
Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybraného podniku. Úvodní část 

popisuje teoretická východiska, na která navazuje představení společnosti. S vyuţitím 

metod finanční analýzy je zhodnocena finanční situace podniku, jejíţ výsledky jsou 

porovnány s pěti konkurenčními firmami. V závěru práce jsou pak navrhnuta opatření, 

která by měla zlepšit výkonnost podniku. 
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Abstract 

Diploma thesis deals with evaluation of company performance. The opening part 

describes the theoretical points, which is followed by introduction of the company. 

Using the financial analysis methods the financial condition of the company is 

evaluated. The results are compared to other five competitors. In the closing part are 

suggested recommendations to improve company performance. 
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1 Úvod 

Zhodnocení výkonnosti podniku je důleţité nejenom pro vlastníky a manaţery, kteří 

tyto výsledky potřebují pro rozhodování o budoucnosti podniku, ale i pro externí 

subjekty, jako jsou například finanční instituce, zákazníci či dodavatelé – ti si tak 

ověřují platební schopnost i důvěryhodnost podniku.  

Za vskutku „výkonný“ můţeme povaţovat podnik, který je schopen dosahovat takové 

míry zhodnocení vlastního kapitálu, která je poţadována jeho vlastníky. 

Kaţdý podnikatelský subjekt by měl být schopen vyhodnocovat svou činnost, sledovat 

a analyzovat vývoj nejen „sebe samotného“, ale i celkovou situaci na trhu. Měl by být 

rovněţ schopen dobře plánovat a  efektivně vyuţívat prostředky vloţené do podnikání 

a také by měl umět navrhovat vhodná taktická opatření, vedoucí ke zlepšení celkové 

výkonnosti podniku. 

Existuje celá řada postupů, jak lze hodnotit výkonnost firmy - jde  třeba o klasické 

přístupy prostřednictvím tradičních ukazatelů finanční analýzy. V poslední době se však 

hojně vyuţívá velmi moderních přístupů měření výkonnosti podniku, které kladou důraz 

na maximalizaci tvorby přidané hodnoty pro jeho vlastníky. 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Lunaria spol. s r.o. 

Jde o malou firmu, která na trhu působí jiţ 15 let. Aktivity společnosti se týkají 

specifického oboru podnikání v oblasti farmacie - jde o kontraktní výzkumnou 

organizaci (CRO) specializující se na provádění komplexních analytických sluţeb. 

Lunaria spol.s r.o. podporuje farmaceutické společnosti při vývoji a výrobě nových léků 

a to tak, ţe část výzkumu provádí ve své reţii. 

První část mojí diplomové práce je zaměřena na teoretická východiska - jsou zde 

definovány pojmy jako výkonnost, mezipodnikové srovnávání a důvody proč jsou 

podniky vlastně hodnoceny.  

V další části práce bude následovat samotné představení společnosti Lunaria spol.s r.o., 

na nějţ navazuje strategická analýza firmy a stručná charakteristika její majetkové 

struktury.  

Část diplomové práce bude věnována i mezipodnikovému srovnávání. Vzhledem 

k tomu, ţe se jedná o specifickou oblast podnikání,  nebudou podniky srovnávány 

s oborovým průměrem (tyto hodnoty nejsou k dispozici), ale porovnání bude provedeno 
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s vybraným vzorkem firem, které jsou povaţovány za nejlepší v daném oboru. 

V návaznosti na výsledky finanční analýzy z mezipodnikového porovnávání bude moje 

diplomová práce pokračovat analýzou firmy Lunaria spol.s r.o. prostřednictvím 

ukazatelů nákladovosti, produktivity, přidané hodnoty a samozřejmě i rozkladu 

rentability.  

Závěrečná část pak bude věnována vybraným projektům firmy a následně návrhům 

na zlepšení samotné výkonnosti podniku. 
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2 Cíl a metody diplomové práce 

Hlavním cílem této práce je zhodnocení výkonnosti podniku Lunaria spol. s r.o., 

i s návrhy opatření, která by měla vést ke zvýšení jeho výkonnosti. 

Dílčím cílem této práce je: 

 finanční analýza podniku, 

 strategická analýza podniku, 

 srovnání podniku s konkurencí a odhalení jeho silných a slabých stránek, 

 hodnocení vybraných projektů firmy, 

 navrţení  opatření zlepšující výkonnost podniku. 

 

K vypracování diplomové práce budou  vyuţity následující metody: 

 Metody finanční analýzy: poměrové ukazatele - ukazatele rentability, aktivity, 

zadluţenosti, likvidity 

 Metoda logaritmického rozkladu ROE 

 Metody strategické analýzy – Porterova analýza konkurenčního prostředí, 7S, 

analýza SWOT 

 Metody komparace – mezipodnikové srovnávání 

 Logické metody 

- Analýza (myšlenkové rozčlenění celku na části za účelem jeho dalšího 

zkoumání, rozboru vlastností, vztahů a procesů) 

- Syntéza (proces spojování poznatků v celek, získaných za pomoci 

analytického přístupu) 

- Indukce ( proces obecného vyvození závěru na základě jednotlivých 

poznatků). 
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3 Hodnocení výkonnosti podniku 

Tato část diplomové práce je zaměřena na teoretická východiska, pokusí se objasnit 

podstatu výkonnosti, důvody a metody hodnocení podniku. 

3.1  Definice výkonnosti 

 

Pojem výkonnost můţeme vymezit jako schopnost firmy co nejlépe zhodnotit investice 

vloţené do svých podnikatelských aktivit.
1
 

Podle Wagnera
2
 je výkonnost obecně definována jako charakteristika, která popisuje 

způsob, respektive průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, 

na základě podobnosti s referenčním způsobem vykonání (průběhu) této činnosti. 

Interpretace této charakteristiky předpokládá schopnost porovnání zkoumaného 

a referenčního jevu z hlediska stanovené kriteriální škály. 

3.2  Důvody hodnocení podniku 

 

Důvodů proč hodnotit podnik existuje mnoho. Základním kriteriem pro hodnocení je 

účel k jakému má hodnocení slouţit - od toho se pak odvozuje povaha hodnocení. 

Vochozka
3
 dělí důvody hodnocení podniku do následujících tří skupin: 

 

1. Hodnocení podniku podnikem samotným  

 

Hodnocení podniku tímto způsobem vychází z potřeb managementu. Management 

firmy má stanovené určité cílové hodnoty, kterých se očekává, ţe dosáhne. Hodnocení 

je tedy vyuţíváno jako zpětná vazba činnosti vedení. 

Dalším důvodem jsou potřeby vlastníků, kteří mají velký zájem vědět jak se vyvíjí 

činnost podniku, poţadují tedy velmi  přesné a obsáhlé informace o aktuálním stavu své 

firmy. Vlastníci sledují především zhodnocení kapitálu, který vloţili do podnikání. 

 

                                                 
1
  ŠULÁK, M., VACÍK, E.: Měření výkonnosti firem. VSFS Praha 2008, str. 7 

2
  WAGNER J.: Měření výkonnosti, Grada, Praha 2009, str.17 

3
  VOCHOZKA M.: Metody komplexního hodnocení podniku, Grada, Praha 2011, str.9-11 
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2. Hodnocení z důvodu vlastnické změny ve společnosti 

 

Dochází-li k prodeji podniku nebo jeho části, k fúzi, k akvizici či prodeji podílu, je 

dobré znát hodnotu kupovaného nebo prodávaného subjektu. Nejedná se jen 

o pravděpodobnou cenu podniku na trhu, ale bývá zde zahrnut i budoucí vývoj podniku 

a to z důvodu předjednaných kontraktů nebo zavádění nového výrobku na trh. 

 

3. Hodnocení podniku ze strany externích subjektů 

 

Do této kategorie patří např. dodavatelé, odběratelé, banky, pojišťovny, státní instituce, 

ale také zaměstnanci, partneři a různé další organizace -  jinak řečeno:  jedná se 

o stakeholdery. Z těchto stakeholderů zajímá hodnocení výkonnosti podniku především 

banky a finanční instituce, které poskytují podniku finanční prostředky - ověřují si tak 

zda je podnik schopen splácet závazky. 

Z pohledu zákazníka hodnocení výkonnosti podniku spočívá v tom, zda je firma 

schopna naplňovat jeho poţadavky a přání, při určité výši kvality a ceny. 

3.3  Měření výkonnosti 

 

Za toto  měření můţeme povaţovat třeba přiřazení určité hodnoty k charakteristice 

zkoumaného subjektu. Měření samotné lze tedy chápat jako proces, jehoţ cílem je 

zajištění poţadované informace o zkoumaném subjektu. 

 

Fáze v procesu měření:
4
 

 

 Vytvoření modelu –model by měl slouţit jako základ pro uskutečnění měření 

a interpretaci výsledků. V této fázi je  zjišťováno, co bude předmětem zkoumání, 

které části daného objektu budou zkoumány. 

 Volba metod a nástrojů – tedy obecně: za vyuţití jakých nástrojů bude měření 

provedeno. 

 Získání poţadovaných hodnot – jde o samotnou fázi měření, a to buď přímo 

nebo prostřednictvím zvolené metody či nástroje. 

                                                 
4
  WAGNER J.: Měření výkonnosti, Grada, Praha 2009, str. 36-38 
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 Zaznamenání a uchování získaných hodnot – cílem této fáze je přesné 

zaznamenání údajů, a to takovým způsobem, který umoţňuje jejich další 

zpracovaní a samozřejmě bezpečné uchování. 

 Třídění a interpretace hodnot – v této fázi dochází ke zpracování prvotních údajů 

o zkoumaném objektu pomocí postupů jakými jsou např. třídění, analýza, 

syntéza či porovnávání. Roztříděná data se mohou dále zpracovávat dle 

poţadovaných kriterií. 

 Ověření informací a porovnání výsledků měření zkoumaného objektu – tato fáze 

usiluje o vyloučení projevů subjektivity v měření výkonnosti. 

 Komunikace informace uţivatelům – informací o zkoumaném objektu jsou 

předány zadavateli. 

3.4  Metody mezipodnikového srovnávání  

Pod pojmem mezipodnikové srovnávání jsou označovány metody slouţící 

k porovnávání podniků a výsledků jejich hospodaření. Srovnáván můţe být historický 

vývoj podniku, současná situace nebo jeho vývojové trendy. Metody by měly odhalit 

slabá a silná místa a poukázat na rezervy v podnikovém hospodaření. 

Podnik můţe být srovnáván s odvětvím, konkurenčními podniky nebo s nejlepším 

podnikem v daném oboru. Srovnávání můţe být jak na úrovni oblastní, národní, tak i na 

úrovni mezinárodní. 

Dříve neţ dojde k samotnému srovnávání podniků je nejdůleţitějším úkolem vymezení  

dat a kritérií, dle kterých budou podniky hodnoceny. Rovněţ je třeba určit, které 

podniky budou vybrány k porovnávání. Soubor vybraných podniků se musí nějakým 

způsobem podobat, aby vytvořil vhodný celek pro samotný proces porovnávání. Teprve 

pak má smysl zvolit metodu.  

3.4.1 Jednorozměrné metody 

 

Tato metoda patří mezi nejjednodušší. Jednorozměrná metoda spočívá v porovnávání 

podniků podle jednoho ukazatele, na základě kterého pak získáme uspořádanou řadu 

podniků. Kriteriem můţe být např. zisk po zdanění, EVA, rentabilita vlastního kapitálu, 

produktivita apod. Jednorozměrné metody jsou uţívány především k získání základní 

představy o vzájemném postavení podniků mezi sebou. Ovšem pro získání širší 



16 

 

představy, jak si podniky stojí mezi sebou je potřeba porovnávat podniky dle více 

ukazatelů zároveň. 

3.4.2 Vícerozměrné metody (vícekriteriálního, 

muntidimenzionálního hodnocení) 

 

Jedná se o komplexnější metody u kterých je hodnoceno více ukazatelů současně. 

Existuje několik osvědčených způsobů vícerozměrného hodnocení podniků - jsou to 

tyto metody: 

 

Metoda jednoduchého součtu pořadí 

Je nejjednodušší z těchto metod, spočívá v tom, ţe je sestaveno pořadí podniků od 

nejlepšího po nejhorší v jednotlivých ukazatelích a tyto hodnoty jsou pak sečteny. 

Nejlepší je ten podnik, jehoţ součet pořadí je nejniţší. Nevýhodou této metody je, 

ţe nesleduje absolutní hodnoty ukazatelů mezi podniky. 

 

Metoda jednoduchého podílu 

Tato metoda se oproti předchozí snaţí o překonání jejích nedostatků tím, ţe v ní dochází 

k odlišení rozdílů v absolutních hodnotách ukazatelů mezi podniky. 

Formální zápis pro celkový kriteriální ukazatel je
5
: 

m

j

iji kd
1

, 

je-li pozitivní růst ukazatele, pak platí vztah: 

pj

ij

ij
x

x
k ,  

v případě, ţe je pozitivní pokles hodnoty ukazatele, pak pouţijeme vztah: 

ij

pj

ij
x

x
k , 

Kde xij  - hodnota j-tého ukazatele v i-té firmě 

        xpj – aritmetický průměr vypočítaný z hodnot j-tého ukazatele 

 

                                                 
5
 KISLINGEROVÁ E., HNILICA J.: Finanční analýza – krok za krokem. 2.vydání, Praha: 

C.H.Beck, 2008, str. 68 
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Metoda bodovací
6
 

Začíná tím, ţe firmě, která v daném ukazateli dosáhla nejlepší hodnoty, se přidělí 100 

bodů, ostatním firmám se budou přičítat body dle následujících kriterií: 

- je-li pozitivní růst hodnoty ukazatele, pak 100
max,i

ij

ij
x

x
b , 

 

- jeli pozitivní pokles hodnoty ukazatele, pak 100
min,

ij

i

ij
x

x
b , 

 

Z těchto údajů vypočítáme průměrný počet bodů j-tého podniku za kaţdý ukazatele 

a sestavíme pořadí pomocí následujícího vzorce 
n

j

iji b
n

C
1

1
, 

 

kde xij je hodnota j-tého ukazatele v i-té firmě, 

xi,max – nejvyšší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocená 100 body), v případě                                  

ukazatele s charakterem +1, 

xi,min – nejniţší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocená 100 body), v případě 

ukazatele s charakterem -1, 

bij – bodové ohodnocení i-tého podniku pro j-tý ukazatel, 

Ci – je průměrné bodové ohodnocení i-tého podniku  

Nevýhoda této metody spočívá v tom, ţe výsledky jsou ovlivněny vysokou počáteční 

a konečnou hodnotou. 

 

Metoda normované proměnné 

Při této metodě je hojně vyuţíváno statistických postupů, při nichţ se jednotlivé 

zkoumané veličiny převádějí na bezrozměrná čísla, prostřednictvím tzv. normalizace, 

která probíhá následujícím způsobem
7
: 

                                                 
6
  KISLINGEROVÁ E., HNILICA J.: Finanční analýza – krok za krokem. 2.vydání, Praha: 

C.H.Beck, 2008, str. 69 
7
  KISLINGEROVÁ E., HNILICA J.: Finanční analýza – krok za krokem. 2.vydání, Praha: 

C.H.Beck, 2008, str. 70-71 
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- pro kriteria, pro která jsou pozitivní vyšší hodnoty pouţijeme vzorec: 

xj

pjij

ij
s

xx
u , 

- pro kriteria, pro která jsou pozitivní niţší hodnoty pouţijeme vzorec: 

xj

ijpj

ij
s

xx
u , 

kde xij je hodnota j-tého ukazatele v i-té firmě, 

 xpj – aritmetický průměr vypočítaný z hodnot j-tého ukazatele, 

sxj – směrodatná odchylka vypočítaná z hodnot j-tého ukazatele. 

 

Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu 

Informuje o kolik procent podnik zaostává za „ideálním“ (fiktivním) podnikem. 

Fiktivním podnikem je firma, která by za daných okolností dosahovala nejlepších 

hodnot. Tato metoda je povaţována za velmi přesnou. Nejčastější mírou vzdálenosti je 

zobecněná eukleidovská míra ki, kde uij je normovaná hodnota j-tého ukazatele i-té 

firmy a uoj je hodnota j-tého ukazatele u fiktivní firmy:
8
 

 
m

j

ojiji uuk
1

2)(  

                                                 
8
 KISLINGEROVÁ E., HNILICA J.: Finanční analýza – krok za krokem. 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 

2008, str. 71 
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4 Hodnocení výkonnosti konkrétního podniku  

4.1 Charakteristika firmy Lunaria spol. s r.o. 

 

Název společnosti:  LUNARIA spol. s r.o. 

