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Abstrakt 

Cílem mé bakalářské práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku ATP Motor 

s.r.o. a návrhy na její zlepšení“ je za pomocí analýzy současného finančního stavu firmy 

ATP Motor s.r.o. navrhnout řešení vedoucí ke zlepšení dané situace. V teoretické části 

jsou vymezeny cíle, postupy a vybrané metody, které jsou dále aplikovány v praktické 

části na firmu ATP Motor s.r.o. a jejího konkurenta. V závěru práce jsou výsledky 

vyhodnoceny a na jejich základě navrhnuty jednotlivá řešení.  

 

 

Abstract 

The aim of the bachelor thesis named „Evaluation of the Financial Situation of ATP 

Motor s.r.o. and Proposals for its Improvement“ is to analyze financial state of the ATP 

Motor s.r.o. company and offer the proper solution to improve the current state. In 

theoretical part there are described goals and methods applicated in practical part on the 

case of ATP Motor s.r.o. company and its trade concurrency. In the conclusion of the 

thesis the results are evaluated and the variety of the solutions are proposed.  
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ÚVOD 

Dnešní doba je nesmírně uspěchaná. Na trhu se nachází stále větší množství společností, 

které se doslova hrnou kupředu za účlem získání co možná největšího podílu na trhu a 

zvyšováním svého zisku v co nejkratším časovém období. Tato uspěchanost je umocněna 

také potřebou poměrně vysokého kapitálu. Společnosti ve velkém využívají cizího 

kapitálu pro takto rychlý růst, nicméně si často nedokážou spočítat, jaký to bude mít 

dopad na jejich fungování, který se nicméně nedostaví hned, ale až za několik let, kde 

společnosti bez správné analýzy často a rychle zbrankrotují. 

Správné rozdělení finančních prostředků ve společnosti je klíčové pro jeho fungování. Je 

důležité, aby firma věděla, jakou cestou se chce ubírat a zdali na to má potřebné 

prostředky. Z toho důvodu by podniky měli provádět analýzu své finanční situace. 

Pomocí této analýzy se dokáže firma orientovat ve své ekonomické situaci a díky tomu 

dělat správná rozhodnutí pro budoucí fungování společnosti. Má velký význam nejen pro 

management firmy, ale také pro dodavatele, investory nebo banky, které se taktéž podílejí 

na jejím růstu. 

Tato problematika mě velice zaujala, a proto jsem se rozhodl jí podrobněji probrat ve své 

bakalářské práci na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“, 

kde se budu věnovat analýze finanční situace společnosti ATP Motor s.r.o. a konkurenční 

společnosti NEJEDLÝ s.r.o. Obě tyto společnosti obchodují s náhradními díly na 

zemědělskou, stavební a lesnickou technikou. Analýza bude sledovat vývoj těchto dvou 

podniků v letech 2012-2016 a bude čerpat data z dokumentů účetní závěrky. 

V první části práce si nejdříve vytyčím hlavní a dílčí cíle, kterých bude dosaženo za 

pomoci zvolených metod, jako je analýza, syntéza a komparace. V teoretických 

východiscích vymezím veškeré ukazatele, kterou budou potřeba pro vyhodnocení dané 

situace. Tyto ukazatele v třetí části aplikuji na oba podniky a všechny výsledky řádně 

okomentuji. V poslední čtvrté části navrhnu opatření vedoucí ke zlepšení současné 

finanční situace a případný rozpočet a harmonogram, který by byl potřeba pro 

uskutečnění daného opatření. 
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V práci se budu snažit o docílení kvalitního zpracování všech zkoumaných dat, na jejichž 

základě analyzuji vývoj zkoumané společnosti. Díky spolupráci se společností ATP 

Motor s.r.o. zkonzultuji mnou navrhnutá opatření pro zlepšení finanční situace s vedením 

společnosti, a tím dokáži zakomponovat i jejich pohled na věc do celého řešení a 

narvhnout nejvhodnější postup.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je na základě vybraných ukazatelů finačnní analýzy 

a jejích metod posoudit finanční zdraví společnosti ATP Motor s.r.o. Poté za pomoci 

vyhodnocených výsledků navrhnu postup řešení, který povede ke zlepšení její celkové 

situace a pomůže při budoucím rozhodování firmy. 

Stanovené dílčí cíle: 

• vymezení metod finanční analýzy a jednotlivých ukazatelů za pomoci vybraných 

literárních pramenů v teoretické části práce, 

• představení zkoumaného objektu a jejího konkurenta, 

• aplikace jednotlivých metod a ukazatelů na vybrané společnosti v analytické části 

práce, 

• srovnání výsledků zkoumané firmy a jejího konkurenta, 

• interpretace a vyhodnocení výsledků, a na jejich základě navrhnutí adekvátních 

řešení, která by vedla ke zlepšení dané finanční situace společnosti, 

• případné navrhnutí rozpočtu a harmonogramu realizace celého řešení. 

Pro svoji práci použiji převážně elementární (technickou) analýzu, kde popíši a spočítám 

vybrané ukazatele. Spočítané výsledky za pomoci fundamentální analýzy řádně 

okomentuji a srovnám s výsledky konkurenční společnosti. Po vyhodnocení všech 

výsledků a na základě tohoto srovnání se pokusím navrhnout postupy řešení, které by 

vedli ke zlepšení finančního zdraví vybrané společnosti. 

V práci jsou dále obsaženy tyto metody: 

• analýza, 

• syntéza, 

• benchmarking. 

Analýza a syntéza jsou důležité složky celé práce. Dovolují nám detailně rozebrat 

zkoumaný problém na menší prvky, které se pak snáze vyhodnocují, a naopak poté 

všechny výsledky dát dohromady v jeden celek a díky tomu vyvodit veškeré problémy a 

na to navazující řešení, které by pomohly zlepšit celkovou situaci podniku.  
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Proto je důležité všechny data s něčím porovnat. V mém případě budu data srovnávat jak 

s doporučenými hodnotami, tak i s hodnotami konkurenční firmy, abychom dokázali 

navrhnout co nejvhodnější řešeni. 

Veškerá data, která použiji pro vypracování analytické části pochází z účetních knih, 

které je firma povinně odevzdávat při účetní závěrce. V rámci mé analýzy mi firmy ATP 

Motor s.r.o. a NEJEDLÝ s.r.o. poskytly dokumenty účetní závěrky jako jsou rozvaha a 

výkaz zisku a ztrát z let 2012-2016. Potřebné dokumenty, které mi chyběly jsme si 

vypůjčil z výpisu z obchodního rejstříku, kam jsou firmy povinny nahrávat dokumenty 

svých účetních závěrek. Vstupní data z dokumentů budou použita při finanční analýze 

pro vybrané ukazatele. Výsledné hodnoty budou dále vyhodnoceny, srovnány a budou 

navrhnuty odpovídající postupy řešení, které by danou situaci zlepšily.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části bakalářské práce vymezím veškeré teoretické pojmy, kterou budou potřeba 

pro zpracování analytické části. Nejprve definuji finanční analýzu jako takovou a metody 

jejího zpracování, poté se budu věnovat vybraným ukazatelům. 

2.1 Definice finanční analýzy 

Každý autor definuje finanční analýzy trochu odlišným způsobem nebo volí jiná slova, 

což můžeme vidět na těchto dvou doslovných definicích, 

„Finanční analýza podniku je pojímána jako metoda hodnocení finančního hospodaření 

podniku, při které se získaná data třídí, agregují a poměřují mezi sebou navzájem, 

kvalifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi dat a určuje se jejich 

vývoj.“ (1, s. 3). 

„V zásadě nejvýstižnější definicí je však ta, která říká, že finanční analýza představuje 

systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. 

Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a 

předpovídání budoucích finančních podmínek.“ (2, s. 9). 

nicméně se v podstatě jedná o jednu a tu stejnou pointu. Smyslem celé finanční analýzy 

je za pomoci dokumentů účetních závěrek, připravit kvalitní podklady, podle kterých by 

mohla analyzovaná společnost dělat rozhodnutí, která povedou ke zlepšení její finanční 

situace (11). 

Analýza má smysl z časového pohledu ve dvou variantách. Za prvé máme možnost se 

podívat do minulosti a hodnotit, jak se podnik vyvíjel až do současnosti a co všechno se 

v něm z finanční stránky událo. Druhou variantou je, že na základě těchto hodnocení 

můžeme plánovat, jak krátkodobě, tak i dlouhodobě, a navrhnout finanční strategii, které 

by se podnik měl držet (13). 
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2.2 Metody finanční analýzy 

Analýzu finanční situace podniku lze vytvořit za pomoci dvou základních metod: 

• Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza je metoda, která zkoumá vzájemné souvislosti mezi 

ekonomickými a mikroekonomickými subjekty. Nemusí čistě záležet jen na zkušenostech 

odborníka, který danou analýzu vytváří, ale také může vycházet z kvantitativních údajů, 

které použije při odvozování závěrů a návrhů řešení (1). 

• Elementární (technická) analýza 

Tato analýza využívá matematické a statistické ukazatele, které slouží 

ke kvantitativnímu zpracování vstupních dat. Ukazatelé se dělí na absolutní, rozdílové, 

poměrové a speciální (2).  

Pro správnou analýzu by se obě tyto metody měly kombinovat, protože by bylo velice 

obtížné hodnotit spočítané výsledky ukazatelů bez znalosti mikroekonomických procesů 

mezi nimi a okolním prostředím (15). 

2.3 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele se využívají k analýze vývojových trendů. Je zapotřebí dostatečné 

množství časových řad, aby byly trendy co nejvíce přesné a my mohli určit správný vývoj 

podniku. Dělí se na horizontální a vertikální analýzu (12). 

2.3.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza nám podává informace o vývoji jednotlivých položek výkazů 

v čase. Udává celkovou změnu v absolutní výši (peněžních jednotkách) a poté i její 

procentuální vyjádření k výchozímu roku (4).  

Cílem této analýzy je informovat podnik o majetkových a finančních změnách v jeho 

struktuře v průběhu let (14). 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 
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𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑧𝑒𝑙𝑡−1
× 100 

Vzorec 1: Horizontální analýza (3) 

2.3.2 Vertikální analýza   

Vertikální analýza nám podává obraz o tom, jak velký procentuální podíl mají jednotlivé 

položky rozvahy k jediné zvolené základně, která nám tvoří celek 100 %. U rozvahy se 

jako základna používají bilanční suma aktiv nebo bilanční suma pasiv (12). 

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦 𝑃 =  
𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦 𝑃

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛í 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣/𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣
× 100 

Vzorec 2: Vertikální analýza (3) 

2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Mezi další absolutní ukazatele patří i rozdílové ukazatele, které se také označují jako 

fondy finančních prostředků. Řadí se sem celkem 3 ukazatele, za pomoci kterých, lze 

znázornit, zda má podnik dostatek likvidních prostředku na krytí svých závazků (4). 

2.4.1 Čistý pracovní kapitál 

Označuje se také jako čistý provozní kapitál, který představuje oběžná aktiva snížená o 

krátkodobé cizí zdroje. Ukazuje nám, jak je podnik schopný splácet své krátkodobé 

závazky neboli dluhy do 1 roku splatnosti. Čím vyšší tento ukazatel bude, tím větší by 

měla být schopnost podniku splácet své závazky (11).  

Lze jej vypočítat dvěma způsoby. 

Manažerský způsob: 

 

Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 3: ČPK – manažerský způsob (4) 
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Investorský způsob: 

 

Č𝑃𝐾 = (𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒) − 𝑆𝑡á𝑙𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐷𝑀) 

Vzorec 4: ČPK – investorský přístup (4) 

2.4.2 Čisté pohotové prostředky 

Slouží k odstranění nedostatků, které má čistý pracovní kapitál. Jde o nedostatky 

oběžných aktiv, kde se může stát, že některá oběžná aktiva jsou málo nebo dokonce vůbec 

likvidní. Z tohoto důvodu se neberou celá oběžná aktiva, ale jen peníze v hotovosti a na 

běžných účtech, občas se mezi ně řadí i krátkodobé termínované vklady, krátkodobé 

cenné papíry atd., od kterých se odečtou okamžité splatné závazky. Nevýhodou tohoto 

ukazatele je, že může být neúmyslně ovlivněn časovým posunem plateb v okamžiku jeho 

zjišťování (11). 

 

Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡é 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 5: ČPP (4) 

2.4.3 Čistý peněžně – pohledávkový finanční fond 

Tento ukazatel představuje kompromis předchozích ukazatelů, kde se použije ČPK, ale 

sníží se o málo likvidní složku zásoby a nelikvidní pohledávky (11). 

 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛ě − 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑜𝑣ý 𝑓𝑜𝑛𝑑 = Č𝑃𝐾 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑁𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦  

Vzorec 6: Čistý peněžně-pohledávkový fond (11) 

2.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Tito ukazatelé jsou dalším krokem v hodnocení absolutních vstupních dat. Patří mezi 

nejběžnější a také nepoužívanější ukazatele, protože pokrývají všechny složky 

výkonnosti podniku (10).  
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V základním uspořádání se řadí do paralelní soustavy ukazatelů, kde analyzují jednotlivé 

složky výkonnosti podniku anebo do pyramidových (matematických) soustav, kde jsou 

použity jako vstupní data pro rozklad zvoleného ukazatele. Velkou výhodou je možnost 

jejich využití při benchmarkingu (5). 

Z pohled toho, co poměrové ukazatele analyzují za složky výkonnosti podniku se dělí na: 

• ukazatele rentability, 

• ukazatele zadluženosti, 

• ukazatele likvidity, 

• ukazatele aktivity,  

• provozní (výrobní) ukazatele (5). 

2.5.1 Ukazatele rentability 

„Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu, tj. schopnost vytvářet nové zdroje.“ (3, str. 100). 

Jde o důležitou část analýzy finanční situace, která nám ukáže, jak je společnost schopna 

tvořit zisk za použití určitého investovaného kapitálu. Ukazatele se interpretují takto: 

„kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele.“ (6, str. 22). 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Někdy takové nazývána jako produkční síla je nejdůležitějším měřítkem rentability. 

Ukazuje nám, jak podnik dokáže využít svá investovaná aktiva do podnikání, bez ohledu 

na zdroj jejich financování, při tvoření zisku (11). 

