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Abstrakt 

BakaláUská práce je zamEUena na hodnocení společnosti VO-Karbula s. r. o. 

v letech 2012 – 2016. Teoretická část obsahuje definice analýz a finančních ukazatel]. 

V praktická části je pUedstavena analyzovaná společnost, a pUedevším je provedena 

finanční analýza. Na základE výsledk] této analýzy jsou na konci práce vyjádUeny 

návrhy na zlepšení finanční situace společnosti. 

Abstract 

Bachelor thesis is focused on evaluation of VO-Karbula s. r. o. in the period 2012 –

2016. The theoretical part contains definitions of analyzes and financial indicators. 

In the practical part is presented the analyzed company and mainly is performed 

financial analysis. Based on the results of this analysis are at the end of the thesis 

expressed proposals to improve the financial situation of the company. 
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ÚVOD 

BakaláUská práce je zamEUena na hodnocení finanční situace společnosti, identifikaci 

problém] a návrhy na zlepšení, konkrétnE u společnosti VO.Karbula s. r. o., která sídlí 

v Moravském Písku. 

Finanční analýza je velmi d]ležitou součástí pUi Uízení společnosti. Cílem této analýzy je 

zhodnotit finanční situaci společnosti, identifikovat její silné a slabé stránky a odhalit 

možné pUíležitosti a hrozby.  

Hodnocení se vEtšinou provádí minimálnE za posledních pEt let. Výsledek finanční 

analýzy poskytne společnosti pUehled o její současné finanční situaci a také náhled 

na její budoucí vývoj.  

BakaláUská práce je rozdElena na tUi hlavní části. První je část teoretická, která je 

zamEUena na charakterizování analýzy okolí společnosti a finanční analýzy. Dále 

objasOuje postupy a metody, které jsou pUi tEchto analýzách použity. V závEru 

teoretické části jsou popsány ukazatele, které s tEmito analýzami souvisí, a to včetnE 

výpočt]. 

Druhou částí je vyhodnocení současné situace společnosti VO-Karbula s. r. o. 

Na začátku analytické části je společnost pUedstavena. Dále je provedena analýza okolí 

společnosti, která je zamEUena na konkurenční prostUedí společnosti a zjiš[uje její silné 

stránky, slabé stránky, pUíležitosti a hrozby. 

Součástí analytické části je i samotná finanční analýza za období 2012 – 2016. PUi 

finanční analýze budou provedeny analýzy soustav ukazatel], absolutních ukazatel], 

rozdílových ukazatel] a pomErových ukazatel]. Získané hodnoty budou porovnány 

s doporučenými hodnotami, nejvEtšími konkurenty a oborovými pr]mEry.  

V poslední části bakaláUské práce jsou, na základE objevených problém], uvedeny 

vlastní návrhy na opatUení, která by zlepšila finanční situaci společnosti. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉM¥ ů CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem bakaláUské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti a na základE 

této analýzy navrhnout účinná opatUení, která by finanční situaci mohla zlepšit. TEchto 

cíl] bude dosaženo pomocí analýzy okolí podniku a finanční analýzy. 

BakaláUská práce je rozdElena na tUi části, a to na teoretickou část, analytickou část 

a návrhovou část. 

Teoretická část je zamEUena na popis jak analýzy okolí podniku, tak na popis finanční 

analýzy. Dále jsou v této části popsané jednotlivé druhy ukazatel] obou analýz a jejich 

jednotlivé vzorce. 

Praktická část je nejprve zamEUena na základní údaje o firmE, její činnost a také její 

historii. Jedním z dílčích cíl] bude vytvoUit analýzu okolí podniku, pUi které je potUeba 

vEnovat se nEkolika r]zným analýzám. První z tEchto analýz je analýza SLEPTE, která 

se zabývá konkurenčním prostUedím firmy. Mezi další analýzy patUí Porterova analýza 

pEti sil a interní analýza 7S. Na základE tEchto analýz bude vytvoUena SWOT analýza, 

ze které vyplynou silné stránky, slabé stránky, pUíležitosti a hrozby, kterým musí 

společnost čelit. 

Další součástí praktické části je samotná finanční analýza, pUi které budou provedeny 

analýzy soustav ukazatel], absolutních ukazatel], rozdílových ukazatel] a pomErových 

ukazatel]. ZjištEné výsledky budou porovnány s doporučenými hodnotami, oborovými 

pr]mEry či s nejvEtšími konkurenty společnosti. 

Posledním částí k dosažení hlavního cíle bude vyhodnotit výsledky z celé analytické 

části. Pokud se zjistí, že má společnost nEjaké negativní výsledky či problémy, budou 

na jejich základE navržená potUebná opatUení, která povedou ke zlepšení finanční situace 

společnosti. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

Tato kapitola má za úkol objasnit problematiku týkající se nejen finanční analýzy, ale 

také analýzy okolí podniku a jejich ukazatel]. Teoretická část také slouží jako podklad 

pro analytickou část bakaláUské práce.  

2.1  ůnalýza okolí podniku 

„ProstUedí, v nEmž organizace existuje, m]že na jedné stranE vytváUet a pUedstavovat 

podnikatelské pUíležitosti, na stranE druhé pak potenciální hrozby pro existenci 

organizace. Metody používané k analýze okolí, proto zamEUují pozornost „stratég]“ 

na základní faktory širšího i užšího okolí podniku, jejich současný stav, na hledání 

souvislostí mezi nimi a na pUedvídání budoucího vývoje.“ (1, s. 43) 

2.1.1 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza hodnotí hlavní faktory p]sobící na společnost. Na základE této 

analýzy jsou identifikovány pUíležitosti a nebezpečí. Jedná se o faktory sociální, právní, 

ekonomické, politické, technologické a ekologické (2). 