Sídlo:    Příkop 4, 602 00 Brno 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Předmět činnosti:  kontrola jakosti léčiv - fyzikální, fyzikálně-chemické 

a chemické zkoušení léčiv, včetně uchovávání vzorků 

pro zrychlené a dlouhodobé stabilitní studie a kontrola 

jakosti dováţených léčiv a přípravků. 

Datum vzniku: 11.listopadu 1996 

 

4.1.1 Profil společnosti 

 

Společnost Lunaria spol. s r.o. (dále jen Lunaria) je moderní, soukromá a nezávislá 

kontraktní výzkumná organizace, specializující se na výzkum a vývoj farmaceutických 

produktů. 

Základním posláním firmy Lunaria je pomoc pacientům v boji s nemocemi, coţ vede k 

zlepšení kvality jejich ţivota. Firma se zabývá především analytickým testováním 

lékových forem, podílí se na výzkumu v oblasti farmacie, analytiky, aplikované fyziky 

a chemie. 

4.1.2 Poskytované služby: 

 

 Vývoj analytických metod 

 Validace analytických metod 

 Stabilitní studie 

 Kontrola kvality 

 Analýzy pro propouštění (batch release) 

 Aplikace ICH směrnic 

 Registrace léčiv 
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Lunaria byla zaloţena v roce 1996, její právní forma je společnost s ručením 

omezeným. Podnik sídlí v Brně a ke dni 30.4. zaměstnává celkem 32 zaměstnanců. 

 

4.1.3 Předmět činnosti 

 

Dle klasifikace ekonomických činností podniku (CZ-NACE) se Lunaria řadí do skupiny 

č.72 - Výzkum a vývoj, konkrétně podskupina 72.19.1 – Výzkum a vývoj v oblasti 

lékařských věd. 

Jak jiţ bylo uvedeno, firma se zabývá analytickým testováním léků a různých lékových 

forem - na základě různých metod určuje a hodnotí bezpečnost, identitu, sílu, kvalitu 

a čistotu farmaceutických produktů. Studie jsou prováděny v souladu s ICH (The 

International Conference on Harmonisation), jakoţ i v souladu s WHO ( Světová 

zdravotnická organizace). Lunaria také spolupracuje na vývoji léků (tablety, obalované 

tablety, tvrdé ţelatinové tobolky naplněné peletami nebo práškem, retardované tablety 

a pelety, tekuté lékové formy…). V průběhu vývoje testuje veškeré parametry 

připravovaných farmaceutických formulací (například: pevnost, oděr, disintegrační 

časy, koncentrace aktivních látek, disoluce a nečistoty). 

Společnost Lunaria je drţitelem certifikátu GMP ( Správná výrobní praxe), který je 

důleţitou součástí oddělení jištění kvality, týkající se výroby a zkoušek účinných sloţek 

léčivých přípravků. Termínem „Správná výrobní praxe“ jsou myšleny pokyny, které 

nastiňují aspekty výroby a testování, které mohou mít dopad na kvalitu produktu. Tento 

certifikát opravňuje Lunarii k testování léků v zemích EU. Dále firma prošla auditem 

FDA, díky kterému můţe působit i na trzích v USA. Na přelomu let  2010/2011 začala 

společnost Lunaria s implementací  Laboratorního řídícího systému (LIMS) ke zvýšení 

produktivity, kvality a úrovně řízení svých laboratoří. 

 

4.2 Strategická analýza firmy 

V následujícím oddíle bude provedena stručná analýza oborového a interního prostředí 

firmy, která by měla poskytnout základní přehled o jejím postavení a situaci na trhu. 

Tato analýza bude později slouţit jako podklad pro SWOT analýzu.  
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4.2.1 Analýza oborového okolí - Porterův model 

konkurenčního prostředí 

Porterův model konkurenčního prostředí (nazývaný také jako Porterův model pěti sil) 

poskytne přehled o současné pozici firmy na trhu ve vztahu k potenciálním i současným 

konkurentům. 

 

Hrozba nově vstupujících firem 

Hrozba vstupu nových firem do odvětví, existuje prakticky v jakémkoli oboru 

podnikání. V České republice se zabývá analytickým a klinickým testováním léků 

přibliţně třicet firem, z nichţ pouze dvě se zabývají pouze analytickým testováním léků. 

Kaţdá z firem působí na trhu uţ více neţ 5 let a lze konstatovat, ţe obě firmy jsou tedy 

stabilizovány. Vzhledem k tomu, ţe farmaceutický průmysl jde pořád kupředu, neustále 

jsou vyvíjeny nové léky, lze tedy očekávat nárůst v poptávce po testování léků. 

Bezesporu zde existuje prostor pro nově vznikající společnosti. Většina firem v tomto 

odvětví vykazuje zisky, coţ můţe být lákavé pro nové investory. Ovšem toto odvětví 

farmaceutického výzkumu je charakteristické vysokými bariérami vstupu.  

Je to dáno: 

 vysokou úrovní odbornosti, zkušeností a know-how 

 investiční a kapitálovou náročností na technické vybavení (především technická 

vybavenost laboratoře)  

 kvalitní lidské zdroje 

 omezený počet zkušených odborných výzkumných pracovníků. 

 

Hrozba substitutů 

V odvětví farmaceutického průmyslu se nedá uvaţovat o klasických substitutech léků, 

ty se v podstatě nedají nahradit něčím jiným (metody alternativní medicíny, k nimţ patří 

například homeopatika,  nebudeme brát v tomto případě v úvahu). 

Firma se zabývá čistě analytickým testováním. Existuje zde ale riziko, ţe poptávka po 

čistě analytických sluţbách nebude stačit a farmaceutické firmy budou poţadovat 

analytické sluţby v kombinaci s bioanalytickým či klinickým testováním. Další hrozbou 

pro společnost Lunaria je, ţe tyto farmaceutické výrobní společnosti se rozhodnou 

provést celý výzkum léků ve vlastní reţii. 
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Pro mnohé firmy je postoupení části výzkumu kontraktní laboratoři značnou úsporou 

jejich nákladů. Zároveň zde můţe jít i o vyřešení problémů se kterými si firmy neví 

rady z důvodu například nedostatečného know-how či zkušeností. Dalším důvodem pro 

postoupení výzkumu kontraktní laboratoři můţe být objektivní a nezkreslený výzkum. 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

Společnost má významné zákazníky, kteří pravidelně dodávají firmě nové zakázky. 

Firma v současnosti spolupracuje s devíti subjekty pro které provádí výzkum, z nichţ tři 

jsou pro firmu klíčoví díky vysokému objemu zakázek. Vyjednávací síla těchto tří 

zákazníků je velmi vysoká uţ vzhledem k tomu, ţe je na nich firma závislá – přinášejí 

aţ 90 % trţeb. Odchod některého z  těchto klíčových partnerů by mohl významně 

ohrozit existenci firmy. 

Veškeré své zákazníky má firma v zahraničí v rámci Evropy, v současnosti také usiluje 

o vstup na trh v USA. 

Vyjednávací síla zákazníků firmy Lunaria závisí na několika faktorech. Mohu jimi být 

např.: 

 Nedostatek vlastních kapacit 

 Nedostatek know-how 

 Sniţování nákladů 

 Objektivní a nezkreslené výsledky výzkumu 

 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů se zvyšuje v případě, ţe na trhu existuje pouze malé 

mnoţství dodavatelů nebo pokud odběratelé jsou na dodávaných produktech 

(surovinách)  existenčně či zásadním způsobem  závislí. 

 

Mezi nejvýznamnější dodavatelé firmy patří: 

 Dodavatelé činidel, rozpouštědel, chemikálií, standardů a účinných látek 

 Dodavatelé laboratorního skla, drobného laboratorního vybavení a pomůcek 

 Dodavatelé strojů, zařízení a příslušenství 

 Dodavatelé servisních a validačních sluţeb 

 Dodavatelé informačních technologií a sluţeb 
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 Dodavatelé mikrobiologického testování 

 Dodavatelé kurýrních sluţeb. 

 

Firma odebírá velké mnoţství chemikálií, laboratorního vybavení, pořizuje nové stroje 

a technologie. Ceny u produktů a sluţeb, které jsou odebírány ve velkém objemu 

a zároveň mají na trhu zastoupení i u jiných konkurenčních firem, se daří firmě neustále 

sniţovat a tím tedy i zlepšovat své finanční postavení. U dodavatelů, kteří výhradními 

dodavateli surovin, jako jsou například standardy účinných látek nutných k testování 

léků, lze hůře ovlivnit cenu -  existují zde slevy pouze mnoţstevní. Nedá se říct, ţe by 

Lunaria byla existenčně závislá na některém ze svých dodavatelů, uţ vzhledem k tomu, 

ţe farmaceutický trh je v současnosti velmi rozšířený. Problémy se sháněním surovin a 

materiálu pro výzkum prakticky neexistují. Ovšem je třeba dodrţovat určitou kvalitu a 

přísné specifikace na dodávaný materiál, za coţ je obvykle nutno zaplatit vyšší cenu. 

 

Konkurenční prostředí uvnitř odvětví 

Pro firmu Lunaria jsou nejvýznamnějšími konkurenty evropské kontraktní výzkumné 

organizace (Contract Research Organization - CRO). Tyto kontraktní subjekty jsou 

ve většině případů specializovány dle technik které pouţívají, např. klinicky 

či analyticky Firma Lunaria je specializovaná analyticko-farmaceuticky.  

Tuto specializaci má v Evropě přibliţně 50 firem. V České republice je hlavním 

konkurentem společnost Quinta Analytica s.r.o.  Konkurencí by firmě Lunaria mohly 

být i výzkumné ústavy v ČR, ale ty ovšem pracují na svých vlastních projektech a 

nemají zájem o kontraktní výzkum či spolupráci. 

 

4.2.2 Analýza vnitřních faktorů – Model 7S 

 

Model 7S vytvořený poradenskou firmou McKinsey slouţí k identifikaci klíčových 

kompetencí firmy, které ovlivňují celkovou úspěšnost podnikání. Tento model bude 

vyuţit k analýze interního prostředí firmy. 
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Strategie firmy 

Základním posláním firmy Lunaria je pomoc pacientům v boji s nemocemi a tím 

se postarat o zlepšení kvality jejich ţivota. Firma dále usiluje o vysokou kvalitu 

a spolehlivost výzkumu, díky kterému si hodlá vytvořit v povědomí zákazníků dobré 

jméno a  kredit. To vše jsou jasné signály, společnost je schopna rychle a kvalitně 

reagovat na poţadavky zákazníka. 

Po celou dobu své existence firma Lunaria pracuje na cílené strategii expanze. Snaţí 

se nacházet nové trhy, nové zákazníky nejen v Evropě ale i v USA. Vzhledem k tomu, 

ţe firma působí výhradně na zahraničních trzích a v České republice má jen svoji 

základnu, jsou její náklady na výzkumné pracovníky mnohem niţší neţ mají ostatní 

firmy v EU či v USA. 

 

Organizační struktura 

Firma Lunaria zaměstnává, jak je uvedeno výše, celkem 32 zaměstnanců. V čele firmy 

stojí prezident společnosti, který má pod sebou celkem šest oddělení.  

 

Obrázek 1 - Organizační struktura 

 

Zdroj: Interní data firmy Lunaria 

 

 

Systémy 

Firma Lunaria pracuje v reţimu správné výrobní praxe (SVP), coţ znamená, 

ţe dodrţuje soubor pravidel, kterými zajišťuje, aby se výroba a kontrola léčiv 

uskutečňovala v souladu s přísnými poţadavky na jakost. Jedná se o systém 
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zabezpečení farmaceutické výroby z hlediska personálního, pravidly výrobní činnosti 

a způsoby výroby bezpečných léků s vysokým standardem kontrolní činnosti. 

Respektováním těchto zásad je podmíněn i export a import léčiv. Studie jsou prováděny 

nejen v souladu se Správnou výrobní praxí, ale i s ICH ( International Conference on 

Harmonization ), jakoţ i s nařízeními Světové zdravotnické organizace (WHO). Lunaria 

je také pod pravidelným - zákonným - dohledem Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

(SÚKL). Aby podnik Lunaria mohl provádět výzkum i pro společnosti které vyváţí léky 

do  USA, musel podstoupit audit americké instituce FDA (Food and Drug 

Administration). Tato instituce  je zodpovědná za kontrolu a regulaci léčiv i potravin 

v USA.  

K dodrţování veškerých postupů jsou vytvořeny SOP (standardní operační postupy). 

Firma vyuţívá evidenční systém pro vedení záznamů o stavu projektů, chemikálií, 

plánování, docházce a produktivitě práce. Dále vyuţívá laboratorního řídícího systému 

(LIMS) ke zvýšení efektivity, kvality a úrovně řízení laboratorních procesů.  

 

Styl řízení 

Vzhledem k tomu, ţe firma má pouze 32 zaměstnanců, není zde pevně stanovena 

hierarchie řízení, působí zde spíše neformální prostředí. Ve firmě je prosazován 

demokratický styl řízení, kdy vedoucí skupiny a její členové se vzájemně respektují 

a mají navzájem přehled o všech svých činnostech a cílech. 

 

Spolupracovníci 

Firma Lunaria dosahuje dobrých výsledků také díky tomu, ţe na pracovišti vládne dobré 

pracovní klima – je zde velmi příznivá přátelská atmosféra. Lidé se podporují navzájem, 

usilují o společné řešení problémů a jsou ochotni pomoci jeden druhému. 

 

Sdílené hodnoty (kultura) 

Sdílené hodnoty jsou základem pro sociální, hospodářské a kulturní poslání firmy. 

Vytváří určitou atmosféru uvnitř firmy. 

Hodnoty, které firma Lunaria respektuje jsou následující: 

 Kvalita 

 Spolehlivost 
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 Vědomosti a know-how 

 Pruţnost 

 Kompetence 

 Důvěra 

 Profesionalita. 

 

Schopnosti 

Schopnosti jsou základem úspěchu firmy. Proto uchazeči, kteří do se do firmy hlásí, 

prochází důkladným výběrovým řízení. Jde hlavně o to, aby si firma byla jistá, 

ţe najímá buď odborníky nebo uchazeče, se kterými lze dále pracovat a rozvíjet 

jiţ získané zkušenosti a dovednosti. Ve společnosti Lunaria je kladen velký důraz na to, 

aby schopnosti zaměstnanců byly neustále rozvíjeny a zdokonalovány, uţ vzhledem 

k tomu, ţe farmaceutické odvětí je vskutku rychle se rozvíjejícím odvětvím. 

 

4.3 Majetková struktura podniku 

4.3.1 Analýza rozvahy - struktura aktiv 
 

Tabulka 1 – Majetková struktura podniku v letech 2007 - 2011 

Majetková struktura [v tis.Kč] 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011
9
 

Celková aktiva 8 577    14 633    22 882    27 115    37 256    

Stálá aktiva 1 295    2 677    7 430    12 098    12 209    

  dlouhodobý hmotný majetek 1 295    2 428    7 264    11 562    11 898    

  dlouhodobý nehmotný majetek   249    166    536    311    

Oběžná aktiva 5 060    7 878    11 738    11 259    20 169    

  Zásoby 21    11    30    92    0    

  dlouhodobé pohledávky 340    340    348    523    0    

  Krátkodobé pohledávky 4 124    6 278    6 097    5 309    7 480    

  Krátkodobý finanční majetek 575    1 249    5 263    5 335    12 689    

Ostatní aktiva 2 222    4 078    3 714    3 758    4 878    

  časové rozlišení 2 222    4 078    3 714    3 758    4 878    

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firmy 

 

Při pohledu na celková aktiva je patrné, ţe majetek společnosti má rostoucí tendenci, 

v průměru roste přibliţně o 45 procentních bodů ročně. Celková bilanční suma podniku 

sice má rostoucí tendenci, ale tempo růstu se výrazně sniţuje. V roce 2008 aktiva 

                                                 
9
  Předběţná rozvaha ke dni 28.2.2012 
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vzrostala o 71 procentních bodů, v roce 2010 uţ jen o 18 procentních bodů, v roce 2011 

byl zaznamenán opět nárůst - a to o 37 procentních bodů. Nejvyšších hodnot dosahují 

aktiva v roce 2011, necelých 38 milionů Kč. Na výši celkového majetku se podílí 

především oběţná aktiva, která tvoří 40 % aţ 60 % hodnoty celkových aktiv. Firma má 

pouze minimální prostředky vázané v zásobách. Nízké hodnoty mají také dlouhodobé 

pohledávky, které v posledním roce mají nulovou hodnotu. Na hodnotě oběţných aktiv 

se podílí především stále rostoucí krátkodobý finanční majetek, který v roce 2011 tvoří 

34 % celkového majetku firmy. Je to způsobeno tím, ţe firma disponuje vysokými 

peněţními prostředky na bankovních účtech. Výše krátkodobých pohledávek v podílu 

na celkových aktivech postupně klesá. V roce 2007 tvořily pohledávky 48 % celkového 

majetku (jedná se především o pohledávky z obchodních vztahů) a v roce 2011 tento 

podíl klesl na 20 %. Pokles pohledávek spolu s nárůstem krátkodobého finančního 

majetku firmě zaručují vysokou likviditu. 