Je zde několik možností, jak tento ukazatel vypočítat, kde záleží, zda bereme EBIT – VH 

před úroky a zdaněním nebo EAT – VH po zdanění. Pro komplexnější výsledky se 

využívá první možnost, protože se v něm nepromítne změna sazby daně v čase nebo 

změna struktury financování pasiv, případně i odlišné financování podniků při 

benchmarkingu (5). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 7: ROA (5) 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tomuto ukazateli přikládají velkou pozornost akcionáři a investoři, protože jim ukáže, 

kolik čistého zisku připadne na jednu korunu jimi investovaného kapitálu (12). 

 

𝑅𝑂𝐸 =
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 8: ROE (5) 

Čistým ziskem se zde rozumí EAT neboli VH po zdanění. Do vlastního kapitálu musíme 

zahrnout nejen základní kapitál, ale i zákonné a další fondy vytvářené ze zisku nebo zisk 

za běžné období (5). 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 

Nebo také výnosnost dlouhodobého investovaného kapitálu, nám měří jak velké části 

zisku, v našem případě EBIT, dosáhl z jedné koruny investované akcionáři nebo  

bankami (14). 

 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑅𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 + 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑏é 𝐵Ú
 

Vzorec 9: ROCE (5) 

Rentabilita tržeb (ROS) 

„Tvoří jádro efektivnosti podniku.“ (5, str. 99). 

Můžeme zde opět použít dvě varianty zisku EBIT nebo EAT. V případě první varianty, 

je vhodné tento zisk použít, pokud budeme srovnávat výsledné hodnoty mezi podniky 

s proměnlivými podmínkami (5). 

Při využití druhé možnosti, dostaneme tzv. ziskovou marži. Ta nám udává, kolik Kč VH 

po zdanění připadá na 1 Kč tržeb (12). 
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Pro potřebu naší analýzy použijeme variantu se ziskem EAT. 

 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

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

Vzorec 10: ROS (5) 

2.5.2 Ukazatele zadluženosti 

„Ukazatele zadluženosti vypovídají o tom, kolik majetku podniku je financováno cizím 

kapitálem.“ (7, str. 39). 

Nemělo by se stát, aby podnik financoval veškerý svůj majetek z vlastního kapitálu, na 

druhou stranu je také špatně, pokud podnik používá k financování 100 % cizích zdrojů. 

Zde by nastal velký problém při jeho získávání. Obecně se udává zlaté pravidlo 50:50 

tedy 50 % vlastní kapitál a 50 % cizí zdroje. Nicméně každá společnost je jiná, a proto je 

nezbytné, aby každý podnik našel tu správou hranici poměru mezi financováním 

z vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Pro zjištění toho poměru nám pomůžou 2 ukazatele 

zadluženosti (2). 

Celková zadluženost 

Základní ukazatel bývá často označován jako ukazatel věřitelského rizika. Z pohledu 

věřitele, je příznivější nižší zadluženost, protože se tím snižuje riziko ztrát. Naopak 

z pohledu vlastníka společnosti je lepší vyšší hodnota celkové zadluženosti, protože si 

díky tomu zhodnocují své výnosy. Doporučená hodnota by se měla pohybovat mezi 30-

60 % (7). 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Vzorec 11: Celková zadluženost (7) 

Koeficient samofinancování 

Doplňující ukazatel k celkové zadluženosti, kdy jejich součet by nám měl dát přibližně 1. 

Udává nám, jakou část celkových aktiv, financuje podnik z vlastního kapitálu (2). 
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𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Vzorec 12: Koeficient samofinancování (7) 

Úrokové krytí 

Ukazatel vyjadřuje kolikrát vyšší je EBIT – VH před úroky a zdaněním než nákladové 

úroky. Je to z důvodu schopnosti podniku udržet cizí zdroje na stávající úrovni. Pokud 

tento ukazatel spadne na 1, tak to znamená, že celý zisk přijde na zaplacení úroků z cizích 

zdrojů (6). 

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Vzorec 13: Úrokové krytí (6) 

Ukazatel finanční páky 

Jde o převrácený ukazatel ke koeficientu samofinancování. Působí zde efekt finanční 

páky, kde čím větší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší bude výnosnost vlastního 

kapitálu, ale bude se tím také zvyšovat míra zadluženosti. Proto by neměla být hodnota 

příliš vysoká (9).  

 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑦 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 14: Ukazatel finanční páky (9) 

Pro znázornění efektu finanční páky se použije zisk před zdaněním (EBT) a zisk před 

úroky a zdaněním (EBIT). Při hodnotě nižší než 1, se snižuje rentabilita vlastního kapitálu 

a při hodnotě vyšší než 1, efekt finanční páky zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu (9). 

 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑦 =
𝐸𝐵𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇
 × 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 15: Efekt finanční páky (9) 
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2.5.3 Ukazatele likvidity 

„Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky.“ (3, str. 93). 

Aby mohl podnik dlouhodobě existovat, je potřeba aby byl dostatečně likvidní neboli, je 

potřeba, aby byl schopný přeměnit včas svá oběžná aktiva (OA) na peněžní prostředky, 

pomocí kterých poté hradit své krátkodobé závazky (10). 

Z hlediska likvidnosti rozdělujeme OA na tyto stupně: 

1. nejvíce likvidní – krátkodobý finanční majetek (peníze na BÚ nebo peníze 

v pokladně, 

2. krátkodobé pohledávky, 

3. nejméně likvidní – zásoby (5). 

Obecně lze likviditu vyjádřit jako poměr položek, kterými je možné platit s tím, co je 

nutno zaplatit (5). 

 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
Čí𝑚 𝑗𝑒 𝑚𝑜ž𝑛𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡

𝐶𝑜 𝑗𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑛𝑜 𝑧𝑎𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡
 

Vzorec 16: Obecný vzorec likvidity (3) 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel s nejvyšší možnou likviditou. Poměřuje finanční majetek s krátkodobými 

závazky. Měří schopnost společnosti splácet své krátkodobé závazky ze svých 

nejlikvidnějších finančních prostředků (10). 

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 17: Okamžitá likvidita (8) 

Finančním majetkem se zde rozumí nejlikvidnější část OA jako jsou peníze na BÚ nebo 

peníze v pokladně. Výsledné hodnoty by se měly pohybovat mezi 0,2 – 0,4 (8). 
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Pohotová likvidita 

Tento ukazatel se oproti běžné likviditě snaží z OA vyloučit nejméně likvidní položku 

zásoby. Ve své podstatě nám ukazuje, jestli je společnost schopna platit své krátkodobé 

závazky, aniž by musela prodávat zásoby (8). 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 18: Pohotová likvidita (8) 

Výsledné hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 1,0 – 1,5 (8). 

Běžná likvidita 

Jedná se o 3. stupeň likvidity, který nám udává kolikrát je podnik schopen zaplatit svým 

věřitelům, pokud by proměnil celá OA na peněžní prostředky. Nedostatkem této likvidity 

je fakt, že nezohledňuje strukturu OA a tím pádem i nejméně likvidní položku zásoby (5). 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á (𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á) 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 19: Běžná likvidita (8) 

Výsledné hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí mezi 2 - 2,5 (8). 

2.5.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatel nás informuje o tom, jestli společnost efektivně hospodaří s jednotlivými částmi 

svého majetku. Pokud jsou některé tyto části moc velké, vznikají tím zbytečně náklady, 

a naopak pokud jich je nedostatek, přichází tím společnost o výnosy, které by jinak mohla 

získat (15). 

Obrat celkových aktiv 

Udává nám kolikrát se celková aktiva „obrátí“ za jeden rok. Tzn. kolikrát se celková 

aktiva obrátí v rámci ročních tržeb společnosti (1). 
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Výsledná hodnota by měla dosahovat co nejvyšších hodnot, ale neměla by být nižší než 

1. Pokud by se tak stalo, podnik by měl zvážit prodej některých aktiv nebo zvýšení 

objemu tržeb (6). 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Vzorec 20: Obrat celkových aktiv (6) 

Obrat zásob 

Obrat zásob vyjadřuje poměr mezi tržbami a zásobami. Znázorňuje, kolikrát je každá 

položka zásob ve společnosti prodána a poté znovu naskladněna. Nevýhodou ukazatele 

je, že tržby představují tržní hodnotu, zatímco zásoby jsou oceňovány pořizovacími 

cenami, což má za následek určité zkreslení výsledných hodnot (15). 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Vzorec 21: Obraz zásob (6) 

 

Doba obratu zásob 

Představuje průměrný počet dní, po které jsou zásoby drženy v podniku, než se spotřebují 

(materiál, suroviny) nebo prodají (výrobky) (1). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360
 

Vzorec 22: Doba obratu zásob (6) 

Doba obratu pohledávek 

Vyjadřuje průměrný počet dní mezi vystavením faktury a okamžikem připsaní peněžních 

prostředků na účet. Výsledná hodnota nám v podstatě ukazuje, jakou dobu splatnosti 

podnik nabízí svým dodavatelům na obchodní úvěr. Pokud je hodnota příliš vysoká, 

dodavatelé neplatí své závazky včas a společnost by to měla začít řešit (14). 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360
 

Vzorec 23: Doba obratu pohledávek (6) 

Pokud společnost nabízí obchodní úvěry a prodává i za hotové, je potřeba do tržeb 

započítat jen tržby z obchodních úvěrů (1). 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků nám ukazuje platební morálku společnosti. Vyjadřuje průměrný 

počet dní od vzniku závazku až po jeho uhrazení neboli, jak dlouho trvá společnosti 

uhradit závazky vůči svým dodavatelům (14). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360
 

Vzorec 24: Doba obratu závazků (5) 

2.5.5 Provozní (výrobní) ukazatele 

Uplatňují se uvnitř podniku, při jeho vnitřním řízení. Napomáhají sledovat a analyzovat 

základní aktivity podniku. Obsah těchto ukazatelů jsou tokové veličiny, převážně náklady 

a výnosy, které mají velký dopad na hospodaření podniku s jednotlivými druhy nákladů 

a tím pádem na celková konečný efekt (1). 

Mzdová produktivita 

Mzdová produktivita nám říká, jaká část výnosů připadá na 1 Kč mezd. Výsledné hodnoty 

by se měli v čase zvyšovat (1). 

 

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
 

Vzorec 25: Mzdová produktivita (1) 

  



27 

 

Produktivita práce 

Pro podnik je důležité, aby všichni zaměstnanci vytvářeli určité hodnoty. Díky tomuto 

ukazateli lze zjistit, jaká část výnosů připadne na jednoho zaměstnance. Výsledná 

hodnota by měla být co nejvyšší. Příliš nízká hodnota představuje nízkou produktivitu 

zaměstnanců, kdy je potřeba zjistit další příčiny a v nejkrajnějším případě snížit počet 

zaměstnanců (7). 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 =
𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

Vzorec 26: Produktivita práce (1) 

Nákladovost výnosů 

Ukazatel nám udává zatížení výnosů podniku celkovými náklady. Výsledná hodnota by 

měla v čase klesat. Pokud je tomu naopak, podnik by se měl snažit snížit celkové náklady 

a díky tomu méně zatěžovat výnosy (7). 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Vzorec 27: Nákladovost výnosů (1) 

Vázanost zásob na výnosy 

Podnik by se měl snažit co nejlépe hospodařit se svými zásobami a držet je na skladě jen 

po nezbytně potřebnou dobu. Čím víc zásob bude podnik držet, tím menší výnosy 

z prodeje těchto zásob bude mít. Ukazatel nám ukáže, jaký objem zásob je vázán na 1 Kč 

výnosů (12). 

 

𝑉á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑛𝑎 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Vzorec 28: Vázanost zásob na výnosy (1) 
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2.6 Analýza souhrnných indexů 

Při analýze finanční situace podniku je zapotřebí spočítat mnoho poměrových ukazatelů, 

a ne vždy se je podaří správně vyhodnotit a interpretovat, což může mít za následek špatné 

vyhodnocení finanční situace podniku. Z toho důvodu se velká část autorů snažila přijít 

na jednotné ukazatele, které by za pomoci interakcí mezi jednotlivými poměrovými 

ukazateli dokázali podat co nejpřesnější hodnocení o finanční situaci daného podniku. 

Vytvořily tzv. souhrnné indexy, jejichž cílem je za použití poměrových ukazatelů podat 

komplexnější charakteristiku finančního zdraví podniku (2). 

2.6.1 Bankrotní modely 

Cílem těchto modelů je informovat společnost o tom, jestli jí v nejbližší době náhodou 

nehrozí bankrot. Vyhází z faktu, že každá firma nějakou dobu před bankrotem vykazuje 

určité symptomy, jako problémy s běžnou likviditou nebo s rentabilitou celkového 

vloženého kapitálu (2). 

Altmanův model 

Nejpoužívanější index, který má i velkou oblíbenost v České republice. Jde vlastně jen o 

součet 5 různých poměrových ukazatelů, kde každému z nich je přiřazena určitá váha. 

Model se rozděluje pro firmy, které jsou veřejně obchodovatelné na burze a které ne. Pro 

analýzu našeho vybraného podniku použijeme druhou verzi pro podniky, které nejsou 

obchodovatelné na burze (11). 

 

𝐴𝑙𝑡𝑚𝑎𝑛ů𝑣 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 = 0,717 𝑋1 + 0,847 𝑋2 + 3,107 𝑋3 + 0,42 𝑋4 + 0,998 𝑋5 

Vzorec 29: Altmanův model (12) 

Rozklad jednotlivých koeficientů: 

X1 – podíl pracovního kapitálu k celkovým,  

X2 – rentabilita čistých aktiv, 

X3 – EBIT / Aktiva celkem, 

X4 – Tržní hodnota ZJ / nominální hodnota cizích zdrojů, 

X5 – Tržby / Aktiva celkem (2). 
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Tab. 1: Interpretace Altmanova indexu (Převzato z 2, str. 73) 

Hodnoty Intepretace 

< 1,2 Podnik se blíží bankrotu. 

1,2 - 2,9 Pásmo šedé zóny, nelze blíže určit. 

> 2,9 Pásmo prosperity. 

 

Index IN05 

Formulace Altmanova modelu přispěla k velkému rozvoji bankrotních modelů. 

Altmanův model byl hojně využívám i v českém prostředí, nicméně se časem začalo 

zjišťovat, že není úplně vhodný pro český trh. Proto manželé Neumaierovi formulovali 

dohromady 4 nové indexy tzv. indexy důvěryhodnosti, které měly být lépe stavěny na 

české podmínky. Nejnovějším a nejmodifikovanějším modelem se stal Index IN05, který 

umožňuje posoudit finanční výkonnost a důvěryhodnost podniku (11). 

