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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace v daném podniku a návrhů 

na zlepšení zjištěných nedostatků. Analýza je na základě účetních výkazu za období 2012, 

2013, 2014, 2015 a 2016. První část práce zahrnuje poznatky z teorie, které jsou dále 

aplikovány v praktické části této práce. Druhá část je zaměřena na základní informace  

o podniku a aplikace vybraných metod. Ve třetí části jsou navrhovány konkrétní opatření 

pro zlepšení finančního zdraví podniku v následujících letech. 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on evaluation of the financial situation in the given 

company, using selected methods. These are the years 2012, 2014, 2015 and 2016. The 

first part of the thesis includes knowledge from the theory, which is further applied in the 

practical part of this work. The second part focuses on basic business information and 

numerical examples of individual indicators. The third part proposes specific measures to 

improve the financial health of the company in the coming years. 
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ÚVOD 

Finanční analýza je důležitou a nedělitelnou součástí při řízení každého podniku. Zabývá 

se nejen finančním hodnocením v současnosti, minulosti, ale také jako předpoklad 

budoucnosti. Je tedy důležitá pro ekonomické vývoj každé společnosti. Dokáže odhalit 

nynější nedostatky nebo také předem upozornit na negativní situace, které mohou nastat 

v budoucnu a tím ohrozit firmu. Výsledkem finanční analýzy dostáváme různé výsledky 

(např. zda je podnik schopný splácet své závazky včas či jak moc je rizikový – tenhle 

údaj je například důležitý pro věřitele či banky, zda dostatečně využívá svoje aktiva atd.).  

Výsledky nejsou důležité jen v jednom časovém období, ale pro porovnání více let 

jdoucích po sobě. Finanční zdraví podniku tedy není významné jen pro manažery, ale 

také pro jiné orgány. Každý podnik se musí denně potýkat s různými situacemi, ať už 

pozitivními nebo negativními a je nutné, aby na ně manažeři uměli reagovat a vyrovnávat 

se s nimi.  

Aby mohla finanční analýza podniku provedena, je k tomu potřeba rozklad účetních 

výkazů (mezi rozbory patří rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash – flow).  

Bakalářská práce je rozdělená do tří částí. První z nich se zabývá teoretickou částí, která 

bude definována a poté i aplikována v praktické části. V druhé části se jedná o rozbor 

konkrétní společnosti a její představení. Pro tuhle bakalářskou práci jsem si vybrala 

společnost S&K Label spol. s r. o. Dále se v této části zaměřuje na analyzování dané firmy 

za určité období, kde se výsledky zhodnotí.  Konkrétně se jedná o období 2012-2016. 

V poslední, tedy ve třetí části se ze zhodnocených výsledků navrhnou potřebná opatření, 

které povedou ke zlepšení finanční situace v podniku a tím i prospěšnějšímu zdraví  

ve společnosti. Tyto návrhy budou důležité zejména pro budoucí situaci, která buď 

v současné době ohrožuje nebo by v následujících letech mohla nějak ohrozit společnost. 
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CÍL A POSTUP ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Cílem práce je s použitím metod finanční analýzy zhodnotit finanční a výnosovou situaci 

vybraného podniku za posledních 5 let. Na základě zjištěných skutečností formuluje 

možná doporučení vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků. 

Nejdůležitějším cílem je navrhnout lepší finanční řešení daného podniku. Ke stanovení 

tohoto cíle je však nutné si určit jednotlivé části, díky kterým se dosáhne požadovaného 

výsledku, který přispěje ke stabilnějšímu finančnímu zdraví ve společnosti.  

Před zahájením finanční analýzy a aplikování metod, je nutné seznámit se se základními 

informacemi podniku, jeho hlavní výrobní činností, historií a seskupení všech potřebných 

dat. Základním zdrojem pro zpracování analýzy je účetní výkaz za uplynulých 5 let.  

Hlavní podstatou jsou však teoretické poznatky, aby byly všechny metody správně 

použity a poté navrhnuty vyhovující řešení.  

Jako první bude použita metoda absolutních ukazatelů. Konkrétně se jedná o horizontální 

a vertikální analýzu. Tato metoda poslouží nejen pro změny v účetních výkazech, ale také 

pro porovnání aktiv, pasiv a jejich jednotlivých položek.  

Další jsou na řadě rozdílové ukazatele. Zde patří čistý pracovní kapitál, čisté pohotové 

prostředky a čistý peněžní majetek.  

Poté budou aplikovány metody poměrových ukazatelů. Jedná se například  

o ukazatele likvidity, který dokazuje, kolik má podnik likvidních prostředků k dispozici 

pro úhradu svých závazků.  Dále je to ukazatel rentability, aktivity a zadluženosti. 

Ukazatel zadluženosti bude udávat vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Jakými zdroji 

společnost splácí svoje dluhy a ze kterých jsou financovány.  

Následovat bude analýza soustavy ukazatelů, které nám povědí, zda je analyzovaný 

podnik v bankrotu nebo naopak prosperuje finanční zdraví podniku.  

Nesmí se opomenout také analýza konkurenčního okolí, informace o odběratelích, 

zákaznících atd.  

Po vyhodnocení výsledků z výše uvedených metod, se zhodnotí daná situace ve firmě. 

Jestliže dojde k negativním výsledkům, bude navrhnuto zlepšení v daných oblastí, aby to 

přispělo ke zdraví firmy a pomohlo manažerům při řízení podniku.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část je zaměřená na teoretické poznatky, které tvoří základ pro analytickou část,  

kde se poté také uplatní. Dozvíme se nejen o základních pojmech jako je například 

finanční analýza a kdo ji využívá, ale také objasnění jednotlivých metod vybraných 

ukazatelů.  

1.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je nedílnou součástí každého podniku. Je potřeba nejen pro krátkodobé 

období, ale především pro dlouhodobé účely. Slouží především pro manažery podniku, 

kteří by si měli být vědomi, zda má podnik dostačující ziskovost, vhodnou kapitálovou 

strukturu, jestli také efektivně využívá svých aktiv, či má schopnost včas splácet svoje 

závazky aj. Tyto informace jsou také dobrými zdroji třeba pro investory (budoucí 

investory bude zajímat mimo jiné zdraví podniku, jelikož mohou významně ovlivnit 

jejich budoucí záměry s investicemi), zaměstnance, konkurence nebo zahraniční instituce 

pro případ rozhodování nebo posuzování (Knápková, 2013, s. 17). 

Odhalení finanční situace v podniku napomáhá manažerům ke správnému rozhodování  

a postupu v dané situaci. V případě, že jsou identifikované finanční problémy v podniku, 

manažer může být schopen dostat včas podnik z obtíží. Jsou k tomu také potřeba přístupy 

k údajům o podniku, kvůli kvalitnímu zpracování dat. Mezi tyto zdroje dat patří 

především vnitropodnikové účetní výkazy či ověřené statistiky. Finanční analýza má 

účinek zpětné vazby na chod podniku, a díky tomuto rozboru se dá předejít například 

nepříznivým situacím v minulosti, které manažer nepředpokládal nebo naopak posilnit ty, 

které se vydařily. Těmito zpětnými informacemi by se měla posilnit budoucnost podniku. 

Vedoucí podniku také musí posoudit, pro koho daná analýza bude zpracována, protože 

každá skupina dává přednost jiným informacím (Knápková, 2013, s. 17). 

1.2 Zdroje finanční analýzy 

K vypracování finanční analýzy je nutné mít nejen co nejvíce kvalitních dat, ale také 

úplných. Díky komplexním datům totiž podnik podchytí finanční situaci firmy, která by 

bez úplných dat byla zkreslována a došlo by k nepravdivému finančnímu zdraví podniku. 

Obvykle lze zdroje rozdělit na externí a interní informace. Externí informace jsou takové, 
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které jsou veřejně dostupné a nejčastěji čerpá z dat účetní závěrky. Interní informace 

naopak veřejně dostupné nejsou, nebo alespoň ne všechny a týkají se především 

analyzovaného podniku (Růčková, 2011, s. 17).  

1.2.1 Rozvaha 

Je to stav majetku a kapitálové struktury, který je zachycován k určitému okamžiku.  

U rozvahy musí platit bilanční rovnice, která udává, že aktiva se musí rovnat pasivům. 

Jelikož se rozvaha mění, sestavuje se zpravidla k určitému časovému období (Knápková, 

2013, s. 23). 

 „Základním účetním výkazem každého podniku je jeho rozvaha, která nás informuje  

o tom, jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů je tento majetek financován.“ 

(Knápková, 2013, s. 23) 

Aktiva = Pasiva 

 

Tab. 1: Základní struktura rozvahy (Vlastní zpracování dle (Rozvaha od roku 2016, 2018)) 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

Pohledávky za upsaný základní kapitál Vlastní kapitál 

Dlouhodobý majetek Cizí zdroje 

Oběžná aktiva Rezervy 

Časové rozlišení aktiv Závazky 

 Časové rozlišení pasiv 

 

1.2.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát je také někdy označován jako výsledovka nebo zkratkou VZZ. Jedná 

se o výkaz, který sleduje výsledky hospodaření podniku. Jde především o činnost firmy, 

která slouží k vytváření zisků a zároveň roste tržní hodnota podniku. Zachycuje také 

informace v určitém období o tom, zda byl podnik úspěšný či nikoli a jakého dosáhl 

hospodářského výsledku (Scholleová, 2017, s. 18). 
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Aby vložený kapitál mohl být zhodnocen, slouží daný výkaz k jeho posouzení schopnosti 

(Grünwald, 2007, s. 41). I když se rozvaha považuje za nejdůležitější část v účetnictví, 

z účetních výkazů je hlavním zdrojem dat pro vyhodnocení výsledku výkaz zisku a ztrát. 

Jedná se o dokument, který zachycuje nejen výše zmíněné informace o podniku během 

daného období, ale zdůrazňuje také toky hodnot, které pomáhají zvýšit nebo snížit 

bohatství společnosti v určitém období (Marilena, 2012, s. 387). 

„Výkaz zisku a ztráty zahrnuje náklady a výnosy za běžné období.“ (Dluhošová, 2010,  

s. 57) 

Na každý druh činnosti, která je vykonávána účetní jednotkou se vztahují oblasti, které 

tvoří podnikatelské aktivity. Činnosti se dělí do následujících oblastí: provozní činnost  

a finanční činnost (Marginean, 2015, s. 397).  

Náklady jsou všechny hodnoty peněžního charakteru, které vstupují do produkce výrobků 

nebo služeb. Je to celková částka k získání výnosů, kterou firma záměrně vynaložila  

a bez ohledu na to, zda byly zaplaceny v daném období. Výnosy jsou celkové peněžní 

prostředky, které jsou získávány za určité období ze všech činností firmy. Zde také 

nezáleží na tom, zda za dodaný výrobek či splněnou službu bylo doopravdy zaplaceno 

(Scholleová, 2017, s. 18). 

1.2.3 Výkaz cash – flow 

Jde o peněžní toky, které je nutno sledovat z důvodu skutečné změny stavu peněžních 

prostředků. Peněžními toky jsou nejen peněžní prostředky (např. peníze v pokladně, 

peníze na účtu; tento finanční majetek je nejen krátkodobý ale také likvidní), ale také 

peněžní ekvivalenty (např. likvidní obchodovatelné cenné papíry). Může jít o dva typy 

změn. Jednou z nich je přírůstek neboli přiliv peněžních prostředků a druhou možností je 

úbytek neboli odliv peněžní zásoby. Oba druhy toků informují o příjmech a výdajích, 

které byly uskutečněny za uplynulé účetní období. Přírůstky a úbytky se dále rozdělují  

do položek, které se dále vztahují k provozní, investiční nebo finanční činnosti.  

Metodou, která by měla převyšovat výdaje nad příjmy se nazývá metoda dvou hřebíků.  

„Praxe ukazuje, že podnik může být ziskový, ale může být současně i platebně 

neschopný.“ (Kislingerová, 2010, s. 73) 
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1.3 Uživatelé finanční analýzy 

Jedná se o různé subjekty, které se zajímají o finanční situaci daného podniku a přichází 

s ním do kontaktu, avšak každý z nich se o informace zajímá v jiné míře. Ve finanční 

analýze existují dva typy uživatelů, externí a interní (Kislingerová, 2010, s. 48).  

1.3.1 Externí uživatelé 

• investoři 

• banky a ostatní věřitelé 

• stát a jeho orgány 

• obchodní partneři 

• konkurence apod. 

Investoři 

Pro investory jsou informace o finančním výkonu podniku velmi důležité. Získáním 

dostatečných údajů jim pomáhá v rozhodování pro budoucí investování, protože investoři 

jsou především tzv. poskytovatelé kapitálu. Zajímají se například o míru rizika a výnosů, 

které jsou právě spojeny s vloženým kapitálem. Toto hledisko je sledováno především 

akciovými společnostmi, kde vlastník provádí dozor nad manažery z důvodu hospodaření 

(Vochozka, 2011, s. 13). 

Banky a ostatní věřitelé 

Těchto informací o finanční analýze využívají především věřitelé, aby zjistili finanční 

stav nadcházejícího či již existujícího dlužníka. Na tomto základě se rozhodují, zda vůbec 

nějaký úvěr poskytnou, popřípadě jaká bude jeho výše a jaké se sjednají podmínky. 

Existuje také webová stránka, kde lze nalézt informace o podnicích, které jsou 

v insolvenci a lze zde také sledovat jejich insolvenční řízení (Kislingerová, 2010, s. 49).  

Stát a jeho orgány 

Stát se orientuje zejména na daňové povinnosti, kde kontroluje správnost. Tyto informace 

stát využívá také například pro statistické účely, dotace nebo také garanci úvěru.  

Obchodní partneři 

Do této kategorie řadíme hlavně zákazníky a dodavatelé. Pozornost u obchodních 

partnerů získává hlavně podnik, který je schopný hradit závazky, které jsou splatné. 
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Zajímají se zvláště o likviditu, zadluženost a zda je podnik solventní. Jde o riziko nejen 

krátkodobé, ale také dlouhodobé. O dodavatelé se zajímají jejich odběratelé z důvodu 

potencionálního bankrotu, kde by možnosti nákupu mohly být omezeny. Jejich prioritou 

je zvlášť plynulé zajištění výroby bez jakéhokoliv problému.  

1.3.2 Interní uživatelé 

• manažeři 

• odboráři 

• zaměstnanci 

U každého uživatele je zájem o podnik odlišná. U někoho je zřejmá na první pohled,  

u někoho nikoli (Kislingerová, 2010, s. 48). 

Manažeři 

Manažeři jsou nejvhodnějšími kandidáty pro zpracování finanční analýzy, protože 

s těmito informacemi převážně denně pracují. Znají nezkreslený obraz daného podniku  

a mají přístup ke všem pravdivým informacím, a především k těm, které nejsou veřejně 

dostupné pro externí uživatele, kteří jsou výše zmiňováni.  

Zaměstnanci 

U zaměstnanců je zájem v první řadě o jejich blahobyt. Tím je myšleno, aby měli jisté 

zaměstnání, sociální výhody nebo jiných benefitech poskytovaných jejich 

zaměstnavatelem.  

1.4 Metody finanční analýzy 

Ve finanční analýze můžeme metody členit různě. Jednou z nich je členění, které jsou 

vzájemně propojené. První z nich je analýza kvalitativní neboli fundamentální. Druhá 

analýza se nazývá kvantitativní, tzv. technická analýza. V časové souvislosti můžeme 

rozdělovat analýzu také na ex post, což se jedná o analýzu, která se orientuje na minulá 

data a dalším dělením je analýza ex ante, která naopak pohlíží do budoucnosti. 

1.4.1 Fundamentální analýza podniku 

Tento typ analýzy pracuje především s velmi rozsáhlými znalostmi a zpracovává velké 

množství údajů, které souvisí s nejen ekonomickými vlivy, ale také s neekonomickými. 
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Dále je jejich spojitost se subjektivními odhady atd. Výchozím bodem je nejčastěji 

rozlišování prostředí, ve kterém se vyskytuje daný podnik. Tato metoda využívá spíše 

verbálního hodnocení a je tedy základem pro následující finanční analýzu (Sedláček, 

2011, s. 7). 

1.4.2 Technická analýza podniku 

„Technická analýza používá matematických, statistických a dalších algoritmizovaných 

metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným (kvalitativním) 

ekonomickým posouzením výsledků.“ (Sedláček, 2011, s. 9)

 

Obr. 1: Členění metod finanční analýzy (Upraveno dle (Dluhošová, 2010, s. 73)) 

Metody finančních 
analýz

Deterministické 
metody (elementární 

metody)

Horizontální analýza

Vertikální analýza

Vertikálně-
horizontální analýza

Poměrová analýza

Analýza soustav 
ukazatelů

Analýza citlivosti

Matematicko-
statistické metody 

(vyšší metody)

Regresní analýza

Diskriminační 
analýza

Analýza rozptylu

Testování 
statistických hypotéz
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1.5 Analýza absolutních ukazatelů 

Tyhle ukazatelé jsou veličiny, které tvoří obsah účetních výkazů, konkrétně se jedná  

o rozvahu, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow (Sociální síť pro business, 2011).  

1.5.1 Horizontální analýza 

Vyjadřuje a porovnává veškeré změny položek z výkazů v časové posloupnosti 

(Knápková, 2013, s. 68). Sledována data bývají cca od 3 let do 10 let. Vedle těchto změn 

se také sledují procentní změny. Změny položek se sledují po řádcích neboli horizontálně 

(Sedláček, 2011, s. 13).   Horizontální analýza je nejpoužívanější metodou při rychlém 

obrazu o hospodářské situaci ve firmě. Dále je také velmi jednoduchá a pomáhá při vývoji 

nejen v minulosti, ale také v budoucnosti (Sedláček, 2011, s. 15). 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 ∗ 100

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1
 

kde: 

t = jednotlivé roky 

 

1.5.2 Vertikální analýza 

U vertikální analýzy se posuzuje majetek aktiv a pasiv ve firmě. U této metody je na první 

pohled vidět, jaké má podnik složení hospodářských prostředků, které jsou potřebné pro 

výrobu a obchodní aktivity a dále také jakými zdroji byly obstarány. Tahle metoda 

postupuje po sloupcích neboli od shora dolů. „Jako základ pro procentní vyjádření se 

bere ve výkazu obvykle velikost tržeb (= 100 %) a v rozvaze hodnota celkových aktiv.“ 

(Sedláček, 2011, s. 17) 

1.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatelé jsou nazývány také fondy finančních prostředků. Tyto ukazatele 

mají za úkol nejen analyzovat finanční situaci podniku (především se jedná o likviditu), 
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ale slouží také k jeho řízení. Jedná se o rozdíl mezi určitými položkami aktiv nebo pasiv 

krátkodobého charakteru (Sedláček, 2011, s. 35).  

1.6.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Tento ukazatel je nejčastěji používaným pro výpočet rozdílu mezi celkovými oběžnými 

aktivy (OA) a celkovými krátkodobými dluhy (CKkr). Jejich splatnost může být od tří 

měsíců až do 1 roku. Díky vymezené splatnosti jde lépe oddělit finanční část prostředků 

od tzv. finančního fondu. Tato část slouží pro potřebu na nejbližší úhradu krátkodobých 

závazků. Finanční fond je nejen součástí oběžného majetku, ale také je financován 

vlastním kapitálem. Jedná se o takový druh kapitálu, který má zajišťovací úlohu 

k bezproblémovému průběhu v oblasti hospodářské činnosti. O dlouhodobém 

financování rozhoduje vlastník firmy. Má vyhrazené právo nejen o zvyšování a snižování 

kapitálu, ale vyjadřuje se například také k pořízení aktiv, které jsou fixní nebo k jejich 

změnám (Sedláček, 2011, s. 35). U čistého pracovního kapitálu existují dva způsoby 

výpočtu. První z nich se jedná o manažerský přístup a druhý je investorský.  

1. Způsob výpočtu: Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

2. Způsob výpočtu: Č𝑃𝐾 = 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 − 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

1.6.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Ukazatel tohoto typu je také často nazýván peněžní finanční fond. „Rozdíl mezi 

pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky.“ (Sedláček, 2011, s. 38) 

Řeší také problémy likvidity, které zahrnuje čistý pracovní kapitál. Jedná se například  

o oběžná aktiva, které mohou zahrnovat položky, které jsou málo likvidní nebo dokonce 

vůbec. Dále to mohou být pohledávky, které mají dlouhou dobu splatnosti nebo 

nedokončená výroba atd. (Sedláček, 2011, s. 38).  

Č𝑃𝑃 =  𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 −  𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

1.6.3 Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (ČPPFF) 

Jedná se o kompromis mezi dvěma výše uvedenými rozdílovými ukazateli.  