Stálá aktiva se pohybují v rozmezí mezi 15 aţ 45 %, v posledních dvou letech jejich 

hodnota neklesla pod 30 %. Vzhledem k tomu, ţe firma investuje velké finanční 

prostředky do nákupu nového technického vybavení, hodnota dlouhodobého hmotného 

majetku má rostoucí tendenci a tvoří převáţnou část dlouhodobého majetku. 

Hodnota časového rozlišení sice v absolutní hodnotě roste, ale v relativním vyjádření 

má klesající tendenci na podílu celkového majetku, z 26 % v roce 2007 klesla na 13 % 

v roce 2011.  

Ve všech sledovaných obdobích, s výjimkou roku 2010, převaţuje krátkodobý majetek 

nad dlouhodobým, coţ znamená, ţe majetek firmy je z větší části tvořen likvidními 

sloţkami – a to je  pro podnik velmi pozitivní. Riziko ţe firma nedostojí svým 

závazkům se tím velmi sniţuje. 
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Graf 1 – Vývoj struktury aktiv v letech 2007 – 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firmy 

 

4.3.2 Analýza rozvahy - struktura pasiv 

 

Tabulka 2 – Zdroje krytí podniku v letech 2007 - 2011 

Zdroje krytí podniku [v tis. Kč] 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011
10

 

Pasiva 8 577    14 633    22 882    27 115    37 256    

Vlastní kapitál 5 638    10 937    16 130    17 125    25 784    

  základní kapitál 200    200    200    200    200    

  výsledek hospodaření minulých let 2 060    3 988    9 137    14 120    14 801    

  výsledek hospodař. běžného období 3 328    6 699    6 743    2 755    10 733    

Cizí zdroje 2 881    3 050    6 337    9 683    11 341    

  dlouhodobé závazky 0    151    2 227    2 266    2 890    

  krátkodobé závazky 2 794    2 899    4 110    7 417    8 451    

Ostatní pasiva 58    646    415    307    132    

  Časové rozlišení 58    646    415    307    132    

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firmy 

 

 

Zdroje krytí majetku společnosti jsou tvořeny z převáţné části z vlastního zdrojů, jejich 

hodnota tvoří  63 % aţ 75 % celkových zdrojů. Tato hodnota je tvořena především 

výsledky hospodaření minulých let a výsledky hospodaření běţného období. Hodnoty 

jsou vysoké vzhledem k tomu, ţe firma ve všech sledovaných letech dosahovala 

kladných výsledků hospodaření. 

Přibliţně z 18 % aţ 33 % jsou zdroje krytí tvořeny cizími zdroji a to především 

krátkodobými závazky z obchodních vztahů. Dlouhodobé závazky nepřesahují hranici 

10 % celkových zdrojů. 
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Graf 2 – Vývoj struktury pasiv v letech 2007 – 2011 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firmy 

 

Rostoucí bilanční suma vypovídá o tom, ţe se podnik rozrůstá. Struktura majetku je 

tvořena z větší části oběţným, vysoce likvidním majetkem. Dlouhodobý majetek tvoří 

menší část aktiv. Dlouhodobý majetek by měl být kryt dlouhodobými zdroji 

financování, tedy stálá aktiva a dlouhodobé zdroje by měly být v poměru 1:1, 

dle pravidel Zlatého bilančního pravidla. Z dat z rozvahy vyplývá, ţe dlouhodobé zdroje 

kryjí nejen dlouhodobý majetek, ale zároveň také oběţný majetek, coţ svědčí o tom, 

ţe je podnik překapitalizován. Podniky v tomto odvětví jsou typické tím, ţe drţí vyšší 

objemy likvidních prostředků za účelem zajištění vyšší finanční stability. Jedním 

z důvodů můţe být to, ţe ztráta klíčového zákazníka by mohla významně ohrozit 

existenci firmy, podniky se tedy snaţí mít neustále vyšší objem likvidních prostředků 

k případnému vyrovnání rizik. 
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4.3.3 Analýza výkazu zisků a ztráty 

 
Tabulka 3 – Vývoj vybraných položek výkazu zisku a ztráty v letech 2007 - 2011 

Významné položky z VZZ [tis. Kč] 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011
11

 

Tržby 27 143    33 329    40 954    39 950    51 783    

Provozní náklady 22 295    25 062    32 434    36 418    40 987    

Přidaná hodnota 10 861    17 231    23 484    21 060    32 334    

Provozní výsledek hospodaření 4 855    8 430    8 620    3 873    11 908    

Finanční výsledek hospodaření -305    132    -519    -697    -579    

Výsledek hospodař. za účetní období 3 328    6 699    6 743    2 755    9 140    

Výsledek hospodař. před zdaněním 4 550    8 562    8 101    3 176    11 330    

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firmy 

 

Firma Lunaria ve všech sledovaných obdobích dosahuje pouze kladných výsledků 

hospodaření. V roce 2010 však byl zaznamenán významný pokles výsledku hospodaření 

a to o více neţ o 60 procentních bodů oproti předešlému období (pokles byl 

zaznamenán jak u výsledku provozního tak i finančního, za účetní období i před 

zdaněním). Tento negativní ukazatel byl zapříčiněn vzrůstem nákladů a poklesem 

produktivity práce. V roce 2010 tvořily provozní náklady 91 % podíl na celkových 

trţbách, v ostatních letech se výše nákladů pohybuje maximálně okolo 80 % trţeb.  

Trţby podniku mají rostoucí tendenci, s výjimkou roku 2010, kdy byl zaznamenán 

mírný pokles. V ideálním případě platí, ţe tempo růstu výnosů by mělo být rychlejší neţ 

tempo růstu aktiv, coţ v tomto případě neplatí. 

 

4.3.4 Vývoj počtu zaměstnanců 

 
Tabulka 4 – Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a průměrné osobní náklady na zaměstnance 

v letech 2007 - 2011 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Průměrný počet zaměstnanců 16 26 30 30 29 

Průměrné osobní náklady na zaměstnance 
(v tis. Kč) 

368 326 450 497 588 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firmy 

 

Jak je patrné z dat v tabulce č.4 počet zaměstnanců s v posledních letech ustálil a podnik 

se dále nerozšiřuje, ale co se týká osobních nákladů v přepočtu na jednoho zaměstnance 
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- ty mají rostoucí tendenci. Firmy v tomto odvětví zaměstnávají především pracovníky 

s vysokoškolským či doktorským vzděláním, náklady na zaměstnance jsou tedy 

samozřejmě vyšší neţ v jiných oborech. 

 

4.4 Mezipodnikové srovnávání 

4.4.1 Charakteristika odvětví 

 

Společnost Lunaria se řadí svým oborem činnosti podle klasifikace CZ-NACE 

do oblasti výzkumu a vývoje v oblasti lékařských věd. Vzhledem k tomu, 

ţe nevynakládá ţádné výdaje na výzkum jako takový, ale provádí analytické testování 

léků v určitých fázích výroby (jedná se o outsourcing sluţeb pro farmaceutické výrobní 

firmy), budeme ji tedy srovnávat s odvětvím CZ-NACE 21 – výroba základních 

farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků.  

Odvětví CZ-NACE 21 se řadí mezi tzv. high-tech obory, jehoţ produkty jsou vyráběny 

chemickými a biotechnickými procesy a slouţí k humánnímu i k veterinárnímu vyuţití. 

Vysoká přidaná hodnota farmaceutik je zaloţena na technologiích náročných 

na výzkum, vývoj a vysoce kvalifikované pracovní síly. Výrobky lze rozdělit 

na značkové (patentově chráněné) a generika (kopie originálů jejichţ patentová ochrana 

vypršela). Nové léky jsou výsledkem mnohaletých výzkumů. Většina českých 

farmaceutických výrobců je v současné době v rukou zahraničních vlastníků. 

Farmaceutický průmyslu v současnosti v Evropě zaměstnává přes 630 tisíc lidí, z nichţ 

většina působí v Německu a ve Francii, dále ve Velké Británii, Španělsku Švýcarsku 

a v Belgii. Vývoj trţeb v rámci tohoto odvětví, s výjimkou roku 2008, má trvale 

vzestupný trend, který nezastavila ani ekonomická recese. Tento příznivý vývoj je dán 

především trvale ţivou poptávkou po lécích, ale také stále vyšší spotřebou léčivých 

přípravků zejména z řad seniorů, jejichţ počet v populaci se neustále zvyšuje.
12
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4.4.2 Srovnání s konkurencí 

 

Pro mezipodnikové srovnávání bylo vybráno celkem pět firem v letech 2008-2010. 

V České republice je konkurence velmi malá, bereme-li v úvahu pouze farmaceutické 

CRO (contract research organization), nikoli tedy farmaceutické výrobní firmy. 

Pro porovnání byla vybrána pouze jedna česká firma Quinta Analytica, která 

je pro Lunarii nejvýznamnějším konkurentem. Co se týče evropského trhu, 

zde je konkurence daleko větší, pro porovnání byly vybrány firmy, které patří dle 

hodnocení společnosti Business Insights mezi „top“ deset farmaceutických CRO: 

Quintiles, Covance, Charles River Laboratories a firma Parexel.  

Všechny firmy mají svoje základny v USA a síť dceřiných společností po celém světě. 

Proporovnávání byly vybrány dceřiné společnosti v Evropě, konkrétně se tedy jedná o:  

Quintiles Limited ve Velké Británii (dále zmiňované jak Quintiles),  

Covance Clinical Research Unit Limited rovněţ ve Velké Británii (dále jako Covance), 

Charles River Laboratories France ve Francii (dále jako CRL)  

Parexel Nederlands B.V. v Nizozemí (dále jako Parexel).  

Vzhledem k tomu, ţe uvedené firmy jsou různě veliké, budeme je porovnávat pouze 

na základě poměrových ukazatelů finanční analýzy. 

 

 

Charakteristika společnosti Quinta Analytica s.r.o. 

 

Společnost Quinta Analytica je česká společnost, která se zabývá analytickým 

testováním, podporuje farmaceutické společnosti při vývoji a výrobě nových léčivých 

přípravků, specializuje na studie a analýzy poţadované národními úřady pro kontrolu 

léčiv před uvedením nového produktu na trh. Provádí také kompletní analýzy lékových 

forem, účinných látek a jejich metabolitů. Rovněţ provádí klinické studie. 

Další významnou skupinou společnosti Quinta-Analytica je bioanalytické oddělení 

provádějící analýzy pro veškeré klinické i neklinické studie. Quinta-Analytica 

je pravidelně inspektována Státním ústavem pro kontrolu léčiv i obdobnými úřady 

jiných zemí. Z nichţ je nutno zmínit opakovaně úspěšné inspekce Federálního úřadu 

kontroly léčiv (FDA), které společnosti Quinta Analytica otevírají moţnosti exportu 

sluţeb i do USA. 
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Charakteristika společnosti Quintiles Limited  

Společnost Quintiles Limited sídlí ve Velké Británii, má více neţ 1700 zaměstnanců. 

Je součástí uskupení Quintiles, které je celosvětovým průkopníkem v poskytování 

sluţeb farmaceutickým firmám. Pomáhá přinášet na trh nové léky a nové moţnosti 

léčby nemocí. 

Je jediným plně integrovaným globální poskytovatelem biofarmaceutických sluţeb, 

který nabízí řešení pro klinický výzkum, komerční řešení, poradenství i kapitál. 

Po celém světě má více neţ 50 poboček. Dle Business Insights je v ţebříčku „top“ 

na prvním místě s více neţ 15 % podílem na trhu. 

 

Charakteristiky společnosti Covance Clinical Research Unit Limited 

Společnost Covance Clinical Research Unit Limited sídlí ve Velké Británii, má okolo 

230 zaměstnanců. Je taktéţ součástí většího uskupení Covance v USA, které poskytuje 

své sluţby ve více neţ 60 zemích světa. Společnost se zabývá klinickým i  neklinickým 

vývojem jako je například toxikologie, výzkum produktů či analytické sluţby. 

 

Charakteristika společnosti Charles River Laboratories France 

Společnost Charles River Laboratories France je taktéţ součástí nadnárodní korporace, 

která má zastoupení ve více neţ 60 zemích světa. Francouzská pobočka zaměstnává 

v současnosti okolo 370 zaměstnanců. Společnost poskytuje farmaceutické 

a biotechnologické sluţby během všech fází vývoje léků: od objevu nových látek 

a preklinických farmakologických a bezpečnostních studií aţ po klinické studie 

na lidech. 

 

Charakteristika společnosti Parexel Nederland B.V. 

Společnost Parexel Nederland B.V. je součástí skupiny Parexel, která má zastoupení 

rovněţ po celém světě. Nizozemská pobočka má 60 zaměstnanců. Parexel je přední 

farmaceutická a biofarmaceutická společnost, která pomáhá klientům urychlit dobu 

uvedení na trh nových produktů prostřednictvím širokého spektra sluţeb od 

pre-klinického vývoje, přes klinické studie aţ po zprostředkování zdravotnické 

dokumentace.  
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4.4.3 Vývoj a porovnání poměrových ukazatelů 

 

Finanční situace jednotlivých podniků v letech 2008 – 2010 bude zhodnocena 

na základě výsledků vybraných ukazatelů finanční analýzy. Získáme tak přehled 

v oblasti zadluţenosti, řízení aktiv,  likvidity a rentability. 

4.4.3.1 Analýza zadluženosti 

 

Celková zadluženost 

Z dat v tabulce č.5 je patrné, ţe celková zadluţenost firem je velmi nízká. Obecně platí 

ţe čím vyšší je zadluţenost podniku, tím vyšší je riziko věřitelů, ţe podnik nebude 

schopen splácet své závazky. Riziko vyplývající z neschopnosti podniků splácet dluhy 

je u těchto firem minimální. Nejniţší zadluţení vykazuje společnost Parexel, jejíţ 

zadluţení se pohybuje okolo hodnoty 1 %. U společnosti Quinta Analytica 

se zadluţenost pohybuje okolo 5 aţ 7 % a má klesající tendenci, stejně jako Quintiles 

a Covance, přičemţ tyto dvě společnosti mají vyšší zadluţení neţ Quinta Analytica. 

Zadluţení Quintiles a Covance kleslo v roce 2010 na hodnotu okolo 15 %.  

Celková zadluţenost podniku Lunaria se pohybuje mezi 8 aţ 25 %, zadluţenost 

má rostoucí tendenci, ale tempo růstu se nezrychluje.  

Nejvyšší nárůst hodnoty celkové zadluţenosti zaznamenala společnost CRL v roce 2010 

a to na 36 %. Toto zvýšení z 9 procentní zadluţenosti na 36 procentní zadluţení bylo 

způsobeno vysokým nárůstem dlouhodobých závazků.  

Obecně lze tedy říci, ţe pro firmy působící v tomto sektoru jsou typické nízké hodnoty 

zadluţenosti. Dále budeme zkoumat, zda se na celkové zadluţenosti podílí více 

krátkodobé nebo dlouhodobé závazky. 

 



35 

 

Graf 3 – Vývoj celkové zadluženosti firem v letech 2008 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 
Tabulka 5 – Celková zadluženost firem v letech 2008 - 2010 

celková zadluženost 
(dl.záv+kr.záv+BÚ)/CA 

Rok 

2008 2009 2010 

Quintiles 20,9% 13,4% 14,3% 

Covance 27,5% 22,9% 15,2% 

CRL 8,2% 8,9% 35,8% 

Parexel 1,3% 1,5% 1,0% 

Quinta Analytica 6,6% 6,2% 5,1% 

Lunaria 8,0% 22,4% 25,4% 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

Dlouhodobá zadluženost 

Hodnoty dlouhodobé zadluţenosti jsou u všech podniků niţší neţ hodnoty krátkodobé 

zadluţenosti, kromě podniku Quinta Analytica, která má po celé sledované období vyšší 

hodnoty dlouhodobé zadluţenosti. Výjimkou je také dlouhodobá zadluţenost CRL 

v roce 2010, kde byl zaznamenán vysoký nárůst – ten převaţuje nad krátkodobou 

zadluţeností. Společnost v tomto roce začala vyuţívat dlouhodobé bankovní úvěry 

ve vyšší míře a zároveň také vzrostly závazky z obchodních vztahů. Podniky Covance 

a Parexel nemají ţádné dlouhodobé závazky. 
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Tabulka 6 – Dlouhodobá zadluženost firem v letech 2008 - 2010 

Dlouhodobá zadluženost 
(Dl.záv+dl.BÚ)/CA 

Rok 

2008 2009 2010 

Quintiles 1,5% 1,9% 1,7% 

Covance 0,0% 0,0% 0,0% 

CRL 2,7% 3,4% 28,7% 

Parexel 0,0% 0,0% 0,0% 

Quinta Analytica 5,6% 5,1% 4,4% 

Lunaria 1,0% 9,7% 8,4% 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

Krátkodobá zadluženost 

Pro většinu podniků tedy platí, ţe celková zadluţenost je tvořena především 

krátkodobými závazky. podniky tedy vyuţívají ve větší míře krátkodobé zdroje 

k financování svých aktivit neţ dlouhodobé. Podniky Parexel, Quinta Analytica 

a Lunaria nevyuţívají krátkodobých bankovních úvěrů k financování svých aktivit. 