Sociální faktory  

Tyto faktory mohou zásadnE ovlivnit nejen poptávku po zboží a službách, ale i nabídku. 

ů proto musíme brát v úvahu napUíklad pohled obyvatelstva na svEt, r]znorodost 

společnosti, roli muž] a žen ve společnosti, rozdElení pUíjm] a zmEnu kupní síly (3). 

Právní faktory 

PUi analýze tEchto faktor] jednotlivých zemí nabývá velkého významu role státu. 

Existuje Uada zákon], právní normy, vyhlášky, které nejen vymezují prostor pro 

podnikání, ale upravují i samo podnikání. Mohou významnE ovlivnit rozhodování, které 

se týká budoucnosti společnosti. Mezi tyto faktory napUíklad patUí daOové zákony, 

zákony o ochranE životního prostUedí, občanský zákoník a tak dále (3). 



13 
 

Ekonomické faktory 

PUi rozhodování je organizace do určité míry ovlivnEna vývojem makroekonomických 

trend]. Míra ekonomického r]stu ovlivOuje úspEšnost organizace na trhu, vyvolává 

rozsah pUíležitostí, ale i hrozeb, pUed které jsou organizace postaveny (3). 

Politické faktory 

ůnalýza politických faktor] se zabývá pUedevším problematikou stability politické 

scény, která má pUímý dopad i na politiku legislativního rámce. KromE samotné stability 

je pUirozenE d]ležitý také obsah, a to jak ten současný, tak ten budoucí. Sledují se tak 

všechny podstatné zákony a návrhy d]ležité pro oblast, kde společnost p]sobí, stejnE 

jako chování regulačních orgán] (4). 

Technologické faktory 

Podle požadavk] m]že tento rozbor okolních vliv] dopadnout více či ménE rozdílnE. 

PUesto je žádoucí, protože se společnost pohybuje v nEjakém prostUedí a nestojí 

izolovanE. ZmEny v této oblasti mohou dramaticky ovlivnit okolí, ve kterém 

se společnost nachází. PUedvídavost vývoje smEr] technického rozvoje se m]že stát 

významným činitelem úspEšnosti společnosti (3). 

Ekologické faktory 

Každá zemE nebo prostUedí má odlišné priority v oblasti životního prostUedí. A proto 

by mEla společnost analyzovat, jaké jsou ekologické podmínky v daném prostUedí 

a jejich využití, aby společnost nepUišla do konfliktu s místními zvyky a regulací (3). 

2.1.2  Porterova analýza pEti sil 

Porterova analýza je založena na zmapování konkurenčního prostUedí daného odvEtví, 

ve kterém se společnost nachází. Tato analýza slouží pro nalezení hrozeb, které 

by společnost v budoucnu mohly ovlivnit, a pUíležitostí, kterých by společnost mohla 

využít, a tím zlepšit svou pozici postavení na trhu. Porterova analýza je založena 

na p]sobení pEti faktor], které jsou zobrazeny v následujícím obrázku (5). 
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Obrázek 1: Porter]v model pEti sil. (Zdroj: (6)) 

Stávající konkurenti mají již své postavení na trhu, a proto mají schopnost ovlivOovat 

cenu a množství nabízeného výrobku či služby. Díky tomu mohou pro danou společnost 

pUedstavovat opravdu velké riziko (6). 

Potenciální konkurenti m]žou vstoupit na trh a ovlivnit cenu výrobku či služby. Jedná 

se bu@ o zcela nové firmy, či firmy, které p]sobí v jiném odvEtví (6). 

Dodavatelé mají schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství potUebných vstup] (6). 

Zákazníci se dElí pUedevším svými potUebami, velikostí a jakou kvalitu výrobku 

požadují. Čím vEtší je odbEratel, tím vEtší mají možnost ovlivnit úspEšnost podnikání. 

A také mají schopnost ovlivnit cenu a poptávané množství výrobk] či služeb (6). 

Substituty mají schopnost alespoO částečnE nahradit daný výrobek či službu. Jedná 

se o podobné či pUíbuzné výrobky nebo služby, které se na trhu objevují (6). 

2.1.3 Interní analýza dle modelu 7S 

Model 7S byl vytvoUen v 70. letech firmou McKinsey a má za úkol pomoct manažer]m 

porozumEt složitostem, které jsou spojeny organizačními zmEnami 
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 „Tento model ukazuje, že imunitní systém organizace a ostatní související promEnné 

zp]sobily, že bylo složité zmEny implementovat, a vyžaduje, aby pUi snaze provést 

efektivní zmEny byly brány v úvahu všechny faktory na jednou.“  (3, s. 73) 

Model je pojmenován podle sedmi faktor] jejichž název v anglickém jazyce začíná 

na písmeno S. Faktory jsou následující: 

Strategie – ukazuje, jakým zp]sobem společnost dosahuje svých cíl] a jakým 

zp]sobem reaguje na vyskytující se hrozby a pUíležitosti (3). 

Struktura – popisuje jaká je funkční a obsahová náplO organizačního uspoUádání 

ve smyslu nadUízenosti a podUízenosti, vztahu mezi podnikatelskými jednotkami, oblasti 

expertizy, kontrolních mechanizm] a oblasti sdílení informací (3). 

Systémy – formální a neformální postupy sloužící k Uízení každodenních aktivit 

organizace. PatUí sem napUíklad komunikační systémy, kontrolní systémy, manažerské 

informační systémy a tak dále (3). 

Spolupracovníci – lidské zdroje v organizaci a jejich rozvoj, školení, motivace, vztahy 

mezi nimi, chování v]či firmE (3). 