- „Při analýze z hlediska aktiv jsou zásoby (ev. i část pohledávek) vyňaty z oběžných 

aktiv (nejsou součástí fondu),  
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- při analýze z hlediska pasiv doplňujeme zdroje o snížení zásob (ev. i o část 

vyňatých pohledávek, o níž jsme OA očistili) a analogicky užití finančního fondu 

rozšířeného o zvýšení zásob (ev. i o zvýšení zmíněných pohledávek).“ (Sedláček, 

2011, s. 39) 

Č𝑃𝑃𝐹𝐹 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

1.7 Analýza poměrových ukazatelů 

Je to nejrozšířenější a také nejoblíbenější metoda finanční analýzy, protože poskytují 

rychle a bez jakýkoliv nákladů zachytit informace či data o základním finančním profilu 

podniku. Tímto ukazatelem však analýza zdaleka nekončí, naopak je to popud k tomu, 

aby byla provedena další a hloubková analýza. Analýza poměrových ukazatelů udává 

poměr různých položek. Nejčastěji se jedná o data z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 

Rozlišujeme několik skupin těchto ukazatelů, některé z nich budou postupně představeny 

(Sedláček, 2011, s. 55). 

• Ukazatele rentability 

• Ukazatele aktivity 

• Ukazatele zadluženosti 

• Ukazatele likvidity 

• Ukazatele tržní hodnoty 

• Provozní (výrobní) ukazatele 

• Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow 

1.7.1 Ukazatele rentability 

Někdy se tento ukazatel nazývá „výnosnost vloženého kapitálu“. Ukazatel rentability 

udává schopnost, která vytváří nové zdroje při dosažení požadovaného zisku. Tohoto 

požadovaného zisku se dosáhne efektivním využití investovaného kapitálu, který je 

důležitý nejen pro budoucí investory, ale také pro akcionáře. Nejčastěji se v praxi 

využívají následující ukazatelé (Fotr, 2005, s. 64).  
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Ukazatel rentability celkových vložených aktiv – ROA 

ROA je velmi důležitým ukazatelem. Udává vztah, který měří zisk s celkovými aktivy, 

které jsou investovány do podnikání. Nezáleží však na zdrojích, kterými jsou aktiva 

financovány. Jedná se buď o zdroje vlastní, cizí, krátkodobé či dlouhodobé. Jestliže čitatel 

bude uveden EBIT (=zisk před odečtením úroků a daní), který odpovídá přibližně 

provoznímu zisku, tak tento ukazatel změří tzv. hrubou produkční sílu aktiv v podniku, 

Tato hodnota však bude navýšená o daně a nákladové úroky. Proto je také efektivní pro 

srovnání různých podniků, které mají nejen rozdílné daňové předpoklady, ale také odlišný 

podíly dluhů ve zdrojích (Sedláček, 2011, s. 57).  

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE 

„Vynáší mi dostatečně můj vlastní kapitál?“ Tuto otázku si kladou především akcionáři, 

investoři nebo společníci. Tento ukazatel dokáže dostatečně na otázku zodpovědět 

(Sedláček, 2011, s. 57). „Pro investora je důležité, aby ukazatel ROE byl vyšší než úroky, 

které by obdržel při jiné formě investování (např. z obligací, cenných papírů atd.).“ 

(Sedláček, 2011, s. 57) 

Jelikož je vlastní kapitál dražší než cizí, je zde nutno důkladně zvážit, jaký zdroj či poměr 

zdrojů investor vybere. Pokud by hodnota ROE byla z dlouhodobého hlediska nižší nebo 

rovna výnosnosti, bude se investor snažit o jiný způsob investice svého kapitálu, kde bude 

jeho kapitál lépe vynášet (Sedláček, 2011, s. 57).  

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇 (č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘)

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

Ukazatel rentability tržeb – ROS 

Ukazatel rentability popisuje schopnost firmy o dosažení zisku, při stanoveném množství 

tržeb. Čím vyšší je tento ukazatel, tím lépe pro podnik. Jestliže se ukazatel bude 

pohybovat v nízkých hodnotách, může to znamenat, že stavy v ostatních ukazatelích 
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nebudou také dobré. Tržby ve jmenovateli jsou vyjádřené za určité časové období. 

Nejčastěji se za časové období používají roční hodnoty, ale není to však podmínkou. 

Může se jednat také o měsíc, týden nebo den. Na úspěšnost tržeb může působit několik 

faktorů (například cenová politika, reklama, emoce, počasí atd.) (Sedláček, 2011, s. 59).  

𝑅𝑂𝑆 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

1.7.2 Ukazatele aktivity 

Udává, jak efektivní je hospodaření aktiv daného podniku. V případě, že podnik vlastní 

více aktiv, než je třeba, vznikají zde nadbytečné náklady a tím pádem se snižuje zisk. Má-

li firma nedostatek těchto aktiv, ochuzuje se nejen o naskytnuté příležitosti, ale především 

o výnos, který by mohl podnik vydělat. Obvykle se jedná o dobu obratu aktiv, která je 

vyjádřena počtem dnů nebo také obratovostí aktiv (Sedláček, 2011, s. 60).  

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel udává počet obrátek za určitou časovou dobu, tzn. kolikrát za rok se aktiva 

obrátí. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím více podnik využívá svůj majetek. V opačném 

případě (při nízké hodnotě) se dá říci, že firma má přebytek aktiv, které však nejsou plně 

využity. Je-li počet obrátek příliš vysoký, značí to velké využití majetku a tím pádem  

i častější nákup majetku v důsledku jeho opotřebení (Růčková, 2011, s. 64). Doporučená 

hodnota se udává 1,6 – 3. Jestliže je hodnota nižší než 1, je nutné zvážit, zda by podnik 

neměl přistoupit ke snižování celkových aktiv (Vochozka, 2011, s. 24).  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv pomáhá při správném rozhodnutí o tom, zda si má podnik opatřit další 

dlouhodobý majetek či nikoli. Měří tedy efektivnost využití stálých aktiv (např. stroje, 

budovy aj.). Jestliže se hodnota jeví jako nízká, znamená to, že při porovnání průměru 

hodnoty v oboru je zde podnět ke zvýšení výrobních kapacit (Vochozka, 2011, s. 24).   

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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Doba obratu zásob 

Vyjadřuje počet dní, po které jsou veškeré zásoby vázány v podniku. Vázané jsou do doby 

jejich spotřeby v případě, že se jedná o suroviny a materiál. Pokud jsou to zásoby, které 

si podnik sám vyrábí jde o dobu do jejich prodeje (Sedláček, 2011, s. 62). Jedná-li se  

o zásobu hotového výrobku nebo zboží, je tahle doba obratu zároveň i indikátorem 

likvidity, protože počet dní zobrazuje dobu, za kterou se zásoba změní na hotovost či 

pohledávku (Vochozka, 2011, s. 25).  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

Doba obratu pohledávek 

Tato doba vyjadřuje počet dnů, po kterou byl majetek ve formě pohledávky neboli období 

za jak dlouho odběratelé uhradí faktury od okamžiku prodaného zboží či služby, které 

jim podnik poskytnul. Čím nižší tato doba je, znamená to, že odběratelé platí svoje 

závazky a tím pádem získá podnik své peněžní prostředky ve formě pohledávek rychleji 

zpět. Je-li naopak tato doba delší, než určují smluvní podmínky, znamená to fakt,  

že odběratelé nejsou schopni platit faktury včas (Knápková, 2013, s. 105).  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

Doba obratu závazků 

Období mezi vznikem závazku po dobu jeho úhrady (odklad platby). Ukazatel tedy 

vyjadřuje, jak dlouho musí dodavatel v průměru čekat, než obdrží platby od svých 

odběratelů. V této souvislosti je zajímavá informace ke zjištění, jakou má podnik platební 

morálku vůči svým dodavatelům. Oddalování zaplacení obchodního úvěru však  

u dodavatelů vyvolává většinou negativní ohlasy (Knápková, 2013, s. 105).  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

1.7.3 Ukazatele zadluženosti 

Je to vztah mezi cizími a vlastními zdroji, které podnik používá k financování svých 

dluhů. Jedná se o rozsah, v jakém poměru jsou peněžní prostředky čerpány k postupnému 
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oddlužení organizace (Sedláček, 2011, s. 63). Ne vždy zadluženost určuje negativní 

dopad na podnik a neznamená to hned, že se společnost musí nacházet v nepříjemné 

situaci. Vyšší zadluženost může přispět ke zvyšování tržní hodnoty, resp. rentability 

(pouze ve finančně zdravém podniku) (Kislingerová, 2008, s. 32). 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Často je také nazýván 

„ukazatelem věřitelského hlediska“. Hodnoty tohoto ukazatele je nutné porovnávat 

s oborovým průměrem. Výsledná hodnota zadluženosti se pohybuje mezi 30-60 %. 

Obecně věřitelé doporučují nižší hodnotu zadluženosti, protože v případě likvidace je 

větší bezpečnost proti ztrátám a také je dobré, aby byl větší podíl vlastního kapitálu. 

Bude-li zadluženost příliš vysoká, hrozí zde riziko, že věřitelé neposkytnou podniku další 

úvěr, z důvodu předlužení podniku a tím i neschopnost splácet svoje dluhy (Knápková, 

2013, s. 85).  

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Úrokové krytí 

„Kolikrát převyšuje zisk placené úroky.“ (Sedláček, 2011, s. 64) Ukazatel poskytuje 

věřitelům zaručenost, že podnik bude schopný splácet úvěr, který mu bude poskytnut. 

Jestliže je ukazatel roven 1, znamená to, že podnik má dostatečné finance na splacení 

všech úroků věřitelům, avšak na stát (podoba daní) a na vlastníky nezbyde nic. Hodnota 

nižší než 1 se považuje za velmi špatnou (Knápková, 2013, s. 86). Hodnoty, které jsou 

doporučeny jako postačující, jsou-li úroky pokryty ziskem 3x – 6x (Sedláček, 2011, s. 

64).  

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Koeficient samofinancování 

Udává přehled o struktuře podniku a vyjadřuje její nezávislost neboli do jaké míry jsou 

aktiva financována vlastním kapitálem. Jestliže se sečte koeficient samofinancování  

a celková zadluženost, je tento výsledek roven 1 (Čechová, 2011, s. 143).  
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𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Doba splácení dluhů 

Tento ukazatel funguje na bázi cash flow. Zobrazuje očekávanou dobu v letech, za kterou 

je společnost schopna splatit svůj dluh vlastními silami pomocí provozního cash flow. 

Doporučený vývoj ukazatele je klesající trend (Knápková, 2013, s. 94).  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑅𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ − 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

1.7.4 Ukazatele likvidity 

Likvidnost neboli likvidita se zaměřuje na jednotlivé vlastnosti složek majetku v podniku, 

jak rychle a bez větších ztrát se dokáží přeměnit na peněžní prostředky (Čižinská, 2010, 

s. 168). Dalším důležitým pojmem, který je vázán na likviditu je „solventnost“. Patří mezi 

základní podmínky podniku a je definována jako schopnost hradit své dluhy včas (v době 

jejich splatnosti) a bez jakéhokoliv prodlení. Ukazatele likvidity se srovnávají 

s položkami, kterými je možno platit s těmi, které jsou nezbytné zaplatit (Sedláček, 2011, 

s. 66).  

Běžná likvidita 

Často je tento ukazatel označován jako „likvidita třetího stupně“. Vyjadřuje, kolikrát 

oběžná aktiva jsou vyšší než krátkodobé cizí zdroje. Jestliže by podnik prodal všechen 

svůj oběžný majetek, znamenalo by to, kolik svých věřitelů by podnik dokázal uspokojit, 

kdyby přeměnil svoje oběžná aktiva na hotovost a tím uhradil svoje závazky.  Doporučená 

hodnota ukazatele se udává v rozsahu 1,5–2,5 (Knápková, 2013, s. 92).  

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Pohotová likvidita 

Neboli „likvidita druhého stupně“. Protože se v předchozí likviditě v oběžných aktivech 

vázaly i zásoby, které je těžší rychle přeměnit na peníze, tak tento ukazatel nám tzv. 

„očišťuje“ oběžná aktiva od zásob. Ve finálních propočtech tedy bude znát velký 

rozdílový poměr mezi běžnou a pohotovou likviditou, kdy v běžné likviditě je zahrnuto 
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nadměrné množství zásob v rozvaze daného podniku. Tento velký rozdíl se pociťuje 

převážně u obchodních společnostech, kde je velký předpoklad pro rychlé obměny zásob, 

a tudíž jsou dostatečně likvidní. Hodnota výsledného ukazatele by neměla klesnou pod 1 

(Sedláček, 2011, s. 67).  

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Okamžitá likvidita 

Ani u tohoto ukazatele nebude výjimkou, že se přezdívá „likvidita prvního stupně“. 

Zahrnuje pouze ty položky, které jsou nejvíce likvidní v rozvaze (Sedláček, 2011, s. 67). 

Orientačně by se hodnoty měly pohybovat okolo 0,2-0,5. Je-li hodnota vysoká, svědčí to 

převážně o neefektivním využívání peněžních prostředků (Knápková, 2013, s. 92).  

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

1.7.5 Provozní ukazatele 

Ukazatele provozního (někdy nazývaného také výrobní ukazatel) se zajímá především  

o náklady čili tokové veličiny. Pracuje se s ním zejména uvnitř podniku a je specializován 

na vnitřní řízení podniku a výrazně napomáhají managmentu sledovat podnikovou aktivní 

činnost organizace, která poměřuje provozní činnosti, například i vůči zaměstnancům.  

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Poměřuje, jak velká část z výkonnosti společnosti při porovnání vztahu nákladů na mzdy 

zaměstnanců připadá přidané hodnoty na jednoho pracovníka v podniku (Scholleová, 

2012, s. 170). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =
𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
 

Mzdová produktivita 

„Udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Při trendové analýze by měl 

ukazatel vykazovat rostoucí tendenci. Pokud chceme vyloučit vliv nakupovaných surovin, 

energií a služeb, dosadíme do čitatele přidanou hodnotu.“ (Sedláček, 2011, s. 71) 
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𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 

𝑀𝑧𝑑𝑦
 

Nákladovost výnosů (tržeb) 

Udává, jak moc je podnik zatížen výnosy ve firmě celkovými náklady. Výsledná hodnota 

ukazatele by měla klesat, aby se podnik přiblížil co nejvíce k finančnímu zdraví 

(Sedláček, 2011, s. 71).  

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

1.8 Analýza soustav ukazatelů 

Z předchozích analýz (především z rozdílových a poměrových ukazatelů) se dokáže 

zanalyzovat finanční situace určeného podniku. Negativní vlastností však na těchto 

ukazatelích je omezená vypovídací schopnost, což nám vymezuje pouze určité části 

činnosti společnosti. Tento typ analýzy se řadí spíše k těm složitějším metodám, které 

osvětlují vztahy mezi finančním vývojem podniku. Analýza soustav ukazatelů se může 

dále členit na dvě skupiny: bonitní a bankrotní modely.  (Sedláček, 2011, s. 81) 

1.8.1 Bonitní (diagnostické) modely 

Bonitní nebo také diagnostický model se používá převážně k podnikovému srovnání, kdy 

je zapotřebí vyjádřit peněžní situaci ve společnosti. Tato snaha se dělá za pomocí jednoho 

nebo pár ukazatelů (Sedláček, 2011, s. 81). Smyslem modelu je zhodnotit nejen 

předpoklady, ale také schopnost splácet včas svoje závazky a tím se stát důvěryhodným. 

Dále díky bonitě je možné určit riziko, které hrozí nejen věřitelům, ale také popřípadě 

investorům (Marinič, 2008, s. 94). 

Kralickův Quicktest 

Tzv. „rychlý test“ není oblíbený pouze svojí rychlostí, ale také dostačující vypovídací 

schopností, která dobře zhodnotí firmu. Kralickův test se skládá ze čtyř ukazatelů, které 

byly vybrány ze 4 oblastí analýzy (Sedláček, 2007, s. 105). Ukazatele jsou zaměřeny 

nejen na finanční stabilitu podniku (první a druhý ukazatel), ale také na výnosovou situaci 

(třetí a čtvrtý ukazatel) (Růčková, 2015, s. 86) 
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𝑅1 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

𝑅2 =
(𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑃𝑒𝑛í𝑧𝑒 − 𝐵𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í úč𝑡𝑦)

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

𝑅3 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

𝑅4 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑉ý𝑘𝑜𝑛𝑦
 

Tab. 2: Bodové hodnocení výsledků (Upraveno dle (Růčková, 2015, s. 86)) 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

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

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

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

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

Hodnocení finanční stability: součet bodové hodnoty R1 a R2 dělený 2. 

Hodnocení výnosové situace: součet bodové hodnoty R3 a R4 dělený 2. 

Hodnocení celkové situace: součet bodové hodnoty finanční stability a výnosové situace 

dělený 2 (Růčková, 2015, s. 86). 

Firma, která je bonitní má hodnotu vyšší než 3. Hodnoty v intervalu 1-3 je pásmo „šedé 

zóny“ a hodnoty, které jsou nižší než 1 znamenají finanční problémy v hospodaření 

podniku (Růčková, 2015, s. 87). 

1.8.2 Bankrotní (predikční) modely 

Bankrotní modely je už možné odhadnout z názvu k čemu budou sloužit. Slouží pro 

včasné varování v případě nějakého rizika, které podniku hrozí. Zaměřují se na ukazatele, 

které detekují zdraví podniku, je-li ohroženo negativními dopady, které by ve výsledku 

znamenaly bankrot (Sedláček, 2011, s. 81). 

Altmanův model 

Někdy se také tomuto souhrnnému indexu říká „Altmanův index finančního zdraví 

podniku“. Tento ukazatel se hodnotí jako poměrně jednoduchý a je také velmi oblíbený 

(Růčková, 2015, s. 78). „Součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je 



30 

 

přiřazena různá váha, z nichž největší váhu má rentabilita celkového kapitálu.“ 

(Růčková, 2015, s. 78) 

Původem tohoto modelu bylo rozlišení bankrotujících firem od těch, u kterých je menší 

riziko bankrotu. Díky vývoji v čase, se tento model musel také modifikovat (Růčková, 

2015, s. 78). 

Hodnoty ze vzorce jsou určeny pro podniky, které nejsou veřejně obchodovatelné  

na burze (Mrkvička, 2006, s. 153). 

𝑍 = 0,717 ∗ 𝑋1 + 0,84 ∗ 𝑋2 + 3,107 ∗ 𝑋3 + 0,42 ∗ 𝑋4 + 0,998 ∗ 𝑋5 

kde: 

X1 = čistý pracovní kapitál/aktiva 

X2 = nerozdělený zisk minulých let/aktiva 

X3 = EBIT (zisk před úroky a zdaněním)/aktiva 

X4 = vlastní kapitál/cizí zdroje 

X5 = tržby/aktiva (Scholleová, 2017, s. 192) 

Interpretace výsledků je následující. Jestliže hodnota Z je vyšší než 2,99 jedná se o firmu 

finančně zdravou a v následujícím čase nehrozí žádné riziko bankrotu. Pokud jsou 

hodnoty v rozmezí 1,81 až 2,99 znamená to, že se společnost nachází v tzv. „šedé zóně“, 

což pojednává o tom, že se o zdraví podniku nedá výslovně rozhodnout. Do finančních 

potíží se dostává firma, u které hodnota Z klesne pod 1,81. Tato společnost nedisponuje 

finančním zdraví a pravděpodobně je ohrožena bankrotem (Scholleová, 2017, s. 192).  

Index IN05 

Index IN05 je aktualizací indexu IN01 od manželů Neumaierových, který byl 

zaktualizován v roce 2004. Jeví se jako nejvhodnější model z pohledu hodnocení pro 

české společnosti. Výhoda tohoto indexu je akceptování nejen pohled vlastníka, ale také 

věřitele (Sedláček, 2007, s. 112). V okamžiku, kdy je firma málo nebo vůbec zadlužena 

je spojena velká nákladovost krytí. Při výpočtu se tedy doporučuje omezit hodnotu 

ukazatele EBIT/úrokové krytí na výši hodnoty 9 (Scholleová, 2017, s. 193). 
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𝐼𝑁05 = 0,13 ∗
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,04 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑. ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,97 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,21

∗
𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,09 ∗

𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Jestliže hodnota indexu je menší než 0,9 znamená to, že podnik s pravděpodobností 86 % 

má vážné finanční problémy a blíží se k bankrotu (Sedláček, 2007, s. 112). Hodnoty 

v rozmezí 0,89 až 1,6 se nachází opět v pásmu „šedé zóny“, která má význam zhruba  

50 % pravděpodobnosti, že firma spěje k bankrotu. U hodnot, které jsou vyšší než 1,6 je 

67 % pravděpodobnost, že podnik tvoří hodnotu (Scholleová, 2017, s. 193). 

1.9 Strategická analýza 

Zaměřuje se na další rozvoj podniku v působení výhody oproti konkurence. Je tedy nutné 

zanalyzovat a identifikovat vnější faktory, které na podnik mohou působit a mít konečný 

vliv na zvolené cíle či strategii podniku. Hlavním úkolem této strategie je, aby byl podnik 

připraven na veškeré situace, které mohou nastat v budoucnu. Je nutné včas zachytit nejen 

negativní, ale také pozitivní důsledky vývoje. Díky vývoji je zapotřebí strategie 

obnovovat či vytvářet zcela nové. Neexistuje žádná „univerzální strategie“, do které se 

často podniky omylně pouštějí. Každá strategie firmy by měla být tzv. „šita na míru“, aby 

byly vhodně zvolené nejen cíle, ale také jejich kvalita nebo kvantita (Sedláčková, 2006, 

s. 9).  