Společnosti Covance a Quintiles vyuţívají krátkodobé bankovní zdroje, ale jejich 

hodnota nedosahuje ani 50 % celkových krátkodobých závazků. Firma CRL začala 

vyuţívat úvěry v roce 2010. 

 

Tabulka 7 – Krátkodobá zadluženost firem v letech 2008 - 2010 

Krátkodobá zadluženost 
(Kr.záv.+kr.BÚ)/CA 

Rok 

2008 2009 2010 

Quintiles 19,4% 11,5% 12,7% 

Covance 27,5% 22,9% 15,2% 

CRL 5,5% 5,5% 7,1% 

Parexel 1,3% 1,5% 1,0% 

Quinta Analytica 1,0% 1,1% 0,7% 

Lunaria 7,0% 12,7% 17,0% 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

 

Shrnutí 

Z analýzy zadluţenosti vyplývá, ţe pro vybrané podniky je charakteristické nízké 

zadluţení a není zde typická dlouhodobá zadluţenost. Podniky ve větší míře vyuţívají 

krátkodobých zdrojů financování a jsou schopné samofinancování z vlastních zdrojů. 

Většina firem téměř nevyuţívá bankovní úvěry nebo je vyuţívá v niţší míře. Pro 

věřitele tedy vyplývá velmi nízké riziko, ţe podniky nebudou schopny dostát svých 

závazků.  
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Společnost Lunaria oproti konkurenci dosahuje vyšších hodnot zadluţenosti s rostoucí 

tendencí, zadluţenost ale nepřesáhla hodnotu 26 %, je tedy i tak nízká. Firma je schopna 

hradit své závazky z vlastních zdrojů přibliţně ze dvou třetin, z jedné třetiny 

pak vyuţívá cizí zdroje. 

 

4.4.3.2 Analýza řízení aktiv 

 

Celková aktivita 

Ukazatel celkové aktivity informuje o tom, jak podnik efektivně hospodaří se svými 

aktivy bez ohledu na zdroj financování. Obrat celkových aktiv udává, kolikrát za rok 

se obrátí celková aktiva v trţbách. Obrat celkových aktiv se u firem nijak výrazně 

nemění, má setrvalou aţ mírně klesající tendenci. U většiny podniků ukazatel 

nedosahuje ani hodnoty 1, znamená to, ţe se celková aktiva nepromění v trţby 

ani jedenkrát do roka. U podniků Lunaria a Quintiles jsou hodnoty vyšší neţ 1, 

vyuţívají tedy celkový majetek efektivněji neţ ostatní společnosti. Niţší hodnoty obratu 

celkových aktiv by mohly  znamenat nedostatečné vyuţívání majetku podniku, ale jak 

je patrné z dat v tabulce č.8, tyto hodnoty jsou typické u všech podniků. Je to dáno 

především tím, ţe firmy v tomto odvětví jsou náročné na různé přístroje, zařízení 

a veškeré technické vybavení laboratoří. Převáţná část zdrojů je investována právě sem. 

Vyjednávací síla zákazníků je velmi silná, aktivity firem jsou tedy závislé 

na poţadavcích zákazníka. 

.  

Tabulka 8 – Obrat aktiv firem v letech 2008 - 2010 

Obrat aktiv 
T/CA 

Rok 

2008 2009 2010 

Quintiles 1,1 1,5 1,3 

Covance 0,6 0,6 0,6 

CRL 0,5 0,6 0,6 

Parexel 1,2 0,9 0,7 

Quinta Analytica 0,8 0,7 0,7 

Lunaria 2,1 1,8 1,5 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 
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Obrat dlouhodobého hmotného majetku 

Obrat dlouhodobého hmotného majetku (DHM) má obdobnou vypovídací hodnotu jako 

předchozí ukazatel, ale zaměřuje se pouze na dlouhodobý majetek - udává tedy kolikrát 

za rok se obrátí DHM v trţbách. Ve srovnání s obratem celkových aktiv jsou podniky 

ve vyuţívání dlouhodobého hmotného majetku daleko více výkonnější. U všech 

podniků má tento ukazatel rostoucí tendence aţ na výjimku, kterou tvoří společnost 

Lunaria, kde hodnoty klesají. Nejvýkonnější je společnost Parexel, která dokáţe 

proměnit DHM v trţbách přibliţně 120krát ročně. 

 

Tabulka 9 – Obrat dlouhodobého hmotného majetku firem v letech 2008 - 2010 

Obrat DHM 
T/DHM 

Rok 

2008 2009 2010 

Quintiles 19,3 16,8 19,6 

Covance 4,4 5,8 7,8 

CRL 2,9 3,1 3,5 

Parexel 46,5 72,4 122,2 

Quinta Analytica 9,3 9,2 11,0 

Lunaria 12,8 5,6 3,5 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek udává, jak dlouho musí firma v průměru čekat, neţ dostane 

zaplaceno za zboţí a sluţby. U většiny firem se doba obratu pohledávek v čase 

zkracuje. U Quinty Analyticy byly hodnoty v roce 2008 velmi vysoké, firma musela 

čekat 267 dní neţ dostala zaplaceno, ale postupně se je podařilo sníţit aţ na hodnotu 

58,5 dne. Firmy Covance a Parexel čekají na zaplacení déle neţ 4 měsíce. U firmy 

Quintiles se doba obratu pohledávek pohybuje mezi 90 aţ 110 dny a u CRL je to okolo 

72 aţ 67 dny. Nejdříve za své sluţby dostává zaplaceno firma Lunaria. 

 

Tabulka 10 – Doba obratu pohledávek firem v letech 2008 - 2010 

Doba obratu pohledávek 
365/Obrat pohledávek (ve dnech) 

Rok 

2008 2009 2010 

Quintiles 90,5 107,9 93,9 

Covance 121,5 122,3 144,2 

CRL 71,9 69,3 67,2 

Parexel 148,8 117,3 118,9 

Quinta Analytica 267,3 84,7 58,5 

Lunaria 77,6 57,4 53,3 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 
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Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků udává rychlost podniku splácet své závazky. U firem Quintiles, 

Covance a CRL doba obratu závazků více neţ dvojnásobně převyšuje dobu obratu 

pohledávek, to znamená, ţe firmy dostávají zaplaceno mnohem dříve neţ samy zaplatí -  

získávají tímto na určitou dobu volné peněţení prostředky. Lunaria v prvních dvou 

letech platí dříve neţ dostává zaplaceno, ale v posledním roce taktéţ platí později neţ 

dostává zaplaceno, ale ne v tak velkém časovém období, jako předchozí dvě zmiňované 

společnosti. Doba obratu závazků u společností Quinta Analytica a Parexel je v celém 

sledovaném období kratší neţ doba obratu pohledávek. Znamená to tedy, ţe firmy platí 

dříve neţ dostanou zaplaceno za zboţí, ztrácí tak na nějaký čas volné peněţní 

prostředky. 

 

Tabulka 11 – Doba obratu závazků firem v letech 2008 - 2010 

Doba obratu závazků 
365/obrat závazků (ve dnech) 

Rok 

2008 2009 2010 

Quintiles 237,8 157,3 173,6 

Covance 389,2 408,2 385,7 

CRL 114,0 100,5 252,9 

Parexel 57,2 53,6 30,7 

Quinta Analytica 44,0 43,2 40,3 

Lunaria 35,8 56,5 88,5 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

Doba obratu zásob 

Zásoby v tomto odvětví nejsou příliš typické, doba obratu zásob je zde tedy velmi 

nízká. Firmy Covance a Parexel nemají ţádné zásoby. Quintiles, Quinta Analytica 

a Lunaria mají velmi nízké hodnoty zásob. Pouze firma CRL disponuje vyšším 

objemem zásob ve srovnání s ostatními podniky. Doba obratu zásob u této firmy 

se pohybuje okolo 24 dnů. 

 

Tabulka 12 – Doba obratu zásob firem v letech 2008 - 2010 

Doba obratu zásob 
365/obrat zásob 

Rok 

2008 2009 2010 

Quintiles 0,6 0,9 0,9 

Covance 0 0 0 

CRL 24,1 24,6 23,4 

Parexel 0 0 0 

Quinta Analytica 4,8 5,0 4,8 

Lunaria 0,1 0,3 0,8 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 
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Obratový cyklus peněz 

V tabulce č.13 je pro názornost uveden obratový cyklus peněz, který udává, na kolik dní 

potřebuje podnik zajistit dlouhodobé finanční zdroje aby nedošlo k ohroţení platební 

schopnosti podniku. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím více potřebuje firma 

peněţních prostředků na hrazení výdajů. U firem Quintiles, Covance a CRL jsou tyto 

hodnoty záporné, coţ znamená, ţe firmy mají dlouhou dobu splatnosti závazků vůči 

dodavatelům. Firma Quinta Analytica dosahuje nejvyšších hodnot délky obratového 

cyklu peněz v roce 2008, kdy bylo třeba zajistit peněţní prostředky po dobu téměř 230 

dnů. To bylo způsobeno vysokou hodnotou pohledávek po lhůtě splatnosti. V ostatních 

letech pak hodnota tohoto ukazatele výrazně klesala. Vyšších hodnot obratového cyklu 

peněz ve srovnání s ostatními dosahuje firma Parexel, která potřebuje peněţní 

prostředky k zajištění výdajů přibliţně po dobu 2 - 3 měsíců. Firmě Lunaria se daří 

postupně sniţovat délku obratového cyklu, v posledním roce dosahují hodnoty tohoto 

ukazatele záporných hodnot. Je to hlavně z důvodu, ţe firma má nastavené delší lhůty 

splatnosti závazků vůči dodavatelům.  

 
Tabulka 13 – Obratový cyklus peněz firem v letech 2008 - 2010 

Obratový cyklus peněz 
DOPohl.+Dopás.-DOZáv. 

Rok 

2008 2009 2010 

Quintiles -146,7 -48,5 -78,9 

Covance -267,7 -285,9 -241,6 

CRL -18,0 -6,6 -162,3 

Parexel 91,6 63,7 88,2 

Quinta Analytica 228,1 46,4 23,1 

Lunaria 42,0 1,2 -34,3 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

 

Shrnutí 

Firmy v tomto odvětví jsou náročné na nákladné technické vybavení laboratoří, obrat 

aktiv je tedy relativně nízký. Celková aktiva se nepromění v trţby u většiny firem 

ani jedenkrát do roka. Podniky si drţí dostatečné rezervy ve formě dlouhodobých 

zdrojů, aby nedošlo k ohroţení platební schopnosti. Délka obratového cyklu peněz má 

u většiny firem záporné hodnoty, coţ signalizuje, ţe podniky mají nastavené delší lhůty 

splatnosti závazků vůči dodavatelům anebo ţe neplatí včas. 
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4.4.3.3 Analýza likvidity 

 

Ukazatele likvidity informují o platební schopnosti podniku.  

 

Běžná likvidita 

Běţná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky podniku. 

Vypovídá vše o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil 

veškerá oběţná aktiva v daném okamţiku na hotovost. Čím vyšší je hodnota ukazatele, 

tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. Pro běţnou likviditu 

platí, ţe hodnoty čitatele jsou k hodnotě jmenovatele v rozmezí mezi 1,5 – 2,5
13

. Tyto 

hodnoty se však mohou lišit dle odvětví. Parexel a Quinta Analytica dosahují nejvyšších 

hodnot běţné likvidity po celé sledované období. Vysoká likvidita firmě zajišťuje 

finanční stabilitu, je spojena spíše s konzervativnějším přístupem k podnikání, 

ale zároveň můţe naznačit, ţe firma neefektivně vyuţívá své zdroje a má vysoké 

hodnoty vlastního kapitálu. Naopak nízké hodnoty běţné likvidity vypovídají o tom, 

ţe firma vyuţívá ve větší míře cizí zdroje a není finančně stabilní. Firmy Quintitles, 

Covance, CRL a Lunaria mají hodnoty běţné likvidity větší neţ 1,3 a zároveň niţší 

neţ 3,4. Lze zde tedy konstatovat,  ţe uvedené firmy nemají problém s platební 

schopností. 

Samotná Lunaria v roce 2010 dosahovala nejniţší hodnoty likvidity ze všech 

společností. Likvidita firem v tomto odvětví úzce souvisí se schopností výrobních 

farmaceutických firem splácet dluhy. Pokud je jejich likvidita ohroţena, má to 

vliv i na likviditu kontraktních laboratoří provádějících pro tyto firmy výzkum. 

 

Tabulka 14 – Běžná likvidita firem v letech 2008 - 2010 

běžná likvidita 
OA/kr.záv 

Rok 

2008 2009 2010 

Quintiles 1,38 1,57 1,65 

Covance 1,55 1,54 1,70 

CRL 3,35 2,35 2,15 

Parexel 20,69 9,17 16,85 

Quinta Analytica 20,97 9,45 11,73 

Lunaria 2,72 2,86 1,52 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

                                                 
13  

RŮČKOVÁ, P.: Finanční analýza: metody, ukazatele, vyuţití v praxi. Grada, Praha 2008, str. 49 
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Graf 4 – Vývoj běžné likvidity firem v letech 2008 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

Pohotová likvidita 

 

Pohotová likvidita má obdobnou vypovídací hodnotu jako předchozí ukazatel, s tou 

výjimkou, ţe oběţná aktiva jsou sníţena o zásoby. Tento ukazatel informuje o tom, jak 

je podnik schopen proměnit oběţná aktiva v hotovost i po odečtení zásob. Hodnoty 

tohoto ukazatele by neměly klesnout pod hodnotu 1. Pokud by klesly, znamenalo by to 

ţe podnik musí  prodat i část zásob, aby uspokojil své závazky. Vzhledem k tomu, 

ţe v tomto odvětví nejsou typické vysoké hodnoty zásob v majetkové struktuře podniku, 

hodnoty tohoto ukazatele zůstaly prakticky stejné. Všechny podniky mají hodnoty 

likvidity vyšší neţ 1,3  - není zde tedy problém splácet své závazky i po odečtení zásob. 

 

Tabulka 15 – Pohotová likvidita firem v letech 2008 - 2010 

pohotová likvidita 
(OA-zásoby)/kr.záv 

Rok 

2008 2009 2010 

Quintiles 1,38 1,56 1,64 

Covance 1,55 1,54 1,70 

CRL 3,03 1,97 1,82 

Parexel 4,96 7,36 16,85 

Quinta Analytica 20,69 9,17 11,45 

Lunaria 2,71 2,85 1,51 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 
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Graf 5 – Vývoj pohotové likvidity firem v letech 2008 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

Hotovostní likvidita 

Hotovostní likvidita vyjadřuje likviditu měřenou pouze dle nejlikvidnějších aktiv. 

Dle metodiky ministerstva průmyslu a obchodu ČR je dolní mez hotovostní likvidity 

ohraničena hodnotou  0,2. Nedodrţení tohoto limitu ale nemusí vţdy znamenat finanční 

problémy - pro zjištění příčin nízkých hodnot je třeba provést podrobnější analýzu 

likvidity. U dvou podniků jsou hodnoty niţší neţ 0,4, ale zároveň vyšší neţ 0,3 jedná 

se o firmy Quintiles a CRL, aţ na výjimku v roce 2008 u firmy CRL, kdy se hodnota 

likvidity blíţila 0. Bylo vše způsobeno velmi nízkou hodnotou krátkodobého finančního 

majetku. U firem Covance a Lunaria se hodnoty pohybují mezi 0,4 aţ 1,3. Stejně jako 

u předchozích ukazatelů likvidity dosahují i v tomto případě výrazně vyšších hodnot 

společnost Quinta Analytica a Parexel. Znamená to tedy, ţe uvedené firmy disponují 

vyšší hotovostí neţ je třeba - získávají si tím určitou finanční samostatnost. 