IN05 je stejně jako Altmanův index založen na sečtení 5 poměrových ukazatelů, kterým 

je přiřazena různá váha (1). 

 

𝐼𝑁05 = 0,13 𝐴 + 0,04 𝐵 + 3,97 𝐶 + 0,21 𝐷 + 0,09 𝐸 

Vzorec 30: IN05 (1) 

Rozklad jednotlivých koeficientů: 

A – Celková aktiva / Cizí kapitál, 

B – EBIT / Nákladové úroky, 

C – EBIT / Celková aktiva, 

D – Celkové výnosy / Celková aktiva, 

E – Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky a úvěry (1). 

Výhodou Indexu IN05 je, že spojuje jak pohled věřitele, tak i pohled vlastníka. Ukazuje 

nám, jestli podnik vytváří hodnoty zajímavé pro věřitele a jestli je finanční situace 

podniku stabilní či nikoliv (11). 
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Tab. 2: Intepretace IN05 (Převzato z 1, str. 112) 

Hodnoty Intepretace 

IN < 0,9 

Podnik se blíží bankrotu. Společnost spěje s 95 % 

pravděpodobností k bankrotu a tvoří hodnoty jen 

s 5 % pravděpodobností. 

0,9 < IN < 1,6 Pásmo šedé zóny, nelze blíže určit. 

IN > 1,6 
Pásmo prosperity. Společnost tvoří s 95 % 

pravděpodobností hodnoty a je finančne stabilní. 

 

2.6.2 Bonitní modely 

Tyto modely hodnotí finanční zdraví podniku. Jejich cílem je stanovit, jestli se 

analyzovaná firma řadí mezi firmy s dobrou finanční situací či nikoliv. Vyhodnocování 

probíhá za pomoci bodové stupnice, která určí stupeň bonity podniku. Vše závisí na 

kvalitě zpracování poměrových ukazatelů, které se v těchto modelech používají (14). 

Kralickův Quicktest 

Tento test navrhl P. Kralicek v roce 1990. Jeho podstatou je obodovat výsledné hodnoty 

a na základě těchto bodů vyhodnotit bonitu firmy. Aby byl tento test co nejvíce objektivní 

a hodnotil veškerý informační potenciál, který nám mohou rozvaha a výkaz zisku a zrát 

nabídnout, byl z každé ze 4 základních oblastí (stability, likvidity, rentability a výsledku 

hospodaření) použit jeden určitý ukazatel, aby byla zaručena vyváženost analýzy finanční 

stability a výnosové situace firmy (10). 

První dva ukazatelé tedy hodnotí firmu z pohledu finanční stability a další dva z pohledu 

výnosové situace firmy. 
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Finanční stabilita: 

 

𝑅1 (𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í) =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 31: Kralickův Quicktest R1 (10) 

𝑅2 (𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů 𝑧 𝐶𝐹) =
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Vzorec 32: Kralickův Quicktest R2 (1) 

Výnosová situace podniku: 

 

𝑅3 (𝑅𝑂𝐴) =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 33: Kralickův Quicktest R3 (2) 

𝑅4 (𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑣 % 𝑡ž𝑏𝑦) =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑇ž𝑏𝑦
 

Vzorec 34: Kralickův Quicktest R4 (10) 

 

Výsledné hodnoty se poté obodují podle následující tabulky. 

Tab. 3: Bodové ohodnocení Kralickova Quicktestu (Převzato z 2, str. 81) 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

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

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

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

R4 < 0 0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 1 > 1 
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Hodnocení firmy je pak provedeno ve třech následujících krocích: 

1. hodnocení finanční stability – sečteme bodové hodnocení R1 a R2 a podělíme 2, 

2. hodnocení výnosové situace – sečteme bodové hodnocení R3 a R4 a podělíme 2, 

3. hodnocení celkové situace – sečteme bodové hodnoty přechozích dvou kroků a 

podělíme 2 (2). 

Interpretace bodového hodnocení bude vypadat následovně. Pokud se hodnota 

z hodnocení celkové situace pohybuje nad 3, podnik je bonitní a je atraktivní pro 

investory, pokud je v rozmezí okolo 1–3, podnik se nachází v šedé zóně, nicméně záleží, 

k jaké z krajních mezí se číslo bude blížit (2).  

Jestli se bude blížit k 1, podnik by měl začít lépe hospodařit se svými financemi, aby se 

nedostal do bankrotu. Když se bude přibližovat ke 3, podnik začíná být bonitní a tím i 

zajímavější pro cizí investory. Pokud však je výsledná hodnota pod 1, podnik je na tom 

špatně a spěje k bankrotu (12). 
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3 ANALÝZA FINANČNÍHO ZDRAVÍ VYBRANÝCH 

SPOLEČNOSTÍ 

V této části práce nejdříve charakterizuji základní informace o společnosti ATP Motor 

s.r.o. a o jeho konkurentovi NEJEDLÝ s.r.o. Poté se zaměřím na ukazatele, které jsem 

vymezil v teoretických východiscích. Výsledky určitých ukazatelů následně porovnám 

mezi těmito společnostmi a vhodně je okomentuji. 

3.1 Základní informace o ATP Motor s.r.o. 

Společnost ATP Motor je ryze českou společností, která se zabývá prodejem značkových 

náhradních dílů, opravárenských sad, pneumatik, disků a příslušenství na traktory Zetor, 

ZTS, URSUS, zemědělské, stavební a lesnické stroje. Dalšími oblastmi působení firmy 

je oprávárenství a služby pro zemědělství jako je například provozování pneuservisu. 

Firma zaměstnává 20 zaměstnanců a s ročním obratem do 120 000 000 Kč se řadí mezi 

malé podniky (16). 

Spisovná značka:  C 61484 vedená u Krajského soudu v Brně 

Datum zápisu:  16. února 2009 

Obchodní firma:  ATP Motor s.r.o. 

Sídlo:    Budišov 11, PSČ 67503 

Identifikační číslo:  283 26 695 

Právní forma:  Společnost s ručením omezením 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních stojů 

Obr. 1: Logo společnosti ATP Motor s.r.o. (19) 



34 

 

Způsob jednání: za společnost jednají a podepisují vždy dva jednatelé 

společně (18). 

Základním pilířem firmy je prodej náhradních dílů, opravárenských sad, pneumatik, disků 

a příslušenství na velkou škálu zemědělských a stavebních strojů jako jsou například 

traktory Zetor, ZTS, URSUS, UNC, Locust, UN053 a LKT. Podnik disponuje skladem o 

ploše cca 2000 m2, na kterém se nachází sortiment o zhruba 15 000 položkách, které jsou 

trvale drženy skladem. Firma nabízí celkem na 35 000 položek. Cílem společnosti ATP 

Motor je poskytnout všem zákazníkům co největší sortiment zboží a služeb v odpovídající 

kvalitě a adekvátních cenách (16). 

Co se týče sortimentu, firma prodává jak pod svou vlastní značkou ATP Motor, tak dále 

založili další značku AGS Premium quality a to v rámci celého světa. Pod touto značkou 

firma prodává kvalitní náhradní díly, které si sama na zakázku nechává vyrábět a u 

kterých si může hlídat a kontrolovat kvalitu (17). 

Firma působí na trhu se zemědělskými stroji, kde obchoduje jak s tuzemskými 

společnostmi jako Nekvinda nebo S.T.P.C., tak ve velkém dodává do většiny států světa. 

Z evropských zemí jsou to převážně Polsko, kde firma obchoduje s jednou z největších 

prodejců náhradních dílů společností AGRO-RAMI, a Slovensko, kde je největším 

odběratelem společnost STETEX (17). 

3.2 Základní informace o NEJEDLÝ s.r.o. 

Společnost NEJEDLÝ s.r.o. sídlí v Miroslavi a je jedním z největších distributorů Zetoru 

v České republice. Působí na trhu již přes více jak 20 let. Firma začínala jako fyzická 

osoba, kdy byla založena v roce 1994, kde postupně začala prodávat jeté traktory Zetor a 

další zemědělskou techniku. V roce 2004 přešla firma na právnickou osobu. V dnešní 

době firma disponuje skladem náhradních dílů na zemědělskou techniku, pneuservisem a 

autoservisem na dvou odlišných místech v Miroslavi (20). 

 

Obr. 2: Logo společnosti NEJEDLÝ s.r.o. (22) 
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Spisovná značka  C46046 vedená u Krajského soudu v Brně 

Datum zápisu  26. dubna 2004 

Obchodní firma  NEJEDLÝ s.r.o. 

Sídlo    Nádražní 481/31, 671 72 Miroslav 

Identifikační číslo  269 27 110 

Právní forma   Společnost s ručením omezením 

Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 

živnostenského zákona 

 Opravy silničních vozidel 

 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 

Způsob jednání Za společnost jedná jednatel a podepisuje tak, že k vypsané 

nebo tištěné firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis 

(23) 

Hlavní strategií společnosti je nabízet stále širší škále zákazníků kvalitní servis a služby 

odpovídající jejich požadavkům. Mezi sortiment a služby, které firma nabízí patří prodej 

traktorů a náhradních dílů značky Zetor a s tím i spojený servis. Prodej a servis velké 

škále různých pneumatik. Vyrábí si vlastní hydraulické hadice a provádí celkový servis 

automobilů i s přípravou na STK (21). 

3.3 Analýza absolutních ukazatelů 

V této části práce provedu analýzu absolutních ukazatelů, tedy horizontální a vertikální 

analýzu rozvahy a VZZ z let 2012-2016. 

3.3.1 Analýza rozvahy 

Analýza nám dovoluje se více zaměřit na strukturu rozvahy a rozvržení jednotlivých 

zdrojů v ní, díky které lépe určíme, zda společnost roste nebo upadá. Zpracujeme jí za 

pomoci tabulek. 
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Horizontální analýza aktiv 

V následující tabulce vidíme procentuální vyjádření vývoje aktiv v letech 2012-2016. 

Tab. 4: Horizontální analýza aktiv (Vlastní zpracování) 

Horizontální analýza aktiv (%) 

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

Aktiva 2,36 25,47 9,23 5,79 

DM 119,36 75,52 21,64 1,14 

DHM 119,36 75,52 21,64 1,14 

Oběžná aktiva -6,91 15,88 4,53 8,45 

Zásoby -8,39 33,58 4,06 16,77 

Pohledávky 2,43 -14,44 6,50 -16,27 

Peněžní prostředky -64,66 93,82 -4,55 72,34 

Časové rozlišení 7,84 125,45 249,19 -62,82 

 

V tabulce vidíme, že celková aktiva mají rostoucí tendenci, kdy největšího nárůstu 

dosáhla společnost v období 2013/2014, kde byl nárůst o více jak 25 %. To je způsobeno 

velkým nárůstem oběžných aktiv konkrétně zásob a peněžních prostředků. 

Dlouhodobý majetek 

Tuto položku aktiv tvoří převážně dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, samostatné 

movité věci a jejich soubory. Naše společnost vlastní převážně DHM a za pomoci tabulky 

můžeme konstatovat, že DHM má rostoucí trend. Tento růst byl nejvyšší v prvních dvou 

obdobích, kde je nárůst skoro o 120 a 75 %.  

Z oběžných aktiv vidíme, že firma ve stejném období navýšila své zásoby o 40 %, tudíž 

bylo potřeba spolu s tím rozšířit i skladovací prostory. Firma rozšířila svou skladovací 

plochu o rekonstruovanou budovu z důvodu skladování pneumatik a dalších nadměrných 

náhradních dílů. V dalších dvou obdobích se rostoucí trend rapidně zpomalil, nicméně 

zde stále vidíme, že firma i nadále investuje do svého majetku a rozhodla se opravit 

podkroví nad hlavním skladem a vytvořit tak nové kanceláře pro své pracovníky. 
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Oběžná aktiva a zásoby 

V období 2012/2013 klesla tato položka o necelých 7 %, což byl způsobeno převážně 

velkým úbytkem peněžních prostředků. Od té doby mají rostoucí tendenci, kdy největší 

nárůst firma zaznamenala v období 2013/2014, kde došlo ke zvýšení zásob spojené 

s rozšířením skladovací plochy, jak už jsem popisoval v předchozím odstavci. 

I v dalších obdobích 2014/2015 a 2015/2016 oběžná aktiva narostla o 4,5 a 8,5 %, což 

nadále způsobuje stále větší nároky odběratelů na sortiment společnosti, kde je potřeba 

uspokojovat jejich potřeby a svůj sortiment stále rozšiřovat. 

Pohledávky a peněžní prostředky 

Zde můžeme vidět, že v období 2012/2013 došlo k nárůstu pohledávek o 2,4 % a snížení 

peněžních prostředků o zhruba 65 %. V následujícím období se tento efekt otáčí a 

společnost eviduje obrovský nárůst peněžních prostředků o více jak 100 %. To převážně 

způsobily pohledávky, které se snížily v tomto období o 14 %.  

Tento trend můžeme sledovat i v následujících letech, kdy firma v období 2015/2016 

navýšila své zásoby o další skoro 17 %. Bylo to způsobeno rekonstrukcí části hlavního 

skladu a vytvoření „kompletárny“ pro kompletaci vložených válců a pneuservisu. Díky 

této investici se firma stala v mnoha ohledech soběstačnou a povedlo se jí výrazně zkrátit 

dobu mezi naskladněním již kompletních vložených válců a prodejem. 

Pneuservis společnost otevřela z důvodu velké poptávky po této službě v okolí Velkého 

Meziříčí, kde se nachází mnoho zemědělců i zemědělských družstev. Jedním z dalších 

důvodů jsou i vlastní potřeby pro přezouvání pneumatik na vlastních autech. 

Časové rozlišení 

Tato položka měla rostoucí tendenci do období 2014/2015, kde poté v následujícím 

období došlo k velkému poklesu o více jak 150 %.    
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Horizontální analýza pasiv 

Za pomoci Tab. 5 můžeme zhodnotit pasiva z pohledu horizontální analýzy v letech 

2012-2016. 