Porterův model 

Někdy je tento model také nazýván „Porterova analýza pěti sil“. Analýza slouží 

především pro zmapování konkurenční pozice firmy v určitém odvětví, ve kterém se 

podnik nachází. Zmapování firmě pomůže nalézt případné hrozby, které mohou nastat 

nebo se zhoršovat a zahrnuje také využití příležitostí, které by mohly situaci v odvětví 

zlepšit. Porterův model je zaměřen na působení faktorů pěti sil: vyjednávací síla 

zákazníka, vyjednávací síla dodavatelů, hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba 

substitutů a rivalita firem, které působí na daném trhu (Keřkovský, 2015, s. 110).  
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Obr. 2: Porterova analýza pěti sil (Vlastní zpracování dle (Keřkovský, 2015, s. 111)) 

SWOT matice 

SWOT matice může sloužit jako tzv. „shrnutí“. Nemusí se zaměřovat výhradně jen  

ve vlastní společnosti, ale slouží také pro analýzu konkurence. Jedná se o identifikaci 

faktorů a skutečností, které znázorňují pro firmu silné a slabé stránky, příležitosti  

a hrozby, které vyplývají z okolí, z očekávání a z vnitřního prostředí podniku (Kalouda, 

2016, s. 96) 

Zmíněné faktory jsou dále zhodnoceny a systematicky rozčleněny ve čtyřech kvadrantech 

tabulky. Tento druh analýzy se nepoužívá pouze pro strategické zaměření, ale orientuje 

se též na taktické nebo operativní problémy. Je důležité, aby byla vždy relevantní, tj. aby 

byla analýza zpracována s ohledem na účel (Kalouda, 2016, s. 96). 

• S (Strenghts) – silné stránky podniku 

• W (Weaknesses) – slabé stránky podniku 

• O (Opportunities) – příležitosti 

• T (Threats) – hrozby 

Výčet silných stránek – S Výčet slabých stránek - W 

Výčet příležitostí - O Výčet hrozeb - T 

Obr. 3: Forma uspořádání výsledků SWOT analýzy (Upraveno dle (Keřkovský, 2015, s. 132)) 

Rivalita
firem

Hrozba 
vstupu 
nových 

konkurentů

Vyjednávací 
síla 

zákazníků

Hrozba
substitutů

Vyjednávací 
síla 

dodavatelů



33 

 

PESTL analýza 

Jedná se o analýzu, která je zaměřena na širší okolí podniku a zabývá se zejména vývojem 

vnějšího prostředí v budoucnosti dle vyskytujících se trendů, které by mohly působit na 

podnik (Grasseová, 2012, s. 178). Tyto trendy mohou mít pro firmu dvojí charakter, 

hrozby nebo naopak příležitosti. Název PESTL je utvořen z počátečních písmen 

anglických slov, které označují čtyři různé oblasti z prostředí organizace. Analýza se také 

někdy nazývá PESTLE, SLEPTE, STEP, atd. (Keřkovský, 2015, s. 94). 

Politické faktory 

Vlivy, které jsou nejen existující, ale také potenciální. Jedná se o takové faktory, které 

souvisí s politikou a mohou velmi ovlivňovat rozhodování co se týče finanční strategie. 

Zanalyzovat by se měly trhy na kterých podnik působí či s nimi uzavírá obchod (nezáleží 

na tom, zda jde o export či import). Zvažovat by se zde měla i geopolitika např. jaká 

politika je v dané zemi či mezinárodní situace (Keřkovský, 2015, s. 104). 

Ekonomické faktory 

V této oblasti je zkoumána například velikost inflace, zda se jedná o rozpočtový přebytek 

či deficit, jaká je výše hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele nebo například 

daňové faktory, které zahrnují nejen sazby, ale také cla apod. (Grasseová, 2012, s. 179). 

Sociální/společenské faktory 

Zde můžeme zařadit například i charakteristiku demografie (např. velikost populace, 

věková struktura, etnika apod.). Dále sem patří rysy trhu práce, kde se jedná například o 

míru nezaměstnanosti či jak budou rozděleny příjmy (Grasseová, 2012, s. 179).  

Technologické faktory 

Do oblasti technologické patří třeba výše výdajů na výzkum či nové vynálezy (Grasseová, 

2012, s. 179). Z hlediska finanční strategie je tahle oblast považována za nejvýznamnější, 

avšak je zde nutná velká opatrnost (Keřkovský, 2015, s. 106).  

Legislativní faktory 

Tento faktor zahrnuje podstatu zákonů, které jsou podstatné a nutné k tomu, aby podnik 

nejen existoval ale také fungoval. Zahrnuje různé legislativy, vymahatelnost práva, aj 

(Keřkovský, 2015, s. 107).  
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2 APLIKACE VYBRANÝCH METOD FA 

V analytické části této bakalářské práce se budu zabývat současným stavem společnosti 

S&K Label. Nejprve bude představena analyzovaná společnost. Dále bude provedena 

finanční analýza daného podniku za období 2012–2016. Informace získané z účetních 

výkazů budou použity pro zhodnocení finanční situace ve společnosti vybranými 

ukazateli a metodami. Z těchto vypočtených hodnot budou pak zhotoveny návrhy řešení 

pro lepší stabilitu firmy.  

2.1 Představení společnosti S&K Label spol. s r. o. 

Obchodní jméno: S&K Label, spol. s.r.o.   

Právní forma: Společnost s ručením omezeným  

Sídlo: Hošťálkova 117, 169 00 Praha 6 

IČ: 44962 878 

Webová stránka: http://www.sklabel.cz/ 

Předmět činnosti: 

- pronájem polygrafických strojů, přístrojů a zařízení, 

- realizační činnost v oblasti reklamy, propagace a výstavnictví, 

- marketingové služby, 

- obchodní živnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

- silniční motorová doprava (veřejná nákladní, vnitrostátní a mezinárodní), 

- zprostředkovatelská činnost, 

- poskytování software, 

- sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika a ofsetový tisk. 

 

 

 

Tato firma byla založena v roce 1991 a byla první polygrafickou společností, které se 

specializují na výrobu samolepících etiket. Dodnes se jedná o největší a především 

nejvyspělejší (co se technologií týče) výrobce etiket v Evropské unii (S&K LABEL spol. 

s r.o., 1991).  

Obr. 4: Logo společnosti S&K Label spol. s r. o. (Zdroj: http://www.sklabel.cz) 
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Zpočátku se firma inspirovala a využívala zkušeností poradců z Německa nebo také 

Dánska. Jejich cílem bylo stát se tzv. „leaderem“ na trhu na východu Evropy. Tento cíl 

byl dosažen a nyní se snaží svoji pozici stále udržovat. Jako první česká firma se S&K 

Label stala členem evropské asociace výrobců samolepících etiket FINAT (S&K LABEL 

spol. s r.o., 1991).  

Podnik je držitele certifikátu FSC® a jsou také začleněni do zpracovatelského řetězce pro 

ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování 

lesů s cílem jejich ochrany a obnovy. Dále jsou držitelem HD Flexo certifikátu od roku 

2014. Systém řízení společnosti je udržován v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 

9001 a 14001, je certifikován společností Intertek (S&K LABEL spol. s r.o., 1991). 

Organizační struktura společnost S&K Label spol. s r. o. k 31. 12. 2016 

 

Obr. 5: Organizační struktura společnost S&K Label spol. s r. o. (Zpracování dle výkazů společnosti S&K 

Label spol. s r. o.) 

2.2 Strategická analýza 

Tato část strategické analýzy nám pomůže vyhodnotit vnější a vnitřní faktory, které 

mohou nějakým způsobem ovlivnit vývoj budoucnosti společnosti S&K Label spol.  

s r. o. Jedná se o také vlivy, které mohou mít i konečný vliv na zvolené cíle nebo jejich 

strategii. Cílem této části tedy bude odhalit dané faktory, na které by měl být podnik 
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připraven, že takové situace mohou v budoucnu nastat a případně je včas zachytit. Použity 

budou metody: PESTL analýza a Porterův model. 

2.2.1 PESTL analýza 

O makroprostředí se zajímá PESTL analýza, která bude dále v této části rozebrána 

jednotlivými faktory, které zahrnuje.  

Politické faktory 

Politické zázemí za celé sledované období vystřídali 3 vlády. Vláda Petra Nečase (2010-

2013, Jiřího Rusnoka (2013-2014), Bohuslava Sobotky (2014-2017). Za celé sledované 

období se měnila minimální mzda, která v roce 2013 se zvýšila na 8 500 Kč a poslední 

změny byla zaznamenána od ledna 2018, kdy minimální mzda činí 12 200 Kč (Minimální 

mzda, b.r.).  

Ekonomické faktory 

Každý podnik by se měl mimo jiné zaměřovat na vývoj ekonomiky, která může být 

ovlivněna několika faktory, např. vývojem HDP, mírou nezaměstnanosti, úrokovými 

sazbami nebo také inflací. Největší nárůst za celé sledované období bylo v roce 2015, kdy 

nárůst HDP činil 4,3 %. Nejvíce toto zvýšení ovlivnilo zpracovatelský průmysl, pod který 

se řadí i analyzovaná společnost S&K Label spol. s r. o. (Český statistický úřad, b.r.) 

Sociální faktory 

Pro sociální faktory je důležitý především demografický vývoj a vzdělanost. Jelikož 

populace stárne, snaží se společnost zaměstnávat osoby ve věku 25-40 let. Je zde nutné, 

aby zaměstnanec neměl vážné zdravotní potíže a dodržoval BOZP. Tato věková kategorie 

je také vhodná z důvodu možnosti učení se a zaškolení pomocí různých rekvalifikací, 

z důvodů kvalifikovaných pracovníků a tím i napomáhá lepší chápání. Neznamená to 

však, že v případě staršího zaměstnance hrozí zrušení nabídky práce apod. Firma se také 

nezaobírá etnickými či náboženskými trendy (Český statistický úřad, b.r.).  

Technologické faktory 

Technologický faktor je zaměřen převážně na podporu výzkumu a vývoje či zavedením 

nových technologií a tím se snaží zvýšit technologickou úroveň. Společnost dlouhodobě 
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pracuje s klíčovými dodavateli materiálu a technologií na vývoji a testování nových 

produktů. Spolupracují také například s polygrafickými školami, s kterými uvedli nový 

typ etiket s bezpečnostním okrajem atd. V současné době se soustředí především  

na zdravotně nezávadných etiket, zvyšování efektivity odpadu nebo také na optimalizaci 

výrobního procesu (S&K LABEL spol. s r.o., 1991).  

Legislativní změny 

Od 1. ledna 2012 byl podstatně novelizován zákoník práce, a to zákonem č. 365/2011 Sb. 

Nejpodstatnější změny se jednaly pracovněprávních vztahů, zkušební doby a pracovních 

poměrů na dobu určitou, dovolené, cestovních náhrad atd. S tímto zákoníkem museli být 

všichni zaměstnanci seznámeni. V roce 2014 také proběhla novela zákoníku práce  

o změně v kolektivních smlouvách. Dále proběhly změny od 1. ledna 2016 v zákoníku 

práce pro jednostranné zrušení dohody o provedení práce s 15denní výpovědní lhůtou 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, b.r.). 

2.2.2 Porterův model 

Tento model je zaměřený na analýzu externího prostředí společnosti S&K Label spol.  

s r. o. a zabývá se jejich konkurenčním prostředí tohoto podniku. Tato analýza se skládá 

z pěti faktorů: rivalita firem, hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba substitutů, 

vyjednávací síla dodavatelů a vyjednávací síla zákazníků. 

Rivalita konkurenčních firem 

Tiskařských firem je po celé České republice několik, avšak málo která má takovou 

výrobní činnost jako analyzovaná společnost S&K Label spol. s r. o. Spousta firem se 

většinou zabývá jen malým množstvím výroby etiket třeba jen pro svoji potřebu. 

Analyzovaná společnost patří k jednomu z mála dodavatelů, kteří spolupracují s velkými 

společnostmi nejen v ČR. S postupem času však počet let roste a tím i konkurence  

na trhu. Pro výběr konkurence jsem zvolila společnosti z Břeclavi, která se jmenuje 

ETIFLEX, s.r.o. a druhá firma sídlí u Karlštejna s názvem SVS, spol. s r.o. Při srovnání 

analyzované společnosti a konkurence, vyšla z výsledků nejlépe analyzovaná společnost, 

což značí pozitivní ohlasy do budoucna.   
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

V době, kdy byla společnost založena byla konkurence velmi nízká a podíl na trhu byl 

poměrně vysoký. S postupem času, kdy firma fungovala déle se začala tvořit konkurence 

větší a v nynější době je poměrně silná. V případě, že by na trh vstoupil nový konkurent 

se stejným zaměřením, znamenalo by to pro firmu další snížení podílu na trhu. Pokud by 

nějaký konkurent měl být vážnou hrozbou, bylo by zapotřebí, aby měl dostatečně velký 

kapitál, kterým obstará nejen lepší stroje, ale také aby firma prosperovala je nutné mít 

výborné jak technologie, tak i reklamu, která je hodně nákladná. Propagace nové firmy 

musí zaujmout a šířit se co nejrychleji, aby byla účinná. Dále bude nutno získat  

co nejkvalifikovanější zaměstnance, kteří společnost nejen povedou, ale primárně zajistí 

výrobní činnost. Hrozba přibývajících konkurentů však není jen na tuzemském trhu,  

ale také na zahraničím.  

Hrozba substitutů 

Z odvětví tiskařství je vážně těžké najít nějaký substitut tohoto výrobku. Může se však 

jednat o „domácí“ výrobu etiket, kdy náklady budou nízké, avšak kvalita neodpovídající. 

Například velký nákup oboustranných lepících pásek ať už na tuzemském nebo 

zahraničním trhu atd. Dále se může jednat například o napodobeniny z asijských zemí. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

V případě, že se zvyšuje poptávka, navyšuje se také vyjednávací síla dodavatelů. Je nutná 

nejen kvalita, ale také kvantita. Společnost S&K Label spol. s r. o. odebírá od svých 

ověřených dodavatelů, s kterými jsou spokojeni. Nejedná se jen o tiskařský papír, ale také 

barvy, gely, papírenské potřeby určené k přepravě nebo také nákup strojů, které však 

převážně pochází ze zahraničního trhu. Nejvýznamnějšími dodavateli jsou například 

AVERY DENNISON, s. r. o., UPM Raflatac Sp. Z o.o. nebo Panflex s. r. o.   

Vyjednávací síla zákazníků 

Aby nedošlo k potřebě přecházení ke konkurenci, vyrábí analyzovaná společnost ty 

nejkvalitnější etikety, co mohou nabídnout. V případě, že je na trhu více konkurentů, 

mohou si odběratelé stanovovat ceny (v tomto případě by vyjednávací síla zákazníků byla 

velká), aby pro ně nabídky byly co nejlepší a také za lepší cenu. Ceny konkurencí by tedy 

neměly vést k velkým odchylkám. Největším segmentem odběratelů je potravinářství, 
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které tvoří přibližně 29 %. Dále se jedná o chemický průmysl (19%) a velkoobchody 

papíren (16 %). Menšími odběrateli jsou také kosmetické firmy (5 %), hypermarkety  

(8 %) nebo také farmacie (2 %) (S&K LABEL spol. s r.o., 1991) 

2.3 Analýza absolutních ukazatelů 

U zvolených položek rozvahy bude provedena horizontální a vertikální analýza aktiv  

a pasiv. Struktura aktiv informuje investování kapitálu (do čeho bylo investováno)  

a v jaké míře byla zohledněna výnosnost. U pasiv se informujeme o tom, z jakých zdrojů 

podnik pořízený majetek zakoupil.  

Horizontální a vertikální analýza 

Tab. 3: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol.  

s r. o.) 

Aktiva 

Netto – běžné účetní období 

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

v tis. Kč v % 
v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

Aktiva celkem 35 917 15,19 22 764 8,36 -32 791 -11,11 -27 242 -10,39 

Dlouhodobý majetek 31 510 26,61 4 869 3,25 -13 630 -8,80 -19 266 -13,65 

Dl. nehmotný majetek 384 0 -173 -45,05 -13 -6,16 -80 -40,40 

Dl. hmotný majetek 31 126 26,39 3 834 2,57 -11 923 -7,80 -19 186 -13,61 

Dl. finanční majetek 0 0 1 208 253,78 -1 684 -100 0 0 

Oběžná aktiva 8 912 8,96 23 283 21,49 -16 186 -12,29 -4 299 -3,72 

Zásoby 429 1,89 3 655 15,81 4 950 18,49 257 0,81 

Materiál -1 127 -9,34 3 486 31,88 1 671 11,59 1 971 12,25 

Nedokončená výroba a 

polotovary 
561 23,79 -72 -2,47 -813 -28,56 -755 -37,12 

Výrobky a zboží 989 11,95 241 2,60 4 091 43,03 -960 -7,06 

Pohledávky  9 088 12,54 17 997 22,06 -25 529 -25,64 -10 621 -14,35 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 -109 -100 0 0 

Krátkodobé pohledávky 9 088 12,54 17 997 22,06 -25 420 -25,56 -10 621 -14,35 

Peněžní prostředky -604 -14,09 1 631 44,29 4 394 82,69 6 065 62,47 

Časové rozlišení -4 505 -24,29 -5 388 -38,37 -2 985 -34,49 -3 677 -64,84 
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V roce 2013 byl nejvyšší nárůst aktiv. Aktiva zde vzrostla o 35 917 tis. Kč tedy  

o 15,19 p.b. Hodnota aktiv v roce 2013 dosahovala celých 272 354 tis. Kč, avšak nebyla 

to nejvyšší hodnota za celé sledované období. Tento nárůst převážně zapříčinil vzrůst 

dlouhodobého majetku, a to konkrétně dlouhodobého hmotného majetku. Společnost 

tohoto roku pořídila stroje potřebné k jejich výrobní činnosti, aby nedocházelo ke 

zpomalení nebo úplné zastavení chodu činnosti. V tomto roce měly také nepatrný význam 

oběžná aktiva. Nárůst z roku 2012 na rok 2013 stoupl o 8 912 tis. Kč, avšak 

v procentuálním vyjádření téměř polovičku než celková aktiva. Relativní změna činila 

8,96 p.b. Nárůst můžeme přisuzovat hlavně pohledávkám a to krátkodobým. Dlouhodobé 

pohledávky se za období 2012-2014 neměnily a byly ve výši 109 000 Kč. V roce 2015  

a 2016 nevykazovala společnost žádnými dlouhodobými pohledávkami. Krátkodobé 

pohledávky kvůli vzrostly o 9 088 tis. Kč kvůli odběratelům, kteří neplatili včas svoje 

závazky, což firmě ubíralo na peněžních prostředcích, které by mohly dále investovat. 

Relativní změna pohledávek byla 12,54 p.b. U časového rozlišení naopak došlo k poklesu 

o 4 505 tis. Kč při relativní změně -24,29 p.b. 

V následujícím roce 2014 došlo opět k nárůstu celkových aktiv o 22 764 tis. Kč při 

relativní změně 8,36 p.b. Tento nárůst nebyl tak velký, avšak tohoto roku dosáhla aktiva 

svému maxima za celé sledované období 295 118 tis. Kč. Nevzrostl jen dlouhodobý 

hmotný majetek, ale také finanční majetek, který pravděpodobně byl navýšen koupí 

cenných papírů. Podíl navýšení zde nemá na starost pouze dlouhodobý majetek, ale také 

oběžná aktiva, která vzrostla více než v roce předchozím. Oběžná aktiva při relativní 

změna vzrostla o 21,49 p.b. a absolutní změna vykazovala 23 283 tis. Kč nárůst oproti 

roku 2013. Tahle změna byla zapříčiněna zvýšením zásob, a to nákupem materiálu, který 

byl potřebný k výrobě etiket. Další faktor, který měl vliv na změnu oběžných aktiv bylo 

opět navýšení krátkodobých pohledávek, které vzrostly o dalších 17 999 tis. Kč, což bylo 

více než v předchozím roce. U časového rozlišení byl zaznamenán pokles o -38,37 p.b.  

Rok 2015 byl pro společnost spíše klesající. Celková aktiva klesla o 32 791 tis. Kč, kde 

relativní změna aktiv byla 11,11 p.b. Pokles byl zapříčiněn mimo jiné dlouhodobým 

majetkem, který klesl o 13 630 tis. Kč. Nejvíce poklesl dlouhodobý hmotný majetek,  

a to z důvodu prodeje či vyřazení nevyužívaného stroje o 11 923 tis. Kč při relativní 

změně 7,80 p.b. Oběžná aktiva byly dalším faktorem k poklesu aktiv. Pokles oběžných 

aktiv vyvolalo absolutní změnu o -16 186 tis. Kč. Příčinou je pokles krátkodobých 
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pohledávek o 25 420 tis. Kč a nepatrný pokles byl zaznamenán také v nedokončené 

výrobě a polotovarů o 28,56 p.b. Naopak na účet bylo společnosti připsáno 4 394 tis. Kč 

peněžních prostředků a konečný stav roku 2015 byl ve výši 9 626 000 Kč. U časového 

rozlišení je z tabulky vidět, že opět nastal pokles o 2 985 tis. Kč. V poslední 

analyzovaném roce 2016 nedošlo k tak výraznému poklesu jako v roce předchozím. 