 

Tabulka 16 – Hotovostní likvidita firem v letech 2008 - 2010 

hotovostní likvidita 
(KFM/kr.záv) 

Rok 

2008 2009 2010 

Quintiles 0,31 0,37 0,39 

Covance 0,81 0,90 1,02 

CRL 0,02 0,37 0,35 

Parexel 2,33 5,17 12,86 

Quinta Analytica 5,35 4,46 7,98 

Lunaria 0,43 1,28 0,72 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 
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Graf 6 – Vývoj hotovostní likvidity firem v letech 2008 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

Shrnutí 

Z analýzy likvidity firem bylo zjištěno, ţe vybrané podniky nemají problémy s platební 

schopností a jsou likvidní. U podniků Quinta Analytica a Parexel bylo dosaţeno velmi 

vysokých hodnot likvidity, podniky disponují vysokým objemem oběţných aktiv, které 

z největší části tvoří krátkodobý finanční majetek. Tento finanční majetek má rostoucí 

tendence, je tedy pravděpodobné, ţe hodnoty hotovostní likvidity těchto podniků budou 

i nadále růst.  

Firma Lunaria si ve srovnání s konkurencí vede velmi dobře, hodnoty ukazatelů 

likvidity jsou velmi podobné či spíše nepatrně vyšší - jako u firem Quintiles, Covance 

a CRL. Lunaria se ani v jednom ze sledovaných období nedostala do kritických hodnot 

likvidity. 

  

4.4.3.4 Analýza rentability 

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

ROA měří celkovou efektivnost podnikání, vyjadřuje schopnost podniku přinášet 

určitou efektivitu bez ohledu na zdanění příjmů a způsob financování.  

U většiny firem se hodnota ROA pohybuje mezi 8 aţ 12 %. Niţších hodnot dosahuje 

pouze firma Quinta Analytica. Hodnota ROA u firmy Lunaria má stejně jako Quinta 
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Analytica také klesající tendenci, ale ve srovnání s ostatními firmami dosahuje 

nejvyšších hodnot ROA.  

 

Tabulka 17 – Rentabilita celkových aktiv firem v letech 2008 - 2010 

ROA 
EBIT/CA 

Rok 

2008 2009 2010 

Quintiles 11,0% 13,6% 11,3% 

Covance 8,7% 8,1% 12,2% 

CRL 8,1% 10,2% 10,3% 

Parexel 15,9% 10,9% 10,8% 

Quinta Analytica 12,5% 7,1% 5,3% 

Lunaria 58,5% 35,9% 12,6% 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

Graf 7 – Vývoj rentability celkových aktiv firem v letech 2008 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

ROE je důleţitý především pro vlastníky podniku. Vyjadřuje zhodnocení kapitálu, který 

byl vlastníky vloţen do podniku. U ukazatele rentability by měla platit následující 

podmínka: ROE > ROA. Jestliţe tato podmínka platí, znamená, to, ţe podnik pracuje 

efektivně s cizím kapitálem, a zvyšuje tím výkonnost vlastního. Je-li naopak ROA větší 

neţ ROE, tak podnik vyuţívá v malé míře cizí kapitál nebo je tento kapitál příliš drahý, 

popřípadě má nízký zisk a zadluţení jeho výkonnost stejně nezvedne
14

. ROE je vyšší 

neţ ROA u všech podniků kromě CRL, u kterého je ROA po celé sledované období 

                                                 
14

  SCHOLLEOVÁ, H.: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Grada, Praha 2008, str. 236 



46 

 

vyšší neţ ROE. U firmy CRL platí to, ţe přestoţe začala vyuţívat ve vyšší míře cizí 

kapitál, měla tak nízký zisk, ţe se rentabilita ještě sníţila. 

Nejvyšší výkonnosti dosahuje firma Parexel u které ROE v roce 2010 vzrostlo 

na hodnotu 75 %, tedy na 1 Kč vlastního kapitálu připadalo 0,75 Kč čistého zisku. 

 

Tabulka 18 - Rentabilita vlastního kapitálu firem v letech 2008 - 2010 

ROE 
ČZ/VK 

Rok 

2008 2009 2010 

Quintiles 39,7% 31,8% 26,7% 

Covance 24,9% 23,5% 29,0% 

CRL 8,3% 9,4% 5,2% 

Parexel 26,1% 52,6% 75,2% 

Quinta Analytica 13,8% 7,8% 5,8% 

Lunaria 61,3% 41,8% 16,1% 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

 

Graf 8 - Vývoj rentability vlastního kapitálu firem v letech 2008 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) 

ROCE vyjadřuje výnosnost dlouhodobých zdrojů podniku. I u tohoto ukazatele platí, 

podmínka, ţe by měl být vyšší neţ ROA (ROCE > ROA), coţ v tomto případě splňují 

všechny podniky. Nejvyšší rentability dlouhodobých zdrojů dosáhla Lunaria v roce 

2008, kdy na 1 Kč dlouhodobého kapitálu připadalo 0,77 Kč zisku. V následujících 

letech rentabilita výrazně klesala. Nejniţších hodnot dosahovala Quinta Analytica z 13 

% v roce 2008 poklesla ROCE aţ na 5,5 %. 
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Tabulka 19 – Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu firem v letech 2008 - 2010 

ROCE 
EBIT/(Dl.záv+VK) 

Rok 

2008 2009 2010 

Quintiles 34,6% 32,5% 26,1% 

Covance 19,9% 19,6% 26,8% 

CRL 9,0% 11,3% 11,7% 

Parexel 19,5% 12,5% 11,4% 

Quinta Analytica 13,0% 7,4% 5,5% 

Lunaria 77,3% 44,7% 17,7% 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

Graf 9 - Vývoj rentability celkového vloženého kapitálu firem v letech 2008 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita trţeb vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku - při určité výši trţeb. 

Hodnoty tohoto ukazatele u většiny společností dosahují maximálně okolo 20 %. 

Nejvyšších hodnot dosáhla společnost Parexel v roce 2010, kdy se hodnota ROS zvýšila 

o 50 procentních bodů oproti předchozímu roku na 102,2 %. U této společnosti tedy 

na 1 Kč trţeb připadalo 1,022 Kč zisku.  

Rentabilita trţeb firmy Lunaria má klesající tendenci, coţ je způsobeno pravděpodobně 

důsledkem nízkých prodejních cen. Pro objasnění příčiny tohoto poklesu bude třeba 

doplnit výsledky rentability trţeb také analýzou nákladovosti. 
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Tabulka 20 – Rentabilita tržeb firem v letech 2008 - 2010 

ROS 
ČZ/tržby 

Rok 

2008 2009 2010 

Quintiles 10,3% 8,0% 8,2% 

Covance 17,2% 15,5% 20,1% 

CRL 15,3% 14,1% 4,8% 

Parexel 17,7% 53,2% 102,2% 

Quinta Analytica 13% 8% 8% 

Lunaria 22% 16% 7% 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

Graf 10 - Vývoj rentability tržeb  firem v letech 2008 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firem 

 

4.4.4 Bodovací metoda mezipodnikového srovnávání 

 

Pro komplexní zhodnocení zjištěných výsledků z finanční analýzy jednotlivých firem 

byla zvolena metoda bodovací. Jde o vícerozměrnou metodu mezipodnikového 

srovnávání. Metoda bodovací byla zvolena z toho důvodu, ţe umoţňuje získat pořadí 

podniků na základě zhodnocení více kritérií  a  spočívá v tom, ţe podniku, který dosáhl 

nejlepších výsledků v daném ukazateli je přiděleno 100 bodů - ostatním podnikům jsou 

přiděleny body dle toho, zda je pozitivní růst hodnoty ukazatele nebo je-li pozitivní 

pokles hodnoty ukazatele. Ze získaných dat byl vypočítán průměrný počet bodů 

ze všech ukazatelů kaţdého podniku. Dle výše dosaţených bodů pak bylo sestaveno 

pořadí podniků seřazeno sestupně od nejlepšího. 
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Tabulka 21 – Výsledky srovnání podniků metodou bodovací pro rok 2008 

                              Podnik      
Ukazatel    

Quintiles Covance CRL Parexel 
Quinta 

Analytica 
Lunaria 

Celková zadluženost 6 5 16 100 19 16 

Dlouhodobá zadluženost 0 100 0 100 0 0 

Krátkodobá zadluženost 5 4 19 80 100 15 

Dluh na vlastní kapitál 2 2 16 100 22 15 

Obrat aktiv 52 27 22 56 36 100 

Obrat DHM 42 10 6 100 20 28 

Doba obratu pohledávek 79 59 100 48 27 93 

Doba obratu závazků 15 9 31 63 100 81 

Běžná likvidita 7 7 16 99 100 13 

Pohotová likvidita 7 7 15 24 100 13 

Hotovostní likvidita 6 15 0 44 100 8 

ROA 19 15 14 27 21 100 

ROE 65 41 14 43 23 100 

ROCE 45 26 12 25 17 100 

Rentabilita tržeb 48 80 71 82 60 100 

Součet 397 406 351 991 745 781 

Průměr 26 27 23 66 50 52 

Pořadí 5. 4. 6. 1. 3. 2. 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

V roce 2008 jsou výsledky na prvních třech místech vyrovnané, na první příčce 

se umístil podnik Parexel s nejvyšším počtem dosaţených bodů a to i přesto, 

ţe nedosáhl prvenství v jednotlivých ukazatelích tolikrát jako společnosti Lunaria 

a Quinta Analytica. Společnost Parexel dosáhla nejlepších výsledků v oblasti 

zadluţenosti a velmi dobře si vedla i v oblasti řízení aktiv.  

Na druhém místě se umístila společnost Lunaria, která dosáhla nejlepších výsledků 

v oblasti rentability a řízení aktiv a těsně za ní na třetím místě skončila společnost 

Quinta Analytica, která předčila ostatní společnosti v oblasti likvidity. 
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Tabulka 22 –Výsledky srovnání metodou bodovací pro rok 2009 

                              Podnik      
Ukazatel    

Quintiles Covance CRL Parexel 
Quinta 

Analytica 
Lunaria 

Celková zadluženost 11 6 16 100 23 6 

Dlouhodobá zadluženost 0 100 0 100 0 0 

Krátkodobá zadluženost 10 5 20 76 100 9 

Dluh na vlastní kapitál 5 3 16 100 24 5 

Obrat aktiv 82 31 32 48 41 100 

Obrat DHM 23 8 4 100 13 8 

Doba obratu pohledávek 53 47 83 49 68 100 

Doba obratu závazků 27 11 43 81 100 77 

Běžná likvidita 17 16 25 97 100 30 

Pohotová likvidita 17 17 21 80 100 31 

Hotovostní likvidita 7 17 7 100 86 25 

ROA 38 23 28 30 20 100 

ROE 61 45 18 100 15 80 

ROCE 73 44 25 28 16 100 

Rentabilita tržeb 15 29 27 100 14 31 

Součet 438 401 365 1189 721 701 

Průměr 29 27 24 79 48 47 

Pořadí 4. 5. 6. 1. 2. 3. 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

V roce 2009 se na prvních třech místech udrţely stejné společnosti jako v roce 

předcházejícím, s tím rozdílem, ţe společnost Quinta Analytica předběhla firmu Lunaria 

a dostala se tak na druhé místo. Firma Parexel dosáhla prvenství v 7 hodnocených 

ukazatelích a získala tak před ostatními podniky větší náskok neţ v roce předešlém 
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Tabulka 23 - Výsledky srovnání metodou bodovací pro rok 2010 

                            Podnik      
Ukazatel    

Quintiles Covance CRL Parexel 
Quinta 

Analytica 
Lunaria 

Celková zadluženost 7 7 3 100 20 4 

Dlouhodobá zadluženost 0 100 0 100 0 0 

Krátkodobá zadluženost 5 5 10 68 100 4 

Dluh na vlastní kapitál 3 3 2 100 19 3 

Obrat aktiv 87 39 42 47 47 100 

Obrat DHM 16 6 3 100 9 3 

Doba obratu pohledávek 57 37 79 45 91 100 

Doba obratu závazků 18 8 12 100 35 76 

Běžná likvidita 10 10 13 100 70 9 

Pohotová likvidita 10 10 11 100 68 9 

Hotovostní likvidita 3 8 3 100 62 6 

ROA 89 96 81 85 42 100 

ROE 36 38 7 100 8 21 

ROCE 98 100 44 43 21 66 

Rentabilita tržeb 8 20 5 100 8 7 

Součet 446 487 313 1288 598 507 

Průměr 30 32 21 86 40 34 

Pořadí 5. 4. 6. 1. 2. 3. 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Pořadí podniků na prvních třech příčkách zůstalo stejné jako v roce předešlém. Firma 

Parexel si ještě více upevnila své prvenství vyšším počtem dosaţených bodů. V roce 

2010 dosáhla prvenství ve všech sledovaných oblastech (zadluţenosti, řízení aktiv, 

likvidity i rentability). 

 

Z výsledků hodnocení podniků metodou bodovací, dopadla nejlépe společnost Parexel, 

která se ve všech sledovaných obdobích umístila na prvním místě. Dosáhla nejlepších 

výsledků jako v oblasti zadluţenosti, tak v oblasti aktivity, likvidity i rentability. Za ní 

se umístila společnost Quinta Analytica a v pořadí třetí místo získala společnost 

Lunaria. Počet bodů, které získala firma Lunaria v jednotlivých letech se postupně 

sniţuje, lze dedukovat, ţe se pozice vůči konkurenci zhoršuje. 
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4.5 Analýza firmy Lunaria 

4.5.1 Ukazatele nákladové struktury 

 

V následující tabulce jsou uvedeny poloţky nákladů výkazu zisku a ztráty 

v jednotlivých letech. Z těchto poloţek jsou pak následně vypočítané ukazatele 

nákladovosti, které vyjadřují podíl nákladů na celkových trţbách podniku.  

 

Tabulka 24 - Významné položky z VZZ 

Položka VZZ (v tis.Kč) Rok 

Účet  2007 2008 2009 2010 2011 

50x Spotřebované nákupy 10 508 7 073 6 762 6 886 7 976 

51x Služby 5 774 9 026 10 708 12 004 10 886 

52x Osobní náklady 5 882 8 478 13 511 14 924 17 052 

53x Daně a poplatky 10 11 75 34 8 

54x Jiné provozní náklady 8 152 112 204 257 

55x Odpisy, rezervy a opravné pol. 111 322 1 266 2 366 3 696 

56x Finanční náklady 1 742 2 541 2 478 1 658 1 112 

Celkové náklady 24 038 27 603 34 912 38 076 40 987 

Celkové tržby 27 150 33 492 41 055 40 291 51 783 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firmy 

 
Tabulka 25 -  Ukazatele nákladovosti 

Ukazatel 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Nákladovost spotřebovaných nákupů 38,7% 21,1% 16,5% 17,1% 15,4% 

Nákladovost služeb 21,3% 26,9% 26,1% 29,8% 21,0% 

Nákladovost osobních nákladů 21,7% 25,3% 32,9% 37,0% 32,9% 

Nákladovost odpisů 0,4% 1,0% 3,1% 5,9% 7,1% 

Nákladovost finanční 6,4% 7,6% 6,0% 4,1% 2,1% 

Celková nákladovost 88,5% 82,4% 85,0% 94,5% 79,2% 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firmy 

 

Ukazatel celkové nákladovosti by neměl být vyšší neţ hodnota 100 %, aby byla 

zachována ziskovost firmy. Vzhledem k tomu, ţe podnik nebyl ani v jednom 

ze sledovaných období ve ztrátě, nepředpokládalo se, ţe by hodnoty celkové 

nákladovosti byly vyšší neţ 100 %.  

Nejvyšších hodnot nákladovosti bylo dosaţeno v roce 2010, přibliţně 95 %, na 1 Kč 

trţeb připadlo 0,95 Kč nákladů. Největší podíl na zvýšení nákladovosti měl především 
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nárůst osobních nákladů, na které bylo vynaloţeno v roce 2010 téměř 40 % trţeb. Tato 

vysoká poloţka byla způsobena vyplácením vysokých částek odstupného 

zaměstnancům. V následujícím roce se podařilo vysoký podíl osobních nákladů výrazně 

sníţit. Důleţitou roli v tom hrál nárůst produktivity práce. Zároveň se zdařilo sníţit ceny 

u dodavatelů materiálu a získat nové atraktivní zakázky. Nákladovost osobních nákladů 

je ve sledovaných letech nejvyšší nákladovou poloţkou firmy a předpokládá se, ţe bude 

mít i nadále rostoucí tendenci uţ vzhledem k tomu, ţe se firma rozšiřuje. Oblast ve které 

firma podniká, je náročná na lidský kapitál, protoţe je třeba zaměstnávat jen vysoce 

kvalifikované odborníky. 

Další významnou poloţkou nákladovosti jsou sluţby, které kolísají mezi 21 aţ 30 

procenty z trţeb. Na rostoucích nákladech za sluţby se podílí především nájemné. 