Tab. 5: Horizontální analýza pasiv (Vlastní zpracování) 

Horizontální analýza pasiv (%) 

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

Pasiva 2,36 25,47 9,23 5,79 

Vlastní kapitál 40,62 31,03 26,12 22,88 

VH minulých let 142,31 41,96 31,75 26,58 

VH běžného období -28,55 7,42 10,29 10,50 

Cizí zdroje -10,26 22,55 0,02 -6,39 

Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 428,60 -27,62 

Krátkodobé závazky -10,54 23,25 -10,63 -3,27 

Závazky z obchodních 

vztahů 
-29,75 30,57 -15,68 -2,83 

Závazky k úvěrovým 

institucím (krátkodobé i 

dlouhodobé) 

33,24 16,22 18,42 -22,52 

Časové rozlišení -22,22 28,57 -41,98 80,85 

 

Z hodnot v tabulce můžeme konstatovat, že celková pasiva v čase rostou stejně tak jako 

tomu bylo u aktiv, jelikož vycházíme ze vztahu Aktiva = Pasiva. Největší nárůst pasiv 

společnost zaznamenala v období 2013/2014, kde vzrostly o více jak 25 %. Hlavním 

důvodem tohoto nárůstu jsou krátkodobé závazky z obchodních vztahů. 

V předchozí horizontální analýza aktiv jsme mohli vidět, že došlo ve stejném období 

k velkému nárůstu zásob, které se následně projevili i v těchto závazcích, jelikož firma 

musela všechno nové zboží nakoupit u svých stávajících či nových dodavatelů.  
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Vlastní kapitál a VH 

Vidíme, že čísla každým rokem stoupají, a to v průměru o více jak 20 %. Na tento růst 

má velmi pozitivní vliv i stále rostoucí výsledek hospodaření. Kromě období 2012/2013 

kdy došlo k poklesu o 28 %, tato položka dále roste. Nejvíce vzrostla v následujícím 

období o více jak 35 %. To způsobilo zvýšení zásob a také investice do nových 

skladových prostor. Společnost v tomto období navýšila své zásoby o 40 %, což mělo 

pozitivní dopad na výsledek hospodaření, který také vzrostl. 

V dalších dvou obdobích výsledek hospodaření roste vždy zhruba o 10 %. Můžeme tedy 

s klidem říci, že společnosti se daří každým rokem navyšovat svůj zisk a dlouhodobě se 

jí velice daří. S touto tendencí, by mohl v dalších letech výsledek hospodaření růst 

průměrně aspoň o dalších 5 %.  

Cizí zdroje a závazky 

Cizí zdroje mají spíše rostoucí tendenci než klesající. Největší pokles firma eviduje 

v prvním období, kde klesly o 10,3 %. Společnosti se podařila splatit velké množství 

svých krátkodobých závazků, převážně potom závazků z obchodních vztahů, kde je 

pokles téměř o 30 %. Co se týče závazků k úvěrovým institucím, ty jako jediné vzrostly 

o více jak 30 %. To způsobil fakt, že se firma rozhodla v dalším roce zainvestovat do 

rozšíření skladových prostor. 

K největšímu nárůstu došlo opět v období 2013/2014 a to o více jak 33 %. Vše souvisí 

s rozšířením skladových prostor a sortimentu zboží. Společnost nakoupila velké množství 

zboží, jak jsem popisoval v předchozí kapitole, a díky tomu vzrostly i její závazky vůči 

dodavatelům o 30 %. Závazky k úvěrovým institucím zde opět vzrostly ale už jen o 16 

%. Společnost chce nadále investovat a v následujících letech rozšiřuje administrativní 

zázemí pro své pracovníky. 

V období 2014/2015 došlo k velmi nepatrnému růstu cizích zdrojů. Pozitivní dopad na 

tuto situaci měl velký nárůst výsledku hospodaření v minulém roce. Společnosti se 

povedlo navýšit svůj výsledek hospodaření a díky tomu splatit až 15 % svých 

krátkodobých závazků, z kterých jsou to hlavně závazky z obchodních vztahů. 
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V posledním období 2015/2016, došlo k poklesu cizích zdrojů o necelých 6,5 %. Nadále 

je to způsobeno hlavně navyšováním výsledku hospodaření, kdy se společnosti podařilo 

snížit veškeré své závazky. K největšímu poklesu došlo u závazků k úvěrovým institucím, 

kde je pokles o více jak 22 %. Celá tato situace je podle mě pro společnost pozitivní a 

ukazuje nám, že se společnost snaží efektivně splácet své závazky za pomoci vlastnímu 

kapitálu, primárně tedy pomocí rostoucího výsledku hospodaření. 

Vertikální analýza aktiv 

Tab. 6 nám blíže ukazuje procentuální zastoupení jednotlivých položek vůči celkovým 

aktivům. 

Tab. 6: Vertikální analýza aktiv (Vlastní zpracování) 

  Vertikální analýza aktiv (%) 

Období 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

DM 7,32 15,68 21,93 24,43 23,35 

DHM 7,32 15,68 21,93 24,43 23,35 

Oběžná aktiva 92,48 84,11 77,68 74,34 76,21 

Zásoby 56,00 50,12 53,36 50,84 56,11 

Pohledávky 32,64 32,66 22,27 21,72 17,19 

Peněžní prostředky 3,84 1,33 2,05 1,79 2,91 

Časové rozlišení 0,20 0,21 0,39 1,23 0,43 

 

Dlouhodobý majetek má rostoucí tendenci. V průběhu let se jeho podíl vůči celkovým 

aktivům zvýšil více jak 3krát. To vše koresponduje s horizontální analýzou aktiv, kde 

nám též DM každým rokem roste. Nejvíce tomu je v roce 2013, kde došlo k nárůstu o 

zhruba 8 %. V tomto roce firma zahájila rekonstrukci budovy, z důvodu rozšíření 

skladovacích ploch. V posledním roce vidíme menší pokles DM, což je způsobeno 

prodejem firemní dodávky. 
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Největší položku aktiv tvoří oběžná aktiva, která v roce 2012 tvořila 92,5 % z celkových 

aktiv. V průběhu dalších let se tato položka snižuje až na 76,2 %, kdy této hodnoty 

společnost dosahuje v roce 2016. Za tímto poklesem stojí hlavně snížení pohledávek a to 

z 32,6 % na 17,2 %. Jedna z možností tohoto snížení je fakt, že společnost začala své 

zboží nabízet na faktury s kratší splatností, než tomu bylo dříve, aby se jí co nejdříve 

podařilo získat peněžní prostředky z málo likvidních pohledávek. Tento efekt můžeme 

následně vidět na zvyšování peněžních prostředků, které se od roku 2013 navýšily 

z 1,33 % na skoro 3 %. 

Zásoby nemají nijak větší dopad na snižování oběžných aktiv, jelikož se v průběhu let 

pohybují mezi 50-56 %. Nejvíce zásob měla společnost v roce 2016, kde hodnota 

dosahovala 56,11 % z celkových aktiv. 

Vše mámě přehledněji zaznamenáno v následujícím grafu. 

 

Graf 1: Grafické znázornění vertikální analýzy aktiv (Vlastní zpracování) 
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Vertikální analýza pasiv 

V Tab. 7 vidíme procentuální vyjádření jednotlivých položek pasiv k celkové sumě pasiv. 

Tab. 7: Vertikální analýza pasiv (Vlastní zpracování) 

Vertikální analýza pasiv (%) 

Období 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 24,88 34,18 35,69 41,21 47,87 

VH minulých let 9,94 23,52 26,62 32,11 38,42 

VH běžného období 14,14 9,87 8,45 8,53 8,91 

Cizí zdroje 74,80 65,58 64,06 58,66 51,90 

Dlouhodobé závazky 1,99 1,95 1,55 7,52 5,14 

Krátkodobé závazky 72,80 63,63 62,50 51,14 46,76 

Závazky z obchodních vztahů 48,71 33,43 34,79 26,85 24,67 

Závazky k úvěrovým institucím 

(krátkodobé i dlouhodobé) 
15,99 20,81 19,27 20,90 15,30 

Časové rozlišení 1,30 0,72 0,70 0,32 0,48 

 

Vlastní kapitál společnosti v průběhu let vzrostl až na dvojnásobek. V roce 2012 byl na 

necelých 25 %, zatímco v posledním roce 2016 je jeho podíl skoro 48 %. Z tabulky 

vidíme, že VH běžného období tvořil v roce 2012 více jak 14 % celkových pasiv. Tato 

položka se postupem snížila na necelých 9 %. Nicméně VH minulých let ním díky 

neustálému růstu VH, který jsem rozebíral v horizontální analýze pasiv,  

a to až na 38,5 %. 

I když už je společnost na trhu více jak 5 let, stále je to relativně nový podnik, který velké 

množství svých investic i provozu financuje z cizích zdrojů. Nicméně se tento poměr 

v průběhu let stabilizuje a blíží se k doporučovanému poměru 50:50. Tedy 50 % vlastních 

zdrojů a 50 % cizích zdrojů. 
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Důkazem tohoto efektu jsou i klesající cizí zdroje, které z původních 75 % klesly na 

necelých 52 %. Toho firma dosáhla postupným snižováním krátkodobých závazků, které 

se snížily z 72,8 % na 46,7 %. Hlavní položkou, která měla pozitivní vliv na tento pokles 

byly závazky z obchodních vztahů. Díky stále se zvyšujícímu výsledku hospodaření 

mohla společnost splatit více jak 24 % svých závazků vůči dodavatelům. 

Pokud bude společnost nadále pokračovat tímto tempem, můžeme očekávat, že v dalších 

letech dojde k dalšímu snížení závazků a díky tomu navýšení vlastního kapitálu. 

Postupem času, jak bude společnost déle na trhu, se jí povede tyto zdroje určitě ustálit. 

Nicméně je důležité, aby společnost nic zbytečně neuspěchala a dala si dostatek času na 

to, aby mohla co možná nejefektivněji alokovat své zdroje a díky tomu i nadále zvyšovat 

svůj výsledek hospodaření. 

Veškeré změny můžeme přehledněji vidět v následujícím grafu. 

 

Graf 2: Grafické znázornění vertikální analýzy pasiv (Vlastní zpracování) 
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3.3.2 Analýza výkazu zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát zanalyzujeme za pomoci horizontální analýzy, která nám ukáže 

procentuální změny v letech 2012-2016. 

Horizontální analýza VZZ 

Tab. 8: Horizontální analýza VZZ (Vlastní zpracování) 

Horizontální analýza VZZ (%) 

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

Tržby za prodej zboží 2,68 3,44 2,10 5,87 

Výkonová spotřeba 2,88 3,53 0,53 5,48 

Náklady vynaložené na 

prodej zboží 
1,51 4,03 1,47 5,04 

Osobní náklady 21,73 1,96 16,48 8,99 

Odpisy DNM a DHM 46,03 0,16 3,88 36,57 

Provozní VH -28,84 13,17 9,38 4,29 

Finanční VH -60,71 231,82 21,10 -54,98 

VH před zdaněním -26,81 5,71 8,13 11,40 

VH za ÚO -28,55 7,42 10,29 10,50 

VH po zdanění -28,55 7,42 10,29 10,50 

 

Tržby za prodej zboží a výkonová spotřeba 

Tržby mají rostoucí tendenci, což se pozitivně odrazí i na výsledku hospodaření. Největší 

nárůst společnost eviduje v období 2015/2016, kde byl nárůst tržeb o 5,9 %. Společnosti 

se daří nejen zvyšovat tržby za prodej zboží, ale také úměrně k tomu i výsledek 

hospodaření. Dokazuje nám to fakt, že i když společnost zvyšuje své zásoby, které se jí 

následně daří i prodávat a tím zvyšovat své tržby, nedochází zde k většímu zvýšení 

výkonové spotřeby a v období 2014/2015 a 2015/2016 je dokonce nižší jak celkové tržby 

za zboží. To je velmi pozitivní efekt a firma by se ho měla snažit udržet i v následujících 

letech. 

  



45 

 

Osobní náklady 

Můžeme vidět, že se v průběhu letech zvyšují. K největšímu růstu došlo v období 

2012/2013 a 2014/2015, kde firma nabírala nové zaměstnance z důvodu potřeb dalších 

pracovníků do nově rozšířeného skladu o „komplementárnu“ a pneuservis. 

V posledním období 2015/2016 zaznamenala společnost růst, ale je o polovinu menší jak 

v předchozí období, Bylo to z důvodu odchodu jednoho pracovníka do důchodu, za 

kterého bude muset jistě společnost najít náhradu, pokud chce udržet toto tempo růstu i 

v následujících letech. 

Výsledek hospodaření před a po zdanění 

VH před i po zdanění koresponduje s tržbami a výkonovou spotřebou, o které jsem se 

bavil v prvním odstavci této kapitoly. Společnost až na období 2012/2013, kde došlo 

k velkému snížení VH, dosahuje každým následujícím rokem většího zisku, kdy se 

postupně přibližuje hodnotě v roce 2012.  

Tyto hodnoty a vývoj VH před a po zdanění máme přehledněji znázorněny v následujícím 

grafu. 

 

Graf 3: Grafické znázornění analýzy VH (Absolutní hodnoty, vlastní zpracování) 
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3.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýzou těchto ukazatelů zjistíme, zda podnik disponuje volnými finančními 

prostředky, které by mohl použít pro splacení svých krátkodobých závazků. V nejlepším 

případě, by měla výsledná čísla dosahovat kladných hodnot. 

Tab. 9: Analýza rozdílových ukazatelů (Vlastní zpracování) 

Analýza rozdílových ukazatelů (v tis. Kč) 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

Čistý pracovní kapitál 4 932 5 254 4 886 8 159 10 957 

Čistý peněžně-

pohledávkový fond 
-9 106 -7 606 -12 292 -9 717 -9 916 

 

Čistí pracovní kapitál 

Pro výpočet ČPK jsme využily manažerský způsob, tedy rozdíl mezi oběžnými aktivy a 

krátkodobými závazky. Tvoří tzv. „finanční polštář“ společnosti. Hodnoty by měli 

dosahovat co nejvyšších kladných hodnot. Z tabulky vidíme, že společnost dosahuje 

kladných hodnot, a dokonce se jí povedlo ho navýšit o až dvojnásobek od roku 2012 do 

roku 2016. Za tímto vzrůstem stojí primárně rychlé navyšování zásob, kdy firma navýšila 

své zásoby v průběhu let až o 40 % (viz. Horizontální analýza aktiv), a také snaha snižovat 

své krátkodobé závazky. 

Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Tento ukazatel nám lépe ukáže, zda podnik disponuje volnými finančními prostředky, 

které by mohl v případě nouze okamžitě využít. Z tohoto důvodu se z ČPK odečte 

nejméně likvidní položka OA, kterou jsou zásoby. 

Tabulka nám vykazuje záporné hodnoty. Tento výsledek však koresponduje se strukturou 

oběžných aktiv, jelikož se jedná o společnost, která má tržby jen z prodeje zboží a služeb. 