Celková aktiva klesla o 27 242 tis. Kč a její relativní změna byla 10, 39 p.b. Dlouhodobý 

majetek měl však větší pokles než za rok 2015 a to 19 266 tis. Kč. Tato změna byla 

zapříčiněna hlavně dlouhodobým majetkem, který klesl o 19 186 tis. Kč. Oběžná aktiva 

celkově klesla o 4 299 tis. Kč a relativní změna vykazovala -3,72 p.b. V oběžných 

aktivech vzrostl materiál o 1 971 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky opět také poklesly, což 

bylo pro společnost pozitivní pro budoucnost. Pohledávky klesly o 10 621 tis. Kč. 

Pozitivním vývojem byl také přírůstek peněžních prostředků o 6 065 tis. Kč. Časové 

rozlišení má za celé sledované období klesající trend, a tudíž i v tomto roce byl 

zaznamenán pokles, a to o celých 3 677 tis. Kč a 64,84 p.b.  

Tab. 4: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol.  

s r. o.) 

Pasiva 

Netto – běžné účetní období 

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

v tis. 
Kč 

v % 
v tis. 
Kč 

v % 
v tis. 
Kč 

v % 
v tis. 
Kč 

v % 

Pasiva celkem 35 917 15,19 22 764 8,36 -32 791 -11,11 -27 242 -10,39 

Vlastní kapitál 4 268 3,98 -1 057 -0,95 4 120 3,73 -1 183 -1,03 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ážio a kapitálové fondy 0 0 -2 980 -100 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 0 0 -3 392 -100 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření 

min. let 
8 359 10,65 6 638 7,65 1 615 1,73 449 0,47 

Nerozdělený zisk 

z minulých let 
8 359 10,65 6 638 7,65 1 615 1,73 449 0,47 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
-4 091 -21,13 -1 323 -0,09 2 505 17,97 -1 632 -9,92 

Cizí zdroje 31 749 24,58 23 821 14,81 -36 911 -19,98 -26 059 -17,63 

Rezervy -1 490 -100 0 0 2 009 0 -998 -49,68 

Závazky 33 700 26,40 23 360 14,48 -38 920 -21,07 -25 061 -17,19 

Dlouhodobé závazky 33 482 101,25 18 546 27,87 -23 158 -27,21 -17 000 -27,45 

Krátkodobé závazky 218 0,23 4 814 5,08 -15 762 -15,82 -8 061 -9,61 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0 0 0 
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V roce 2013 je zaznamenán nejvyšší růst vlastního kapitálu, který v témže roce dosahoval 

4 2068 tis. Kč a jeho relativní změna byla 15,19 p.b. I v případě, že nárůst za sledované 

období vykazoval nejvyššího navýšení, nejedná se o maximální hodnotu vlastního 

kapitálu. Vlastní kapitál v roce 2013 byl 111 457 tis. Kč. Základní kapitál se po celé 

analyzované období neměnil, a proto výsledné hodnoty jsou nulové a jeho hodnota  

po celé období činila 3 000 000 Kč. Největší podíl z vlastního kapitálu zahrnuje výsledek 

hospodaření minulých let a zároveň je touto hodnotou nerozdělený zisk z minulých let, 

který se zvýšil o 10,65 p.b. a je jako jedinou nenulovou položkou ve výsledku hospodaření 

minulých let. Částka určená k vyplacení společníků činila 86 818 tis. Kč. Co se týče 

výsledku hospodaření běžného účetního období v roce 2013, tak zde vidíme pokles  

o 4 091 tis. Kč, což je nejvyšší pokles za celé období, ale nejedná se o částku nejnižší. 

Cizí zdroje se největším dílem podílely na změnu pasiv, a to nárůstem o 24,58 p.b. Tuto 

změnu zapříčinily dlouhodobé závazky, které narostly o 33 485 tis. Kč, tedy  

z 33 070 tis. Kč vzrostly na 66 552 tis. Kč. Důvod nárůstu je především odklad úhrad 

závazků analyzované společnosti S&K Label spol. s r. o. a závazky k úvěrovým 

institucím. Krátkodobé závazky neměly příliš velký vliv na změnu cizích zdrojů. Nárůst 

těchto závazků byl 218 000 Kč.  

Následující rok 2014 poukazoval na pokles vlastního kapitálu o 1 057 tis. Kč a 0,95 p.b. 

Zde jako v jediném roce byl zaznamenán pokles ážia a kap. fondu o 2 980 tis. Kč, který 

pravděpodobně měl také vliv na pokles vlastního kapitálu. Tato hodnota po zbytek let 

zůstala nulová. Dále nastal pokles fondů ze zisku o 3 392 tis. Kč, které dále nebyly 

tvořeny společností a po zbytek období byly také nulové. U výsledku hospodaření 

minulých let neboli nerozděleného zisku vznikl opět nárůst o 6 6 38 tis. Kč s relativní 

změnou 7,65 p.b. Výsledek hospodaření běžného účetního období vykázal také pokles 

jako u předchozího roku o 1 323 tis. Kč. Celkové zhodnocení cizích zdrojů se zvýšilo  

o 23 821 tis. Kč a opět za tohle zvýšení mohou dlouhodobé závazky, které se podílejí  

na změně růstu 18 546 tis. Kč a částka činila 85 098 tis. Kč. Krátkodobé závazky se 

zvedly o 4 814 tis. Kč a činily 99 620 tis. Kč, což je za celé sledované období nejvyšší 

hodnota z krátkodobých závazků vůbec, z důvodu nejen vyššího krátkodobého 

bankovního úvěru, ale také rapidní nárůst dlouhodobých závazků od roku 2012 (přibližně 

se jednalo o 52 028 000 Kč zvýšení dlouhodobých závazků. 
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Roku 2015 se vlastní kapitál opět navýšil o 4 120 tis. Kč a jednalo se o nejvyšší hodnotu 

vlastního kapitálu za sledované období 114 520 tis. Kč. Hodnota nerozděleného zisku se 

také o kousek navýšila a to o 1,73 p.b. K dispozici tedy bylo celkem 95 071 tis. Kč pro 

společníky. U cizích zdrojů je naopak zaznamenán pokles o 36 911 tis. Kč. Tento úbytek 

byl zapříčiněn poklesem závazků, a to jak krátkodobých, tak dlouhodobých. Celkový 

pokles závazků byl o 38 920 tis. Kč, což ve společnosti vytvářelo pozitivní ohlasy. 

Hodnota závazků ze 184 718 tis. Kč klesla na 145 798 tis. Kč.  

Vlastní kapitál v roce 2016 poklesl o 1 183 tis. Kč a jeho hodnota činila 113 337 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření minulých let měl velmi malé navýšení kolem 449 000 Kč  

a konečná hodnota této položky dosáhla 14 817 tis. Kč. Touto částkou mohla společnost 

disponovat jako nerozdělený zisk. Výsledek hospodaření běžného účetního období byl 

snížen o 9,92 p.b. Cizí zdroje si vyžádaly poměrně vysoké snížení o 26 059 tis. Kč. Tato 

změna vyvolala malý pokles v rezervách o 998 000 Kč, ale velký pokles v závazcích a to 

o 25 061 tis. Kč. Závazky v posledním analyzovaném roce klesly na 120 737 tis. Kč  

a jednalo se také o nejnižší hodnotu za období 2012-2016, což je pro firmu velmi pozitivní 

pro vývoj budoucnosti.  

Tab. 5: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o. 

2012-2016)  

Vertikální analýza aktiv 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

v % v % v % v % v % 

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

Dlouhodobý majetek 50,09 55,05 52,46 53,82 51,86 

Dl. nehmotný majetek 0 0,14 0,07 0,08 0,05 

Dl. hmotný majetek 49,89 54,74 51,81 53,75 51,81 

Dl. finanční majetek 0,20 0,18 0,57 0 0 

Oběžná aktiva 42,07 39,79 44,61 44,02 47,29 

Zásoby 9,60 8,48 9,07 12,10 13,60 

Materiál 5,10 4,02 4,89 6,13 7,68 

Nedokončená výroba 

a polotovary 
1,00 1,07 0 ,96 0,78 0,56 

Výrobky a zboží 3,50 3,40 3,22 5,18 5,38 

Pohledávky 30,65 29,95 33,74 28,22 26,97 

Dl. pohledávky 0,05 0,04 0,04 0,04 0 

Kr. pohledávky 30,60 29,91 33,70 28,18 26,97 

Peněžní prostředky 1,81 1,35 1,80 3,70 6,71 

Časové rozlišení 7,85 5,16 2,93 2,16 0,85 
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U vertikální analýzy aktiv, si můžeme za rok 2012 povšimnout, že největší část tvořil 

dlouhodobý majetek 50,09 % z celkových aktiv. Jelikož společnost S&K Label spol.  

s r. o. má převahu dlouhodobého majetku nad oběžnými aktivy, můžeme říci, že se jedná 

o kapitálově těžký průmysl. Nejedná se jen o dlouhodobý majetek jako celek, ale výrazně 

přebývá dlouhodobý majetek hmotný, protože tahle firma má převážně v majetku stroje, 

na kterých každý den probíhá výroba. Dále další velkou položkou jsou oběžná aktiva, 

která v roce 2012 dosahovala 42,07 % z celkových aktiv. Z oběžných aktiv byly největší 

položkou krátkodobé pohledávky, kterými byl podnik zatížen. Dále zde větší položku 

tvořily zásoby, které dosahovaly 9,60 % nebo také materiál, který tvoří zásoby. Časové 

rozlišení v témže roce vykazovala také poměrně vysokou hodnotu 7,85 % a dosahovalo 

svého maxima za sledované období.  

Rok 2013 měl nárůst dlouhodobého majetku o necelých 5 %. Dlouhodobý majetek tedy 

zobrazoval 55,05 % z celkových aktiv. Dlouhodobý nehmotný majetek měl podíl na 

celkových aktiv pouze 0,14 % a dlouhodobý finanční majetek 0,18 %. Největší část 

zachycoval opět dlouhodobý hmotný majetek a to 54,74 %, což byla nejvyšší hodnota 

této položky za celé sledované období. Poklesl podíl oběžných aktiv na 39,79 %. Zásoby 

také nepatrně poklesy o 1,12 p.b. Nedokončená výroba a polotovary se za celé období 

držely kolem 1 % podílu na aktivech. Největší položku tvořily opět krátkodobé 

pohledávky 29, 91 %. Peněžní prostředky se podílely v roce 2013 pouze 1,35 procenty. 

Časové rozlišení pokleslo na 5,16 % podílu na aktivech.  

Podíl dlouhodobého majetku v roce 2014 byl 52,46 % a dlouhodobý hmotný majetek 

51,81 %. U dlouhodobého finančního majetku byl nepatrný nárůst a podíl na aktivech byl 

0,57 %. Za celé sledované období se tato hodnota nevyšplhala ani přes 1 procento. Oběžná 

aktiva se podílely 44,61 % z celkových aktiv. Zásoby měly podíl 9,07 % a materiál  

4,89 %. Výrobky a zboží zobrazovaly podíl na celkových aktivech do roku 2014 kolem 

3 %. Největší položkou jsou opět krátkodobé pohledávky, které měly podíl v tomto roce 

33,70 %. Časové rozlišení se podílelo 2,93 procenty z celkových aktiv.  

V roce 2015 se dlouhodobý majetek podílel 53,82 %. Z toho 53,75 % tvořil dlouhodobý 

hmotný majetek a 0,08 % dlouhodobý nehmotný majetek. Podíl oběžných aktiv byl  

44,02 % a z toho 12,10 % tvořily zásoby, 28,22 % krátkodobé pohledávky a 3,70 % 
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peněžní prostředky. Dlouhodobé pohledávky se podílely na celkových aktivech 0,04 %  

a za celé období nepřekročily 0,5 % podílu na aktivech.  

Poslední analyzovaný rok 2016 se podílel na aktivech dlouhodobý majetek 51,86 %  

a z toho 51,81 % byl dlouhodobý hmotný majetek. Oběžná aktiva měly podíl 47,29 %  

na celkových aktivech. V tomto roce dosahovaly maximálního podílu zásoby a to 13,60 

% a také materiál 7,68 %. Dále položka výrobky a zboží měla nejvyšší podíl na aktivech 

v tomto roce a to 5,38 %. Jelikož se pohledávky snížily, tak také jejich podíl na aktivech 

byl nižší 26,97 %. Peněžní prostředky dosahovaly hodnoty 6,71 % a časové rozlišení  

0,85 %.  

Tab. 6: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o. 

2012-2016) 

Vertikální analýza pasiv 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

v % v % v % v % v % 

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

Vlastní kapitál 45,34 40,92 37,41 43,66 48,21 

Základní kapitál 1,27 1,01 1,02 1,14 1,28 

Ážio a kapitálové fondy 1,26 1,09 0 0 0 

Fondy ze zisku 1,43 1,25 0 0 0 

Výsledek hospodaření min. let 33,18 31,88 31,67 36,24 40,63 

Nerozdělený zisk 33,18 31,88 31,67 36,24 40,63 

VH běžného účetního období 8,19 5,61 4,72 6,27 6,30 

Cizí zdroje 54,62 59,25 62,59 56,35 51,79 

Rezervy 0,63 0 0 0,77 0,43 

Závazky 53,99 59,25 62,59 55,58 51,36 

Dlouhodobé závazky 13,99 24,44 28,84 23,61 19,12 

Krátkodobé závazky 40,01 34,81 33,76 31,97 32,24 

Časové rozlišení 0,04 0 0 0 0 

V roce 2012 měl vlastní kapitál podíl 45,34 % z celkových pasiv. Největší hodnotu této 

položky tvořil nerozdělený zisk, který spadá pod výsledek hospodaření minulých let. 

Hodnota podílu této položky je 33,18 %. Největší položku však tvoří cizí zdroje, které 
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přesahovaly v celém období 50 %. V roce 2012 to bylo 54,62 % z celkových pasiv. Tato 

hodnota je vysoká převážně z důvodu závazků a to krátkodobých, jelikož má společnost 

úvěry od bank, které jsou v závazcích zahrnuty. Krátkodobé závazky mají podíl  

na pasivech 40,01 %. V tomto jediném roce byl podíl časového rozlišení 0,04 %.  

Podíl vlastního kapitálu v následujícím roce 2013 trochu poklesl na 40,92 %. Základní 

kapitál tvořil pouze 1,01 % této složky a po celé sledované období se pohyboval kolem  

1 % a maximální jeho podíl byl 1,28 % v roce 2016. V roce 2013 také ážio a kapitálové 

fondy vykazovaly poslední hodnoty a jejich podíl na pasivech dosahoval 1,09 %. To samé 

můžeme říci i o fondech ze zisku, které se podílely 1,25 %. Nerozdělený zisk se podílem 

nepatrně snížil na 31,88 %. Naopak cizí zdroje zvýšily svůj podíl na 59,25 % a tu stejnou 

hodnotu tvořily i celkové závazky; 24,44 % dlouhodobé závazky a 34,81 % krátkodobé. 

Časové rozlišení od tohoto roku nevykazovalo žádnou hodnotu. 

Následující rok 2014 byl podíl vlastního kapitálu nejnižší za celé analyzované období 

37,41 % z celkových pasiv. Nerozdělený zisk měl hodnotu 31,67 % a výsledek 

hospodaření běžného účetního období měl podíl 4,72 %. Cizí zdroje tohoto roku měly 

největší podíl 62,59 % a zároveň se tahle hodnota vztahovala i na závazky. 

Rok 2015 přinesl podíl vlastního kapitálu 43,66 % a základního kapitálu 1,14 %. 

Výsledek hospodaření minulých let se podílel 36,24 procenty z celkových pasiv. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období měl podíl na celkových pasivech  

6,27 %. Cizí zdroje poklesly na podílu na 56,35 %. Z toho byly 0,77 % rezervy a zbytek 

závazky, které klesly od předchozího zlomového roku. 

V posledním analyzovaném roce 2016 se vlastní kapitál na celkových pasivech podílel 

48,21 procenty. Nerozdělený zisk měl podíl 40,63 % a výsledek hospodaření běžného 

účetního období se podílel na celkových pasivech 6,30 procenty. Cizí zdroje měly podíl 

51,79 %, z čehož 0,43 % tvořily rezervy a 51,36 % závazky. Podíl dlouhodobých závazků 

byl 19,12 % a krátkodobých 32,24 %.  

Analýza výsledků hospodaření 

V následujících dvou tabulkách jsou znázorněny hodnoty horizontální a vertikální 

analýzy výkazu zisku a ztrát společnosti S&K Label spol. s. r. o. Jedná se o období  

od roku 2012 do roku 2016. Nejprve bude zhodnocen vývoj výkazu zisku a ztrát podniku 
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v čase prostřednictvím horizontální analýzy. Tato analýza je vyjádřena jak v tisících Kč 

neboli absolutní změnou, tak v procentním vyjádření, které se nazývá relativní změna. 

V další tabulce je uvedena vertikální analýza, která naopak udává pouze procentuální 

(relativní změnu) vyjádření, tedy jaký podíl mají jednotlivé položky ve výkazu zisku  

a ztráty. 

Tab. 7: Horizontální analýza Výkazu zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K 

Label, spol. s r. o. 2012-2016) 

Horizontální analýza Výkazu zisku a ztráty 

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

v tis. 
Kč 

v % 
v tis. 
Kč 

v % 
v tis. 
Kč 

v % 
v tis. 
Kč 

v % 

Tržby z prodeje výrobků 
a služeb 

-4 902 -1,31 24 429 6,61 32 242 8,18 -24 119 -5,66 

Tržby za prodej zboží -119 -2,61 387 8,71 2 791 57,80 3 322 43,60 

Výkonová spotřeba -2 402 -0,83 22 327 7,82 18 669 6,07 -25 516 -7,82 

Náklady vynaložené na 
prodej zboží 

-5 -0,14 168 4,77 2 408 65,28 2 168 35,56 

Spotřeba materiálu a 
energie 

1 797 0,80 20 624 9,14 18 629 7,56 -22 801 -8,60 

Služby -4 194 -6,94 1 535 2,73 -2 368 -4,10 -4 883 -8,82 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 
465 89,42 -674 -68,43 2 545 818,33 -880 -30,81 

Aktivace -2 119 -36,29 -2 429 30,52 953 -9,18 1 046 -11,09 

Osobní náklady -2 202 -3,42 3 215 5,17 6 790 10,38 2 292 3,17 

Úpravy hodnot v provozní 

oblasti 
5 345 96,10 5 210 47,77 3 985 24,73 795 3,95 

Provozní výsledek 

hospodaření 
-4 492 -16,49 -1 301 -5,72 2 484 11,58 -2 992 -12,50 

Nákladové úroky a 

podobné náklady 
210 11,25 958 46,15 -232 -7,65 -668 -23,84 

Finanční výsledek 

hospodaření 
-591 18,99 -82 2,21 423 -11,18 693 -20,62 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
-5 083 -21,06 -1 383 -7,26 2 907 16,45 -2 299 -11,17 

Daň z příjmu -992 -20,77 -60 -1,59 402 1,79 -667 -16,16 

Výsledek hospodaření za 
účetní období 

-4 091 -21,13 -1 323 -8,67 2 505 17,97 -1 632 -9,92 

V roce 2013 byl zaznamenán pokles tržeb z prodeje výrobků a služeb asi o 4 902 tis. Kč. 

Také tržby za prodej zboží značně klesly. Výkonová spotřeba klesla z 287 875 tis. Kč  

na 285 473 tis. Kč. Příčinou poklesu je i pokles služeb o 4194 tis. Kč. Spotřeba materiálu 

a energie byla navýšena o 1 797 tis. Kč a relevantní změna byla 0,80 p.b. Aktivace klesla 

o 2 202 tis. Kč. Osobní náklady byly taktéž sníženy o 36,29 % z původní hodnoty. Úpravy 

hodnot v provozní oblasti byly zvýšeny o 5 345 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření 

klesl o 4 492 tis. Kč a relevantní změna klesla o 16,49 %. Nákladové úroky vzrostly  
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na 2 076 tis. Kč. Finanční výsledek hospodaření se snížil, ale jen nepatrně  

(o 591 000 Kč). Výsledek hospodaření před zdaněním se snížil o 21,06 p.b. z původní 

hodnoty (o 5 ,83 tis. Kč). Tento dopad zajistilo snížení provozního výsledku hospodaření 

a finančního výsledku hospodaření. Pokles byl pravděpodobně zapříčiněn snížením 

provozního výsledku hospodaření. Daň z příjmu také klesla a to z 4 777 tis. Kč  

na 3 785 tis. Kč. Výsledek hospodaření za účetní období klesnul na 15 267 tis. Kč.  

Rok 2014 byl pro společnost celkem úspěšný. Tržby z prodeje výrobků a služeb vzrostly 

o 24 429 tis. Kč, tedy hodnota se zvýšila na 394 241 tis. Kč. Výkonová spotřeba měla 

také celkem vysoký nárůst o 22 327 tis. Kč při relativní změně 7,82 p.b. Teno nárůst byl 

zapříčiněn hlavně zvýšením spotřeby materiálu a energie o 20 624 tis. Kč a menším 

nárůstem služeb o 2,73 p.b. z původní hodnoty. Změna byla také zaznamenána u změny 

stavu zásob vlastní činnosti, kde hodnota klesla o 674 tis. Kč. Aktivace opět také klesla  

o necelé 2,5 mil. Kč. Naopak osobní náklady vzrostly z 62 233 tis. Kč na 65 448 tis. Kč. 