Firma nevlastní ţádné budovy ani pozemky, provozuje svou činnost pouze 

v pronajatých prostorech, které se stále rozšiřují. Lze tedy předpokládat, ţe tato poloţka 

se bude i nadále zvyšovat. Dále se na celkových sluţbách výrazně podílí i náklady 

na servis přístrojů.  Lunaria neustále pořizuje nové technické vybavení, které je náročné 

na přesnost a kvalitu - servisní a validační sluţby jsou tedy nezbytné. Tato poloţka má 

rostoucí tendenci, vzhledem k tomu, ţe počet přístrojů se zvyšuje. Na sluţbách se také 

podílí vysokými hodnotami náklady na leasingy, firma v letech 2006 – 2010vyuţívala 

pro financování nákupů dlouhodobého majetku především leasing. Od roku 2010 začala 

ve větší míře financovat výhodněji, formou úvěru. Podíl leasingů na trţbách se tedy 

postupně sniţuje. 

Třetí nejvyšší nákladovou skupinou jsou spotřebované nákupy, především tedy materiál, 

a v letech 2007 a 2008 i náklady na prodané zboţí (v dalších letech uţ tento náklad 

neexistoval). Náklady za energii jsou zanedbatelné. Hodnota nákladovosti materiálu se 

pohybuje v rozmezí 14 aţ 17 %. V roce 2011 se poměr materiál a trţby oproti 

předcházejícímu roku sníţil. Pravděpodobně to bylo způsobeno efektivnějším 

vyjednávání s dodavateli a tím bylo dosaţeno vyšších slev odebíraného materiálu. 

Vzhledem k tomu, ţe firma neustále pořizuje nové přístroje a vybavení, odpisy majetku 

mají rostoucí tendenci. Z hodnoty 0,5 % trţeb v roce 2007 vzrostly na hodnotu 7,3 % 

trţeb. 
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Finanční nákladovost postupně klesá, coţ je způsobeno sniţováním nákladových úroků. 

To potvrzuje, ţe důvodem nízké rentability není vysoká nákladovost, ale nízké prodejní 

ceny. 

 

Graf 11 - Vývoj nákladovosti v letech 2007 - 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firmy 

 

4.5.2 Přidaná hodnota 

 

Tabulka 26 - Přidaná hodnota v letech 2007 - 2011 

Položky tvořící přidanou hodnotu  
(v tis. Kč) 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby 27 143 33 329 40 954 39 950 51 783 

Nakoupené zboží a služby 16 282 16 098 17 470 18 890 18 602 

Přidaná hodnota 10 861 17 231 23 484 21 060 33 181 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firmy 

 

Přidaná hodnota se zvyšovala přibliţně o 6,3 mil. ročně aţ do roku 2009. Přidaná 

hodnota v tomto období rostla i přesto, ţe výkonová spotřeba se neustále zvyšovala, 

coţ svědčí o kvalitnějším vyuţívání materiálu a sluţeb. Růst přidané hodnoty v letech 

2007 aţ 2009 měl pozitivní vliv na zvyšování provozního výsledku hospodaření, 

v důsledku kterého se zvyšovala hodnota nerozděleného zisku a tím tedy i zdroje 

samofinancování podniku. V roce 2010 pak přidaná hodnota klesla téměř o 2,5 mil. Kč, 

coţ bylo způsobeno především poklesem trţeb v souvislosti s poklesem produktivity 

práce a nárůstem osobních nákladů. Nejvyšších hodnot dosahovala přidaná hodnota 
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v roce 2011, oproti předchozímu roku se zvýšila o více neţ 50 %. Těchto výsledků bylo 

dosaţeno lepším vyuţívání zdrojů jak lidských, tak materiálových. Vzrostla efektivita 

práce, podařily se sníţit ceny u dodavatelů, přibyl počet nových zakázek. Náklady se 

tedy skutečně  podařilo sníţit a hodnota trţeb byla nejvyšší ze sledovaného období. 

 

Tabulka 27 - Položky zainteresovaných subjektů na přidané hodnotě 

Položky zainteresovaných 
subjektů na přidané hodnotě 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Přidaná hodnota 100% 100% 100% 100% 100% 

Osobní náklady 54,2% 49,2% 57,5% 70,9% 51,4% 

Daně a poplatky 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,0% 

Odpisy DNM a DHM 1,0% 1,9% 5,3% 11,2% 11,1% 

Nákladové úroky 0% 0% 0,5% 1,2% 1,1% 

Daň z příjmu za běžnou činnost 11,3% 10,8% 5,8% 2,0% 6,6% 

Provozní výsledek hospodaření 44,7% 48,9% 36,7% 18,4% 35,9% 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firmy 

 

Z dat v tabulce č.28 je patrné, které zájmové skupiny a v jaké míře vyuţívaly přidané 

hodnoty. 

Ve všech sledovaných období na přidané hodnotě participovali především zaměstnanci 

a to průměrně 57 %. 

Nezanedbatelný podíl na přidané hodnotě má také poloţka odpisů DNM a DHM, která 

se neustále zvyšuje. V  posledních dvou letech se však zastavila na hodnotě okolo 11 % 

z vytvořené přidané hodnoty. 

Vzhledem k tomu ţe v podniku tvoří převáţnou část cizích zdrojů závazky 

z obchodního styku, dosahují nákladové úroky nízkých hodnot, proto je i podíl věřitelů 

na přidané hodnotě zanedbatelný.  

Část kterou podnik odvádí státu na daních z příjmu se postupně sniţuje, z 11 % v roce 

2007 pouze na 2 % v roce 2010. Ale v roce 2011 vzhledem k vyššímu nárůstu trţeb 

vzrostla i hodnota daňové povinnosti na 6,6 % přidané hodnoty. V průběhu uvedených 

let se také postupně sniţovala sazba daně z příjmů právnických osob z 24 % na 19 %. 
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Tabulka 28 - Hrubý operační přebytek v letech 2007 - 2011 

Ukazatel (v tis. Kč) Výpočet 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Hrubý operační přebytek 
Přidaná hodnota – osobní 
náklady 

4 978 8 753 9 973 6 136 16 129 

Meziroční nárůst/pokles (v %)  X 75,8 13,9 - 38,5 162,9 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firmy 

 

Tento ukazatel udává, kolik zůstane podniku z přidané hodnoty po zaplacení osobních 

nákladů na pokrytí dalších nákladů a tvorbu zisku. 

Ve výše uvedené tabulce můţeme zaregistrovat, ţe ukazatel měl rostoucí tendenci 

aţ do roku 2009 - v následujícím roce 2010  byl zaznamenán pokles téměř o 40 %, 

coţ bylo způsobeno vysokým nárůstem mzdových nákladů. V roce 2011 však byl 

zaznamenán obrovský nárůst a o to celkem o 163 %. 

Hrubý operační přebytek ve farmaceutickém odvětví je charakteristický rostoucí 

tendencí v posledních letech. 

 

4.5.3 Produktivita práce 

 
Tabulka 29 - Produktivita na 1 hodinu práce 

Ukazatel  
(v Kč) 

Výpočet 
rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Produktivita 
práce 

Tržby / skutečně odpracované hod. 839 879 870 760 743 941 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dat firmy 

 

Produktivita práce počítaná jako poměr trţeb a skutečně odpracovaných hodin 

zaměstnanců vypovídá o tom, kolik firmě přinesla jedna hodina práce trţeb. Z dat 

v tabulce je patrné, ţe si podnik vedl nejlépe v roce 2011, kdy jedna hodina práce 

vydělala firmě 941 Kč, naopak nejniţší produktivitu práce vykazoval v roce 2010. 

 

Tabulka 30 - Produktivita práce na zaměstnance v letech 2007 - 2011 

Ukazatele produktivity práce  
(v tis. Kč) 

Výpočet 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Produktivita práce z přidané 
hodnoty 

Přidaná hodnota / 
zaměstnanci 

679 663 783 702 1144 

Produktivita práce z tržeb Tržby / zaměstnanci 1 696 1 282 1 365 1 332 1 786 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dat firmy 
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Produktivita práce z přidané hodnoty, nebo také přidaná hodnota na jednoho 

zaměstnance, má kolísavou tendenci. V letech 2007 aţ 2010 se pohybovala okolo  

hodnoty 700 tis. Kč na jednoho zaměstnance. V roce 2011 byl zaznamenán vysoký 

nárůst přidané hodnoty na zaměstnance a téměř o 63 % - konkrétně tedy 1 144 tis. Kč 

přidané hodnoty na jednoho zaměstnance. Podniky ve farmaceutickém průmyslu jsou 

charakteristické vysokou přidanou hodnotou na zaměstnance, tento ukazatel v odvětví 

kolísá nad hranicí 1 mil. Kč na pracovníka. Můţeme tedy konstatovat, ţe firma Lunaria 

se v posledních letech srovnala s oborovým průměrem. 

Dalším ukazatelem produktivity práce jsou trţby na jednoho zaměstnance, které mají 

obdobný vývoj jako předchozí ukazatel. Nejvyšších hodnot firma dosahovala v letech 

2007 a 2011 okolo 1,7 aţ 1,8 mil. Kč na jednoho zaměstnance. 

 

Graf 12 - Produktivita práce na zaměstnance 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dat firmy 

 

Z ukazatelů produktivity práce můţeme konstatovat, ţe firma dosahovala nejlepších 

výsledků v roce 2011.  Byla nejproduktivnější a dosahovala nejvyšších hodnot 

produktivity práce počítané z přidané hodnoty i trţeb na 1 zaměstnance  - a také hodina 

práce dosahovala nejvyšších výnosů. Dobrých výsledků v oblasti produktivity bylo 

pravděpodobně dosaţeno přílivem nových zakázek do firmy. 
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4.5.4 Rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE) 

 

Vzhledem k tomu ţe rentabilita vlastního kapitálu je jedním z nejdůleţitějších ukazatelů 

výkonnosti podniku, budeme se tomuto ukazateli věnovat i nadále a podrobněji. 

Pro hlubší analýzu vlivu jednotlivých součástí rentability vlastního kapitálu na celkovou 

hodnotu ukazatele ROE byla zvolena metoda logaritmického rozkladu, která je podle 

Kislingerové
15

 povaţována za jednu z nejpřesnějších. Pomocí této metody se vrcholový 

ukazatel ROE rozkládá na tři části: 

 daňové břemeno ( čistý zisk/zisk před zdaněním) 

 rentabilitu aktiv ( EBIT/aktiva) 

 sloţenou finanční páku (úrokové břemeno*finanční páka). 

Z výše uvedených ukazatelů se dále rozkládá rentabilita aktiv na: 

 ziskovou marţi (EBIT/trţby) 

 obrat aktiv (trţby/aktiva) 

a sloţená finanční páka se pak rozkládá na: 

 úrokové břemeno (zisk před zdaněním/EBIT) 

 pákový ukazatel (aktiva/vlastní kapitál). 

                                                 
15

  KISLINGEROVÁ E., HNILICA J.: Finanční analýza – krok za krokem. 2.vydání, Praha: 

C.H.Beck, 2008, str. 56 
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Období 2008/2007 

 

Obrázek 2 - Rozklad rentability vlastního kapitálu v roce 2008 

 

Zdroj: vlastní zpracování z interních dat firmy ( upravená interpretace dle Kislingerové
16

) 

 

V roce 2008 celková hodnota ukazatele ROE meziročně vzrostla jen nepatrně a to o 2,3 

procentních bodů, coţ v relativním vyjádření znamená růst o 3,9 %. Na celkové změně 

ukazatele ROE o 2,3 procentních bodů se podílí daňové břemeno 4,1 procentními body, 

rentabilita aktiv 5,9 procentními body a sloţená finanční páka -7,7 procentními body. 

Je tedy patrné, ţe růst daňového břemene a rentability aktiv měly kladný vliv na růst 

ukazatele ROE, přičemţ sloţená finanční páka tento nárůst brzdila svým negativním 

vlivem. 

Dále byla rozkládána rentabilita aktiv na ziskovou marţi a obrat aktiv. Rentabilita aktiv 

meziročně vzrostla o 5,5 procentních bodů. Na této změně se podílela ziskové marţe 

23,7 procentními body a obrat aktiv -18,2 procentními body. Zisková marţe měla tedy 

pozitivní vliv na tento nárůst, meziročně vzrostla o 8,9 procentních bodů, převáţila tedy 

negativní vliv obratu aktiv, který meziročně klesl o – 0,9 procentních bodů. Celková 

změna rentability aktiv byla tedy kladná.  

                                                 
16

  KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 

2008, str. 58 
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Sloţená finanční páka meziročně poklesla o 18,4 procentních bodů, na této změně se 

podílel pokles hodnoty pákového ukazatele, přičemţ pokles úrokového břemene měl 

na tuto změnu jen nepatrný vliv. 

Důsledkem malého nárůstu rentability vlastního kapitálu byl především pokles 

pákového efektu, firma v roce 2008 začala ve vyšší míře vyuţívat draţší zdroje 

financování. Nárůst ROE zpomaloval i obrat aktiv, který oproti předešlému roku 

poklesl. Pozitivní vliv na ROE a ve výsledku i jeho nárůst byl způsoben zvýšením 

ziskové marţe a tím i celkového zisku podniku. 

 

Období 2009/2008 

Obrázek 3 – Rozklad rentability vlastního kapitálu v roce 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování z interních dat firmy (upravená interpretace dle Kislingerové
17

) 

 

V roce 2009 klesl ukazatel ROE o 19,5 procentních bodů. Na celkovém poklesu ROE 

se podílela rentabilita aktiv -24,9 procentními body, daňové břemeno 3,1 procentními 

body a sloţená finanční páka 2,3 body. Celkový pokles ROE, byl způsoben především 

poklesem rentability aktiv, zatímco nárůst hodnot ukazatelů daňového břemene 

a sloţené finanční páky tento negativní vliv zmírnily. 

Na celkovém poklesu rentability aktiv o 22,6 procentních bodů se podílely zisková 

marţe i obrat aktiv stejnou mírou, a to -11,3 procentních bodů u kaţdého z ukazatelů. 

                                                 
17

  KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 

2008, str. 58 
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Na meziroční nárůst sloţené finanční páky o 6,3 procentních bodů se podílel pákový 

ukazatel 8 procentními body a úrokové břemeno -1,7 procentními body, převáţil tedy 

pozitivní vliv pákového ukazatele nad negativním vlivem úrokového břemene. 

 

 

Období 2010/2009 

 

Obrázek 4 - Rozklad rentability vlastního kapitálu v roce 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování z interních dat firmy (upravená interpretace dle Kislingerové
18

) 

 

V roce 2010 byl zaznamenán největší meziroční pokles ROE, a to o 25,7 procentních 

bodů. Na celkovém poklesu ROE se podílely daňové břemeno 1,2, rentabilita aktiv 

 -28,2 a sloţená finanční páka 1,3 procentními body.  

Z dalšího rozkladu bylo zjištěno, ţe na meziročním poklesu rentability aktiv, který činil 

23,3 procentních bodů s podílela zisková marţe -19,1 procentními body a zároveň také 

obrat aktiv -4,2 procentními body. 

Na meziročním nárůstu sloţené finanční páky o 6,7 % procentních bodů se podílel 

pákový ukazatel 15,8 procentními body a úrokové břemeno -9,1 procentními body. 

Úrokové břemeno tedy brzdilo nárůst sloţené finanční páky. 

                                                 
18

  KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 

2008, str. 58 
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Nízké prodejní ceny, růst nákladů a mezd vedly v roce 2010 k poklesu trţeb a tím 

i k poklesu zisku -  rentabilita vlastního kapitálu tak výrazně poklesla. 

 

Období 2011/2010 

 

Obrázek 5 - Rozklad rentability vlastního kapitálu  v roce 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování z interních dat firmy (upravená interpretace dle Kislingerové
19

) 

 

V roce 2011 celková hodnota ukazatele ROE zaznamenala výrazný nárůst oproti 

předešlému roku, meziročně vzrostla o 19,3 procentních bodů, v relativním vyjádření 

vzrostla hodnota o 119,9 %. Na celkové změně ukazatele ROE o 19,3 procentních bodů 

se podílela nejvíce rentabilita aktiv 22,2 procentními body, daňové břemeno -1,8 

procentními body a sloţená finanční páka -1,1 procentními body. Je tedy patrné, 

ţe celkovou změnu nejvíce ovlivnil nárůst rentability aktiv, který zaznamenal v roce 

2011 meziroční nárůst o 18,7 procentních bodů, v relativním vyjádření pak 148,4 %.  

Z dalšího rozkladu bylo zjištěno, ţe na celkové změně rentability aktiv se podílela 

zisková marţe 19,9 procentním body a obrat aktiv -1,3 procentními body. Změnu 

rentability aktiv tedy výrazně ovlivnil nárůst ziskové marţe. 