V zásobách má většinu svých peněžních prostředků v porovnání s pohledávkami a jinými 

peněžními prostředky. Nicméně vidíme, že se firmě daří svůj ČPPF postupně zvyšovat. 
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3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Pomocí těchto ukazatelů zhodnotíme komplexněji veškeré složky výkonnosti podniku 

ATP Motor s.r.o., jakou jsou rentabilita, likvidita, zadluženost, aktivita a provozní 

ukazatele. U všech spočtených ukazatelů následně provedeme komparaci s vybranou 

konkurenční společností NEJEDLÝ s.r.o. 

3.5.1 Analýza rentability 

V následující tabulce zhodnotíme rentabilitu společností ATP Motor s.r.o. a NEJEDLÝ 

s.r.o. 

Tab. 10: Analýza rentability (Vlastní zpracování) 

Analýza rentability 

Ukazatel Společnost 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 
ATP Motor 18,37 13,38 11,36 11,26 11,56 

NEJEDLÝ 8,88 12,60 11,92 14,42 12,24 

ROE 
ATP Motor 56,85 28,89 23,68 20,71 18,62 

NEJEDLÝ 13,88 18,22 16,34 16,59 13,52 

ROCE 
ATP Motor 68,36 37,05 30,51 23,11 21,80 

NEJEDLÝ 10,98 16,19 15,50 17,37 14,52 

ROS 
ATP Motor 3,77 2,62 2,72 2,94 3,07 

NEJEDLÝ 2,93 4,60 4,88 5,02 4,23 

 

ROA 

Ukazatel nám ukazuje výnosnost celkových aktiv. Díky tomuto ukazateli můžeme zjistit, 

jak společnost dokáže využít svůj investovaný kapitál při tvoření zisku a zhodnotit míru 

jeho výnosnosti. 
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Z Tab. 10 vidíme, že nejvyšší hodnoty společnost dosahovala v roce 2012, a to 18,4 %. 

V průběhu let měl tento trend klesající funkci, kde se to v posledních dvou letech ustálilo 

na zhruba 11 % z celkových aktiv. Je to přebážne způsobeno investicí do rozšíření 

skladovacích prostor, konkrétně rekonstrukce budovy pro skladování pneumatik. 

Ve srovnání se společností NEJEDLÝ s.r.o. je na tom společnost ATP Motor s.r.o. o něco 

hůře v posledních dvou letech, ale jedná se jen o nepatrný rozdíl, který je způsoben 

rozdílnou délkou fungování společností na trhu. 

ROE 

Ukazatel, kterému přikládají velkou váhu investoři a akcionáři. Ukazuje, jakou výnosnost 

má kapitál vložen vlastníky nebo jinými investory. Podle výsledných hodnot v Tab. 10 

má tento ukazatel klesající trend u společnosti ATP Motor s.r.o. Nejlepší hodnoty 

dosahuje společnost v roce 2012, kde je hodnota vyšší jak 50 %. Způsobilo to relativně 

krátké působení společnosti na trhu, kdy zatím nestihla tolik investovat do vlastního 

kapitálu. Nicméně v roce 2013 vidíme rapidní snížení o více jak 25 %. Tento pokles 

způsobil hlavně vysoký VH, kterého společnost dosáhla v roce 2012. V dalších letech se 

ukazatel postupně snižuje na 18 %. 

V porovnání s konkurenční společností NEJEDLÝ s.r.o., kde se hodnoty pohybují mezi 

13-18 %, si společnost ATP Motor s.r.o. vede podstatně lépe. Způsobuje to hlavně vyšší 

VH díky velkoobchdonímu prodeji, kterého společnost ATP Motor s.r.o. více využívá. 

ROCE 

Pomocí toho ukazatele jsme schopni zjistit výnosnost dlouhodobého investovaného 

kapitálu. Společnost ATP Motor s.r.o. nejvyšší hodnoty dosahovala v roce 2012. Hodnota 

je tak vysoká hlavně díky absenci dlouhodobých úvěrů a nízké částce u dlouhodobých 

závazků. Nicméně vidíme rychlý pokles v dalších letech, a to až na 22 %. Vychází to ze 

stejných důvodů, jako je tomu u ukazatele ROE. Společnost díky zvyšování VH začala 

navyšovat i vlastní kapitál a v letech 2015 a 106 přibyli i další dlouhodobé úvěry. 

Co se týče konkurenční společnosti, její hodnoty odpovídají struktuře dlouhodobých 

závazků, které společnost zatěžují. Výsledné hodnoty se pohybují mezi 11-17 %, což 

způsobuje jak snižování dlouhodobých závazků, tak postupné zvyšování zisku.  
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ROS 

Důležitý ukazatel, který vypovídá o schopnosti podniku vytvářet co nejvyšší zisk ze 

svých celkových tržeb. Společnost ATP Motor s.r.o. měla nejvyšší hodnotu v roce 2012, 

poté došlo v následujícím roce k poklesu o více jak 1 %. V průběhu dalších let má 

ukazatel rostoucí funkci, která je způsobena snahou podniku, vyrovnat se VH z roku 

2012. Celkově by se měla společnost snažit přiblížit k hodnotě 5 %. Konkurenční 

společnost je na tom podstatně lépe, kde od roku 2013 hodnota neklesne pod 4 % a v roce 

2015 dosahuje dokonce 5 %. Hlavním rozdílem a důvodem, proč se společnosti 

NEJEDLÝ s.r.o. daří v tomto ohledu lépe jak společnosti ATP Motor s.r.o., je s největší 

pravděpodobností marže, se kterou prodávají společnosti své zboží. Jelikož společnost 

ATP Motor s.r.o. má většinu tržeb z velkoobchodního prodeje, kde je marže podstatně 

menší, než je tomu u maloobchodního prodeje, z kterého plyne velká část tržeb 

společnosti NEJEDLÝ s.r.o. 

3.5.2 Analýza zadluženosti 

Důležitá analýza, která nám podá informace o tom, jakým způsobem společnost získává 

zdroje pro financování svých investic. 

Tab. 11: Analýza zadluženosti (Vlastní zpracování) 

Analýza zadluženosti 

Ukazatel Společnost 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost 

(%) 

ATP Motor 74,80 65,58 64,06 58,66 51,90 

NEJEDLÝ 52,86 46,24 42,66 31,13 29,01 

Koeficient 

samofinancování (%) 

ATP Motor 24,88 34,18 35,69 41,21 47,87 

NEJEDLÝ 47,14 53,75 57,33 68,87 71,06 

Úrokové krytí 
ATP Motor 23,03 16,35 14,63 14,45 22,16 

NEJEDLÝ 12,87 27,17 35,27 53,38 38,80 

Ukazatel finanční 

páky 

ATP Motor 4,02 2,93 2,80 2,43 2,09 

NEJEDLÝ 2,12 1,86 1,74 1,45 1,41 

Efekt finanční páky 
ATP Motor 3,84 2,75 2,61 2,26 1,99 

NEJEDLÝ 1,96 1,79 1,69 1,42 1,37 
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Celková zadluženost 

Výsledné hodnoty u společnosti ATP Motor s.r.o. mají klesající trend. V roce 2012 byla 

hodnota téměř 75 %. To bylo způsobeno vysokými závazky z obchodních vztahů a také 

celkovými krátkodobými závazky. Společnost zainvestovala mnoho prostředků do 

navýšení sortimentu zboží. Nicméně v dalších letech se společnosti daří hodnoty 

postupně snižovat až na 51 %, hlavně díky zvyšováním dlouhodobého majetku a také se 

společnosti podařilo snížit své závazky z obchodních vztahů až o 25 %. 

Konkurenční společnost je na tom se zadlužeností velice dobře. Hodnoty v průběhu let 

klesají z 53 % až na 29 % v posledním roce. Tato hodnota už je pod doporučovaným 

intervalem. Můžou za to hlavně velice nízké závazky z obchodních vztahů a také fakt, že 

společnost disponuje, díky delšímu působení na trhu, větším vlastním kapitálem, než je 

tomu u společnosti ATP Motor s.r.o. 

Koeficient samofinancování 

Doplňující koeficient k celkové zadluženosti. Ukazuje nám, jak je podnik schopen 

financovat svá aktiva z vlastních zdrojů. Z Tab. 11 můžeme vidět, že společnost ATP 

Motor s.r.o. se daří zvyšovat v průběhu analyzovaných let svůj vlastní kapitál a díky tomu 

i koeficient samofinancování. Od roku 2012 do roku 2016 vzrostl o více jak 20 % a blíží 

se k ideálnímu poměru 50:50, tedy 50 % financování z cizích zdrojů a 50 % z vlastních 

zdrojů. 

U konkurenční společnosti vidíme také velký nárůst, a to zhruba o 24 %. Můžeme 

konstatovat, že se společnosti daří většinu svých investic financovat z vlastních zdrojů, 

kdy v roce 2016 je tomu z více jak ze 71 %.  

Úrokové krytí 

Úrokové krytí vyjadřuje, jak je podnik schopen splácet úroky ze získaných peněz od bank 

a jiných investorů. Z Tab. 11 vidíme, že obě společnosti s tímto nemají žádný problém a 

jejich EBIT mnohonásobně převyšuje úrokové náklady, kdy v roce 2016 tomu bylo u 

společnosti ATP Motor s.r.o. více jak 22krát a u společnosti NEJEDLÝ s.r.o. tomu bylo 

v roce 2015 dokonce více jak 50krát. 
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Ukazatel finanční páky a její efekt 

Ukazatel, který souvisí s mírou zadluženosti. Čím vyšší bude hodnota tohoto ukazatele, 

tím se bude zvyšovat výnosnost vlastního kapitálu, nicméně tím poroste i míra 

zadluženosti, proto by neměl ukazatel být vyšší než 4.  

V roce 2012 u společnosti ATP Motor s.r.o. dosahoval tento koeficient čísla 4, což se 

negativně projevilo na míře zadluženosti, která dosahovala téměř 75 %. Nicméně 

v průběhu dalších let se podařilo tuto hodnotu snížit na 2. Konkurenční společnost si drží 

tuto hodnotu v průměru na 1,5. 

Pro znázornění efektu finanční páky se používá EBT a EBIT. Hodnota musí být poté 

vyšší jak 1, aby docházelo ke zvýšení rentability vlastního kapitálu. Tuto podmínku obě 

společnosti splňují, kdy společnost ATP Motor s.r.o. je na tom o něco lépe díky vyššímu 

VH. 

3.5.3 Analýza likvidity 

Důležitý ukazatel znázorňující schopnost společnosti uhradit své krátkodobé závazky 

neboli přeměnit včas svá OA na peněžní prostředky pro zaplacení přijatých faktur a jiných 

závazků. 

Tab. 12: Analýza likvidity (Vlastní zpracování) 

Analýza likvidity 

Ukazatel Společnost 2012 2013 2014 2015 2016 

Okamžitá likvidita 
ATP Motor 0,05 0,02 0,03 0,03 0,06 

NEJEDLÝ 0,20 0,39 0,45 0,02 0,62 

Pohotová likvidita 
ATP Motor 0,50 0,53 0,39 0,46 0,43 

NEJEDLÝ 0,96 0,82 0,85 0,56 1,55 

Běžná likvidita 
ATP Motor 1,27 1,32 1,24 1,45 1,63 

NEJEDLÝ 3,93 3,38 3,36 4,32 4,80 
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Okamžitá likvidita 

Ukazatel s nejvyšší mírou likvidity, kde poměřuje peněžní prostředky s krátkodobými 

závazky. Hodnoty by se měli pohybovat mezi 0,2-0,4. Společnost ATP Motor s.r.o. toto 

nesplňuje ani v jednom roce, kdy nejblíže tomu byla v roce 2016 s hodnotou 0,06. Takto 

nízkou hodnotu způsobuje fakt, že společnost nedrží velkou peněžní zásobu na svých 

účtech a snaží se peníze obratem proměnit na jiná aktiva. Také to způsobuje 

velkoobchodní prodej, kdy společnost drží některé zásoby delší dobu na skladě kvůli 

jejich pozdějšímu prodeji, aby co nejlépe uspokojila potřeby zákazníků. Nicméně vidíme, 

že společnosti se daří tuto likviditu postupně zvyšovat a můžeme doufat, že se v dalších 

letech vyšplhá do doporučovaného intervalu. 

U konkurenční společnosti je tomu obráceně. Ve všech letech kromě roku 2015 se drží 

v doporučeném intervalu a v posledním analyzovaném roce tento interval dokonce ještě 

převyšuje s hodnotou 0,62. Můžeme říci, že společnost je finančně velmi stabilní a nemá 

problém s tímto druhem likvidity. Nicméně takto vysoká hodnota není též úplně 

nejpříznivější, jelikož má společnost mnoho volných finančních prostředků, které by 

mohla například investovat do rozšíření sortimentu. Propad v roce 2015 byl hlavně 

způsoben snížením krátkodobých závazků a také investicí do DM a nakoupením nových 

strojů do servisu. 

Pohotová likvidita 

Tento druh likvidity počítá s OA, z kterých jsou vyjmuty nejméně likvidní zásoby. 

Hodnoty by se měli ideálně pohybovat v intervalu 1,0-1,5. Ani jedna společnost tento 

interval nesplňuje, kromě roku 2016 u firmy NEJEDLÝ s.r.o., kde se dostala na hodnotu 

1,55. U společnosti ATP Motor s.r.o. se hodnoty pohybují v rozmezí 0,4-0,5. Hlavním 

důvodem je vysoká hodnota zásob, které společnost drží na skladě. 

Běžná likvidita 

Jedná se o poslední stupeň likvidity, do které se počítají i zásoby. Výsledné hodnoty by 

se měli pohybovat v intervalu od 2,0-2,5. Zde je na tom společnost ATP Motor s.r.o. 

nejlépe ze všech tří stupňů likvidity. V průběhu let zvyšuje svoji likviditu, kdy v roce 

2016 dosáhla hodnoty 1,63 a můžeme předpokládat růst i v dalších letech. 
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Konkurenční společnost doporučený interval několikrát převyšuje, kde se hodnota 

likvidity pohybuje okolo 4. Můžeme říci, že je společnost finančně velmi stabilní a má 

rezervy, které by při správné alokaci mohli generovat mnohem větší zisk. 

3.5.4 Analýza aktivity 

Analýza nám ukáže, jak společnost efektivně hospodaří s jednotlivými složkami svého 

majetku a zda jí nevznikají zbytečně vysoké náklady, nebo naopak nepřichází o výnosy 

z neefektivního hospodaření. 