Schopnosti – nejedná se o součet kvalifikace jednotlivých pracovník], ale 

o profesionální znalost a kompetence, které existují uvnitU organizace (3). 

Styl – vyjadUuje, jak společnost Ueší své problémy a jestli využívá formální 

či neformální zp]sob (3). 

Sdílené hodnoty – odrážejí základní principy a skutečnosti, které pracovníci dodržují 

a respektují (3). 

2.1.4 SWOT analýza 

ůnalyzuje silné stránky, slabé stránky, pUíležitosti a hrozby společnosti. Je 

to jednoduchý nástroj, který stanoví strategickou situaci společnosti na základE jejích 

vnitUních a vnEjších podmínek. Tato analýza sestává z pUedešlých dvou analýz, 

a to analýzy SLEPTE a Interní analýzy. Výsledkem je vyhodnocení hlavních silných 

a slabých stránek společnosti a porovnává je s hlavními vlivy z okolí společnosti, 



16 
 

a to s pUíležitostmi a hrozbami. PUi uplatnEní této analýzy je hlavním cílem rozvíjet silné 

stránky a potlačit slabé stránky a být pUipraven na potenciální pUíležitosti a hrozby (7). 

PUi hodnocení silných  a slabých stránek společnosti m]že být jako výchozí základna 

použita klasifikace hodnotících kritérií bu@ podle marketingového mixu 4P pUípadE dle 

jejich dílčích znak]. Jednotlivým kritériím je pUisouzen váha 1 – 5, dále jsou kritéria 

vyhodnocována pomocí škálování. Obvykle používaná škála se pohybuje v rozmezí od  

-10 až do +10, pUičemž 0 znamená, že kritérium není zaUazeno ani mezi silné stránky 

a ani mezi slabé stránky. Takto společnost získá pUehled o svých silných a slabých 

stránkách, které, i se svými pUíležitostmi a hrozbami, dále pomEUuje se svými 

schopnostmi vyvíjet výrobky, vyrábEt výrobky, financovat podnikatelské zámEry 

a se schopnostmi managementu společnosti (8). 

Kombinace potenciálních pUíležitotí a hrozeb spolu se silnými a slabými stránkami 

umožOuje zvažovat 4 rozdílné situace , které se mohou stát určitou orientací pUi volbE 

strategické varianty. Možné strategické varianty jsou zobrazeny v následujícím obrázku 

(7). 

 

Obrázek 2: Diagram SWOT analýzy. (Zdroj: (7)) 



17 
 

2.2  Finanční analýza 

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace společnosti. 

Napomáhá napUíklad odhalit, zda je společnost dostatečnE zisková, zda má dostatečnou 

kapitálovou strukturu, zda efektivnE využívá svých aktiv a zda je společnost schopna 

včas splácet své závazky. Pokud manažer zná pr]bEžnou finanční situaci společnosti, 

dokáže se správnE rozhodovat pUi získávání finančních zdroj], pUi stanovení optimální 

finanční struktury, pUi rozdElování zisku a podobnE. Na základE finanční situace m]že 

společnost získat cenné informace pro její budoucnost (9). 

Finanční analýza obsahuje celou škálu metod, které pUispívají k Uešení nejr]znEjších 

rozhodovacích úloh (9). 

2.2.1 Metody finanční analýzy 

Jako nástroj finančního managementu jsou uplatOovány dvE metody finanční analýzy. 

Tyto metody jsou navzájem provázané a jsou to: (10) 

• Fundamentální analýza společnosti  
„Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech 

odborník] (nejen pozorovatel], ale i pUímých účastník] ekonomických proces]), 

na jejich subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. 

Zpracovává velké množství kvalitativních údaj], a pokud využívá kvantitativní 

informaci, odvozuje zpravidla své závEry bez použití algoritmizovaných 

postup]“ (10, s. 7-9) 

• Technická analýza společnosti 
„Technická analýza používá matematických, statistických a dalších 

algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat 

s následným (kvalitativním) ekonomickým posouzením výsledk]“ (10, s. 9-10) 

2.2.2 ůnalýza soustav ukazatel] 

Soustavy ukazatel] jsou vytváUeny k posouzení celkové finanční situace společnosti. 

Jsou označovány také často jako analytické systémy či modely finanční analýzy. 

Rostoucí počet ukazatel] v modelu umožOuje detailnEjší zobrazení finančnE-
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ekonomické situace společnosti, ale velký počet ukazatel] ztEžuje orientaci a zejména 

výsledné hodnocení společnosti. Proto existují modely, které jsou založeny na vEtším 

počtu ukazatel] a také modely, které ústí pouze do jediného čísla. PUi vytváUení soustav 

ukazatel] jsou rozlišovány:  

• Soustavy hierarchicky uspoUádaných ukazatel], pUíkladem jsou pyramidové 

soustavy, které slouží k identifikaci ekonomických a logických vazeb mezi 

ukazateli. 

• Účelové výbEry ukazatel], hlavním cílem je sestavit takový výbEr ukazatel], 

který dokáže diagnostikovat finanční situaci společnosti a pUedpovídat jeho 

krizový vývoj (10). 

Účelové výbEry ukazatel] se dElí podle použití na: 

• Bonitní Ědiagnostickéě modely, snaží se pomocí jednoho syntetického 

ukazatele vyjádUit finanční situaci společnosti. 

• Bankrotní Ěpredikčníě modely, tyto modely pUedstavují systém včasného 

varování, protože na základE chování vybraných ukazatel] mohou indikovat 

pUípadné ohrožení finančního zdraví společnosti (10). 