Úpravy hodnot v provozní oblasti se navýšily cca o podobnou částku jako v předchozím 

roce o 5 210 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření zase klesl, ale pouze o 5,72 p.b. 

z původní hodnoty. Nákladová úroky se taktéž nepatrně navýšily o 958 000 Kč.  

U finančního výsledku si můžeme povšimnou menšího poklesu asi o 82 000 Kč. Výsledek 

hospodaření před zdaněním také klesnul o cca 7,26 p.b. Výsledek hospodaření za účetní 

období měl klesající trend, avšak ne tak rapidní jako předcházející rok. Hodnota klesla 

z 15 267 na 13 944 tis. Kč. 

V roce 2015 byl rapidní nárůst tržeb, neboť se podniku poněkud dařilo. Nejen tržby 

z prodeje výrobků a služeb, ale také za prodej zboží. Tržby dohromady vzrostly  

o 35 033 tis. Kč a dosahovaly hodnoty 434 103 tis. Kč celkem, což bylo za celé období 

nejvyšší hodnota. Výkonová spotřeba taktéž vzrostla a to o 18 669 tis. Kč. Tento nárůst 

zapříčinila hlavně spotřeba materiálu a energie, která vzrostla o 18 629 tis. Kč. Dále tomu 

napomohly mj. náklady vynaložené na prodej zboží a změna stavu zásob která se zvýšila 

o 2 545 tis. Kč. Naopak položka, která klesala ve výkonové spotřebě byly služby, které 

klesly o 4,10 p.b. Aktivace tohoto roku vzrostla o 953 000 Kč. Osobní náklady vzrostly 

o 6 790 tis. Kč, což je příčinou vzrůstem mzdových nákladů. Provozní výsledek 

hospodaření vzrostl o 2 484 tis. Kč, tedy na hodnotu 23 937 tis. Kč. Výsledek hospodaření 

před zdaněním v roce 2015 vzrostl na 20 576 tis. Kč. Tahle změna byla vyvolána 

nárůstem provozního výsledku hospodaření a zároveň i finančního VH.   
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V posledním analyzovaném roce 2016 se naopak společnost příliš nedařilo. Tržby 

z prodeje výrobků a služeb poměrně dost klesly, a to a celková hodnota této položky 

klesla na 402 364 tis. Kč. Tržby z prodeje zboží na tom naopak byly mnohem lépe  

a vzrostly až o 43,60 p.b., kdy se vyšplhaly na maximální hodnotu sledovaného období 

celkem 10 942 tis. Kč. Výkonová spotřeba také poklesla více než obvykle  

(o 25 516 tis. Kč). Příčina tohoto poklesu vykazovalo snížení spotřeby materiálu  

a energie, které kleslo o 22 801 tis. Kč a také služby relativně poklesly o 8,82 p.b. Naopak 

rostoucí položkou ve výkonové spotřebě byly náklady vynaložené na prodej zboží. 

Osobní náklady vrostly o 2 292 tis. Kč z důvodu navýšení nákladů na sociální 

zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady. Provozní výsledek hospodaření klesl 

o 12,50 p.b. a díky němu byl připsán pokles i u výsledku hospodaření před zdaněním. 

Daň z příjmu poklesla o 667 000 Kč a výsledek hospodaření za účetní období dosáhl 

hodnoty 14 817 tis. Kč.  

Tab. 8: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K 

Label, spol. s r. o. 2012-2016) 

Vertikální analýza Výkazu zisku a ztráty 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

v % v % v % v % v % 

Celkové tržby 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 98,80 98,81 98,79 98,24 97,35 

Tržby za prodej zboží 1,20 1,19 1,21 1,76 2,65 

Výkonová spotřeba 75,90 76,28 77,13 75,21 72,82 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0,93 0,94 0,92 1,40 2,00 

Spotřeba materiálu a energie 59,05 60,32 61,74 61,05 58,60 

Služby 15,92 15,02 14,47 12,75 12,21 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,14 0,26 -0,08 0,66 0,48 

Aktivace -1,54 -2,13 -2,60 -2,17 -2,03 

Osobní náklady 16,99 16,63 16,40 16,64 18,03 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 1,47 2,91 4,04 4,63 5,06 

Provozní výsledek hospodaření 7,18 6,08 5,38 5,51 5,07 

Nákladové úroky a podobné náklady 0,49 0,55 0,76 0,65 0,52 

Finanční výsledek hospodaření -0,82 -0,99 -0,95 -0,77 -0,65 

Výsledek hospodaření před zdaněním 6,36 5,09 4,43 4,74 4,42 

Daň z příjmu 1,26 1,01 0,93 0,95 0,84 

Výsledek hospodaření za účetní období 5,10 4,08 3,49 3,79 3,58 
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Největší podíl na celkových tržbách v roce 2012 měly tržby z prodeje výrobků a služeb, 

které dosahovaly až 98,80 %. Zbytek 1,2 % tvoři tržby za prodej zboží. Co se týče 

jednotlivých položek, tak velký podíl na tržbách celkem má výkonová spotřeba 75,90 % 

a její největší položku tvoří spotřeba materiálu a energie 59,05 %, dále jsou to služby, 

které se podílejí 15,92 procenty a náklady vynaložené na prodej zboží 0,93 %. Osobní 

náklady se až do roku 2015 držely průměrně 16,5 %. Daň z příjmu dosahovala v tomto 

roce maximální hodnoty a to 1,26 % podílu na tržbách celkem to stejné se dělo  

i u výsledku hospodaření za účetní období, kdy podíl této položky byl 5,1 % 

Následující rok 2013 dosahovaly maximálního podílu na tržbách tržby z prodeje výrobků 

a služeb 98,81 % a 1,19 % se podílely tržby za prodej zboží. Výkonová spotřeba měla 

podíl na celkových tržbách 76,28 %. Podílová část provozního výsledku hospodaření byla 

nižší než u předchozího roku, ale stále byla druhá v pořadí 6,08 %. Finanční výsledek 

hospodaření nemá příliš vysoký podíl na tržbách celkem, neboť nedosahoval v žádném 

roce ani 1 %. Nejvyšší jeho podíl byl v roce 2013 a to 0,99 %. Výsledek hospodaření za 

účetní období se podílel 4,08 procenty.  

V roce 2014 se tržby z prodeje výrobků a služeb stále držely podílu nad 98 %. Svého 

maximálního podílu se v tomto roce ujala výkonová spotřeba 77,13 % a aktivace, která 

se podílela 2,60 procenty z celkových tržeb. Úpravy hodnot v provozní oblasti se podílely 

4,04 %. Také nákladové úroky v tomto roce byly nejvyšší, avšak nepřesáhly 1 % (0,76%). 

Rok 2015 byl hodně podobný tomu předchozímu a také hodnoty jednotlivých položek se 

pohybovaly přibližně stejně a nedocházelo k velkým odchylkám.  

V posledním analyzovaném roce se už hodnoty podílů trochu lišily. Tržby z prodeje 

výrobků a služeb lehce poklesly na 97,35 % z celkových tržeb. Navýšil se tím podíl tržeb 

za prodej zboží cca o 1 % a konkrétně na 2,65 %. Také výkonová spotřeba poklesla  

na 72,82 %. Naopak položka náklady vynaložené na prodej zboží zvedly svůj podíl  

na celé 2 %. Spotřeba materiálu a služeb dosahovaly naopak nejnižšího podílu za celé 

období 58,60 %. Osobní náklady měly podíl na celkových tržbách 18,03 %. Také 

odpisový podíl neboli úpravy hodnoty v provozní oblasti dosahovaly nejvyšší hodnoty 

v tomto roce 5,06 %. Daň z příjmu tohoto roku se podílela 0,84 procenty a výsledek 

hospodaření za účetní období měl 3,58 % podílu na celkových tržbách.  
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2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Jedná se o rozdíly mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a souhrnem 

určitých položek krátkodobých pasiv.  

2.4.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Čistý pracovní kapitál je vypočítaný dle manažerského postupu. Z tohoto ukazatele 

vyplývá, jaká část oběžných aktiv je financována dlouhodobým kapitálem, či zda má 

firma dostatek financí ke krytí svých krátkodobých závazků. Čím je výsledná hodnota 

čistého pracovního kapitálu větší, tím lépe je podnik schopný hradit své peněžní závazky. 

Hodnoty v tabulce jsou vyjádřeny v tisících Kč.   

Tab. 9: Čistý pracovní kapitál (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o. 

2012-2016) 

v tis. Kč 
Čistý pracovní kapitál 

2012 2013 2014 2015 2016 

Oběžná aktiva 99 459 108 371 131 654 115 468 111 168 

Krátkodobé cizí zdroje 94 588 94 345 99 620 83 858 128 718 

Čistý pracovní kapitál 4 871 14 026 32 034 31 610 -17 550 

Od roku 2012 do 2014 měla hodnota ČPK rostoucí tendenci. V roce 2012 je hodnota 

čistého pracovního kapitálu firmy 4 871 tis. Kč. Tato hodnota je sice nižší, ale pořád 

kladná. Firma tedy byla schopna platit svoje závazky, V následujícím roce 2013 byla tato 

hodnota podstatně vyšší, a to konkrétně o 9 155 tis. Kč. Rok 2014 přinesl další a zároveň 

rapidní nárůst o 18 008 tis. Kč. V roce 2015 se jednalo o mírný pokles čistého pracovního 

kapitálu. Zlom nastal roku 2016, kdy podnik vykazoval výrazný pokles čistého 

pracovního kapitálu téměř o 50 000 tis. Kč. Z důvodu záporného čísla se jedná  

o neschopnost platit svoje závazky. Tento problém nastal z důvodu poskytnutého úvěru, 

který podnik dostal. Nárůst v tomto roce byl téměř o 45 000 tis. Kč.  

2.4.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Tento ukazatel odstraňuje problém, který zkresluje platební schopnosti. Do výpočtu jsou 

zahrnuty jen takové finanční prostředky, které se dají snadno a rychle přeměnit na peníze 
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ve velmi krátké době. V následující tabulce jsou zobrazeny výsledné výpočty čistého 

pohotového prostředku za období 2012-2016. Hodnoty jsou vyjádřeny v tisících Kč. 

Tab. 10: Čisté pohotové prostředky (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol.  

s r. o. 2012-2016) 

v tis. Kč 
Čisté pohotové prostředky 

2012 2013 2014 2015 2016 

Pohotové peněžní prostředky 4 287 3 683 5 314 9 708 15 773 

Okamžité splatné závazky 94 588 94 345 99 620 83 858 75 797 

Čisté pohotové prostředky -90 301 -90 662 -94 306 -74 150 -60 024 

Tento ukazatel je podobný jako čistý pracovní kapitál, avšak jsou zde zahrnuty pouze 

likvidní položky. Výsledky čistého pohotového prostředku vyšly za všechny období 

záporně, z čehož vyplývá, že firma nemá dostatek peněz na to, aby pokryla svoje 

okamžitě splatné závazky z pohotových peněžních prostředků. Záporné hodnoty se však 

každým rokem snižují, ale ne dostatečně. Během 5ti po sobě jdoucích období se tato 

částka snížila pouze o 30 000 tis. Kč.  

2.4.3 Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (ČPPFF) 

Tento ukazatel je tzv. kompromisem mezi dvěma předchozími ukazateli. Eliminuje 

problémy, které měly předchozí ukazatele. Jedná se o zásoby, které se obtížně přeměňují 

na peníze. Hodnoty jsou vyjádřeny v tisících Kč. 

Tab. 11: Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

S&K Label, spol. s r. o. 2012-2016) 

v tis. Kč 
Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

2012 2013 2014 2015 2016 

Oběžná aktiva 99 459 108 371 131 654 115 468 111 168 

Zásoby 22 694 23 122 26 777 31 727 31 982 

Kr. závazky 94 588 94 806 99 620 83 858 75 797 

Čistý peněžně-pohledávkový 

finanční fond 
-17 823 -9 557 5 257 -115 3 389 

Výsledné hodnoty čistého peněžně-pohledávkového finančního fondu jsou velmi 

kolísavé. V letech 2012-2014 hodnoty rostly díky zvyšování oběžných aktiv. V roce 2015 

je zaznamenán mírný pokles o 5 372 tis. Kč z důvodu poklesu oběžných aktiv a nárůstem 
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zásob. Kvůli této situaci se podnik dostal do záporné hodnoty.  Následující rok 2016 

nastal zase nárůst čistého peněžně-pohledávkového finančního fondu, který se zvýšil 

převážně kvůli poklesu krátkodobých závazků.  

Výsledný graf je znázorněn v příloze č. 4. 

2.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je nejen rychlou metodou, ale také nám udává předběžný 

a rychlý přehled o finančním zdraví podniku. Budou zde použity metody ukazatele 

rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a také provozního ukazatele.  

2.5.1 Ukazatele rentability 

Následující výpočty ukazatele rentability zhodnotí, jak je firma schopna dosáhnout 

výnosnosti, za účelem efektivního využití investovaného kapitálu. Vyhodnoceny budou 

rentability celkových aktiv, vlastního kapitálu a tržeb. Všechny hodnoty jsou 

v procentech. 

Tab. 12: Ukazatel rentability celkových vložených aktiv – ROA (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

společnosti S&K Label, spol. s r. o. 2012-2016) 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv – ROA 

v % 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 11,00 7,75 7,02 8,91 8,68 

Oborový průměr 7,98 10,48 9,98 10,96 10,47 

ETIFLEX, s.r.o. 6,70 7,66 6,63 8,03 10,02 

SVS, spol. s r.o. 7,24 7,63 7,38 14,06 6,67 

Hodnoty ROA mají kolísavý charakter. Nemůžeme zde říci, že by hodnoty měly  

jen klesající nebo naopak rostoucí tendenci. Nejlépe na tom podnik byl v roce 2012,  

kde dokonce hodnota přesáhla i oborový průměr. V tomto roce se tedy jedna koruna aktiv 

zhodnotila o celých 11 %, což je proti oborovému průměru o 3,02 p. b. více. Tohoto čísla 

bylo dosažené díky vyššímu výsledku hospodaření. V následujícím roce 2013 se hodnota 

ROA poměrně dost snížila a to na 7,75 % a v dalších letech do roku 2016 se tento ukazatel 

příliš neměnil a dosahoval maximální hodnoty 8,91 %, což bylo stále pod hodnotami 

oborového průměru. Za touto příčinou snížení stojí naopak pokles výsledku hospodaření.  
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ETIFLEX, s. r. o. se pohybuje v celém období pod oborovým průměrem. Hodnoty této 

konkurenční společnosti se pohybují od 6,63 % do 10,02 %. Naopak firma SVS, spol. s r. 

o. v roce 2015 dosáhla hodnoty 14,06 %, což převýšila nejen hodnotu oborového 

průměru, ale také hodnotu společnosti S&K Label spol. s.r.o., která svého maxima 

dosáhla v roce 2012. Jedna koruna aktiv se tedy zhodnotila o 14,06 procent.  

Tab. 13: Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 

S&K Label, spol. s r. o. 2012-2016) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE 

v % 2012 2013 2014 2015 2016 

ROE 18,06 13,70 12,63 14,36 13,07 

Oborový průměr 12,12 20,33 14,42 15,16 14,19 

ETIFLEX, s.r.o. 7,57 10,82 12,55 14,17 18,86 

SVS, spol. s r.o. 7,73 7,23 6,90 16,44 7,98 

Ukazatel ROE má ve sledovaném období podobný vývoj jako předchozí ukazatel. Opět 

zde nejvyšší hodnota dosahuje v roce 2012, kdy připadá vlastníkovi 18,06 haléřů na jednu 

korunu, která byla vložena do společnosti. Tento rok byl tedy pro vlastníky velmi 

přínosný. V následujícím období nastává kolísání hodnot, ale žádná z nich nepřekračuje 

oborový průměr. Procenta se pohybují od 12,63 % do 14,36 %.  

ETIFLEX, s. r. o. má rostoucí trend. Nejnižší hodnota byla v roce 2012 a to 7,57 %. 

Nejvyšší hodnota byla dosažena v roce 2016 konkrétně 18,86 %, kde přesáhla i oborový 

průměr roku. Změna nastala v roce 2015 u společnosti SVS, spol. s r. o., kde ukazatel 

ROE přesáhl i oborový průměr 15,16 % a dosáhl 16,44 %. Na jednu korunu vloženého 

kapitálu tedy připadlo 16,44 haléřů.  

Tab. 14: Ukazatel rentability tržeb – ROS (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, 

spol. s. r. o. 2012-2016) 

Ukazatel rentability tržeb – ROS 

v % 2012 2013 2014 2015 2016 

ROS (z EBIT) 5,10 4,08 3,49 3,79 3,59 

Oborový průměr 5,97 5,66 7,76 7,96 7,85 

ETIFLEX, s.r.o. -  2000,00 40,96 6,42 8,22 

SVS, spol. s r.o. 7,06 8,69 9,35 19,00 9,02 
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U ukazatele ROS neboli rentability tržeb mají hodnoty opět kolísavou tendenci. 

V žádném roce však nepřesahují oborový průměr. Této společnosti se nejlépe dařilo zase 

v roce 2012, kdy podíl tržeb na celkovém zisku dosahoval 5,10 %. V období 2014-2016 

byla stagnace hodnot a držely se kolem 3 %. Mezi roky 2015 a 2016 je rozdíl pouze  

o 0,20 p.b. Za všechny období se hodnoty pohybovaly v rozmezí 3,49-4,08 procent.  

U konkurence analyzovaného podniku, a to konkrétně u ETIFLEX, s. r. o.  se bohužel 

nedá porovnat rok 2012, kde tato firma nevykazovala žádné tržby nebo pouze nebyly 

zaznamenány ve výkazu zisku a ztrát. V následujícím roce 2013 byly tržby velmi nízké, 

a proto nepřesahovaly EBIT. Rokem 2014 nastal zlom a výsledná hodnota se vyšplhala 

na téměř 41 %. Důvodem vysokého procentuálního čísla jsou nízké tržby. U společnosti 

SVS, spol. s r. o. dosahoval ROS maximální hodnoty v roce 2015, a to dokonce  

nad oborový průměr. Na jednu korunu tržeb tedy připadalo celých 19 haléřů čistého zisku. 

V posledním roce 2016 klesla hodnota téměř o 10 %, což zapříčinil velký pokles tržeb.  

Výsledný graf je znázorněn v příloze č.  5. 

2.5.2 Ukazatele aktivity 

Tito ukazatelé nám zhodnotí, jak firma hospodaří se svým majetkem. Může se jednat jak 

o přebytek, tak také o nedostatek aktiv v podniku, kde dochází k nejen ušlé příležitosti, 

ale také o možnost většího výnosu. Jedná se o obraty (kolikrát se aktiva obrátí) 

jednotlivých aktiv v tržbách za rok nebo také jaké jsou doby obratu u pohledávek  

či závazků. 

Tab. 15: Obrat celkových aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o. 

2012-2016) 

Obrat celkových aktiv 

kolikrát 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat celkových aktiv 1,60 1,37 1,35 1,66 1,76 

Oborový průměr 1,42 1,32 1,36 1,38 1,33 

ETIFLEX, s.r.o. - 0,003 0,16 1,22 1,25 

SVS, spol. s r.o. 1,03 0,88 0,79 0,74 0,74 
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U obratu celkových aktiv se doporučují hodnoty 1,6-3. Analyzovaná společnost tuhle 

hranici splňuje pouze v roce 2012, 2015 a 2016. Znamená to tedy, že firma dostatečně 

využívá svoje aktiva. V každém roce kromě roku 2014 jsou hodnoty vyšší než oborový 

průměr. Nejvyšší hodnota je v roce 2016, kdy se aktiva ve firmě obrátily 1,76krát za rok. 

Hodnoty, které se pohybují kolem doporučených znázorňují, že podnik nemá zbytečně 

velký přebytek majetku, a tudíž na něj nevznikají přebytečné náklady, které by 

ovlivňovaly hospodářský výsledek.  

Konkurenční firmy jsou na tom však daleko hůře. Ani u jedné firmy nepřevyšují hodnoty 

1,25. Nejhůře je na tom firma ETIFLEX, která v roce 2013 obrátila svoje aktiva pouze 

0,003krát, co se tržeb týče. Tato firma by měla zvážit, zda nepřistoupí ke snižování svých 

aktiv. Nejvyšší obrat celkových aktiv je 1,03krát za rok. 

Tab. 16: Obrat stálých aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o. 2012-2016) 

Obrat stálých aktiv 

kolikrát 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat stálých aktiv 3,20 2,50 2,58 3,08 3,39 

Oborový průměr 2,78 2,78 2,67 2,87 2,85 

ETIFLEX, s.r.o. - 0,009 0,24 1,73 1,85 

SVS, spol. s r.o. 1,57 1,42 1,32 1,01 1,02 

Obrat stálých aktiv udává, kolikrát ročně se obrátí stálá aktiva. Hodnoty u tohoto 

ukazatele, se doporučují vyšší než u předchozího obratu, což se u analyzované společnosti 

splňuje. Vyjma roku 2012 má obrat stálých aktiv rostoucí tendenci a občas se nachází  

i nad oborovým průměrem. Konkrétně se jedná o roky 2012, 2015 a 2016. Nejvyšší 

dosažená hodnota byla opět v roce 2016, kdy se stálá aktiva obrátila v přepočtu 3,39krát 

ročně a oproti předchozímu roku je to o 0,31 obrátek více.  