                                                 
19

  KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 

2008, str. 58 
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Sloţená finanční páka meziročně poklesla o 6,5 procentních bodů, na které se podíleli 

především pákový ukazatel -13,3 procentními body a úrokové břemeno 6,6 procentními 

body. Sloţenou finanční páku tedy nejvíce ovlivnil pákový ukazatel, jehoţ pokles 

převáţil pozitivní vliv úrokového břemene a sloţená finanční páka tedy zaznamenala 

meziroční pokles. 

Nárůst ziskové marţe měl výrazný vliv na celkové zvýšení rentability vlastního 

kapitálu. K růstu ziskové marţe přispělo především to, ţe se firmě podařilo získat nové 

zákazníky a zároveň s tím i nové zajímavé projekty.  

 

Shrnutí 

Ve období 2009 aţ 2011 měla největší vliv na změnu ROE rentabilita aktiv. Kdyţ 

se podíváme detailněji čím byla tato změna způsobena, zjistíme ţe rentabilitu aktiv 

nejvíce ovlivňovala zisková marţe. Vzhledem k tomu, ţe zisková marţe má zásadní 

vliv na rentabilitu vlastního kapitálu (ROE), budeme se v kapitole č.4.5.6 věnovat 

podrobněji ziskové marţi u vybraných projektů firmy. 

 

4.5.5 Analýza SWOT 

 

V návaznosti na strategickou analýzu (analýzu oborového prostředí a analýzu vnitřních 

faktorů) doplněnou o výsledky finanční analýzy byla sestavena analýza SWOT. Pomocí 

této analýzy je moţné odhalit silné a slabé stránky, které vychází z interního prostředí 

firmy a zároveň také příleţitosti a hrozby vyplývající z vnějšího okolí. SWOT analýza 

umoţňuje komplexní zhodnocení fungování společnosti, uvědomění si problémů, ale 

i potenciálů rozvoje firmy.  

 

Vnitřní prostředí 

 

Silné stránky 

 Know-how, good will, technologie 

 Dobré finanční výsledky - kladné výsledky hospodaření, nízká zadluţenost, 

finanční stabilita a rentabilita 
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 15 let zkušeností na trhu 

 Moderní technické vybavení 

 Vysoká kvalifikace a odbornost zaměstnanců 

 Vysoká flexibilita, pracovní nasazení a pracovní tempo 

 Spolehlivé výsledky 

 Kladné reference od zákazníků 

 

Slabé stránky 

 

 Malá kapacita, velikost firmy 

 Nízká diverzifikace rizika, závislost na klíčových zákaznících 

 Nedostatečné marketingové aktivity 

 Nevyuţité přístroje 

 Úzké zaměření firmy (pouze analytické sluţby) 

 

Vnější prostředí 

 

Příleţitosti 

 Poptávka na zahraničních trzích 

 Vývoj nových léků 

 Outsourcing v oblasti farmacie (sluţeb jako je analytické testování léků) 

 Oslabení koruny ( firma inkasuje za své sluţby více peněz)  

 Firma je drţitelem certifikátu GMP ( Správná výrobní praxe), úspěšně prošla 

auditem FDA, který umoţňuje testování léků, které jdou na americký trh 

 

Hrozby 

 Konkurence na trhu, silné nadnárodní uskupení 

 Atraktivní sektor pro vstup nových firem 

 Hospodářská krize, recese, negativní vliv inflace 

 Státní omezení týkající se oblasti farmacie 

 Kurzové ztráty 

 Silná vyjednávací sílá zákazníků 
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 Nízká vyjednávací síla vůči dodavatelům 

 

4.5.6 Hodnocení vybraných projektů firmy v roce 2011 

 

Z předešlých analýz bylo zjištěno, ţe zisková marţe zásadně ovlivňuje rentabilitu 

vlastního kapitálu (ROE) - tento ukazatel je důleţitý především pro vlastníky podniku, 

uţ vzhledem k tomu, ţe vyjadřuje zhodnocení kapitálu, který byl vlastníky vloţen 

do podniku. Z tohoto důvodu se budeme věnovat ziskové marţi jednotlivých projektů 

firmy. 

Firma Lunaria má stanovené ceny projektů na základě cenových nabídek, které vychází 

z hodinové sazby určené firmou. Lunaria má nastavené různé hodinové sazby 

pro jednotlivé projekty, které byly stanoveny dle náročnosti jednotlivých projektů 

na základě odhadu spotřeby času, materiálu a vyuţití strojů. Z hodinové sazby tvoří 

70 % náklady na projekt včetně reţie a zbylých 30 % tvoří zisková marţe. 

Lunaria v roce 2011 pracovala celkem na 126 projektech. Pro hodnocení byly vybrány 

projety u kterých bylo za rok odpracováno více neţ 400 hodin, přičemţ toto kriterium 

splnilo 17 projektů. Celkem bylo na projektech firmy v roce 2011 odpracováno 27 529 

hodin, vybraná skupina projektů se na celkovém počtu odpracovaných hodin podílela 

45 %.  

 

Postup 

Pro jednotlivé projekty byly propočítány skutečné náklady, které se skládají z poloţky 

přímých nákladů, přímých mezd a reţijních nákladů. Jako rozvrhová základna byl 

pouţit počet odpracovaných hodin. V následující tabulce č.32 jsou rozpočítány poloţky 

nákladů souvisejících s jednotlivými projekty. 
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Tabulka 31 - Skutečné náklady vybraných projektů 

Projekt 
Odpracované 
hodiny za rok 

[v hod] 

Přímé mzdy za 
rok 

[v Kč] 

Přímý materiál 
za rok 
[v Kč] 

Režijní 
náklady za rok 

[v Kč] 

Celkové 
náklady za 

rok 
[v Kč] 

A 719 179 175  189 005 518 974 887 154 

B 494 127 355 129 819 350 374 607 548 

C 989 237 376 260 215 702 303 1 199 894 

D 550 155 883 144 653 381 762 682 298 

E 579 141 871 152 345 398 962 693 178 

F 602 131 188 158 321 414  611 704 119 

G 755 189 284 198 541 519 940 907 765 

H 486 108 964 127 818 334 730 571 512 

I 624 145 190 164 046 429 604 738 840 

J 753 183 383 198 168 517 118 898 669 

K 1538 382 683 404 468 1 042 431 1 829 582 

L 795 215 034 209 140 539 015 963 189 

M 407 97 246 107 151 294 219 498 616 

N 835 213 134 219 566 579 470 1 012 170 

O 542 127  984 142 646 373 561 644 191 

P 512 122 023 134 690 354 683 611 396 

Q 1099 270 758 288 977 757 716 1 317 451 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dat firmy 

 

V tabulce č.33 jsou uvedeny skutečně vynaloţené náklady na jednotlivé projekty 

z předešlé tabulky (č.32) přepočtené na 1 hodinu práce (přímý materiál, přímé mzdy 

a reţie). Dále je zde vypočtená optimální hodinová sazba, zahrnující 30 % marţi 

a vychází ze skutečně vynaloţených nákladů. Tato sazba je porovnávána s pouţitou 

hodinovou sazbou stanovenou firmou. 
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Tabulka 32 - Skutečné náklady vybraných projektů na přepočítané na 1 hodinu práce 

Projekt 
Náklady za 1 hod  

  [v Kč] 

Použitá hodinová 
sazba stanová 
firmou [v Kč] 

Optimální hodinová 
sazba  [v Kč] 

(skutečné náklady  
+ 30 % zisk) 

Rozdíl  
skutečnost-plán  

[ v Kč] 

A 1 234 1 481 1 604 -123 

B 1 230 1 444 1 599 -155 

C 1 213 1 555 1 577 -22 

D 1 241 1 316 1 613 -297 

E 1 238 1 404 1 609 -205 

F 1 170 1 404 1 521 -117 

G 1 202 1 404 1 563 -159 

H 1 176 1 463 1 529 -66 

I 1 184 1 111 1 539 -428 

J 1 193 1 604 1 551 53 

K 1 190 1 604 1 547 57 

L 1 212 1 604 1 576 28 

M 1 225 1 481 1 593 -112 

N 1 212 1 447 1 576 -129 

O 1 189 1 404 1 546 -142 

P 1 194 1 404 1 552 -148 

Q 1 199 1 085 1 559 -474 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dat firmy 

 

Jak je patrné z porovnání pouţité hodinové sazby a hodinové sazby, která vychází 

ze skutečně vynaloţených nákladů 14 ze 17 projektů má niţší hodinovou sazbu neţ je 

poţadováno firmou. 

Dále se budeme věnovat ziskové marţi jednotlivých projektů. 
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Tabulka 33 – Zisková marže projektů 

Projekt 
Zisková marže 

 na1 hod 
[v Kč] 

Zisk/ztráta celkem 
[v Kč] 

Zisková marže 
[v %] 

A 247 177 498 20% 

B 214 105 650 17% 

C 342 337 780 28% 

D 76 41 696 6% 

E 166 95 979 14% 

F 234 141 061 20% 

G 202 152 255 17% 

H 287 139 506 24% 

I -73 -45 854 -6% 

J 411 309 245 34% 

K 415 637 578 35% 

L 393 312 098 32% 

M 256 104 045 21% 

N 235 196 062 19% 

O 215 116 777 18% 

P 210 107 452 18% 

Q -114 -124 774 -9% 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dat firmy 

 

Z dat v tabulce č.34 je patrné, ţe kriterium 30 % marţe není splněno u většiny projektů, 

dané kriterium splňují pouze 3 projekty. U projektů I a Q vychází zisková marţe 

dokonce záporně. Průměrně vychází marţe na projekt okolo 18 %, coţ znamená, 

ţe projekty přestoţe nesplňují kriteria stanovená firmou, jsou ve většině případů 

ziskové. Problémové jsou projekty, které mají nastavenou tak nízkou hodinou sazbu, 

která nestačí pokrýt náklady na daný projekt (konkrétně se jedná se o projekty I a Q). 
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5 Návrhy řešení 

5.1 Ziskovost projektů 

 

Největší vliv na rentabilitu vlastního kapitálu má zisková marţe projektů, proto by jí 

měla firma věnovat velkou pozornost. 

Vzhledem k tomu, ţe má podnik poţadavek 30 % ziskovou marţi na projekty, stávající 

sazby jsou nevyhovující, ve většině případů není tohoto poţadavku dosaţeno. Nabízí se 

tedy několik variant řešení: 

 

Varianta č.1 

Navýšení hodinové sazby, tak, aby pokrývala skutečné náklady a přitom zachovala 

30 % zisk. Vzhledem k tomu, ţe navýšení ceny by bylo výrazné a zákazníci jsou na 

stanovené sazby zvyklí, hrozí zde, ţe by na navýšení ceny prostě nepřistoupili. 

 

Varianta č.2 

Vzhledem k tomu, ţe první varianta by byla těţce proveditelná,  nabízí se zda moţnost 

sníţení poţadavku 30 % marţe u projektů, jejichţ současná zisková marţe je niţší neţ 

20 % ( u projektů, u kterých je marţe rovna 20 % a výše bychom zachovali hodinovou 

sazbu a to z toho důvodu, ţe zákazníci danou cenu akceptují ). Nové opatření 

by se týkalo tedy jen 9 projektů ze 17 sledovaných. Cenové nabídky těchto projektů 

byly vytvořeny před více neţ rokem, navýšení ceny, by bylo lépe odůvodnitelné 

a přineslo by následující navýšení zisku: 
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Tabulka 34 – Navýšení ziskové marže u projektů s marží pod 20 % 

Projekt 
Současná 

marže 

Současná 
hodinová 

sazba 
současný zisk Nová marže 

Nová 
hodinová 

sazba 

zisk při 20% 
marži 

B 17% 1 444 Kč 105 650 Kč 20% 1 476 Kč 121 524 Kč 

D 6% 1 316 Kč 41 696 Kč 20% 1 489 Kč 136 510 Kč 

E 14% 1 404 Kč 152 255 Kč 20% 1 486 Kč 143 360 Kč 

G 17% 1 404 Kč 152 255 Kč 20% 1 442 Kč 181 502 Kč 

I -6% 1 111 Kč -45 854 Kč 20% 1 421 Kč 147 763 Kč 

N 19% 1 447 Kč 196 062 Kč 20% 1 454 Kč 202 404 Kč 

O 18% 1 404 Kč 116 777 Kč 20% 1 427 Kč 128 888 Kč 

P 18% 1 404 Kč 107 452 Kč 20% 1 433 Kč 122 266 Kč 

Q -9% 1 085 Kč -124 774 Kč 20% 1 439 Kč 263 540 Kč 

celkem x x 701 519 Kč x x 1 447 757 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních dat firmy 

 

Nová cenová sazba by nepřekročila hranici 1490 Kč a přinesla by navýšení u těchto 

projektů o 746 248 Kč, tedy více neţ 50 % nárůst zisku.  

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o dlouhodobé projekty u kterých byly sestavovány 

cenové nabídky před několika lety, navýšení ceny se tedy zdá být logickým krokem. 

Zákazníci jiţ od té doby uzavřeli další smlouvy na nové projekty s vyššími sazbami 

(srovnatelné s cenami po navýšení na 20 procentní marţi), navýšením stávající ceny se 

tedy nepředpokládá, ţe by hrozil odchod zákazníků. 

 

Varianta č.3 

Náklady firmy Lunaria v roce 2011 tvořily přibliţně 80 % celkových trţeb, přestoţe se 

je oproti předešlému období podařilo sníţit o 15 procentních bodů, nabízí se zde další 

moţnosti, jak dále sniţovat náklady. Další varianta by tedy spočívala v efektivnějším 

řízení nákladů společnosti.  

 

Osobní náklady 

Z analýzy nákladů vyplynulo, ţe nejvyšší nákladovou poloţkou firmy jsou osobní 

náklady. Firma Lunaria pro svou činnost potřebuje vysoce kvalifikovaný personál, proto 

se úroveň mezd v tomto odvětví pohybuje výše neţ v jiných odvětvích. Vzhledem 

k tomu, ţe osobní náklady na zaměstnance mají rostoucí tendenci a tempo růstu se 

zvyšuje, měla by firma pečlivě sledovat tento vývoj a snaţit se udrţet či sníţit tempo 

růstu mezd. Tohoto opatření by firma mohla dosáhnout jednoduše tím, ţe by si stanovila 

maximální plánovaný objem mezd, který by za rok neměla překročit Osobní náklady 
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jsou nejvyšší nákladovou poloţkou, proto by jim firma měla věnovat vysokou 

pozornost. Zároveň by růst osobních nákladů měl kopírovat nebo být pomalejší neţ růst 

trţeb. Podíváme-li se detailně na vývoj těchto dvou poloţek v tabulce č.24, zjistíme, 

ţe v letech 2009 a 2010 tato podmínka neplatí, osobní náklady rostly rychleji neţ trţby. 

V roce 2011 uţ je však tato podmínka naplněna. 

 

Sluţby 

Druhou nejvyšší nákladovou poloţkou jsou sluţby. Jde  především o pronájem prostor, 

který tvoří přibliţně 26 % celkových nákladů za sluţby, dále jsou to náklady na servisní 

sluţby jako jsou kalibrace přístrojů a měřidel, kvalifikace, validace a opravy přístrojů. 

Tato poloţka činí přibliţně 19 %. Úspora nákladů za sluţby se nabízí v oblasti 

mikrobiologického testovaní a kalibrace přístrojů.  

Firma vyuţívá externích sluţeb ve formě mikrobiologického testování, a to z toho 

důvodu, ţe pro tento typ testování není uzpůsobena. Za tyto sluţby vynaloţí ročně 

okolo 800 tisíc Kč. Náklady na mikrobiologické testy jsou dále přeúčtovány 

zákazníkovi, firma tedy získá vynaloţené prostředky zpět v trţbách. Náklady na zřízení 

mikrobiologické laboratoře nepřesahují hranici 500 tisíc Kč. Zřízení této laboratoře, 

by Lunarii přineslo významnou roční úsporu nákladů, návratnost této investice by byla 

přibliţně  6 - 7 měsíců. Urychlil by se proces mikrobiologického testování tím, ţe by se 

vzorky nemusely odesílat do externí firmy a navíc by si firma touto investicí rozšířila 

portfolio sluţeb a měla tak větší šanci získat nové zákazníky. 

Stejně jako mikrobiologické testování tak i servisní sluţby jsou prováděny externími 

společnostmi. Servis některých zařízení není moţné provést jinak neţ prostřednictvím 

firmy, která zařízení dodala a provádí opravy i servis -  u části zařízení je moţné 

provádět servis interně. Určitá úspora se nabízí při provádění kalibrací stabilitních boxů, 

za které si externí firma účtuje v průměru aţ 200 tisíc Kč ročně. V případě ţe by se 

firma rozhodla provádět tyto kalibrace interně, musela by vynaloţit počáteční náklady 

v hodnotě 125 tisíc Kč na nákup zařízení a jednorázové zaškolení zaměstnance. 