Kralick]v Quicktest 

Skládá se ze soustavy čtyU rovnic, které jsou pUevedené na bodové hodnocení a na jejich 

základE je pak vyhodnocena finanční a výnosová situace společnosti: (11) 

三層 噺  携珪軍慧憩契í 圭軍径兄憩á珪 軍圭憩兄携軍 卦祁珪圭祁型  

Vzorec 1: Kralicek]v Quicktest - R1. (Zdroj: (11)) 

栗匝 噺  岫卦兄渓í 渓袈慶形啓祁 ‒  径祁契í渓祁 ‒  �č憩桂 掲 郡軍契圭岻  径慶形携形渓契í 卦軍慧刑 係珪形敬  

Vzorec 2: Kralicek]v Quicktest - R2. (Zdroj: (11)) 

栗惣  噺  櫛遇掘桑 軍圭憩兄携軍 卦祁珪圭祁型 

Vzorec 3: Kralicek]v Quicktest - R3. (Zdroj: (11)) 
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栗想  噺  径慶形携形渓契í 卦軍慧刑 係珪形敬携�圭形契桂  

Vzorec 4: Kralicek]v Quicktest - R4. (Zdroj: (11)) 

Vypočítaným výsledk]m pUiUadíme bodovou hodnotu dle tabulky níže. 

Tabulka 1: Bodové hodnocení Kralick]v Quicktest. (Zdroj: Vlastní zpracování dle Ě11)) 

 0 bod] 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 firmy je provedeno ve tUech krocích. Nejprve je hodnocena finanční stabilita 

společnosti, součet bodových hodnot R1 a R2 a následnE dElený 2. Potom se hodnotí 

výnosová situaci, součet R3 a R4 následnE dElený 2. Posledním krokem je hodnocení 

situace jako celku, součet bodové hodnoty finanční stability a výnosové situace dElený 

2 (11). 

Interpretace výsledných hodnot: 

Tabulka 2: Interpretace výsledk] Kralikcova Quicktestu. (Zdroj:Vlastní zpracování dle (11)) 

Hodnoty Interpretace výsledku 

> 3 Bonitní společnost 
1 - 3 Šedá zóna 

< 1 Potíže ve finančním hospodaUení společnosti 
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Index IN05 

Indexy IN jako takové vycházejí z významných bankrotních ukazatel], ale IN05 byl 

vytvoUen s ohledem na české podmínky a akceptuje i vlastníka (12). 

Tento index hodnotí finanční zdraví společnosti prostUednictvím jediného čísla. KromE 

určování, zda společnost v nejbližší dobE zkrachuje či nikoli, se také zabývá tím, jestli 

pro své vlastníky vytváUí nEjakou hodnotu (13). 掘窪熊捜 噺 宋┸ 層惣薫層 髪 宋┸ 宋想薫匝 髪 惣┸ 操挿薫惣 髪 宋┸ 匝層薫想 髪 宋┸ 宋操薫捜 

Vzorec 5: Index IN05. (Zdroj: (12)) 

, kde: 

X1 – aktiva / cizí zdroje, 

X2 – EBIT / nákladové úroky, 

X3 – EBIT / aktiva, 

X4 – výnosy / aktiva. 

X5 – obEžná aktiva / krátkodobé závazky 

PUi výpočtu tohoto indexu je problém, když je společnost nezadlužená nebo velmi málo 

zadlužená a ukazatel nákladového krytí je obrovské číslo. Proto se doporučuje 

pUi propočtu IN05 omezit hodnotu ukazatele X2 tedy EBIT/nákladové úroky. Tento 

ukazatel by mEl mít maximálnE hodnotu ř (12). 

Na základE výsledné hodnoty, dElíme společnost do tUí kategorií, které jsou uvedeny 

v tabulce níže: 

Tabulka 3: Interpretace výsledk] indexu IN05. ĚZdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota Vývoj 
IN05 < 0,9 Společnost smEUuje k bankrotu 

IN05 < 1,6 Pásmo zvané „šedá zóna“ 

IN05 > 1,6 Společnost tvoUí hodnotu 
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2.2.3 ůbsolutní ukazatele 

ůbsolutní ukazatele jsou využívány zejména k analýze trend] v čase – horizontální 

analýza. ůle také k procentnímu vyjádUení komponent] – vertikální analýza (9). 

Horizontální analýza 

Tato analýza porovnává, o kolik se zmEnily konkrétních položky v čase a kolik tato 

zmEna činí v procentech. Informuje tedy o pohybech v jednotlivých položkách 

a o velikosti tEchto pohyb] (14). 

寓郡慧形珪掲憩契í 渓型ě契軍 噺 刑形袈契形憩軍 携 郡ě:契é型 形郡袈形郡í 伐 刑形袈契形憩軍 携 型兄契掲珪é型 形郡袈形郡í 
Vzorec 6: Horizontální analýza-absolutní zmEna. (Zdroj: (11)) 隈慶形卦祁契憩掲á珪契í 渓型ě契軍 噺 郡ě:契é 形郡袈形郡í 伐 型兄契掲珪é 形郡袈形郡í型兄契掲珪é 形郡袈形郡í 抜 層宋宋 

Vzorec 7: Horizontální analýza-procentuální zmEna. (Zdroj: (11)) 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza zkoumá, jak se na globální veličinE podíleli veličiny dílčí, a to pouze 

za jedno účetní období. Pokud je tato analýza u konkrétní společnosti použita za nEkolik 

po sobE jdoucích účetních obdobích, m]že poskytnout informace o dEní v této 

společnosti (14). 

皿餐 噺 刷餐デ 刷餐 
Vzorec 8: Vertikální analýza. (Zdroj: (15)) 

, kde: 

Pi je hledaný vztah, 

Bi značí velikost položky bilance (15). 