Tab. 13: Analýza aktivity (Vlastní zpracování, násobky) 

Analýza aktivity (násobky) 

Ukazatel Společnost 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat celkových 

aktiv 

ATP Motor 3,8 3,8 3,1 2,9 2,9 

NEJEDLÝ 2,2 2,1 1,9 2,3 2,3 

Obrat zásob 
ATP Motor 6,7 7,5 5,8 5,7 5,2 

NEJEDLÝ 3,9 3,7 3,3 3,6 4,4 

 

Obrat celkových aktiv 

Hodnota nám ukazuje kolikrát by se dala celková aktiva zaplatit z celkových tržeb. 

Doporučený interval výsledných hodnot by se měl pohybovat od 1,8-3,0. Z Tab. 13 

vidíme, že tento interval obě společnosti splňují bez nějakých problémů. Společnost ATP 

Motor s.r.o. si zde vede o něco lépe něž konkurenční společnost. Je to dáno zejména 

rozdílem v tržbách, kdy ATP Motor s.r.o. má téměř dvojnásobné tržby z prodeje výrobků 

a služeb. Je to dáno hlavně velkoobchodním prodejem. 

Obraz zásob 

Výsledné hodnoty nám ukazují, kolikrát je položka zásob prodána a poté znovu 

naskladněna, přičemž čím vyšší hodnota tím lépe pro společnost. Z Tab. 13 vidíme, že  

u společnosti ATP Motor s.r.o. hodnoty postupně klesají na hodnotu 5, neboli společnost 

je schopna více jak 5krát za rok naskladnit a prodat své zásoby ze svých celkových tržeb. 
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Opět je na tom společnost ATP Motor s.r.o. o něco lépe než konkurenční společnost 

NEJEDLÝ s.r.o., což způsobuje dvojnásobný rozdíl v tržbách a také odlišná struktura 

zásob. 

Tab. 14: Analýza aktivity (Vlastní zpracování, dny) 

Analýza aktivity (dny) 

Ukazatel Společnost 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu zásob 
ATP Motor 54 48 62 63 70 

NEJEDLÝ 92 96 109 101 81 

Doba obratu 

pohledávek 

ATP Motor 28 25 24 22 20 

NEJEDLÝ 24 16 17 15 23 

Doba obratu 

závazků 

ATP Motor 47 32 40 33 31 

NEJEDLÝ 31 38 43 27 25 

 

Doba obrazu zásob 

Informuje nás o průměrném počtu dní, v průběhu kterých, jsou zásoby naskladněny a 

následně prodány. Hodnota by měla být co nejnižší. U společnosti ATP Motor s.r.o. se 

hodnoty pohybují v intervalu 48-70 dní. Tento interval koresponduje s obratem zásob a 

pokud si ho firma i nadále udrží, může nadále očekávat růst tržeb a zisku. Konkurenční 

společnost je na tom hůře, kde se hodnoty v letech 2012-2015 pohybovali v průměru 

okolo 100 dní. V posledním analyzovaném roce se jí podařilo hodnotu snížit na 81 dní a 

pokud se jí to podaří i v následujícím roce, může očekávat významný nárůst tržeb. 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel nám v podstatě představuje, kolik společnost zhruba nabízí dnů splatnosti na 

obchodních úvěrech. Pokud by byla hodnota příliš vysoká, dodavatelé by neplatily své 

závazky včas a společnost by z toho měla vyvodit důsledky. Z Tab. 14 vidíme, že ani 

jedna společnost s tímto problém nemá a hodnoty se pohybují v průměru kolem 20 dní. 
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Prodávaní na obchodní úvěr s delší dobou splatnosti, například 30-60 dní, je velice dobré 

pro zvyšování konkurenceschopnosti, nicméně si firmy musí dávat pozor, aby jim potom 

v pohledávkách neležely zbytečně dlouho peněžní prostředky nebo dokonce se z nich 

staly nevymahatelné pohledávky. 

Doba obratu závazků 

Ukazatel představující platební morálku společnosti. Říká nám, jak dlouho v průměru 

trvá společnosti uhradit své krátkodobé závazky. Hodnoty se u obou společnosti pohybují 

v průměru okolo 30 dní. To je dle mého názoru standartní doba splatnosti faktur a myslím, 

že ani jedna firma nemá s platební morálkou problémy a daří se jí splácet závazky včas. 

Jedině se dá vytknout společnosti ATP Motor s.r.o. rok 2012, kde se hodnota rovná 47 

dnům. Tuto hodnotu se však společnosti podařilo v dalších letech efektivně snížit. 

3.5.5 Analýza provozních ukazatelů 

Pomáhají zhodnotit podnik z pohledu vnitřního řízení. Opírají se hlavně o výnosy a 

náklady, za pomoci, kterých analyzují základní aktivity podniku. 

Tab. 15: Analýza provozních ukazatelů (Vlastní zpracování) 

Analýza provozních ukazatelů 

Ukazatel Společnost 2012 2013 2014 2015 2016 

Mzdová 

produktivita 

ATP Motor 1,97 1,63 1,65 1,63 1,62 

NEJEDLÝ 1,59 1,76 1,65 1,70 1,59 

Produktivita 

práce (v tis. 

Kč) 

ATP Motor 697,600 704,200 678,438 693,111 797,294 

NEJEDLÝ 531,133 567,267 642,786 654,875 683,294 

Vázanost 

zásob na 

výnosy 

ATP Motor 0,15 0,13 0,17 0,17 0,19 

NEJEDLÝ 0,25 0,27 0,30 0,28 0,23 

 

Mzdová produktivita 

Hodnoty by se měli v čase zvyšovat, což ani jedna společnost nesplňuje. Oběma 

společnostem se hodnoty pohybují průměrně kolem 1,65 Kč na 1 Kč výnosů. Pozitivní 

je, že hodnoty neklesají a jsou vyšší jak 1, což se dá považovat za uspokojivý výsledek.  
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Produktivita práce 

Ukazatel nám podá informace o tom, jaká část výnosů připadne na jednoho zaměstnance. 

Čím vyšší hodnota je, tím efektivněji zaměstnanci vytvářejí hodnoty. Můžeme vidět 

z Tab. 15, že společnosti ATP Motor s.r.o. se daří produktivitu práce v analyzovaných 

letech zvyšovat. Nejlépe je na tom v roce 2016, kde dosahuje hodnoty 797,294 tis. Kč. 

Důvodem tohoto růstu je snížení výkonové spotřeby a také snížení počtu zaměstnanců o 

jednoho člověka. 

Co se týče konkurenční společnosti, můžeme z Tab. 15 vidět, že její produktivita se 

v průběhu let též zvyšuje, a to o více jak 150,00 tis. Kč. Za tímto rychlým růstem stojí 

poměrně rychle zvyšování tržeb v posledních dvou analyzovaných letech a snaha 

snižovat výkonovou spotřebu. Přispělo tomu i zvýšení ziskové marže, kdy společnost 

navýšila marži na prodávaném zboží. 

Vázanost zásob na výnosy 

Důležitý ukazatel, který nám ukáže, jaký objem zásob je vázán na 1 Kč výnosů. Hodnota 

by měla být co nejnižší. Podle výsledků v Tab. 15 vidíme rostoucí trend v průběhu let u 

společnosti ATP Motor s.r.o., a to až na 0,19 na 1 Kč výnosů. Výsledné hodnoty nejsou 

nijak vysoké a myslím, že na společnost nemají negativní dopad, pokud v dalších letech 

nebudou dále růst. 

Konkurenční společnost NEJEDLÝ s.r.o. vykazuje o něco vyšší hodnoty, než je tomu u 

společnosti ATP Motor s.r.o. Avšak v posledních dvou analyzovaných letech došlo 

k snížení na hodnotu 0,23. Opět se jedná o nízkou hodnotu, která nemá negativní dopad 

na výnosnost společnosti. 

3.6 Analýza souhrnných indexů 

V kapitole budou analyzovány celkem čtyři vybrané indexy z bonitních, bankrotních a 

pyramidových modelů, které se používá pro komplexnější analýzu finančního zdraví 

společnosti za použití jednotlivých poměrových ukazatelů. 
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3.6.1 Bankrotní modely 

Cílem těchto kazatelů je podat společnosti informace o její finanční stabilitě, případně 

jestli jí v nejbližší době nehrozí bankrot. 

Altmanův model 

Oblíbený model v České republice, který nám za pomoci pěti různých poměrových 

ukazatelů řekne, jestli společnost spěje k bankrotu či nikoliv. 

Tab. 16: Altmanova analýza (Vlastní zpracování) 

Altmanova analýza 

Koeficient 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 0,20 0,20 0,15 0,23 0,29 

X2 0,10 0,24 0,27 0,32 0,38 

X3 0,18 0,13 0,11 0,11 0,12 

X4 0,38 0,63 0,66 0,86 1,20 

X5 3,75 3,76 3,10 2,90 2,90 

Altmanův index 4,70 4,78 4,06 4,04 4,29 

 

Z Tab. 16 můžeme vidět, že společnost se nachází podle intepretace Altmanova indexu 

v pásmě prosperity. Ve všech letech se výsledky pohybují na číslem 4, kde minimální 

hodnota pro pásmo finanční prosperity a stability je 2.9. Společnost se v žádném případě 

neblíží k bankrotu a je na tom více než dobře s finanční stabilitou. Vzhledem k tomu, že 

analyzované společnosti plynou všechny tržby z prodeje zboží a služeb, nikoliv z výrobní 

činnosti, není společnost tolik zatížena výkonovou spotřebou. Proto nejvíce finanční 

stabilitě napomáhá poslední koeficient X5, který vyjadřuje poměr mezi tržbami a 

celkovými aktivy, tedy obrat celkových aktiv.  
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Za prvé se tomuto koeficientu přikládá poměrně velká váha v celém Altmanově modelu, 

než je tomu u ostatních a za druhé společnost ATP Motor s.r.o. dosahuje v obratu 

celkových aktiv velice uspokojivých hodnot, díky vysokým tržbám za prodej zboží. Díky 

tomu má poslední koeficient takto vysokou hodnotu a pomáhá společnosti si udržet 

finanční stabilitu. 

Index IN05 

Souhrnný ukazatel, který používá čtyři nové tzv. indexy důvěryhodnosti, které se lépe 

hodí pro české podmínky. Stejně jako je tomu u Altmanova indexu i IN05 používá pět 

poměrových ukazatelů pro zjištění finančního zdraví společnosti. 

Tab. 17: Index IN05 (Vlastní zpracování) 

Index IN05 

Koeficient 2012 2013 2014 2015 2016 

A 1,34 1,52 1,56 1,70 1,93 

B 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

C 0,18 0,13 0,11 0,11 0,12 

D 3,77 3,79 3,11 2,91 2,91 

E 1,27 1,32 1,24 1,45 1,63 

IN05 2,17 2,00 1,78 1,77 1,83 

 

Z Tab. 17 vidíme že výsledné hodnoty IN05 jsou všechny v průměru vyšší něž 1,6, což 

je nejnižší hodnota pro pásmo finanční stability a prosperity. Ve všech sledovaných letech 

podnik patří do pásma, v kterém s 95 % pravděpodobností vytváří hodnoty a je finančně 

stabilní.  

K pozitivnímu výsledku napomáhají hlavně koeficienty B a D, které představují 

EBIT / nákladové úroky a Celkové výnosy / Celková aktiva. Koeficient B z důvodu 

možné zkreslení výsledků, kdy nákladové úroky se mohou často rovnat nule, byl 

zastropován na doporučovanou nejvyšší hodnotu 9. 
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3.6.2 Bonitní modely 

Modely, které zkoumají bonitu společnosti. Jejich cílem je zjistit, jestli mají společnosti 

dobrou finanční stability či nikoliv. Mají velkou váhu pro banky a jiné investory. 

Kralickův Quicktest 

Podstatou tohoto testu je obodovat čtyři koeficienty a vyhodnotit tak bonitu společnosti. 

Tyto čtyři koeficienty se dělí na dvě skupiny finanční stabilitu, kam patří Koeficient 

samofinancování (R1) a Doba splácení dluhů z CF (R2), a výnosovou situaci podniku, 

kam řadíme ROA (R3) a Cash flow v % tržby (R4). 

Tab. 18: Kralickův Quicktest - výpočet koeficientů (Vlastní zpracování) 

Kralickův Quicktest - výpočet koeficientů 

Koeficient 2012 2013 2014 2015 2016 

R1 0,25 0,34 0,36 0,41 0,48 

R2 4,78 5,32 6,28 5,45 4,31 

R3 0,18 0,13 0,11 0,11 0,12 

R4 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 

 

V Tab. 19 jsou obodovány výsledky koeficientů z Tab. 18. 

Tab. 19: Kralickův Quicktest - bodové hodnocení (Vlastní zpracování) 

Kralickův Quicktest - bodové ohodnocení 

Počet bodů 2012 2013 2014 2015 2016 

R1 3 4 4 4 4 

R2 1 2 2 2 1 

Hodnocení finanční 

stability 
2,00 3,00 3,00 3,00 2,50 

R3 4 3 2 2 2 

R4 1 1 1 1 1 

Hodnocení výnosové 

situace 
2,50 2,00 1,50 1,50 1,50 

Hodnocení celkové situace 4,50 5,00 4,50 4,50 4,00 
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Podle výsledného bodového hodnocení celkové situace z Tab. 18 můžeme bez problémů 

konstatovat, že si firma vede velice dobře, vykazuje vysokou bonitu a je atraktivní pro 

investory či banky. 

Nejvíce tento výsledek ovlivňuje koeficient R1, který představuje Koeficient 

samofinancování. Ten, jak jsme viděli při analýze zadluženosti v průběhu analyzovaných 

let vzrostl téměř na 50 %, což společnosti získalo nejvíce bodů ze všech ostatních 

koeficientů a velmi pozitivně ovlivnilo výsledek Kralickova Quicktestu i bonitu celé 

společnosti. 

3.7 Celkové hodnocení finanční situace společnosti ATP Motor s.r.o. 

Společnost ATP Motor s.r.o. operuje na trhu poměrně krátkou dobu, a i za tuto krátkou 

dobu se dokázala dostat do popředí, mezi velké společnosti v České republice, které 

podnikají ve stejném oboru a které jsou na trhu i více jak 20 let. I když neměla nejlepší 

začátky, jelikož přišla na trh v jednom z nejhorších období, do roku 2009 a ekonomické 

krize, povedlo se jí napříč tomu v jednom z nejhorších období pro začátek podnikání 

vytvořit společnost, která každým dalším rokem rostla, zvyšovala svůj sortiment, kapitál 

a podíl na trhu. Pro analýzu jsem zvolil roky 2012-2016, protože si myslím, že tyto roky 

byly pro společnost jedny z nejdůležitějších a lze na nich nejlépe vidět, jak firma rostla a 

co vše za tímto růstem stálo. 