Náklady na zaměstnance v souvislosti s dobou strávenou prováděním kalibracích 

by činily 15 tisíc Kč ročně. Další finanční náklady by spočívaly v přeměření 

zakoupeného zařízení jedenkrát za 2 roky  za částku ve výši 18 tisíc Kč. Úspora 
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v prvním roce by byla pouze 60 tisíc  Kč - v dalších letech by byla okolo 165 aţ 185 

tisíc Kč. 

 

Materiál 

Třetí nejvyšší nákladovou poloţkou jsou náklady za materiál a energie, přičemţ energie 

tvoří zanedbatelnou část těchto nákladů. Firma neustále zvyšuje odběry chemikálií 

a drobného laboratorního vybavení a pomůcek, je zde tedy prostor pro získání vyšších 

slev v souvislosti s  tímto odebíraným mnoţstvím. Firma by měla usilovat o vyjednání 

lepších podmínek u dodávajících firem. Dodávané účinné látky, chemikálie, činidla 

a rozpouštědla musí splňovat specifické normy a poţadavky na kvalitu - firma tedy 

musí pečlivě vybírat mezi dodavateli, aby byla schopná odvádět co nejpřesnější 

výsledky.  

 

Firma Lunaria hospodaří s náklady velmi dobře, v roce 2011 byl zaznamenán pokles 

nákladů přibliţně o 15 procentních bodů oproti předešlému roku. Není tedy potřeba 

vytvářet zásadní opatření uţ vzhledem k tomu, ţe firma vykazuje rostoucí trţby 

i výsledek hospodaření. 

5.2 Řízení kurzového rizika 

Firma Lunaria má své zákazníky pouze v zahraničí. Platby od klientů jsou tedy 

v různých měnách, z čehoţ pro podnik vyplývají rizika v podobě kurzové ztráty. 

Na druhé straně ale firma můţe dosáhnout i kurzového zisku. Přístup k riziku firmy 

v tomto případě je neutrální, podnik nepřijímá ţádná opatření a je připraven podstoupit 

pozitivní i negativní důsledky kurzového rizika. Firma se nachází jak v roli exportéra: 

kaţdý měsíc odesílá zákazníkům do zahraničí výsledky testování - placeno v cizí měně, 

tak v roli importéra:  objednává stroje, vybavení i chemikálie.  

Firma má vedeny účty i v zahraničních měnách, ale vzhledem k tomu, ţe musí 

v účetnictví oceňovat všechny své pohledávky ze zahraničí v českých korunách dochází 

tak ke kurzovým rozdílům.  Ty vznikají na základě toho ţe v den vystavení faktury je 

pouţit aktuální kurz platný ke dni vystavení - ale v den splatnosti faktury (v průměru 

obvykle 38 dní), kdy zákazníci uhradí fakturu, můţe být kurz jiţ zcela odlišný. 
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Měnový forward 

Jednou z moţností jak se proti tomuto měnovému riziku můţe firma zajistit je měnový 

forward – smlouva o prodeji nebo koupi určité sumy jedné měny za jinou měnu 

za předem stanovený kurz v určitou dobu v budoucnosti. Obě strany tak vědí kolik bude 

která platit druhé straně „v budoucnosti.“ 

Pouţití měnového forwardu bude demonstrováno na konkrétním příkladu.  

Firma Lunaria vystavuje kaţdý měsíc fakturu za provedený výzkum jednomu ze svých 

zákazníků na 30 tisíc EUR - se splatností 60 dní. Uvědomuje si ovšem riziko 

vyplývající z moţné změny kurzu eura vůči české koruně v době mezi vystavením 

faktury a její úhrady a tak uzavře s bankou forwardový obchod na prodej EUR za CZK, 

opět  se splatností 60 dnů. S bankou byl dohodnut forwardový kurz 24,725 CZK/EUR. 

V době splatnosti musí dojít k vypořádání mezi bankou a firmou. V případě, ţe firma 

odhadla situaci správně a v době vypořádání bude skutečný kurz niţší neţ dohodnutý 

forwardový, vydělá firma. Bude-li však skutečný kurz vyšší neţ forwardový, vydělá 

banka a firma na této transakci ztrácí.  

Výhodou zajištění rizika touto formou jsou nulové náklady, banka si za něj neúčtuje 

ţádné poplatky. Minimální objem transakce se můţe lišit u jednotlivých bank, 

ale zpravidla se tyto hodnoty pohybují na minimální částce 20 tisíc EUR. Tento měnový 

nástroj patří mezi nejčastěji pouţívané a to především díky jeho jednoduchosti 

a niţšímu objemu obchodovatelné částky. Mezi nevýhody ovšem patří, ţe kontrakt je 

neodvolatelný a jeho vypořádání musí proběhnout v předem stanoveném termínu 

bez ohledu na aktuální spotový kurz. 

Vzhledem k tomu, ţe firma vystavuje velký objem faktur v zahraniční měně v průběhu 

celého roku, bylo by vhodné vyuţívat produkt Average Rate Forward od banky 

ČSOB, u níţ má vedeny všechny zahraniční účty. Produkt je vhodný pro klienty, kteří 

plánují v budoucnu směňovat volné peněţní prostředky z jedné měny do druhé, ale 

nedokáţí předem určit přesný termín a objem transakcí. V rámci tohoto produktu je 

sjednána délka období, celkový předpokládaný objem transakcí a zajištěný kurz. V 

průběhu dohodnutého období se však obchoduje za aktuální kurz, vyrovnání probíhá 

aţ na konci období na základě rozdílu mezi zajištěným kurzem a průměrným kurzem 

vypočteným z fixingu ČNB. 
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Devizový swap 

Podnik se často ocitá v situaci, ţe má na účtu jedné měny nedostatek likvidity, 

a zároveň na jiném účtu přebytek likvidity. Stává se tak např. v případě, ţe nedojde 

inkaso od zahraničního odběratele, přičemţ podnik musí zaplatit okamţitě své závazky. 

Situaci tak musí řešit tím, ţe za koruny nakoupí eura, která pak po určité době musí 

zpátky převést na koruny, aby měl podnik dostatek peněz na účtu. Tím se však 

vystavuje kurzovém riziku.  

V těchto situacích by pro podnik bylo výhodnější vyuţít devizového swapu, který 

umoţňuje zajištění devizových prostředků proti nepříznivému pohybu kurzů 

jednotlivých měn. Znamená to tedy, ţe podnik by si musel v dané situaci půjčit v české 

měně určitou částku za níţ  si nakoupí potřebné devizy a ve stejném okamţiku sjedná 

jejich odprodej na termínovaném trhu v určitém časovém období. Při výpočtu se 

vychází ze stejné spotové báze a úrokových sazeb na mezibankovním trhu. Tímto by 

měl podnik dosáhnout úspory z transakčních nákladů. 

 

5.3 Návrhy z analýzy SWOT 

 

Společnost získala většinu svých klientů díky dobrým referencím, které byly získány 

na základě kvalitně odvedené práce, rychlosti, přesnosti, spolehlivosti a časové 

flexibilitě. Ve společnosti Lunaria  pracuje vysoce kvalifikovaný personál, je zde 

vyuţíváno moderních technologií a nejnovější technické vybavení. Firma během svého 

působení získala mnoho potřebných zkušeností a vysoce ceněné know-how. 

Lunaria vykazuje velmi dobré výsledky ve finanční oblasti, je stabilní, má nízké 

hodnoty zadluţenosti - roste produktivita práce, rentabilita, trţby i zisk. Ve srovnání 

s konkurenty si vede velmi dobře. Z rozkladu rentability bylo zjištěno, ţe výsledky 

firmy jsou ovlivňovány především ziskovou marţí zakázek firmy, bylo by tedy vhodné 

sledovat vývoj ziskové marţe, aby neklesala pod stanovenou úroveň. 

Firma působí na trhu jiţ 15 let, rozrůstá se ale velmi pomalu. Počet  32 zaměstnanců je 

v posledních čtyřech letech prakticky ustálený. Lunaria tímto můţe odradit velké firmy 

od zadávání velkých projektů, vzhledem k  svojí omezené kapacitě. 

Lunaria má celkem omezené rozloţení rizika - spolupracuje se třemi klíčovými 

zákazníky.  Ztráta významné zakázky či klienta by mohla zásadně ohrozit samotnou 
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firmu. Lunaria by se bezesporu měla zaměřit na vyhledávání nových zákazníků -

nedávno prošla auditem FDA, coţ jí umoţňuje působit i na americkém trhu.Vzhledem 

k tomu, ţe firma působí výhradně na zahraničních trzích a základnu má v České 

republice, jsou její náklady na výzkumné pracovníky mnohem niţší neţ mají ostatní 

firmy v EU a USA. Této výhody by se měla firma Lunaria snaţit maximálně vyuţít. 

Lunaria téměř nevyuţívá ţádných marketingových aktivit, měla by se více zaměřit 

na tuto oblast za účelem získání nových zákazníků a tak sníţit riziko závislosti 

na klíčových třech klientech. 

Jednou ze slabých stránek firmy je, ţe neposkytuje kompletní servis, nezabývá se tedy 

mikrobiologickým, bioanalytickým testováním ani klinickými studiemi. K získání 

nových zákazníků by mohlo přispět i rozšíření jejích sluţeb. 

Vzhledem k tomu ţe ve firmě jsou nevyuţité přístroje, firma má kapacitu přijímat další 

projekty - měla by proto  usilovat o získání zakázek na obsazení těchto strojů a naplnit 

tak kapacitu celé laboratoře. 

Příleţitosti firmy Lunaria můţeme spatřovat v rostoucí poptávce po analytickém 

testování - vývoj léku jde neustále kupředu a na trh se dostávají stále nové a nové léky. 

Určitá hrozba pro firmu vyplývá z rozrůstání konkurence, mohou nastat zákonná 

opatření, zpřísňující výrobu léčiv nebo i výraznější hospodářská recese.  
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnotit výkonnost podniku Lunaria i s návrhy opatření, která 

by měla vést ke zvýšení jeho výkonnosti. 

Ze srovnání s pěti konkurenčními podniky bylo zjištěno, ţe firma Lunaria, i přestoţe 

počet jejích zaměstnanců je několikanásobně niţší  neţ u ostatních podniků, dosahuje 

velmi dobrých finančních výsledků.  

V diplomové práci bylo provedeno mezipodnikové srovnání s lídry na trhu, ze kterého 

vyplynulo, ţe podnik Lunaria se svými výsledky zařadil na třetí pozici, a to i navzdory 

tomu, ţe v roce 2010 vykazovala firma výrazný pokles trţeb, rentability a zisku. 

Podrobnější analýzy vypovídají o tom, ţe tento pokles byl zapříčiněn především 

nárůstem mzdových nákladů a poklesem produktivity práce při současném zvýšení 

nákladů. V roce 2011 se firmě díky efektivnějšímu řízení nákladů podařilo sníţit jejich 

objem, coţ vedlo ke zvýšení trţeb a tím tedy i zisku.  

Analýza rentability vlastního kapitálu odhalila, ţe výrazný podíl na tom, jak se bude 

rentabilita vyvíjet má především zisková marţe. Pro firmu je tedy velmi důleţité, 

aby udrţovala určitou výši ziskové marţe a tím si zajistila poţadovanou rentabilitu 

vlastního kapitálu. Obdobné závěry vyplynuly i z hodnocení projektů firmy. 

Všichni zákaznici firmy Lunaria jsou ze zahraničí, platby od klientů tedy přichází 

v různých měnách, z čehoţ pro firmu vyplývá riziko kurzové ztráty. Firma proti tomuto 

riziku nepodniká ţádná opatření. Mým návrhem je tedy zajistit se proti tomuto riziku 

ve formě měnového forwardu. Nejenom ţe se tím sníţí riziko plynoucí ze změny kurzu, 

ale zároveň také bude firma vědět, jakou sumu v budoucnu přesně obdrţí. 

Jak bylo uvedeno, firmě Lunaria se podařilo v roce 2011 sníţit náklady - přesto byla 

navrhnuta i další opatření, která by firmě přinesla ještě vyšší sníţení nákladů. 

Ze strategické analýzy vyplynulo, ţe firma je závislá na několika klíčových zákaznících, 

přičemţ odchod některého z nich by byl pro firmu ohroţující. Vzhledem k tomu, 

ţe ve firmě Lunaria nejsou rozvinuty marketingové aktivity, měla by se více ubírat 

i tímto směrem a usilovat efektivněji o získání nových zákazníků. K tomuto účelu 

by měla uvaţovat i rozšíření portfolia sluţeb a udrţet tak krok s ostatními konkurenty. 
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Příloha 1: Rozvaha v letech 2007 - 2011 

Rozvaha - Lunaria spol. s r.o. 
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 2007 2008 2009 2010 2011

20
 

Aktiva k 31.12. (tis. Kč) Netto Netto Netto Netto Netto 

  AKTIVA CELKEM 8 577    14 633    22 882    27 115    37 256    

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál           

B. Dlouhodobý majetek 1 295    2 677    7 430    12 098    12 209    

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek   249    166    536    311    

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 295    2 428    7 264    11 562    11 898    

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0    0    0    0    0    

C. Oběžná aktiva 5 060    7 878    11 738    11 259    20 169    

C.I. Zásoby 21    11    30    92    0    

C.II. Dlouhodobé pohledávky 340    340    348    523    0    

C.III. Krátkodobé pohledávky 4 124    6 278    6 097    5 309    7 480    

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 575    1 249    5 263    5 335    12 689    

D.I. Časové rozlišení 2 222    4 078    3 714    3 758    4 878    

Pasiva k 31.12. (tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 

  PASIVA CELKEM 8 577    14 633    22 882    27 115    37 256    

A. Vlastní kapitál 5 638    10 937    16 130    17 125    25 784    

A.I. Základní kapitál 200    200    200    200    200    

A.II. Kapitálové fondy 0    0    0    0    0    

A.III. Rezervní fondy, neděl. fond a ostatní fondy ze zisku 50    50    50    50    50    

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 2 060    3 988    9 137    14 120    14 801    

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 328    6 699    6 743    2 755    10 733    

B. Cizí zdroje 2 881    3 050    6 337    9 683    11 341    

B.I. Rezervy 0    0    0    0    0    

B.II. Dlouhodobé závazky 0    151    2 227    2 266    2 890    

B.III. Krátkodobé závazky 2 794    2 899    4 110    7 417    8 451    

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 87    0    0    0    0    

C.I Časové rozlišení 58    646    415    307    132    
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Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti v letech 2007 – 2011 

Výkaz zisku a ztráty – Lunaria spol. s r.o. 
Výkaz zisku a ztráty ve zjednošuném rozsahu (v tis.Kč) 2007 2008 2009 2010 2011

*
 

I. Tržby za prodej zboží 6 828    2 209          

A. Náklady vynaložení na prod. zboží 6 840    2 197          

+ Obchodní marže -12    12          

II. Výkony 20 315    31 120    40 954    39 950    51 783    

B. Výkonová spotřeba 9 442    13 901    17 470    18 890    18 602    

+ Přidaná hodnota 10 861    17 231    23 484    21 060    33 181    

C. Osobní náklady 5 883    8 478    13 511    14 924    17 052    

D. Daně a poplatky 11    11    75    34    8    

E. Odpisy DNM a DHM 111    322    1 241    2 366    3 696    

III. Tržby z prodeje DM a materiálu 0    130    0    247    0    

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu   136      97      

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti            

  a komplexních nákladů příštích období           

IV. Ostatní provozní výnosy 7    32    100    94    3    

H. Ostatní provozní náklady 8    16    112    107    257    

* Provozní výsledek hospodaření 4 855    8 430    8 620    3 873    11 908    

VI. Tržby z prodeje cenný papírů a podílů           

J. Prodané cenné papíry a podíly           

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku           

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku           

K. Náklady z finančního majetku           

     
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů           

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů           

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
činnosti           

X. Výnosové úroky 25    36    15    11    30    

N. Nákladové úroky 0    5    110    253    349    

XI. Ostatní finanční výnosy 190    773    586    529    503    

O. Ostatní finanční náklady 520    672    1 010    984    763    

XII. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           

* Finanční výsledek hospodaření -305    132    -519    -697    -579    

Q Daň z příjmu za běžnou činnost 1 222    1 863    1 358    421    2 190    

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 328    6 699    6 743    2 755    9 140    

XIII. Mimořádné výnosy           

R. Mimořádné náklady           

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti           

* Mimořádný výsledek hospodaření           

T.             

*** Výsledek hospodaření za účetní období 3 328    6 699    6 743    2 755    9 140    

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 4 550    8 562    8 101    3 176    11 330    
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