2.2.4 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele jsou často označovány jako finanční fondy nebo fondy finančních 

prostUedk]. Tyto ukazatele slouží k analýze a Uízení finančních prostUedk] společnosti 

(16). 
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Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál má vliv na platební schopnost společnosti. PUedstavuje část 

obEžného majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem a společnost s ním 

m]že disponovat pUi financování svých zámEr]. Čistý pracovní kapitál je také brán jako 

finanční polštáU v pUípadE nouze, protože m]že být chápán jako část prostUedk], která 

společnosti dovolí pokračovat v činnosti, pokud by byla nucena splatit všechny své 

krátkodobé závazky (17). 

Č隈沓 噺 岫携珪軍慧憩契í 圭軍径兄憩á珪 髪 袈珪形掲刑形袈形郡é 渓á携軍渓圭桂岻 伐 慧憩á珪á 軍圭憩兄携軍 

Vzorec 9: Čistý pracovní kapitál. (Zdroj: (14)) 

Čisté pohotové prostUedky 

Čisté pohotové prostUedky slouží k posouzení schopnosti společnosti splácet své 

závazky. Jedná se o rozdíl mezi pohotovými penEžními prostUedky a okamžitE 

splatnými závazky. Mezi tyto prostUedky jsou často zahrnuty i krátkodobé cenné papíry 

a krátkodobé termínované vklady (9). 

Č隈隈 噺 径形刑形憩形携é 径祁契ě:契í 径慶形慧憩ř祁袈圭桂 伐 形圭軍型:兄憩ě 慧径珪軍憩契é 渓á携軍渓圭桂 

Vzorec 10: Čisté pohotové prostUedky. (Zdroj: (18)) 

2.2.5 PomErové ukazatele 

ůnalýza pomocí pomErových ukazatel] patUí k jedné z nejoblíbenEjších, protože 

umožOuje získat rychlý pUehled o finančních prostUedcích společnosti. Podstatou tEchto 

pomErových ukazatel] je, že dávají do pomEr] r]zné hodnoty z rozvahy, výkazu zisk] 

a ztrát, popUípadE z cashflow (9). 

Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele jsou tvoUeny jako pomEr konečného efektu, který byl dosažen 

podnikatelskou činností k určité srovnávací základnE. Zobrazují pozitivní či naopak 

negativní vliv pUi financování společnosti, Uízením aktiv a likvidity na rentabilitu. 

Všechny ukazatele rentability udávají, kolik zisku pUipadá na 1 Kč jmenovatele (19). 

  



23 
 

• Rentabilita aktiv ROA 

Rentabilita aktiv pomEUuje zisk společnosti s celkovými vloženými prostUedky 

a nezáleží pUitom, zda byl financován vlastním či cizím kapitálem. Proto 

se ROů považuje za klíčové mEUítko rentability. Doporučená hodnota 

se pohybuje okolo 10 % (12). 

栗熊寓 噺 櫛遇掘桑軍圭憩兄携軍 

Vzorec 11: Rentabilita aktiv. (Zdroj (12)) 

• Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

Rentabilita vlastního kapitálu znázorOuje míru zhodnocení vlastních zdroj], 

které investor použil k financování projektu (20). 

ROE sleduje, kolik čistého zisku pUipadá na jednu korunu investovanou 

vlastníky společnosti. Doporučená hodnota je více jak 10 % (12). 

栗熊櫛 噺 櫛寓桑携珪軍慧憩契í 圭軍径兄憩á珪 
Vzorec 12: Rentabilita vlastního kapitálu. (Zdroj: (12)) 

• Rentabilita tržeb ROS 

Ukazatel ROS označuje, kolik korun čistého zisku pUipadá na 1 Kč tržeb. 

Doporučená hodnota se liší podle toho, v jakém odvEtví se společnost nachází. 

Pohybuje se od 2 % do 50 %, avšak by mEl být vždy vEtší než 10 % (21). 

栗熊繰 噺 櫛寓桑憩慶:郡桂 

Vzorec 13: Rentabilita tržeb. (Zdroj: (21)) 
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• Rentabilita investovaného kapitálu ROCE 

Tento ukazatel rentability vyjadUuje, jak efektivnE společnost hospodaUí 

s dlouhodobými zdroji. Také slouží jako ukazatel, zda společnost prostUedky 

optimálnE využívá (22). 

三熊隅櫛 噺 櫛遇掘桑袈珪形掲刑形袈形郡é 卦兄渓í 渓袈慶形啓祁 髪 携珪軍慧憩契í 圭軍径兄憩á珪 
Vzorec 14: Rentabilita investovaného kapitálu. (Zdroj: (22)) 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity mEUí, zda je společnost schopna splatit včas své splatné závazky. 

Poukazují, zda bude společnost schopna vyrovnat všechny své dluhy, když nastane doba 

jejich splatnosti (23). 

• BEžná likvidita 

BEžná likvidita mEUí, kolikrát obEžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky 

společnosti. Také se dá Uíci, že vyjadUuje, kolikrát by byla schopna společnost 

uspokojit vEUitele, pokud by všechna svá obEžná aktiva promEnila na penEžní 

prostUedky v hotovosti. Ukazatel by se mEl pohybovat v rozmezí 1,6 – 2,5 avšak 

nikdy by nemEl klesnout pod hodnotu 1 (24). 