U konkurenčních firem se opět držíme pod oborovým průměrem. Společnost ETIFLEX, 

s.r.o. dosáhla maxima v roce 2016 a to 1,85 obrátek ročně a minima v roce 2013, kde  

se jednalo pouze o 0,009 obrátek za rok. Z celkového hlediska je lépe na tom firma SVS, 

spol. s r. o., u které se dlouhodobý majetek alespoň jedenkrát ročně obrátil. Hodnoty  

se pohybovaly od 1,01 do 1,57 obrátek za rok, avšak hodnoty za analyzovaná období 

klesaly. 
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 Tab. 17: Doba obratu zásob (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o. 

2012-2016) 

Doba obratu zásob 

počet dnů 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu zásob 21,54 22,24 24,16 26,31 27,86 

Oborový průměr 40,34 40,61 37,65 37,25 39,01 

ETIFLEX, s.r.o. - 22585,71 38,49 7,83 9,23 

SVS, spol. s r.o. 14,15 23,31 35,57 32,32 45,97 

Tento ukazatele nám určuje počet dní, které je nutno prodávat, aby se zaplatily zásoby 

neboli za počet dnů, za kterých jsou v podniku zásoby vázány do doby spotřeby. Žádná 

z hodnot nepřesahuju oborový průměr, avšak můžeme říct, že doba obratu zásob má 

rostoucí trend. Nejvyšší hodnota ukazatele je v posledním analyzovaném roce 2016,  

kdy doba obratu činila 28 dnů. Naopak nejnižší byla v roce 2012, což bylo 22 dnů.   

U konkurentů se jedná převážně o kolísavé hodnoty. Společnost ETIFLEX, s.r.o. 

dosahovala z důvodu nízkých tržeb nejvyšší hodnoty v roce 2013 a to konkrétně  

22 586 dnů a tím také přesáhla oborový průměr. Jinak tomu nebylo také roku 2014, kdy 

se nacházela společnost také nad oborovými průměry a to 39 dnů. Oborový průměr téhož 

roku byl o den méně čili 38 dnů. Firma SVS, spol. s r. o. dosahovala nejvyšší doby v roce 

2016, kdy počet dnů byl 46.  

Tab. 18: Doba obratu pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol.  

s r. o. 2012-2016) 

Doba obratu pohledávek 

počet dnů 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu 

pohledávek 
68,79 78,46 89,82 61,40 55,23 

Oborový průměr 68,87 75,28 69,78 63,53 67,84 

ETIFLEX, s.r.o. - 22234,29 424,66 55,46 63,36 

SVS, spol. s r.o. 102,34 94,59 101,39 80,28 75,61 

Ideálním výsledkem by byla nulová hodnota. Z výsledků však vidíme, že hodnoty jsou 

poměrně vysoké. Čím je hodnota doby obratu vyšší, znamená to, že odběratelé neplatí 

včas svoje závazky. Jedná se tedy o dobu, za jak dlouho odběratelé uhradí faktury  
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od okamžiku prodaného zboží či služeb, které poskytnul podnik. U analyzované 

společnosti S&K Label spol. s r. o. do roku 2014 se doba obratu pohledávek zvyšovala  

a v následujících dvou sledovaných období se hodnoty opět snižovaly, což je pro 

společnost dobře. Nad oborový průměr se podnik dostal pouze v roce 2014.  

U konkurence jsou hodnoty fluktuovány, ale jsou na tom zdaleka hůře než analyzovaná 

firma. Firma ETIFLEX, s.r.o. se vyšplhala v roce 2013 na 22 235 dnů, což je v přepočtu 

cca 61 let. Následující rok 2014 byl taktéž vysoký, avšak počet dnů klesnul o 21 810 dnů, 

což je velmi rapidní seskok a v následujícím období se hodnoty snížily na 56 a 64 dnů. 

Druhá konkurenční firma se počtem dnů za sledované období příliš nelišila a hodnoty se 

držely v rozmezí 76 až 103 dnů.  

Tab. 19: Doba obratu závazků (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o. 

2012-2016) 

Doba obratu závazků 

počet dnů 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu závazků 89,78 91,20 89,87 69,54 66,02 

Oborový průměr 65,63 73,49 65,45 74,98 77,09 

ETIFLEX, s.r.o. - 23811,43 454,43 84,11 88,22 

SVS, spol. s r.o. 50,26 54,41 56,94 61,05 73,58 

Tento ukazatel nám vyjadřuje počet dnů od vzniku závazku po dobu jeho úhrady. 

Ukazatel má proměnlivé hodnoty a nejdelší doba splatnosti je v roce 2013, kdy doba 

dosáhla až 92 dnů. Naopak nejnižší byla v roce 2016, což znamená, že podnik splácí svoje 

závazky dříve. Od roku 2012 do 2014 se hodnoty dostaly dokonce nad oborový průměr, 

což pro firmu pozitivní není. Roku 2015 se hodnota ukazatele oproti předchozímu snížila 

o takřka 20 dnů a u odběratelů by tento fakt mohl znamenat pozitivní ohlasy. 

Následujícím rokem se však doba splatnosti snížila pouze o 3 dny, ale důležité je, že počet 

dnů nevzrostl.  

U první konkurenční firmy jsou hodnoty také velmi proměnlivé a nejdelší doba splatnosti 

proběhla v roce 2013, kdy doba obratu závazků byla 23 812 dnů, což mohlo poškodit 

pověst této firmy. Druhá konkurenční firma je na tom lépe, i když její hodnoty mají 

růstový trend, což pro firmu není dobré. Odklady plateb vyvolávají často u dodavatelů 
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negativní dopad. Nejvíce početným rokem je zde poslední analyzovaný a to 2016. Tento 

rok dosáhl svého maxima na 74 dnů.  

2.5.3 Ukazatele zadluženosti  

V této kapitole se dozvíme, v jaké míře společnost financuje svůj majetek z cizích  

a vlastních zdrojů.  Poměrové pravidlo mezi těmito dvěma zdroji by mělo být 1:1. Pro 

analýzu tohoto ukazatele, byly vybrány následující ukazatele: ukazatel celkové 

zadluženosti, úrokové krytí, koeficient samofinancování a doba splácení dluhu. 

Tab. 20: Celková zadluženost (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o. 

2012-2016) 

Celková zadluženost 

v % 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost 54,62 59,08 62,59 56,34 51,79 

Oborový průměr 46,97 47,80 46,15 45,80 45,91 

ETIFLEX, s.r.o. 39,95 36,94 61,61 55,04 62,05 

SVS, spol. s r.o. 36,46 31,36 26,91 29,40 29,97 

Celková zadluženost je ukazatelem spíše pro věřitele. Udává hodnotu, která věřiteli 

poskytne informaci, zda společnosti půjčit další úvěr, či nikoli z důvodu předlužení 

podniku a tím pádem neschopnost splácet svoje dluhy. Hodnoty tohoto ukazatele by se 

měly pohybovat v rozmezí od 30 do 60 procent. Výsledné hodnoty u analyzované 

společnosti se drží spíše vyšších hodnot což je od 51,79 do 62,59 procenty nad limitem. 

Přesahují dokonce hodnoty oborového průměru za celé analyzované období, avšak bylo 

by dobré držet hodnoty spíše nižší v případě likvidace, aby měl podnik nižší ztráty. 

Převažovat by měl podíl vlastního kapitálu. Jelikož má firma S&K Label spol. s r. o. 

hodnoty docela vysoké, znamená to tedy, že je jen na věřiteli, zda se rozhodne pro riziko 

půjčit úvěr nebo ne. Nejnižší hodnoty dosáhla firma v roce 2016 a to 51,79 % a naopak 

nejvyšší hodnoty dosahovala společnost roku 2014 a to 62,59 %, kdy čerpala větší 

množství cizích zdrojů než v ostatních letech.  

Konkurence je na tom daleko lépe a v některých případech se drží i pod oborovým 

průměrem. U firmy ETIFLEX, s.r.o. se celková zadluženost pohybuje mezi 36,94 %  

do 62,05 %. Společnost SVS, spol. s r.o. se pohybuje hodnotami od 26,91 % do 36,46 %. 
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U této firmy by se věřitel příliš nerozhodoval a úvěr poskytl, protože má nejnižší 

zadluženost a také splňuje doporučené hranice. U obou firem není ani pouze rostoucí ani 

klesající trend.  

Tab. 21: Úrokové krytí (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o.  

2012-2016) 

Úrokové krytí 

krát 2012 2013 2014 2015 2016 

Úrokové krytí 13,93 10,18 6,82 8,34 9,56 

ETIFLEX, s.r.o. 8,25 9,13 10,34 10,10 10,43 

SVS, spol. s r.o. 6,84 9,93 12,65 25,02 20,89 

Ukazatel úrokového krytí nám udává, kolikrát je zisk vyšší, než nákladové úroky neboli 

jak je podnik schopný splácet úroky z poskytnutého úvěru. Doporučené hodnoty jsou  

3x-6x. Společnost S&K Label spol. s r. o. má hodnoty vyšší, než je doporučeno, což je 

pozitivní. Nejvyšší hodnoty dosahoval rok 2012 a to 13,93krát. V následujícím roce 2013 

hodnota klesla na 10,18krát. Nejnižší hodnota dosahovala v roce 2014; v tomto roce zisk 

převyšoval nákladové úroky 6,82krát. Od dalšího roku se hodnoty opět zvyšovaly a roku 

2016 dosahovala 9,56. Znamená to tedy, že v tomto roce je vyšší zisk o 9,56 než 

nákladové úroky. Z hlediska ukazatele úrokového krytí je na tom lépe konkurence.  

Kolísající hodnoty u konkurence vykazují také vyššími čísly, než je doporučeno. 

Společnost SVS, spol. s r.o. vykazovala v roce 2015 hodnoty až 20,89krát úrokového 

krytí a z celkového hlediska je tato firma s pokrytím úroků daleko lépe než podnik 

ETIFLEX, s.r.o.  

Tab. 22: Koeficient samofinancování (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. 

s r. o. 2012-2016) 

Koeficient samofinancování 

v % 2012 2013 2014 2015 2016 

Koeficient 

samofinancování 
45,34 40,92 37,41 43,66 48,21 

Oborový průměr 52,21 51,16 52,76 53,45 53,36 

ETIFLEX, s.r.o. 60,05 63,05 38,39 44,96 37,95 

SVS, spol. s r.o. 63,54 68,64 73,09 70,60 70,03 
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Koeficient samofinancování nám udává, do jaké míry podnik financuje vlastním 

kapitálem. Doporučené hodnoty jsou v poměru 1:1 vůči cizím zdrojům. Pokud tenhle 

poměr chceme vyjádřit procentuálně tak 50 % financování vlastním kapitálem a 50 % 

cizími zdroji.  Jak je z tabulky vidět, tak firma nemá dostatek vlastního kapitálu,  

a proto k financování využívá spíše cizí zdroje. Hodnoty se však pohybují od 37,41 %  

do 48,21 %. Nejvyšší hodnoty společnost dosáhla v roce 2016, což se nejvíce přibližovalo 

k 50 %. Naopak nejnižší hodnota byla dosažena v roce 2014 a konkrétně financování 

vlastním kapitálem bylo 37,41 %, což znamená, že si firma v tomto roce brala další úvěr. 

Neznamená to však, že tyto hodnoty musí být špatné. Naopak je dost pravděpodobné,  

že cizí kapitál společnost vyjde levněji než ten vlastní.  

První konkurenční firma v roce 2012 financovala svůj majetek více než 63 procenty  

a tento stav se navyšoval do roku 2014, kdy hodnota koeficientu dosahovala 73,09 %  

a po zbytek období se udržovala kolem 70 %. Z toho vyplývá že tato společnost si více 

než polovinu majetku uhrazuje z vlastních zdrojů. Druhá konkurence je na tom dost 

podobně a má všechny hodnoty vyšší nad 70 %, což znamená že většinu majetku si také 

financuje z vlastního kapitálu. Nejvyšší hodnota dosahovala 73,09 %.  

Tab. 23: Doba splácení dluhu (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o. 

2012-2016) 

Doba splacení dluhu 

v letech 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba splacení dluhu 4,02 8,45 8,41 3,31 2,11 

ETIFLEX, s.r.o. 6,08 3,93 15,50 44,96 37,95 

SVS, spol. s r.o. 5,18 4,21 3,72 2,13 4,54 

Doba splacení dluhu nám udává počet let, za jak dlouho je společnost schopna splatit 

svoje dluhy pomocí provozního cash flow. Čím nižší je hodnota, tím lépe. Od roku 2012 

do 2013 měly hodnoty rostoucí trend, což pro analyzovanou společnost vykazovalo 

negativní dopad, a to odkladem doby splatnosti. Nejvyšší hodnota dosahovala 8,45 let. 

V následujícím roce 2014 se hodnota zkrátila pouze o 0,04 roku, avšak byl to začátek 

klesajícího trendu. Rok 2015 byl pro firmu velmi přínosný a pozitivní. Doba splatnosti  

se zkrátila o více než 5 let. V posledním analyzovaném roce se počet let opět snížil  

na 2,11 let, což zapříčinilo snížení cizích zdrojů a zvýšení provozního cash flow.  
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Firma ETIFLEX, s.r.o. je na tom podstatně hůře co se 2014, 2015 a 2016 roků týče. Tyto 

hodnoty dosahovaly až dobu splatnosti skoro 45 let, což může mít pro firmu velmi 

negativní dopady z důvodu doložení splácení dluhu. Druhá konkurenční firma je na tom 

naopak daleko lépe a její doba splatnosti je lepší než u analyzované společnosti.  

Zde nejvyšší hodnota dosahovala pouze 5,18 let a naopak nejmenší 2,13 roků. 

2.5.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity nám udávají, jak je podnik likvidní nebo zda je schopný platit svoje 

krátkodobé závazky. Pro zhodnocení této situace budou sloužit tři stupně likvidity, a to 

konkrétně běžná, pohotová a okamžitá likvidita.  

Tab. 24: Běžná likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o.  

2012-2016) 

Běžná likvidita 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná likvidita 1,05 1,14 1,32 1,38 1,47 

Oborový průměr 1,66 2,25 1,76 1,78 1,83 

ETIFLEX, s.r.o. 2,08 2,29 1,56 0,94 1,13 

SVS, spol. s r.o. 2,41 2,80 3,18 2,11 1,81 

Běžná likvidita nás informuje o tom, kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší než krátkodobé 

cizí zdroje. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1,5-2,5. Z tabulky je tedy zřejmé,  

že žádná z hodnot nedosáhla ani minimální hranice. Nejvíc se tomu přibližuje rok 2016, 

kdy hodnota dosáhla 1,47, což znamená že v roce 2016 jsou oběžná aktiva 1,47krát vyšší 

než krátkodobé cizí zdroje. Likvidita 3. stupně má rostoucí trend a udržuje  

se i pod oborovým průměrem. V roce 2012 se například dostala těsně nad číslo jedna  

a to 1,05. Nejvíce jsou si hodnoty podobné u všech třech firem v roce 2016,  

kdy se hodnota pohybovala kolem 1.  

U konkurence jsou hodnoty velmi proměnlivé a také lepší. Firma ETIFLEX, s.r.o.  

se dokonce nachází v letech 2012-2013 nad oborovým průměrem. Pohybuje se hodnotami 

ve stejných letech od 2,08 do 2,29. V následujících letech byly hodnoty cca o půlku nižší. 

Druhá konkurence dosahovala hodnot až 3,18, což převýšila i oborový průměr. Naopak 



63 

 

nejnižší hodnota se zobrazuje v posledním analyzovaném roce a to 2016. Oběžná aktiva 

téhož roku byla 1081krát vyšší než krátkodobé závazky. 

Tab. 25: Pohotová likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o. 

2012-2016) 

Pohotová likvidita 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Pohotová likvidita 0,81 0,90 1,05 1,00 1,04 

Oborový průměr 1,17 1,72 1,29 1,28 1,32 

ETIFLEX, s.r.o. 1,96 1,34 1,47 0,84 1,02 

SVS, spol. s r.o. 2,13 2,37 2,55 1,58 1,18 

Tento ukazatel je tzv. očištěn od zásob na rozdíl od předchozího ukazatele, který v sobě 

zásoby vázal, a tudíž hodnoty byly vyšší než u ukazatele 1. stupně. Hodnoty by neměly 

klesnout pod 1. Můžeme říct, že hodnoty mají rostoucí trend kromě roku 2015, který byl 

roven jedné. Jelikož roky 2012 a 2013 vykazují nižší hodnotu, než je doporučená znamená 

to, že podnik není schopný splácet své krátkodobé závazky bez nejméně likvidní položky, 

kterou jsou zásoby. Od roku 2014 do 2016 se tyto hodnoty mírně zvedly a firma byla již 

schopná svoje závazky splácet. Nejvyšší hodnota však u firmy S&K Label dosahovala 

v roce 2016 a to 1,04, což by mohlo být dostačující, ale nepřekročily oborový průměr.  

Obě konkurence jsou na tom podstatně lépe a některé dokonce překračují oborový 

průměr. Například první firmě se to podařilo hned 2x, a to v roce 2012 kdy hodnota 

dosahovala 1,96 a v roce 2014 vykazovala hodnotu 1,47. Druhé porovnávací společnost 

se to povedlo hned 4x za sebou. Vynechaný byl pouze rok 2016, kde ale hodnota taky 

nebyla vůbec špatná a měla více než analyzovaná firma a to 1018.  

Tab. 26: Okamžitá likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o. 

2012-2016) 

Okamžitá likvidita 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Okamžitá likvidita 0,05 0,04 0,05 0,12 0,21 

Oborový průměr 0,33 0,66 0,43 0,44 0,44 

ETIFLEX, s.r.o. 1,21 0,41 0,54 0,18 0,30 

SVS, spol. s r.o. 0,09 0,63 0,77 0,27 0,16 
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Likvidita třetího stupně zahrnuje pouze nejvíc likvidní majetek, což jsou v rozvaze 

peněžní prostředky. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou v rozmezí 0,2-0,5, 

kterých společnost dosahovala pouze v roce 2016. V roce 2012-2014 se hodnoty 

pohybovaly od 0,04 do 0,05. Neznamená to však, že jsou tyhle hodnoty příliš špatné, 

avšak podniku hrozí platební neschopnost. Stalo se tak kvůli nízkým peněžním 

prostředkům. Nejvyšší hodnoty dosahovaly v roce 2016 a to 0,21, které se přesně vleze 

do doporučené rozmezí. Oborový průměr těchto hodnot de facto dosahuje mimo rok 

2013, kdy oborový průměr dosahoval hodnoty 0,66.  

Co se týká konkurenčních firem, zde jsou hodnoty už spíše vyšší. U společnosti 

ETIFLEX, s.r.o. hodnoty v roce 2012 dosahovaly až 1,21, což by znamenalo, že tahle 

firma neefektivně využívá svoje peněžní prostředky. Z celkového hlediska je však na tom 

tahle firma hůře než SVS, spol. s r.o., kde se její hodnoty pohybovaly od 0,09 do 0,77.  

2.5.5 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele se zabírají tokovými veličinami uvnitř podniku a mohou napomoct i 

managerům. Následně bude vyhodnocena produktivita práce z přidané hodnoty, mzdová 

produktivita a také nákladovost výnosů.  

Tab. 27: Provozní ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o. 

2012-2016) 

Provozní ukazatele 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Produktivita práce z přidané 

hodnoty* [v tis. Kč] 
703,30 688,20 718,77 815,81 834,81 

Mzdová produktivita [krát] 8,07 8,17 8,33 8,16 7,63 

Nákladovost výnosů [%] 95,00 95,97 96,56 96,25 96,44 

* přidaná hodnota = obchodní marže + výkony – výkonová spotřeba 

Hodnoty produktivity práce z přidané hodnoty jsou mírně kolísavé. V letech 2012 a 2013 

byly hodnoty klesající, což pro společnost nebylo příliš pozitivní. V následujícím roce 

2014 až do 2016, měla produktivita práce z přidané hodnoty rostoucí vývoj. Znamenalo 

to tedy, že v roce 2014 připadalo na 1 zaměstnance 718,77 tis. Kč produktivity práce. 

Nejvyšší hodnoty společnost dosahovala v roce 2016 a to 834,81 tis. Kč. 
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Mzdová produktivita nám udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd.  

Zde je doporučený trend rostoucí, avšak tohoto kritéria podnik dosahoval pouze za období 

2012-2014. Nejnižší hodnoty dosahovala v roce 2016 a to 7,63 Kč. Tento pokles byl 

zapříčiněn zvýšením mezd. Nejvyšší hodnoty společnost vykazovala v roce 2014.  

Na 1 Kč vyplacených mezd tedy připadalo 8,33 Kč.  

