tok z 

provozní činnosti  2 395 -595 -825 2 533 1 879 1 886 1 196 

 

Peněžní toky z investiční 

činnosti 

      

  

B. 1 
 

Výdaje spojené s nabytím 

stálých aktiv -448 -215 -1 189 -518 -81 -299 -2 898 

B. 2 
 

Příjmy z prodeje stálých 

aktiv 0 0 0 0 0 0 7 

B. 3 
 

Zápůjčky a úvěry 

spřízněným osobám 0 0 0 0 0 0 0 

B. *** 
 

Čistý peněžní tok vztahující 

se k investiční činnosti  -448 -215 -1 189 -518 -81 -299 -2 891 

 

Peněžní toky z finančních 

činností 

      

  

C. 1 
 

Dopady změn 

dlouhodobých,resp. 

krátkodobých závazků 379 -1 021 1 187 1 110 122 -1 665 5 439 

C. 2 
 

Dopady změn vlastního 

kapitálu na peněžní 

prostředky a ekvivalenty 0 0 0 0 0 0 0 

C. 2 1 

Zvýšení peněžních 

prostředků z důvodů zvýšení 

základního kapitálu, ážia a 

fondů ze zisku. 0 0 0 0 0 0 0 

C. 2 2 
Vyplacení podílů na 

vlastním jmění společníkům 0 0 0 0 0 0 0 

C. 2 3 

Další vklady peněžních 

prostředků společníků a 

akcionářů 0 0 0 0 0 0 0 

C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0 0 0 0 

C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů 0 0 0 0 0 0 0 

C. 2 6 
Vyplacené podíly na zisku 

včetně zaplacené daně 0 0 0 0 0 0 0 

C. *** 
Čistý peněžní tok vztahující 

se k finanční činnosti  379 -1 021 1 187 1 110 122 -1 665 5 439 

F. 
Čisté zvýšení resp. snížení peněžních 

prostředků 2 326 -1 831 -827 3 125 1 920 -78 3 744 

R. 

Stav peněžních prostředků a pen. 

ekvivalentů na konci účetního 

období 2 789 958 131 3 256 5 176 5 098 8 842 

 