遇ě:契á 珪兄圭携兄袈兄憩軍 噺 形郡ě:契á 軍圭憩兄携軍圭慶á憩圭形袈形郡é 渓á携軍渓圭桂 

Vzorec 15: BEžná likvidita. (Zdroj: (24)) 

• Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita mEUí, jestli je společnost schopna dostát svým závazk]m, aniž 

by musela prodat své zásoby. Ukazatel by se mEl pohybovat v rozmezí 

od 1 do 1,5. Vyšší hodnota je sice pUíznivá pro vEUitele, ale už ne tak 

pro akcionáUe a vedení společnosti (11). 
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隈形刑形憩形携á 珪兄圭携兄袈兄憩軍 噺 岫形郡ě:契á 軍圭憩兄携軍 伐 渓á慧形郡桂岻圭慶á憩圭形袈形郡é 渓á携軍渓圭桂  

Vzorec 16: Pohotová likvidita. (Zdroj: (24)) 

• Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita pUedstavuje nejužší vymezení likvidity, jelikož do ní vstupují 

pouze ty nejlikvidnEjší položky z rozvahy. Do tEchto položek jsou zahrnuty 

peníze na bEžném účtu, jiných účtech či v pokladnE, ale také volnE 

obchodovatelné cenné papíry. Ukazatel by se mEl pohybovat v intervalu mezi 

0,2 – 0,6 (11). 

熊圭軍型:兄憩á 珪兄圭携兄袈兄憩軍 噺 岫径祁契ě:契í 径慶形慧憩ř祁袈圭桂岻圭慶á憩圭形袈形郡é 渓á携軍渓圭桂  

Vzorec 17: Okamžitá likvidita. (Zdroj: (24)) 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah, mezi vlastními zdroji financování a cizími zdroji 

financování. Informují, jak velký rozsah cizích zdroj] společnost používá k financování 

své činnosti (25). 

• Celková zadluženost 

Celková zadluženost ukazuje, jaký má společnost pomEr cizích zdroj] 

k celkovým aktiv]m. Hodnota tohoto ukazatele by se mEla pohybovat kolem 

30 % – 50 %. Čím vyšší hodnota je, tím vyšší je zadlužení společnosti. Ě26) 

隅祁珪圭形携á 渓軍袈珪掲:祁契形慧憩 噺 卦兄渓í 渓袈慶形啓祁軍圭憩兄携軍 卦祁珪圭祁型 

Vzorec 18: Celková zadluženost. (Zdroj: (9)) 

• Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel je považován za jeden z nejd]ležitEjších pomErových ukazatel] 

pro hodnocení celkové finanční situace společnosti, protože ukazuje proporci, 

v níž jsou aktiva společnosti financována penEzi akcionáU]. Součet ukazatele 
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celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování by mEl být roven 100 % 

(17). 

沓形祁係兄卦兄祁契憩 慧軍型形係兄契軍契卦形携á契í 噺  携珪軍慧憩契í 圭軍径兄憩á珪卦祁珪圭形携á 軍圭憩兄携軍 

Vzorec 19: Koeficient samofinancování. (Zdroj: (17)) 

• Míra zadluženosti 

VyjadUuje pomEr mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji. Tento ukazatel je 

velice podstatný pro banku, když se rozhoduje, zda společnosti dá úvEr. 

PUi tomto posuzování je značnE d]ležitý vývoj, zda se pomEr cizích zdroj] 

zvyšuje či snižuje (17). 

轡í慶軍 渓軍袈珪掲:祁契形慧憩兄 噺  卦兄渓í 渓袈慶形啓祁携珪軍慧憩契í 圭軍径兄憩á珪 
Vzorec 20: Míra zadluženosti. (Zdroj: (17)) 

• Úrokové krytí 

Úrokové krytí je ukazatel, který označuje, kolikrát celkový zisk pokryje úrokové 

platby. Čím vyšší hodnoty nabývá, tím vyšší má společnost schopnost platit 

náklady, které provází používání cizího kapitálu (27). 

Ú慶形圭形携é 圭慶桂憩í 噺 櫛遇掘桑卦祁珪圭形携� 契á圭珪軍袈形携� �慶形圭 

Vzorec 21: Úrokové krytí. (Zdroj: (27)) 

Ukazatele aktivity 

Informují, jak dobUe společnost hospodaUí se svými aktivy, jejich jednotlivými složkami 

a také jaký vliv má toto hospodaUení na výnosnost a likviditu. Toto hospodaUení 

ukazatele vyjadUují bu@ jako počet obrátek za určité období, nebo dobu obratu (17). 
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• Obrat celkových aktiv 

PatUí mezi klíčové ukazatele efektivnosti, jelikož vyjadUuje celkové využití 

majetku společnosti. Ukazatel mEUí, kolikrát se celková aktiva za rok obrátí. 

Tento obrat aktiv by mEl dosáhnout minimálnE hodnoty 1 Ě2Ř). 

熊郡慶軍憩 卦祁珪圭形携�卦刑 軍圭憩兄携 噺 憩慶:郡桂卦祁珪圭形携á 軍圭憩兄携軍 

Vzorec 22: Obrat celkových aktiv. (Zdroj: (28)) 

• Obrat stálých aktiv 

Ukazatel mEUí využití stálých aktiv za dané období. VyjadUuje, jaká výše tržeb 

byla vyprodukována z 1 Kč celkového majetku společnosti. Jestliže je hodnota 

ukazatele pUíliš nízká, je to znamení, že plnE nevyužívá svých výrobních kapacit, 

v této situaci je vhodné, aby společnost zvýšila své tržby nebo odprodala aktiva 

(28). 

熊郡慶軍憩 慧憩á珪�卦刑 軍圭憩兄携 噺 憩慶:郡桂慧憩á珪á 軍圭憩兄携軍 

Vzorec 23: Obrat stálých aktiv. (Zdroj: (28)) 

• Obrat zásob 

Ukazatel informuje, jak dlouho jsou obEžná aktiva vázána v podobE zásob. 