U nákladových výnosů by hodnoty měly klesat. Z tabulky však můžeme vidět, že se jedná 

spíše o trend rostoucí. Nákladovost výnosů má také hodnoty poměrně vysoké a žádná 

z nich neklesla pod 0,95 neboli pod 95 %. V roce 2012 byly výnosy zatížené 95 % 

celkovými náklady. Nejvyšší hodnota dosahovala 96,56 % a to roku 2014.  

2.6 Analýza soustav ukazatelů 

V této kapitole se zaměříme na bonitní a bankrotní modely. Podají nám informace nejen 

v podnikovém srovnání, vyjádří peněžní situaci ve společnosti, ale také finanční stabilitu 

firmy nebo její výnosnost. Jedná se tedy o stav, jestli je podnik v ohrožení nebo ne. V této 

analýze bude použit Kralickův Qicktest, Altmanův model a Index IN05. 

Diagnostické modely zobrazují nejen údaje pro předpoklady firmy, ale také schopnost, 

při které je společnost způsobilá splácet včas svoje závazky. Díky bonitě tedy věřitelé  

či investoři mohou zjistit, zda je pro ně firma důvěryhodná. U predikčních modelů je 

záměrem odhalit riziko bankrotu ve firmě a slouží jako varovný signál.  

Kralickův Quicktest 

Tento rychlý test nám vyjádří, zda se podnik nachází v dobrém hospodářském 

rozpoložení nebo zda je společnost ohrožena. Následující tabulka zobrazuje výpočty, 

s kterými se nadále bude pracovat.  

Tab. 28: Kralickův Quicktest (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o. 

2012-2016) 

Kralickův Quicktest 2012 2013 2014 2015 2016 

R1 0,45 0,41 0,37 0,44 0,48 

R2 4 8 8 3 2 

R3 0,11 0,08 0,07 0,09 0,09 

R4 0,08 0,05 0,05 0,10 0,14 

 



66 

 

Nyní máme vypočítané všechny rovnice Kralickova Quicktestu a v následující tabulce si 

je obodujeme. Díky bodovaným výsledkům získáme finanční stabilitu, výnosovou 

situaci, a hlavně výslednou hodnotu tohoto rychlého testu.  

Tab. 29: Kralickův Quicktest - bodové hodnocení (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti  

S&K Label, spol. s r. o. 2012-2016) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

R1 4 4 4 4 4 

R2 1 2 2 1 0 

R3 2 2 1 2 2 

R4 3 2 2 3 4 

Finanční stabilita 2,5 3 3 2,5 2 

Výnosová situace 2,5 2 1,5 2,5 3 

Výsledná hodnota 2,5 2,5 2,25 2,5 2,5 

Finanční stabilita se hodnotami pohybuje v rozmezí 2-3. Nejlépe na tento výsledek 

působil první ukazatel R1, která za celé sledované období dosáhla plného počtu bodů  

a to 4. V druhém ukazateli R2 jsou hodnoty poněkud nižší. Pohybují se od 0 do 2.  

Toto snížení je zapříčiněno snížením cizího kapitálu a zvýšením provozního cash flow.  

Výnosová situace se pohybuje od 1,5 do 3. Ukazatel R3 se téměř neměnil kromě roku 

2014, kde hodnota byla 1. Tento pokles je důvodem zvýšením celkových aktiv.  

Ve zbývajících letech byla hodnota rovna 2. Výnosové situaci více přispěl ukazatel R4, 

kde se její hodnoty pohybovaly od 2 do 4. V roce 2016 dosahovala nejvyššího počtu  

bodů 4.  

Výsledná hodnota tohoto ukazatele nám značí, že všechny hodnoty se pohybují od 1,5  

do 3. Znamená to tedy, že všechny výsledky se nacházejí v tzv. „šedé zóně“. Nelze tedy 

přesně říci, zda je firma finančně zdravá nebo jestli jí hrozí nebezpečí. Jestliže by hodnoty 

i v následujících letech rostly, mohly by překročit doporučenou hranici 3, která by 

znamenala, že firma je nejen finančně zdravá, ale také bonitní. Nejvíce se tomu zatím 

společnost přiblížila v roce 2012, 2012, 2015 a 2016.  

 

 



67 

 

Altmanův model 

Altmanův model neboli Altmanův index finančního zdraví podniku odlišuje bankrotující 

firmy od těch, u kterých hrozí menší riziko bankrotu. V tomto modelu se nám zobrazí 

informace, zda analyzovanému podniku hrozí bankrot nebo zda se k němu přibližuje. 

Altmanův model řadíme mezi jednodušší metody výpočtu. 

Tab. 30: Altmanův model (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o.  

2012-2016) 

Altmanův model 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 0,02 0,05 0,11 0,12 -0,07 

X2 0,33 0,32 0,32 0,36 0,41 

X3 0,11 0,08 0,07 0,09 0,09 

X4 0,83 0,69 0,60 0,77 0,93 

X5 1,60 1,37 1,35 1,65 1,76 

Altmanův index 2,58 2,21 2,16 2,64 2,70 

Jak vidíme z tabulky, žádná z hodnot nepřesahuje 2,99. Nad touto hranicí by se podnik 

nacházel ve velmi dobrém stavu a mohli bychom hovořit o finančně zdravém podniku. 

Všechny hodnoty se však nachází v rozmezí 1,81-2,99, což vypovídá o tzv. „šedé zóně“. 

V této pozici tedy nemůžeme rozhodnout, zda firmě hrozí bankrot či nikoli. Od roku 2012 

do 2014 měl index klesající tendenci a od roku 2015 do 2016 naopak rostoucí. Nejnižší 

hodnota dosahovala v roce 2014 a hodnota vyšplhala pouze na 2,16, což bylo zapříčeno 

vyššími celkovými aktivy. Maximální hodnota byla v roce 2016, kdy hodnota dosahovala 

2,70, kde byl zaznamenán naopak pokles aktiv o 60 033 tis. Kč. 
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Index IN05 

V následující tabulce jsou zaznamenány hodnoty, které byly vypočítány za období 2012-

2016. V letech 2012,2013 a 2016 byly hodnoty příliš vysoké, a proto byla dosazena 

maximální hodnota *9.  

Tab. 31: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label, spol. s r. o. 2012-2016) 

Index IN05 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 1,83 1,69 1,60 1,77 1,93 

X2 *9,00 *9,00 6,82 8,34 *9,00 

X3 0,11 0,08 0,07 0,09 0,09 

X4 1,64 1,39 1,37 1,67 1,77 

X5 1,05 1,14 1,32 1,38 1,47 

IN05 1,47 1,28 1,17 1,39 1,46 

Na první pohled můžeme vidět, že hodnoty v tabulce jsou opět v nízkém rozpětí jako  

u předchozího ukazatele a hodnoty velmi kolísaly. Hodnoty se pohybují od 1,17 do 1,47. 

Nejvyšší hodnotu 1,47 tvořil podnik v roce 2012, za kterou pravděpodobně může vysoký 

EBIT a nízké nákladové úroky za celé sledované období. Nízká hodnota byla také v roce 

2014, kdy dosahovala 1,17. Stejně jako u předchozího ukazatele zprvu hodnoty klesaly  

a poté rostly. Vyšší hodnoty indexu znamenají růst hodnoty celkových aktiv a snížení 

cizích zdrojů. Žádná z hodnot neklesla pod 0,9, což by znamenalo, že se podnik blíží 

k bankrotu. Všechny hodnoty se nachází tzv. „v šedé zóně“. V této pozici nemůžeme tedy 

rozhodnout, zda se podnik přibližuje či nikoli k bankrotu. Šance bankrotu společnosti je 

zde s pravděpodobností 50 %.  
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2.7 SWOT matice 

V této části jsou zobrazeny faktory vnitřního a vnějšího charakteru. Do vnitřního 

charakteru jsou zahrnuty silné a slabé stránky podniku a jako vnější faktor jsou určeny 

příležitosti a hrozby.  

Tab. 32: SWOT matice (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label spol. s r. o.) 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

Dlouholetá tradice společnosti Vysoká doba splatnosti pohledávek 

Nové technologie Špatné umístění společnosti (lokalizace) 

Kvalifikace stálých zaměstnanců Klesající rentabilita 

Certifikace: ISO 9001, ISO 14001:2004, Vysoká doba obratu závazků 

Vyšší doba obratu zásob Nízká likvidita 

Kvalita etiket Špatné vymáhání pohledávek 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

Otevřené zahraniční bariéry Konkurence tuzemská i zahraniční 

Spolupráce s odbornými školami Nedostatek pracovní síly na trhu práce 

Vývoj bezpečnostních etiket Nedostatek vlastního kapitálu 

Spolupráce s novými segmenty na trhu Legislativní změny 

Postupné zvyšování min. mzdy  
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3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY 

Celková aktiva od roku 2012 do 2014 měla růstový trend. Za tyhle roky vzrostla aktiva  

o 12,03 p.b. Od roku 2015 do 2016 nastala poklesová fáze. Konkrétně se jednalo  

o 11,11 p.b. Co se týče dlouhodobého majetku, tak u něj byl nejvyšší nárůst roku 2014  

a to na částku 154 809 tis. Kč. Dlouhodobý majetek také tvoří více než 50 % podílu  

na celkových aktivech. Oběžná aktiva mají kolísavou tendenci, která také ovlivňují aktiva 

celkem a jejich velký nárůst je zaznamenán roku 2014 o 23 283 tis. Kč. Tento nárůst je 

zapříčiněn převážně zvýšením krátkodobých pohledávek.  

U pasiv kolísavost zapříčinily s velkou pravděpodobností cizí zdroje, které tvoří také více 

než 50 % a některé hodnoty dosahují dokonce nad 60 % z důvodu nedostatku finančních 

prostředků ve firmě. Základní kapitál se za celé sledované období neměnil a zůstával 

pořád stejný ve výší 3 000 tis. Kč. Co se týče výsledku hospodaření, tak ten jako jeden 

z mála má rostoucí trend. Roku 2016 vykazoval VH 95 520 tis. Kč a za celé analyzované 

období se jednalo o nárůst o 21,75 p.b. Změny cizích zdrojů nejvíce ovlivnily krátkodobé 

závazky, které za celé období převyšovaly nad dlouhodobými. 

Rozdílové ukazatele nám naznačili, že firma nemá dostatek finančních prostředků ke krytí 

svých krátkodobých závazků. Z ukazatele čistého pracovního kapitálu nám sice vyšly 

skoro všechny hodnoty kladné (mimo roku 2016) a dokonce od roku 2012 do 2014 

s rostoucím trendem, avšak zbylé dva ukazatele nám ukázaly, jak je to v případě 

odstranění problémů, které v sobě zahrnoval ukazatel předchozí. U čistých pohotových 

prostředků se zohledňovaly pouze takové prostředky, které jsou snadno přeměnitelné  

na peníze. Všechny hodnoty vyšly záporně z čehož vyplývá, že společnost nemá dostatek 

finančních prostředků ke krytí krátkodobých závazků. Čistě peněžně-pohledávkový fond 

má velmi kolísavé hodnoty a zahrnuje v sobě také zásoby, které jsou vázány v oběžných 

aktivech. V roce 2012-2013 jsou hodnoty záporné kvůli nízkým oběžným aktivům. 

Znamená to tedy, že podnik není schopný hradit své okamžitě splatné závazky 

z pohotových peněžních prostředků. V roce 2014 je zaznamenána kladná hodnota ČPM 

díky nárůstu OA a v posledním roce nastal opět pokles do záporné hodnoty.  

Všechny vypočítané rentability (ROA, ROE, ROS) mají kolísající charakter. O žádné 

z nich nemůžeme říci, že se jedná pouze o rostoucí nebo klesající trend. Tyhle výkyvy 

jsou spojené hlavně s poklesem provozního výsledku hospodaření nebo v případě,  
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že se hodnota zvýší je nerozdělený zisk z minulého období.  Jediné, co mají všechny tři 

rentability společné je jejich nejvyšší hodnota, která byla dosažena v roce 2012.  

U rentability celkových aktiv a rentability vloženého kapitálu se hodnoty v témže roce 

dostaly i nad oborový průměr. Hodnoty oborového průměru však nepřesáhly jen tyhle 

dvě hodnoty, ale dobře na tom byly i jiné roky u každé z rentabilit. Hodnoty rentability 

nepřesáhly jen oborové průměry, ale také v porovnání s konkurencí dopadly velmi dobře 

například u rentability celkových aktiv. U rentability vloženého kapitálu byla požadovaná 

hodnota alespoň 2 %, což firma ve všech letech splňuje.  

U obratu celkových aktiv splňuje doporučené hodnoty pouze rok 2012, 2015 a 2016.  

Tím, že se hodnoty pohybují relativně v doporučených hodnotách a není tam příliš velký 

rozdíl, znamená to, že podnik dostatečně využívá svoje aktiva. V roce 2016 se hodnota 

celkových aktiv obrátila 1,76krát a je to také nejvyšší hodnota za sledované období.  

U obratu stálých aktiv se doporučují hodnoty vyšší než u obratu celkových aktiv,  

což tento ukazatel splňuje, a navíc má rostoucí tendenci mimo rok 2012, kde byla hodnota 

vyšší než v roce 2013. Všechny hodnoty u obratu zásob jsou vyšší než oborový průměr 

(v roce 2012 skoro dvojnásobek oborového průměru), což pro podnik není příliš dobré. 

Na druhou stranu se za celé sledované období jedná o klesající trend, což vykazuje pro 

podnik dobré výhledy a tím pádem nevznikají velké přebytky zásob. Doba obratu zásob 

má naopak rostoucí vývoj za celé období a všechny hodnoty se nachází pod oborovým 

průměrem. U doby obratu pohledávek hodnota rostla za období 2012-2014,  

což znamenalo, že odběratelé podniku nehradili včas svoje závazky. Od roku 2015 se 

doba obratu opět snižovala. Doba obratu závazků byla nejdelší v roce 2013 a dosahovala  

až 92 dnů, tedy doba úhrady závazků se prodlužovala. Až v roce 2016 se doba splácení 

závazků začala zkracovat a klesla na 67 dnů.  

Celková zadluženost má u analyzované společnosti vyšší hodnoty, než jsou 

doporučovány, avšak překročení hranic je nepatrně nízké. Hodnoty se pohybují  

od 51,79 % do 62,79 %. V tomto případě je tedy pouze na věřiteli, zda v případě další 

žádosti o úvěr firmě vyhoví či nikoli. O trochu líp je na tom konkurence, u které by se 

věřitel nemusel dlouho rozhodovat. Výpočet úrokového krytí nám ukázalo, že maximum, 

kdy je zisk vyšší, než nákladové úroky nastal v roce 2012 a to 13,93krát. Za celé 

sledované období však tyto hodnoty byly vyšší než doporučené, což znamená pro firmu 

pozitivní dopady. Z výsledku koeficientu samofinancování je patrné, že společnost nemá 
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dostatek svých peněžních prostředků, a proto je společnost financována spíše cizím 

kapitálem. Vlastní kapitál tedy v této společnosti nedosahuje ani 50 %. Doba splácení 

dluhů je na tom v podstatě dobře, protože od roku 2015 se počet let začal snižovat a klesl 

na 2,11 let. V letech předchozích počet let stoupal a vyšplhal se až na 8,45 let,  

což pro firmu znamenalo negativní dopady vývoje.  

Ukazatele likvidity nevyšly pro firmu příliš pozitivně. Běžná likvidita za celé období 

vyšla pod doporučenými hranicemi. Nejvíce se k hodnotám přibližoval rok 2016,  

kdy oběžná aktiva jsou 1,47krát vyšší než krátkodobé cizí zdroje. Podnik by tedy 

neuspokojil většinu svých věřitelů, v případě přeměny majetku na peníze. U likvidity 

druhého stupně v roce 2012 a 2013 byly hodnoty nižší, než doporučené z čehož vyplývá, 

že podnik v těchto letech není schopen splácet své krátkodobé závazky i bez nejméně 

likvidní části, kterou jsou zásoby. Ostatní hodnoty se pohybovaly kolem hranic 

doporučení. Okamžitá likvidita také nedopadla nejlépe. Doporučených hodnot vykazoval 

pouze rok 2016 a to přesně minimální hranice. Z výpočtů tedy vyplývá, že společnosti 

hrozí platební neschopnost. 

Produktivita práce měla od roku 2014 do 2016 rostoucí vývoj, což byl pro firmu pozitivní 

faktor. V roce 2016 připadala na jednoho zaměstnance 718,77 tis. Kč produktivity práce. 

Mzdová produktivita dosahovala svého maxima roku 2014, kdy na 1 korunu vyplacených 

mezd připadalo 8,33 výnosů. Hodnoty neměly jednoznačný vývoj. U nákladovosti 

výnosů by správně měl být klesající trend, avšak u analyzované společnosti je tomu 

naopak. Trend převážně klesal a hodnoty neklesly pod 95 %. Nejvyšší hodnoty bylo 

dosaženo v roce 2014, kdy byly výnosy zatížené 96,56 % celkovými náklady.  

Kralickův Quicktest se všemi hodnotami nachází v tzv. „šedé zóně“. Tento stav znamená, 

že nemůžeme přesně posoudit finanční zdraví podniku. Stejně tak je tomu i Altmanova 

modelu, kdy se finanční situace nachází také v šedé zóně. Nemůžeme tedy opět zhodnotit, 

zda společnosti hrozí bankrot. V případě, že by hodnoty rostly v příštích období  

a přesáhly hodnoty 2,99, mohly bychom říci, že se podnik dostal do finančního zdraví  

a bankrot by firmě nehrozil. Index IN05 vyšel také zobrazen v šedé zóně a šance bankrotu 

je tu také na 50 %. Tahle šance bankrotu byla zaznamenána za celé období.   
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH 

NEDOSTATKŮ A JEJICH ZHODNOCENÍ 

V této části se budu zabývat návrhy na zlepšení finanční situace ve společnosti S&K 

Label s r. o. V předchozí části, kde byla provedena finanční analýza vybraného podniku, 

bylo zjištěno, že podnik nemá žádné vážné problémy, které by nikterak výrazně 

ohrožovaly finanční zdraví podniku. Navrhnutá řešení se tedy budou týkat nedostatků, 

které jsem z finanční analýzy zaznamenala a mohly pomoci ke zlepšení stavu firmy nebo 

sloužit jako prevence proti krachu nebo jiným negativním faktorům, které mohou působit 

na finanční zdraví podniku.  

4.1 Řízení pohledávek 

Při propočítávání ukazatele doby obratu pohledávek bylo zjištěno, že podnik má problém 

s inkasem pohledávek, které za celé sledované období byly poměrně vysoké. V případě, 

že by bylo zřízeno postupné řízení pohledávek znamenalo by to, že společnost bude 

chráněna před platbami, které nebyly uhrazeny a vážou v sobě peněžní prostředky, které 

nemohou být dále investovány. Ačkoliv jsou hodnoty u doby obratu pohledávek vyšší, 

nepřesahují však v žádném roce dobu obratu závazků, z čehož vyplývá, že společnost 

S&K Label s r. o. platí odběratelé dříve než analyzovaná společnost svým dodavatelům. 

Pohledávky tvoří cca 26-33 % z celkových aktiv. V následující části budou uvedena 

řešení, která mohou vést ke snížení doby obratu pohledávek.  

4.1.1 Prověření odběratelů 

První z možností, která se naskytuje jako ochrana před dalším nárůstem pohledávek,  

je prověření odběratelů. Předtím, než společnost uzavře smlouvu s odběrateli, by si měla 

prověřit platební schopnost každého nového odběratele. Je totiž důležité, v jaké finanční 

situaci se odběratelé nacházejí a zda budou schopny inkasovat svoje závazky, které jím 

uzavřením smlouvy vznikají (k tomuhle zjištění postačí ukazatele likvidity a zadluženosti 

- tyto ukazatele se mohou použít také pro stálé odběratelé).  

Data potřebná k výpočtu ukazatelů můžeme zjistit z insolvenčního rejstříku nebo také 

z obchodního rejstříku. V případě, že by nastala negativní situace výsledných hodnot 

v podobě neschopnosti hradit svoje závazky, mohla by společnost S&K Label spol.  
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s r. o. udělat předběžná opatření, která by mohla být formou záloh nebo například placení 

předem. Společnost by se měla zaměřit na položky v pasivech, konkrétně závazky. 

Sledovat, zda dané položky klesají či rostou, popřípadě si spočítat dobu obratu závazků 

nebo například jejich zadluženost. 

4.1.2 Skonto 

Další z možností k zajištění pohledávek je tzv. skonto. Tento nástroj může společnost 

využít při rychlém splacení pohledávky a jako motivaci pro odběratele zároveň. Jedná se 

o výši slevy neboli srážku, kterou podnik může poskytnou v tom případě, že odběratel 

zaplatí včas bez velkého prodlení a do daného data ještě před splatností pohledávky. 

Jestliže odběratel využije této nabídky, sníží se tak pohledávky ze strany dodavatele  

a tím podnik získá dříve likvidní prostředky, které mohou dále využívat ve svůj prospěch 

(Kubáň, 2013).  

Kdyby společnost poskytla určitou výši slevy, je zde nutné, aby odečtená částka nebyla 

pro firmu ztrátová a je nutno ji přepočítat alternativní výnosovou mírou. V případě,  

že odběratel nezaplatí do termínu určený pro skonto, odběratel žádnou slevu nezíská a je 

nucen zaplatit hodnotu v plné výši pohledávky (Kubáň, 2013).  