Pro zhodnocení finanční situace jsem provedl analýzu stavových veličin, rozdílových 

ukazatelů, poměrových ukazatelů a souhrnných ukazatelů. Nejzajímavějším rokem byl 

pro společnost rok 2013 a 2014. V roce 2013 společnost začala rapidně navyšovat svůj 

sortiment a bylo potřeba zvýšit limit skladovacích prostor. Investice do opravy starší 

budovy a předělaní na nový sklad pneumatik a větších náhradních dílů se vyplatila, 

jelikož nové zboží vyneslo společnosti ne malé tržby. Nicméně, společnost dále 

investovala a v roce 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce hlavního skladu. Došlo 

k vytvoření tzv. „kompletárny“, v které se kompletují vložené válce a následně prodávají 

do celého světa. 
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Také společnost otevřela pneuservis, kvůli stále narůstající poptávce po této službě 

v jejím okolí. Dále došlo k rekonstrukci podkroví nad hlavním skladem, v kterém 

vytvořila nové kanceláře pro obchodníky a příjemné zázemí pro všechny své 

zaměstnance. 

Všechny tyto investice jsem vyhodnotil v analýze stavových veličin, kde jsme mohli 

vidět, jak aktiva a převážně DM v těchto letech vzrostl. Vidíme, že společnost se nebojí 

investovat do svých aktiv a snaží se co nejlépe využívat prostředků, které má k dispozici.  

Co se týče výsledku hospodaření po zdanění, zde měla společnost největší boom v roce 

2012, kdy dosahoval 3 545 000 Kč. Společnost se v žádném z analyzovaných let 

nedostala do záporných. Obecně můžeme říci, že se společnosti úspěšně daří každým 

rokem navyšovat svůj zisk. 

Při analýze likvidity a rozdílových ukazatelů dopadla společnost nejhůře ze všech 

ostatních analyzovaných ukazatelů. Při likviditě vyšla nejlépe ze všech společnosti běžná 

likvidita, bohužel pohotová a okamžitá likvidita jsou pod doporučovanými intervaly. 

Nicméně společnost nemá problém se splácením svých závazků a je to způsobeno hlavně 

krátkou dobou působení společnosti na trhu.  

Analýza zadluženosti mi potvrdila zhodnocení horizontální analýzy pasiv, kde došlo v 

průběhu let k podstatným změnám. V roce 2012 byla zadluženost 75 % a koeficient 

samofinancování 25 %, kde to bylo dáno velkými investicemi, ale v průběhu let, jak 

společnost rostla a navyšovala svůj kapitál, se tento poměr stáhl na 50:50. 

Analýza aktivity a provozních ukazatelů dopadla pro společnost velmi dobře. Doba 

obratu pohledávek (20 dnů) je kratší jak doba obratu závazků (30), tudíž můžu 

konstatovat, že společnost nemá problém se získáváním peněz z pohledávek a i stíhá včas 

platit své závazky. Produktivita práce má rostoucí trend. 

Z analýzy souhrnných ukazatelů jsem využil Altmanovy analýzy a Indexu IN05 a 

Kralickova Quicktestu. Altmanova analýza i Index IN05 dopadli pro společnost velmi 

pozitivně. Nachází se v pásmu finanční stability a prosperity, kde tvoří s 95 % 

pravděpodobností hodnoty a nenachází se v ohrožení bankrotu. Kralickův Quicktest mě 

zajímal ze všech souhrnných ukazatelů nejvíce. Potvrdil fakt, že společnost je finančně 

stabilní, nachází se ve výnosové situaci a je velmi bonitní a atraktivní pro banky a 

investory. 
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4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉ SITUACE 

Na základě předešlé analýzy navrhnu řešení a časový harmonogram, který pomůže zlepšit 

danou finanční situaci společnosti ATP Motor s.r.o. 

4.1 Zvýšení kapacity skladovacíh prostor 

Vzhledem k předešlě analýze finančního zdraví, vyšla společnost velice obstojně. Podle 

jednotlivých ukazatelů je finančně stabilní a bonitní pro okolní investory. Nicméně, je 

potřeba se dále rozvíjet a uspokojovat potřeby svých i potencionálních zákazníků. 

K takovému rozvoji je zapotřebí dostatek prostoru pro možnost naskladnění většího 

množství zboží od dodavatelů. 

Společnost ATP Motor s.r.o. má skladovací plochu okolo 2000 m2, která je rozdělena do 

hlavního skladu, který je spojen s „kompletárnou“ a pneuservisem, a skladu pneumatik. 

Veškeré zboží kromě pneumatik, je úmístěno v hlavním skladu a „kompletárně“ na ploše 

okolo 1300 m2, kde by proběhla výměna v zadní části hlanvího skladu na zhruba 600 m2. 

Větší využití kapacity v tomto prostoru nedovolují regály, které nejsou dostatečně 

vysoké, nejsou stavěny na takovou velkou zátěž a mezi policemi je příliš velký prostor.  

Okolí společnosti nedovoluje přistavění dalších hal pro skladování zboží, tudíž je důležité 

maximálně využít prostor, který jim nabízí hlavní sklad. Pokud by společnost nakoupila 

kvalitnější regály s větší nosností, kde by dokázala zahustit již zmiňovaný nevyužitý 

prostor mezi policemi, mohla by díky tomu navýšit tak celkovou kapacitu skladovacích 

prostor. 

Za pomocí regálů by se dalo zvýšit využití skladovacích prostor až o dalších 35 %. To 

by velmi pozitivně ovlivnilo vnitřní skladovací řád a mělo by to dopad hned na několik 

důležitých činností v podniku: 

1. možnost naskladňovat větší množství obrátkového zboží a tím snížit nákupní 

cenu, 

2. rychlejší a efektivnější vykrývání tuzemských a zahraničních zakázek, 

3. větší přehlednost a zvýšení efektivity práce, 

4. nízké výdaje na realizaci, 

5. celkové zvýšení tržeb a VH. 
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Ad. 1 Díky navýšení kapacity, by byla společnost schopna rychleji naskladňovat 

rychle-obrátkové zboží s vyšší marží, které si sama nechává vyrábět, což by vedlo i ke 

zvyšování tržeb a VH. 

Ad. 2 Další výhodou by bylo zvýšení efektivity při vykrývání zakázek. Kvůli 

neefektivnímu využití skladovacích prostor, trvá společnosti nachystaní některých 

zakázek dělší dobu, což zvyšuje náklady na skladování. Při zvýšení skladovacích prostor, 

by mohla společnost zakázaky chystat v kratším čase a díky tomu i snížit náklady na 

skladování těchto položek. 

Ad. 3 Nakoupením vyšších regálů s větší nosností a větším počtem polic by přispělo 

k přehlednosti ve skladu, jak pro zákazníky, kteří si jdou něco koupit, tak pro skladníky, 

kteří by dokázali zboží rychleji vyhledat a díky tomu udělat za směnu i více práce. 

Ad. 4 Velkou výhodou jsou poměrně nízké výdaje na realizaci. Kde koupě těchto regálů 

by vyšla na 475 000 Kč s DPH (viz. podrobněji v kalkulaci). Je to docela velký rozdíl 

oproti přistavování nové haly nebo rekontrukce, kde by byly výdaje podstatně vyšší. 

Ad. 5 Nejdůležitější dopad bude mít zvýšení kapcity na celkové tržby a VH, kde 

společnost bude moci navýšit sortiment zboží s vysokou marží a díky tomu bude 

navyšovat tržby a VH. 

4.1.1 Specifikace regálů 

Společnost, která regály dodá a provede montáž, se jmenuje META Skladovací technika 

s.r.o. Regály, které jsem po konzultaci s vedením ATP Motor s.r.o. vybral, se jmenují 

META CLIP a můžeme je vidět na Obr. 3. 

Technické paramety: 

• Výška regálů       3 000 mm 

• Hloubka regálů      600 mm 

• Délka regálů       2500, 3000 mm 

• Nosnost police 1000 mm     330 kg 

• Nosnost police 750 mm     120 kg 

• Výšková přestavitelnost polic    25 mm 

• Max. zatížení regálového sloupce    2300 kg (24) 
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Obr. 3: Regály META CLIP (Vlastní zpracování) 

Společnost bude potřebovat dva typy regálů, kdy jedny budou 2500 mm dlouhé a druhé 

3000 mm dlouhé, kvůli efektivnějšímu uspořádání ve skladu (24). 

4.1.2 Kalkulace projektu 

V Tab. 20 jsem vypočítal kalkulaci projektu za pomocí podmínek, které stanovila 

společnost ATP Motor s.r.o. a na základě cennové nabídky společnosti META Skladovací 

technika s.r.o. 

Tab. 20: Kalkulace regálů META CLIP (Vlastní zpracování) 

Položka Hodnota 

Počet regálů 32 

Celkem za regály 367 650 Kč 

Doprava 5 500 Kč 

Montáž 40 480 Kč 

Celková cena bez DPH 413 630 Kč 

 

Společnost bude financovat koupi a výměnu regálů z vlasního kapitálu. Nejedná se o 

velkou investici, kde mi společnost na konzultaci sdělila, že je schopna vše zafinancovat 

z VH z roku 2017. 
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4.1.3 Realizace projektu 

Montáž od společnosti META Skladovací technika s.r.o. proběhne ve dvou dnech. Kdy 

je potřeba, aby společnost ATP Motor s.r.o., veškeré zboží přesunula a uvolnila místo 

v části skladu, kde dojde k výměně regálů. 

Celá výměna od vyklizení starých regálů, montáž a uskladnění zboží do nových regálů 

proběhne ve dvou měsících konkrétně červenci a srpnu roku 2018. Po konzultaci se 

společností ATP Motor jsme se shodli na těchto dvou měsících, jelikož se jedná o měsíce 

s nejměnší tržbou a relativně nejméně prací. Můžou za to primárně žně a dovolené, kdy 

velké množství odběratelů v ČR jsou zemědělci, kteří jsou na polích. Společnost se v této 

době zaměřuje na zahraniční zakázky a velké odběratele. 

Veškeré práce budou probíhat za normálního provozu v průběhu provozní doby 

společnosti ATP Motor s.r.o. 

4.1.4 Finanční plán 

V části skladu, kde dojde k výměně regálů a navýšení skladovacích prostor o 35 %, se 

nachází v roce 2017 zásoby zhruba za 6 000 000 Kč. 

Po výměně regálů, společnost bude moci tuto hodnotu navýšit až na 8 100 000 Kč. Díky 

tomu, že společnost bude moci nakoupit od dodavatelů větší množství obrátkového zboží, 

bude moci usmlouvat nižší nákupní cenu, než tomu bylo doteď. Při konzultování tohoto 

projektu mi společnost sdělali, že je schopna usmlouvat slevu na nákupní ceně u 

dodavatelů na 4-8 %. Pro můj výpočet finančního plánu jsem zvolil průměrnou slevu  

6 %, který můžeme vidět v Tab. 21. 

Tab. 21: Obecná kalkulace (Vlastní zpracování) 

Obecná kalkulace 

Hodnota zásob v Kč (2017) 6 000 000 Kč 

Nové regály (navýšení o 35 %) 8 100 000 Kč 

Navýšenné zásoby (v Kč) 2 100 000 Kč 

Sleva 6 % 126 000 Kč 

Zisk z jedné dodávky 126 000 Kč 
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Za předpokladu, že vycházíme z obecných hodnot, které jsem popsal v předchozím 

odstavci, mi vyšel odhadovaný zisk z jedné dodávky cca 126 000 Kč, který je spočítán 

v Tab. 21. 

Tento zisk jsem použil při tvoření finančního plánu do roku 2020 i při výpočtu doby 

návratnosti investice. U tohoto plánu jsem vycházel z informací, které mi poskytla 

společnost ATP Motor s.r.o. Ta by chtěla nové zásoby v hodnotě 2 100 000 do konce 

roku prodat jednou a v následujících letech zvyšovat obrátkovost. Vše jsem zaznamenal 

v následující tabulce. 

Tab. 22: Finanční plán - odhad (Vlastní zpracování) 

Finanční plán - odhad 

Období 
Počet obrátek 

za rok 
Zisk 

Září-Prosinec (2017) 1 126 000 Kč 

Leden-Prosinec (2018) 2 252 000 Kč 

Leden-Prosinec (2019) 3 378 000 Kč 

Leden-Prosinec (2020) 5 630 000 Kč 

 

Z tabulky můžeme vidět, že společnost každým rokem navyšuje obrátkovost, kde by ji 

chtěla do roku 2020 navýšit až na 5krát za rok. Období zvolené ve finančním plánu jsem 

použil i jako výchozí období pro zjištění doby návratnosti investice, která je vypočítána 

v Tab. 23. 

Tab. 23: Doba návratnosti investice (Vlastní zpracování) 

Doba návratnosti investice 

Období Investice Zisk (v Kč) 
Zůstatek 

(Kč) 
Počet dní 

Červenec-Srpen (2017) 413 630 Kč 0 Kč -413 630 Kč 62 

Září-Prosinec (2017)  126 000 Kč -287 630 Kč 122 

Leden-Prosinec (2018)  252 000 Kč -35 630 Kč 365 

Leden-Prosinec (2019) 

 35 630 Kč 0 34 

 342 370 Kč  331 

Leden-Prosinec (2020)  630 000 Kč   
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Při správném plnění finančního plánu z Tab. 22, tedy dodržením stanoveného zisku 

126 000 Kč, dojde ke splacení investice v roce 2019. Konkrétně mi to vyšlo na 34. den, 

neboli k 34. dni bude investice celá splacená a od 35. dne začne přínášet zisk, který tentýž 

rok bude činit cca 342 370 Kč při dodržení stanoveného finančního plánu. 

Je důležité, aby společnost naskladnila nové zboží co nejdříve a podařilo se jí dodržet 

stanovený zisk, kde mi sdělila, že by měla být schopna v tomto období Zaří-Prosinec roku 

2017 dodržet stanovený zisk, jelikož se jedná o nejziskovější měsíce celého roku. 