Doporučená hodnota pro tento ukazatel je 4,5 – 6 (28). 

熊郡慶軍憩 渓á慧形郡 噺 憩慶:郡桂渓á慧形郡桂 

Vzorec 24: Obrat zásob. ĚZdroj: (28)) 

• Doba obratu zásob 

Udává počet dn], po které jsou zásoby vázány ve společnosti, než nastane jejich 

prodej nebo spotUeba. Pokud se doba obratu snižuje a obrat zásob zvyšuje, m]že 

být situace ve společnosti označena za dobrou (29). 
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串形郡軍 形郡慶軍憩掲 渓á慧形郡 噺 渓á慧形郡桂袈祁契契í 憩慶:郡桂 

Vzorec 25: Doba obratu zásob. ĚZdroj: (28)) 

• Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek mEUí, kolikrát za dané období se pohledávky pUemEní 

na penEžní prostUedky. VyjadUuje počet dní, které uplynou od vystavení faktury 

za prodej zboží či služby až po obdržení finančních prostUedk] (14). 

串形郡軍 形郡慶軍憩掲 径形刑珪祁袈á携祁圭 噺 径形刑珪祁袈á携圭桂 渓 形郡卦刑形袈契í卦刑 携渓憩軍刑ů袈祁契契í 憩慶:郡桂  

Vzorec 26: Doba obratu pohledávek. ĚZdroj: (14)) 

• Doba obratu závazk] 

Doba obratu závazk] je ukazatel, který stanovuje dobu, která uplyne od nákupu, 

vzniku pohledávky u dodavatele a jeho úhradou (28). 

串形郡軍 形郡慶軍憩掲  渓á携軍渓圭ů 噺 惣掃捜熊郡慶軍憩 渓á携軍渓圭ů 

Vzorec 27: Doba obratu závazk]. ĚZdroj: (30)) 
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3 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 

Tato část bakaláUské práce je zamEUena na pUedstavení společnosti VO-Karbula s. r. o. 

Dále je zde vypracována analýza okolí společnosti a jako poslední je provedena 

finanční analýza. 

3.1 PUedstavení společnosti 

Společnost VO-Karbula s. r. o. je společnost zabývající se prodejem jak českých, tak 

i zahraničních vín, doplOk] a kulináUských specialit. Navazuje na více 

než osmdesátiletou tradici práce s vínem (31). 

 

Obrázek 3: Logo společnosti VO-Karbula s. r. o. (Zdroj: (31)) 
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Základní údaje o společnosti: 

Tabulka 4: Základní údaje o společnosti VO-Karbula s. r. o. (Zdroj: (32)) 

Datum zápisu: 06. 12. 2000 

Spisová značka: C 3Ř755 vedená u Krajského soudu v BrnE 

Obchodní 
společnost: 

VO-Karbula s. r. o. 

Sídlo: Revoluční 327, Moravský Písek 6ř6 Ř5 

Identifikační číslo: 262 31 689 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

PUedmEt podnikání: 

Reklamní a propagační činnost v oblasti obchodu a služeb 

Poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb 

ZprostUedkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 

KoupE zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

PoUádání výstav, veletrh], pUehlídek, prodejních 

a obdobných akcí 

PoUádání odborných kurz], školení a jiných vzdElávacích 

akci včetnE lektorské činnosti 

Hostinská činnost 

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních 

a ekonomických poradc] 

Pronájem a p]jčování vEcí movitých 

Výroba nápoj] 

PoUádání kulturních produkcí, zábav a provozování zaUízení 

sloužících zábavE 

Statutární orgán: Jednatel – Roman Karbula 

Společník: Martina Brantálová 

Základní kapitál: 100 000 Kč 
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3.2 ůnalýza okolí společnosti 

Tato část obsahuje analýzu okolí společnosti, která je provedena za pomoci čtyU 

vybraných analýz. KonkrétnE je to analýza SLEPTE a Porterova modelu pEti sil, 

pomocí kterých jsou zjištEny faktory vnEjšího okolí p]sobící na společnost, interní 

analýza 7S, která zjiš[uje vnitUní faktory společnosti. Ze zmínEných tUí analýz 

se následnE zpracovává SWOT analýza, která se zabývá silnými a slabými stránkami 

společnosti a také možnými pUíležitostmi a hrozbami (1). 

3.2.1 SLEPTE analýza 

Pomocí SLEPTE analýzy jsou zhodnoceny hlavní faktory p]sobící na společnost. Jsou 

to faktory sociální, právní, ekonomické, politické, technologické a ekologické (2). 

Sociální faktory 

Počet obyvatel konkrétnE v Jihomoravském kraji vzrostl od roku 2012 do roku 2016 

o 10 162 obyvatel. Pr]mErný vEk obyvatelstva v tomto kraji každým rokem roste. 

Za rok 2016 je zaznamenaný pr]mErný vEk 42,2 let. ůnalyzovaná společnost sídlí 

v obci Moravský Písek, který se nachází v okrese Hodonín. I pUesto, že počet obyvatel 

v Jihomoravském kraji má rostoucí tendenci, v okrese Hodonín počet obyvatel za pEt let 

klesl celkem o 1 56Ř lidí a pr]mErný vEk obyvatel je 43,3 let (33).  

Pr]mErná mzda se v roce 2016 oproti roku 2012 zvýšila o 2 4ŘŘ Kč, konkrétnE vzrostla 

na částku 27 5Řř Kč (34). Tato situace m]že být pro společnost velmi pUíznivá, protože 

si stále více lidí dokáže ocenit kvalitní víno a jsou za nEho mEsíčnE ochotni utratit 

až o 65 Kč více, než v roce 2012. Pr]mErná mEsíční útrata za víno tedy vzrostla 

na 379 Kč a za lahev o 33 Kč na částku 155 Kč (35). 