Stanovenou maximální výši skonta, kterou může firma poskytnout svým odběratelům je 

nutno nejdříve vypočítat „přepočtenou“ alternativní výnosovou míru, ke které nám 

posloužím následující vzorec (Režňáková, 2010, s. 63): 

𝑖𝑡 = 𝑖 ∗
𝑇

365
 

it – „přepočtená“ alternativní výnosová míra  

i – alternativní výnosová míra  

T – počet dnů, které uplynou mezi dobou splatnosti a dobou pro využití skonta 

Nejvyšší možná částka, kterou může společnost poskytnou se vypočítá dle vzorce 

(Režňáková, 2010, s. 64): 

𝑖𝑠 =
𝑖𝑡

1 + 𝑖𝑡
∗ 100 

is – sazba skonta 
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Alternativní výnosovou míru společnosti stanovíme pomocí stavebnicového modelu 

WACC. Vzorec tohoto modelu pro společnost S&K Label s r. o. je následující: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝐿𝐴 + 𝑟𝑃𝑆 + 𝑟𝐹𝑆 

rf – bezriziková výnosová míra  

rLA – přirážka za malou velikost společnosti  

rPS – přirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu  

rFS – přirážka za možnou nižší finanční stabilitu 

Pro modelový příklad u bezrizikové výnosové míry si zvolíme jako úrokovou sazbu 

dlouhodobých státních dluhopisů České republiky, která v roce 2016 činila 0,48 %.  

Přirážka za malou velikost firmy je závislá na objemu celkově zpoplatněném kapitálu 

podniku. Tato částka je součtem vlastního kapitálu a bankovních úvěrů a výpomocí.  

Za rok 2016 je výše zpoplatněného kapitálu celkem (označeno písmenem C) 205 885 tis. 

Kč. Jelikož je tahle částka mezi 100 mil. Kč a 300 mld. Kč je zvolen následující vzorec:  

𝑟𝐿𝐴 =
(3 − 𝐶)2

168,2
 

Výsledná hodnota přirážky za malou velikost firmy je ve výší 4,6 %. 

Přirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu neboli za podnikatelské riziko se 

hodnotí podle ukazatele ROA. V našem případě byla hodnota ROA v roce 2016 8,68 % 

tzn., že jestliže je ROA > rd * C/A, pak rps se bude rovnat minimální hodnotě v odvětví, 

což je 2,47 %.  

Přirážka za možnou nižší finanční stabilitu zohledňuje ukazatele likvidity,  

a to konkrétně běžné likvidity neboli likvidity 3. stupně. Hodnota likvidity v roce 2016 

byla 1,47 %, ale nepřesahovala oborový průměr, který dosahoval hodnoty 1,83 %. Dále 

je nutno zohlednit doporučení pro individuální aplikaci metodiky. Hodnota XL1 = 1,0  

a hodnota XL2 = 2,5. Jelikož hodnoty mají následující zobrazení: XL1 < L3 < XL2 je 

nutné provést pro tuhle přirážku přepočet tímto vzorcem: 

𝑟𝐹𝑆 =
(𝑋𝐿2 − 𝐿3)2

(𝑋𝐿2 − 𝑋𝐿1)2
∗ 0,1 
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Výsledná hodnota přirážky je 4,72 %.  

Nyní po výpočtu všech sazeb (které jsou zobrazeny v procentech) můžeme všechny 

hodnoty dosadit do vzorce WACC, který je následující:  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,48 + 4,6 + 2,47 + 4,72 = 12,27 % 

Předpokládáme-li, že podnik S&K Label s r. o. má dobu splatnosti pohledávek 30 dnů, 

skonto bude vypadat následovně. 

Skonta může využít takový odběratel, který uhradí pohledávku do 5 dnů i s připsanou 

částkou na účtu společnosti. V případě, že částka nebude připsána nebo se opozdí, 

odběratel nemá nárok na slevu. Přepočtená alternativní výnosová míra má následující 

podobu:  

𝑖𝑡 = 0,1248 ∗
25

365
= 0,00855 

Dosadíme-li do vzorce vypočtenou hodnotu, získáme tak výši skonta: 

𝑖𝑠 =
0,00855

1 + 0,00855
∗ 100 = 0,85 % 

Odběratelé, kteří mají dobu splatnosti do 30 dnů vychází výše skonta 0,85/5 netto 85, tzn. 

0,85 % je poskytnutá sleva na pohledávkách při úhradě do 5 dnů od vystavení faktury. 

Uvedeno na příkladu: Odběratel má výši objednávky v hodnotě 270 000 Kč,  

kterou zaplatí do 3 dnů od vystavení faktury.  

270 000 ∗ 0,0085 = 2 295 𝐾č 

Za těchto podmínek by odběratel (zákazník) získal slevu ve výši 2 295 Kč z jeho 

objednávky. Výše objednávky by tedy klesla na 267 705 Kč. 

Předpokládáme-li, že podnik S&K Label s r. o. má dobu splatnosti pohledávek 70 dnů, 

skonto bude vypadat následovně. 

Skonta může využít takový odběratel, který uhradí pohledávku do 14 dnů i s připsanou 

částkou na účtu společnosti. V případě, že částka nebude připsána nebo se opozdí, 

odběratel nemá nárok na slevu. Přepočtená alternativní výnosová míra má následující 

podobu:  
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𝑖𝑡 = 0,1248 ∗
56

365
= 0,01915 

Dosadíme-li do vzorce vypočtenou hodnotu, získáme tak výši skonta: 

𝑖𝑠 =
0,01915

1 + 0,01915
∗ 100 = 1,88 % 

Odběratelé, kteří mají dobu splatnosti 70 dnů vychází výše skonta 1,88 % v případě,  

že uhradí částku do 14 dnů od vystavení faktury. 

Uvedeno na příkladu: Odběratel má výši objednávky 680 000 Kč, kterou uhradí na účet 

společnosti do 10 dnů od vystavení faktury.  

680 000 ∗ 0,0188 = 12 784 𝐾č 

Za těchto podmínek by odběratel (zákazník) získal slevu ve výši 12 784 Kč z jeho 

objednávky. Výše objednávky by tedy klesla na 667 216 Kč. 

4.1.3 Factoring 

V analyzované společnosti je největší problém splácení krátkodobých pohledávek. 

V tomto případě tedy můžeme jako další návrh na řešení tohoto problému zvolit 

faktoring, který se krátkodobými pohledávkami vznikající dodavatelům zabývá (splatnost 

do 180 dnů). Jedná se o tzv. „odkup“ pohledávek bankou (zejména to bývá před datem 

splatnosti faktury). Odkupem pohledávek se banka stává zodpovědným za pohledávku  

a zároveň tím také přebírá riziko i v případě, že odběratel nebude schopen splatit svůj 

závazek. Tento typ návrhu je dražší než předchozí, avšak účinnější z důvodu hrozby 

neposkytnutí dalšího úvěru Za factoring si dodavatelé hradí poplatky a stanoví  

se v písemné smlouvě (Švehláková, 2014).  

V tabulce jsou zobrazeny jedny z nejznámějších faktoringových společností. Jedná se  

o Českou spořitelnu, a. s. a Komerční banku, a.s. Dále je v tabulce zobrazena procentuální 

výše vyplacení zálohy pohledávky a poplatek za službu factoring. 
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Tab. 33: Srovnání KB factoring a Česká spořitelna factoring (Vlastní zpracování dle KB factoring a Česká 

spořitelna factoring, 2018) 

Společnost Vyplacení zálohy pohledávky Poplatek za factoring 

Česká spořitelna, a.s. Do výše 90 % 0,3–1,5 % 

KB, a.s. 70-90 % 0,3–1,0 % 

V následující části bude zobrazen modelový příklad factoringu i s postupy pro vybranou 

společnost Komerční banka, a.s. Pro výpočet jsem zvolila vyšší hodnoty vyplacených 

záloh pohledávek, což je 90 % a také vyšší poplatek za factoring, který má 1,0 %. Tyto 

metody budu aplikovat dle návodu z oficiálních webových stránek Factoring KB, a.s. 

Částka pohledávky je uvedena za rok 2016.  

Tab. 34: Modelový příklad factoringu (Vlastní zpracování dle (Factoring KB, b.r.)) 

Fakturovaná částka 63 000 000 Kč (za rok 2016) 

Doba splatnosti 30 dnů 

Úrok z profinancování PRIBOR = 2,5 % = 0,025 

Factoringový poplatek 1,0 % = 0,01 

Výše zálohové platby 80 % = 0,8 

Řešení: 

Jako první úkol, který je nutno uzavřít je smlouva o factoringu, kterou uzavírá klient  

(v tomto případě společnost S&K Label spol. s r. o.) s faktoringovou společností 

Komerční banka, a.s. 

Společnost S&K Label s r. o. odběrateli vystaví fakturu, kterou zašle jako kopii spolu 

s dodacím listem factoringové společnosti, aby odběratele informoval o tom, že tato 

pohledávka bude nadále postoupena factoringové společnosti.  

Dále faktoringová společnost vypočítá výši zálohy, kterou poté poskytne společnosti: 

63 000 000 ∗ 0,8 = 50 400 000 𝐾č. 

Po splatnosti, tedy 31. den uhradí odběratel 63 000 000 Kč factoringové společnosti. 

Factoringová společnost dále uhradí zbytek částky (zbylých 20 %), která činí 12 600 000 

Kč společnosti S&K Label spol. s r. o.  
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Dále je nutné, aby faktoringová společnost fakturovala náklady, co se factoringu týče jako 

poplatek za službu. Factoringový poplatek má následující výpočet: 63 000 000 ∗ 0,01 =

630 000 𝐾č. Také je započítán úrok z profinancování: 50 400 000 ∗ 30/365 ∗ 0,025 =

103 562 𝐾č. 

Celkové náklady z factoringu za rok 2016 tedy činí 733 562 Kč, které faktoringová 

společnost vyfakturuje klientovi. Za využití factoringu tedy společnost S&K Label spol. 

s r. o. zaplatí 1,16 % z nominální hodnoty postoupených pohledávek.  

Po uhrazení (do doby splatnosti) pohledávek odběratelem dané factoringové společnosti, 

potom faktoringová společnost zašle zbytek doplatku, který činí 20 %. Od tohoto 

doplatku jsou odečteny vypočtené náklady. V roce 2016 činí úhrada doplatku  

11 866 438 Kč.  

Jestliže společnost by využila v roce 2016 factoring u České spořitelny, a.s., snížily  

by se krátkodobé pohledávky o 50 400 000 Kč. Snížení pohledávek by výrazně pomohlo 

vysoké době obratu pohledávek, která by z počátečních 55,23 dnů klesla na 11,32 dnů. 

Výhoda spravování pohledávek od externích firem je především profesionalita při 

vymáhání pohledávek a také odborný dohled nad krátkodobými pohledávkami. 

V případě, že by společnost S&K Label spol. s r. o. tuhle službu využila, zvýšily  

by se její náklady o 0,18 p.b. z původních 401 227 tis. Kč. 

4.2 Obrat celkových aktiv 

Za celé analyzované období byla výše celkových aktiv spíše nižší. Držela se převážně 

minimální hranice doporučených hodnot, která se pohybovala od 1,5-3, avšak byla 

nepatrně vyšší než u oborového průměru, který vykazoval hodnot od 1,35 do 1,76.  

Tyto nižší hodnoty ukazatele udávají obraz o tom, že analyzovaná společnost plně 

nevyužívá svoje aktiva, která vlastní a tím je podnik zatěžován přebytečnými náklady. 

Největší část aktiv tvoří dlouhodobý majetek, a to více než 50 % z celkových aktiv 

konkrétně se jedná o dlouhodobý hmotný majetek. Dále cca 30 % tvoří krátkodobé 

pohledávky. Jako řešení tohoto problému se nabízí zhodnotit, zda jsou všechny aktiva 

využívána a nějaký ze strojů nebyl využíván minimálně nebo vůbec. V případě, že podnik 

jeden ze strojů nevyužívá bylo by dobré ho nabídnout k pronájmu. Stroj tím pádem pořád 

setrvává ve vlastnictví podniku a současně společnosti vynáší.   
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci podniku S&K Label spol.  

s r. o. pomocí vybranými ukazateli za období 2012-2016. Díky získaným výsledkům 

z použitých dat a metod ukazatelů zjistit potencionální problémy a hrozby, které 

v podniku přetrvávají nebo v budoucnu hrozí a na základě negativních dopadů navrhnout 

opatření, které by zlepšily danou finanční situaci ve společnosti.  

První část práce obsahuje teoretické poznatky, které byly potřebné k analytické části. Tato 

oblast se zabývala nejen zdroji, ze kterých bylo nutno čerpat, ale také jednotlivé metody 

ukazatelů. Popsány byly ukazatele absolutní, rozdílové, poměrové a soustavy ukazatelů. 

Další část je věnována dané společnosti S&K Label s r. o., kde byl podnik představen 

základními informacemi, výrobní činnosti, něco málo o historii podniku a také 

organizační struktura společnosti. Dále je provedena strategická analýza, která se zabývá 

makro a mikroprostředím firmy. Provedeny jsou zde následující rozbory: Porterův model 

a PESTL analýza. 

Ve třetí části bakalářské práce jsou aplikovány metody ukazatelů z první teoretické části, 

které jsou nadále zhodnoceny. Pro porovnání jsou také uvedeny oborové průměry pro 

některé ukazatele nebo také srovnání konkurenčních firem, z kterých vyšla analyzovaná 

společnost S&K Label s r. o. poměrně dobře. Nejlépe se například rentabilitě a likviditě 

dařilo v roce 2012. Dále byla vytvořena SWOT matice. 

Poslední část zobrazuje návrhy řešení na zlepšení finančního zdraví společnosti. Finanční 

analýzou bylo zjištěno, že společnost nemá výrazné problémy a můžeme říct, že podnik 

je relativně finančně na dobré úrovni. Zaznamenány jsou problémy u pohledávek  

a drobné nesrovnalosti u obratu celkových aktiv.  

Cíle, které byly stanoveny pro bakalářskou práci byly dosaženy, jelikož vybrané metody 

pro finanční analýzu byly použity a následně zhodnoceny pro vybraný podnik za období 

2012-2016. Na základě skutečností byly navrhnuty doporučení, které by mohly vést 

k odstranění zjištěných nedostatků.   
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Příloha 1: Rozvaha – aktiva (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label s r. o.) 

Aktiva v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 236 437 272 354 295 118 262 327 235 085 

Dlouhodobý majetek 118 430 149 940 154 809 141 189 121 923 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 384 211 198 118 

Software 0 384 211 155 118 

Ocenitelná práva 0 0 0 155 118 

Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek  

a nedokončený dlouhodobý hmotný 
0 0 0 43 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 117 954 149 080 152 914 140 991 121 805 

Pozemky a stavby 109 496 106 306 102 580 99 337 95 482 

Pozemky 17 843 17 843 17 843 17 843 17 843 

Stavby 91 653 88 463 84 737 81 494 77 639 

Hmotné movité věci a jejich soubory 3 717 41 534 49 773 41 340 26 164 

Dlouhodobý finanční majetek 476 476 1 684 0 0 

Oběžná aktiva 99 459 108 371 131 654 115 467 111 168 

Zásoby 22 694 23 122 26 777 31 725 31 982 

Materiál 12 063 10 936 14 422 16 093 18 064 

Nedokončená výroba a polotovary 2 358 2 919 2 847 2 034 1 279 

Výrobky a zboží 8 278 9 267 9 508 13 599 12 639 

Výrobky 7 986 8 987 8 956 12 905 11 666 

Zboží 287 280 553 695 973 

Pohledávky 72 478 81 566 99 563 74 034 63 413 

Dlouhodobé pohledávky 109 109 109 0 0 

Krátkodobé pohledávky 72 369 81 457 99 454 74 034 63 413 

Peněžní prostředky 4 287 3 683 5 314 9 708 15 773 

Peněžní prostředky v pokladně 58 130 52 82 91 

Peněžní prostředky na účtech 4 229 3 553 5 262 9 626 15 682 

Časové rozlišení 18 548 14 043 8 655 5 671 1 994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

Příloha 2: Rozvaha – pasiva (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label s r. o.) 

Pasiva v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 236 437 272 354 295 118 262 327 235 085 

Vlastní kapitál 107 189 111 457 110 400 114 520 113 337 

Základní kapitál 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Ážio a kapitálové fondy 2 980 2 980 - - - 

Fondy ze zisku 3 392 3 392 - - - 

Výsledek hospodaření minulých let 78 459 86 818 93 456 95 071 95 520 

Nerozdělený zisk 78 459 86 818 93 456 95 071 95 520 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
19 358 15 267 13 944 16 449 14 817 

Cizí zdroje 129 148 160 897 184 718 147 807 121 748 

Rezervy 1490 - - 2 009 1 011 

Závazky 127 658 161 358 184 718 145 798 120 737 

Dlouhodobé závazky 33 070 66 552 85 098 61 940 44 940 

Závazky k úvěrovým institucím 31 227 62 992 79 563 56 228 39 627 

Odložený daňový závazek 1 843 3 560 5 535 5 712 5 313 

Krátkodobé závazky 94 588 94 806 99 620 83 858 75 797 

Závazky k úvěrovým institucím 64 519 73 539 71 321 63 026 52 921 

Závazky z obchodních vztahů 22 257 14 136 20 040 12 379 15 847 

Závazky - ostatní 0 0 0 8 453 7 022 

Závazky k zaměstnancům 3 241 2 966 3 235 3 592 3 286 

Závazky ze soc. zabezpeč. a zdrav. poj. 2 089 1 095 2 113 2 294 2344 

Stát – daňové závazky a dotace 2 078 1 260 2 219 2248 1103 

Dohadné účty  381 369 319 115 159 

Jiné závazky 0 170 342 204 130 

Časové rozlišení 100 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti S&K Label s r. o.) 

VZZ v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 374 714 369 812 394 241 426 483 402 364 

Tržby za prodej zboží 4 561 4 442 4829 7620 10 942 

Výkonová spotřeba 287 875 285 473 307800 326 469 300 953 

Náklady vynaložené na prodané zboží 3 526 3 521 3689 6 097 8 265 

Spotřeba materiálu a energie 223 954 225 751 246375 265 004 242 203 

Služby 60 395 56 201 57736 55 368 50 485 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 520 985 311 2 856 1 976 

Aktivace -5 839 -7 958 -10387 - 9 434 - 8 388 

Osobní náklady 64 435 62 233 65 448 72 238 74 530 

Mzdové náklady 47 984 46 323 48682 53 768 54 512 

Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní náklady 
16 425 15 910 16 766 18 470 20 018 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
16 396 15 880 16711 18 405 18 640 

Ostatní náklady 56 30 55 65 1 378 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 5 562 10 907 16117 20 102 20 897 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku 
5 562 10 907 16117 20 751 21 228 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku – trvalé 
5 562 10 907 16117 20 751 21 228 

Úpravy hodnot zásob 0 0 0 952 - 34 

Úpravy hodnot pohledávek 0 0 0 - 1 601 - 297 

Ostatní provozní výnosy 643 1 309 1238 3 019 2 492 

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 5 367 741 3100 417 186 

Tržby z prodaného materiálu 951 892 1465 1 281 1 745 

Jiné provozní výnosy 643 1 309 1238 1 321 561 

Ostatní provozní náklady 3 786 3 167 4263 6 666 4 885 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 
3 151 0 315 239 0 

Zůstatková cena prodaného materiálu 535 447 977 850 850 

Daně a poplatky v provozní oblasti 716 555 350 358 393 

Jiné provozní náklady 3 786 3 167 4263 5 219 3 642 

Provozní výsledek hospodaření 27 247 22 755 21 454 23 937 20 945 

Výnosové úroky a podobné výnosy 0 0 0 0 11 

Výnosové úroky a podobné výnosy - 

ovládaná nebo ovládající osoba 
0 0 0 0 11 

Nákladové úroky a podobné náklady 1 866 2 076 3034 2 802 2 134 

Nákladové úroky a podobné náklady - 

ovládaná nebo ovládající osoba 
1 866 2 076 3034 2 802 2 134 

Ostatní finanční výnosy 926 1 223 578 1 391 235 

Ostatní finanční náklady 2 187 2 851 1 146 1 950 780 

Finanční výsledek hospodaření -3 112 -3 703 -3 785 - 3 361 - 2 668 

Výsledek hospodaření před zdaněním 24 135 19 052 17 669 20 576 18 277 

Daň z příjmu 4 777 3 785 3725 4 127 3 460 

Daň z příjmu splatná 4 245 2 068 1750 3 950 3 858 

Daň z příjmu odložená 532 1 717 1975 177 - 398 

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 19 358 15 2567 13944 16 449 14 817 

Výsledek hospodaření za účetní období 

(+/-) 
19 358 15 267 13 944 16 449 14 817 
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Příloha 4: Graf rozdílových ukazatelů 

 

Příloha 5: Graf ukazatelů rentability 

Příloha 6: Graf ukazatelů likvidity 

 

2012 2013 2014 2015 2016

ČPK 4871 14026 32034 31610 -17550

ČPP -90301 -90662 -94306 -74150 -60024

ČPM -17823 -9557 5257 -115 3389
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