Pro přesnější a výstižnější kalkulaci jsmě společně s vedením společnosti zvolili  

3 nejobrátkovější položky, ke kterým mi byla ochotna poskytnout potřebné informace a 

které by chtěla naskladňovat mezi prvními. Nicméně jde čistě jen o návrh, jelikož se celý 

tento postup bude týkat více jak 3 výrobků, které společnost bude postupně určovat a 

naskladňovat ve větším množství. 

Tab. 24: Kalkulace - maloobchod (Vlastní zpracování) 

Kalkulace - maloobchod 

 Vodní čerpadlo 

6201-0615-AGS 

Hlava                        

7101-0501-COM 

Spínač startéru     

93-2301 
 Současný stav 

Množství 1000 600 2500 

Nákupní cena 385 Kč 1 420 Kč 230 Kč 

Marže 75% 35% 108% 

Prodejní cena 674 Kč 1 917 Kč 478 Kč 

Tržby celkem 673 750 Kč 1 150 200 Kč 1 196 000 Kč 

Náklady celkem 385 000 Kč 852 000 Kč 575 000 Kč 

Zisk celkem 288 750 Kč 298 200 Kč 621 000 Kč 
 Po výměně regálů 

Množství 1100 630 2700 

Nákupní cena 362 Kč 1 335 Kč 216 Kč 

Marže 86% 44% 121% 

Prodejní cena 674 Kč 1 917 Kč 478 Kč 

Tržby celkem 741 400 Kč 1 207 710 Kč 1 290 600 Kč 

Náklady celkem 398 090 Kč 840 924 Kč 583 740 Kč 

Zisk celkem 343 310 Kč 366 786 Kč 706 860 Kč 

Navýšení zisku 54 560 Kč 68 586 Kč 85 860 Kč 

CELKEM 209 006 Kč 
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U všech 3 výrobků jsem provedl kalkulaci, jak pro maloobchodní, tak pro velkoobchodní 

ceny z důvodu přesnějších výsledků, které můžeme vidět v Tab. 24 a 25. 

Tab. 25: Kalkulace - velkoobchod (Vlastní zpracování) 

Kalkulace - velkoobchod 

 Vodni čerpadlo 

6201-0615-AGS 

Hlava                        

7101-0501-COM 

Spínač startéru     

93-2301 
 Současný stav 

Množství 1000 600 2500 

Nákupní cena 385 Kč 1 420 Kč 230 Kč 

Marže 25% 15% 39% 

Prodejní cena 481 Kč 1 633 Kč 320 Kč 

Tržby celkem 481 250 Kč 979 800 Kč 799 250 Kč 

Náklady celkem 385 000 Kč 852 000 Kč 575 000 Kč 

Zisk celkem 96 250 Kč 127 800 Kč 224 250 Kč 

 Po výměně regálů 

Množství 1100 630 2700 

Nákupní cena 370 Kč 1 363 Kč 221 Kč 

Marže 30% 20% 45% 

Prodejní cena 481 Kč 1 633 Kč 320 Kč 

Tržby celkem 529 100 Kč 1 028 790 Kč 864 000 Kč 

Náklady celkem 406 560 Kč 858 816 Kč 596 160 Kč 

Zisk celkem 122 540 Kč 169 974 Kč 267 840 Kč 

Navýšení zisku 26 290 Kč 42 174 Kč 43 590 Kč 

CELKEM 112 054 Kč 

 

Při použití jen maloobchodní marže z Tab. 24 dojde ke zvýšení zisku o 209 006 Kč. 

Nicméně je potřeba zohledit fakt, že společnost neprodává jen na maloobchodní prodej, 

tudíž veškeré množství není prodání jen koncovému zákazníku.  
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Větší část zboží je prodána s velkoobchodní marží, kde mi výsledné navýšení zisku vyšlo 

112 054 Kč. Nicméně je zde stejný problém jako u maloobchodního prodeje, kdy se zboží 

prodává, jak malobchodním, tak velkoobchodním prodejem. 

Společnost mě z tohoto důvodu informovala, že 30 % zisku pochází z maloobchodního 

prodeje a 70 % zisku pochází z velkoobchodního prodeje. V Tab. 26 jsem oba zisky 

přepočítal podle zmiňovaného poměru 30:70. 

Tab. 26: Přepočet zisku (Vlastní zpracování) 

Přepočet zisku z Tab. 24 a 25 

 Procentuální zastoupení 

v celkovém zisku 
Zisk 

Absolutní 

vyjádření 

Maloobchod 30% 209 006 Kč 62 702 Kč 

Velkoobchod 70% 112 054 Kč 78 438 Kč 

Celkem za maloobchod + velkoobchod 141 140 Kč 

Odhadovaný zisk z Tab. 21 126 000 Kč 

 

Z Tab 26. můžeme vidět že výsledné navýšení zisku ze 3 vybraných položek v určitém 

množství zhruba v hodnotě 2 100 000 Kč činí 141 140 Kč, což koresponduje s prvotním 

odhadem z Tab. 21 a 22. 

Celá kalkulace je postavena na 3 výrobcích, u kterých mi byla společnost ochotna 

poskytnout potřebné informace. Nicméně společnost má v plánu se zaměřit 

v následujících letech na další obrátkové položky s vysokou marží, které by mohla 

zaskladnit do nových regálů. Tudíž zisk může být v roce 2019 a dalších letech vyšší, 

pokud společnost vyhodnotí obratové položky správně a povede se jí dohodnout slevu u  

nákupní ceny o těch 4-8 %, kterou jsem použil při svých kalkulacích. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo za pomoci ukazatelů finanční analýzy zhodnotit 

finanční zdraví společnosti ATP Motor s.r.o. a navrhnout vhodná opatření, která by vedla 

ke zlepšení dané finanční situace. Finanční analýza vychází z účetních výkazů z let 

2012–2016 a interních informací od vedení společnosti, díky kterým jsem mohl přesně 

intepretovat jednotlivé ukazatele a navrhnout vhodná opatření. 

V první části práce jsem vymezil hlavní cíl práce, dílčí cíle a metody, za pomoci kterých 

má být hlavního cíle dosaženo. 

Druhá část bakalářské práce je zaměřena na teoretická východiska. Jsou zde vymezeny 

veškeré teoretické pojmy, ukazatele a metody finanční analýzy, které jsou klíčové pro 

vytvoření třetí analytické části. Jedná se hlavně o absolutní ukazatele, rozdílové 

ukazatele, poměrové ukazatele a soustavy ukazatelů. Veškerou teorii jsem čerpal z knižní 

literatury, která je sepsána v seznamu použitých zdrojů. 

Ve třetí, analytické části, jsem za použití teoretických poznatků z druhé části, provedl 

výpočet jednotlivých vybraných ukazatelů. Vstupními hodnotami byly u ukazatelů 

použity hodnoty z účetních výkazů. Výsledky u poměrových ukazatelů jsem následně 

porovnal s vybranou konkurenční společností NEJEDLÝ s.r.o. Veškeré výsledné 

hodnoty jsem interpretoval a okomentoval možné příčiny jeho růstu či poklesu. 

Na základě výsledků z analýzy finančního zdraví si společnost ATP Motor s.r.o. vede ve 

sledovaném období 2012-2016 velmi dobře. Od prvního sledovaného roku společnosti 

rostou tržby, vlastní kapitál i výsledek hospodaření a daří se jí upevňovat svoji pozici na 

trhu s náhradními díly na zemědělskou a stavební techniku. Z analýzy je patrné, že se 

společnost stále více snaží investovat do svého růstu a veškeré nevyužité finanční 

prostředky obratem využije ve své investiční činnosti.  

V poslední návrhové části jsem po konzultaci s vedením společnosti ATP Motor s.r.o. 

navrhl rozšíření skladovacích prostor v jedné z částí hlavního skladu. Jedná se o investici 

do koupi nových regálů, které mají vyšší nosnost, výšku a délku. Tato reorganizace by 

výrazně zvýšila velikost skladovacích prostor v dané části skladu až o 35 %.  
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Výhodou tohoto návrhu je nízkonákladovost celého projektu i nízká časová náročnost. 

Veškerá kalkulace, financování i časový harmonogram je obsažen v návrhu zvýšení 

kapacity skladovacích prostor, který byl detailně konzultován s vedením společnosti. 

V závěrečných kalkulacích jsem zjistil, že navýšená kapacita zboží v hodnotě zhruba 

2 100 000 Kč by vygenerovala zisk za jednu dodávku v hodnotě 141 140 Kč. Kdy 

návratnost investice mi vyšla na začátek února roku 2019. Společnost by postupně 

obrátky nového zboží navyšovala, kde by se chtěla dostat do roku 2020 na 5 obrátek za 

rok, což by vygenerovalo až 700 000 Kč v zisku. 

Závěrem bych chtěl říci, že pro celou analýzu finančního zdraví společnosti jsou nesmírně 

důležité jak vstupní hodnoty, z kterých ukazatele vycházejí, v mém případě dokumenty 

účetní závěrky, tak interní informace, které je schopna mimo účetní dokumenty 

společnost poskytnout, protože díky všem těmto informacím lze vytvořit směrodatnou 

analýzu a na jejím základě navrhnout vhodná opatření vedoucí ke zlepšení.  
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Příloha 1: Rozvaha společnostti ATP Motor s.r.o. v letech 2012-2016 - Aktiva 

ROZVAHA k 31.12. v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM 25 066 25 685 32 192 35 163 37 199 

B.   Dlouhodobý majetek 1 834 4 023 7 061 8 589 8 687 

B.II.   Dlouhodobý hmotný majetek 1 834 4 023 7 061 8 589 8 687 

B.II. 1. Pozemky 0 0 0 0 0 

  2. Stavby 0 0 0 7 160 6 993 

  3. 
Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
1 834 2 197 2 033 1 429 759 

  7. 
Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
0 1 826 5 028 0 935 

  8. 
Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek 
0 0 0 0 935 

C.   Oběžná aktiva 23 181 21 580 25 007 26 141 28 351 

C. I.   Zásoby 14 038 12 860 17 178 17 876 20 873 

C. I. 1. Materiál 0 0 0 0 0 

  5. Zboží 14 038 12 860 17 178 17 876 20 873 

C.II.   Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

C.III.   Krátkodobé pohledávky 8 181 8 380 7 170 7 636 6 394 

C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 7 406 6 744 6 683 6 256 6 115 

  6. Stát - daňové pohledávky 4 3 79 16 2 

  7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 772 1 634 408 1 363 277 

  9. Jiné pohledávky -1 -1 0 1 0 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 962 340 659 629 1 084 

C.IV. 1. Peníze 60 108 170 90 221 

  2. Účty v bankách 902 232 489 539 863 

D.   Časové rozlišení 51 55 124 433 161 

D. I. 1. Náklady příštích období 35 40 46 361 81 

  2. 
Komplexní náklady příštích 

období 
 0 0 0 0 0 

  3. Příjmy příštích období 16 15 78 72 80 
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Příloha 2: Rozvaha společnosti ATP Motor s.r.o. v letech 2012-2016 - Pasiva 

PASIVA CELKEM 25 066 25 685 32 192 35 163 37 199 

A.   Vlastní kapitál 6 236 8 769 11 490 14 491 17 807 

A. I.   Základní kapitál 200 200 200 200 200 

A. I. 1. Základní kapitál 200 200 200 200 200 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 2 491 6 036 8 569 11 290 14 291 

A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 3 459 6 036 8 569 11 290 14 291 

  2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) -968 0 0 0 0 

A.V.   
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
3 545 2 533 2 721 3 001 3 316 

B.   Cizí zdroje 18 749 16 826 20 621 20 625 19 307 

C   Závazky 18 749 16 826 20 621 20 625 19 307 

C. I.   Dlouhodobé závazky 500 500 500 2 634 1 913 

  3. Závazky k úvěrovým institucím 0 0 0 2 143 1 413 

  4. 
Závazky ke společníkům, členům 

družstva a účastníkům sdružení 
500 500 500 500 500 

C.II.   Krátkodobé závazky 18 249 16 326 20 121 17 982 17 394 

C.II. 1. Závazky z obchodních vztahů 12 209 8 577 11 199 9 443 9 176 

  2. Závazky k úvěrovým institucím 4 007 5 339 6 205 5 209 4 280 

  4. 
Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 
433 1 503 1 853 2 480 2 306 

  5. Závazky k zaměstnancům 289 291 336 370 467 

  6. 
Závazky za sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
173 170 204 225 289 

  7. Stát - daňové závazky a dotace 1 081 370 349 214 800 

  8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 9 0 

  10. Dohadné účty pasivní 48 62 -44 25 65 

  11. Jiné závazky 9 14 12 11 11 

D.   Časové rozlišení 81 63 81 47 85 

D. I. 1. Výdaje příštích období 81 63 81 47 85 
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát společnosti ATP Motor s.r.o. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31.12 v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

I.   Tržby za prodej zboží 94 032 96 548 99 874 101 971 107 952 

A.   Náklady vynaložené na prodej zboží 76 583 77 743 80 877 82 064 86 197 

+   Obchodní marže 17 449 18 805 18 997 19 907 21 755 

II.   Výkony 6 0 0 0 0 

B.   Výkonová spotřeba 83 574 85 985 89 019 89 495 94 368 

C.   Osobní náklady 5 310 6 464 6 591 7 677 8 367 

D.   Daně a poplatky 37 39 36 43 41 

E.   
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
441 644 645 670 915 

III.   
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 
43 79 188 0 0 

F.   
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálů 
33 132 139 0 0 

F. 1   
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
33 132 139 0 0 

F. 2   Prodaný materiál 0 0 0 0 0 

G.   

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 

-224 0 0 0 0 

IV.   Ostatní provozní výnosy 16 8 141 52 73 

H.   Ostatní provozní náklady 241 37 0 11 41 

*   Provozní výsledek hospodaření 4 685 3 334 3 773 4 127 4 304 

N.   Nákladové úroky 200 210 250 273 194 

XI.   Ostatní finanční výnosy 547 699 191 193 40 

O.   Ostatní finanční náklady 627 599 306 362 45 

*   Finanční výsledek hospodaření -280 -110 -365 -442 -199 

Q.   Daň z příjmu za běžnou činnost 860 691 687 684 789 

**   
Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 
3 545 2 533 2 721 3 001 3 316 

XIII.   Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

***   
Výsledek hospodaření za účetní 

období 
3 545 2 533 2 721 3 001 3 316 

****   Výsledek hospodaření před zdaněním        4 405 3 224 3 408 3 685 4 105 

 

 

 

 

 

 