Celková roční spotUeba vína v Jihomoravském kraji od roku 2012 kolísá, avšak celková 

spotUeba se stále pohybuje kolem 1Ř-1ř litr] na osobu za rok, konkrétnE v roce 2016 

byla roční spotUeba 1ř,Ř litru na osobu (36). 

Legislativní faktory 

Společnost VO-Karbula s. r. o je jako každá obchodní korporace v České republice 

ovlivOována legislativními faktory. Tyto faktory tvoUí prostUedí, ve kterém se společnost 
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nachází. Existuje jistá souvislost mezi legislativními a politickými faktory, protože 

zmEny v politické situaci státu dost často vedou k právním úpravám a společnost 

se tEmto zmEnám musí pUizp]sobit. 

Mezi zákony, kterými se společnost musí Uídit patUí: Zákon o obchodních korporacích 

č. ř0/2012 Sb., který upravuje podmínky fungování obchodních korporací a družstev, 

Občanský zákoník č. Řř/2012 Sb. upravující české soukromé právo, zákonem 

upravujícím pracovnEprávní vztahy, což je Zákoník práce č. 262/2006 Sb. Dále se musí 

společnost Uídit daOovými zákony, mezi které patUí zákon o účetnictví č. 563/1řř1 Sb. 

ten upravuje rozsah a zp]sob vedení účetnictví. Další zákony mající vliv na společnost 

je také zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb. o daních z pUíjmu a zákon č. 17/1řř2 Sb. o životním 

prostUedí. 

Jelikož společnost provozuje vinotéku, musí se Uídit i zákonem č. 321/2004 Sb. 

o vinohradnictví a vinaUství.  Od roku 2016 je povinna Uídit se také zákonem 

č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (37). 

Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory p]sobící na společnost patUí napUíklad inflace, mEnové kurzy, 

nezamEstnanost, pr]mErná mzda a mnoho dalších. Všechny tyto faktory ovlivOují 

úspEšnost organizace na trhu (3). 

Míra inflace v České republice byla nejvyšší za rok 2012 a činila 3,3 %, v roce 

2013 1,4 %, za rok 2014 míra inflace klesla na hodnotu 0,4 %, za rok 2015 0,3 % 

a v roce 2016 se inflace mírnE zvýšila, a to na hodnotu 0,7 %. BEhem tEchto let ceny 

vína zaznamenaly jak nár]st, tak pokles. Nejvíce ceny vzrostly v roce 2013, a to o 4,6 

%, a nejménE v roce 2015, kdy do listopadu ceny klesly o 2,6 % (38). 

V listopadu roku 2013 pUišla intervence proti apreciaci koruny. To znamená, že česká 

koruna v]či euru oslabila. Tento fakt byl velmi výhodný pro společnosti, které své zboží 

vyváží do zahraničí. Bohužel pro společnost VO-Karbula s. r. o. tato skutečnost 

prospEšná nebyla, protože ze zahraničí své zboží dováží, takže ceny za zboží byly o dost 

vyšší než obvykle (39). 
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V Jihomoravském kraji má nezamEstnanost od roku 2013 tendenci klesat, to platí i pro 

okres Hodonín. K 31.12. 2016 byla nezamEstnanost v Jihomoravském kraji 6,11 % 

a HodonínE 7,98 % (40). 

Vývoj spotUebního koše je pro společnost pozitivní, protože spotUeba vína stále stoupá. 

Váha vína byla v počátečním roce ř % a v posledním sledovaném roce se vyšplhala 

na 11,5 %. To znamená, že se společnosti otevírají nové pozitivní pUíležitosti Ě41). 

Politické faktory 

V Uíjnu 2017 probEhly volby do poslanecké snEmovny, které nakonec vyhrálo hnutí 

ANO v čele s ůndrejem Babišem. Cílem tohoto hnutí byl pUedevším boj s korupcí, 

podpora r]stu zamEstnanosti a prosazení podp]rného prostUedí pro podnikatele 

a živnostníky. Po volbách novE zvolený premiér ůndrej Babiš sestavil vládu, které však 

nebyla od poslanecké snEmovny projevena d]vEra, a od té doby je vláda v demisi. Proto 

m]že být politická situace v ČR označena za nestabilní (42). 

Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 se pro společnost otevUel 

volný trh díky nEmuž m]že dovážet vína z členských zemí EU bez vEtších problém] 

a také bez poplatk] a cel. 

Technologické faktory 

Technologické faktory ovlivOují pUevážnE výrobní společnosti. Jelikož jde technický 

vývoj rychle dopUedu, musí jej tyto společnosti sledovat a zdokonalovat svoji výrobu. 

S rychlým tempem vývoje se zvyšují i požadavky zákazník], proto by mEly společnosti 

využívat moderních metod výroby a vylepšovat své produkty (3). 

Mezi technologické faktory patUí r]zné technické normy, jako jsou napUíklad normy 

ČSN. Tyto normy m]žou být vytváUena pouze v oblastech, kde neexistují mezinárodní 

nebo evropské normy. Každý produkt, proces nebo služba musí splOovat požadavek 

vhodnosti pro daný zámEr. ůvšak tyto normy nejsou závazné a jejich použití je 

dobrovolné (43). I pro odvEtví vinaUství platí technický pokrok, proto se tu ČSN normy 

vyskytují, jedná se napUíklad o normu ČSN EN 706+ů1, která se týká stroj] na Uez 

vinné révy (44). 
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Ekologické faktory 

Na ochranu životního prostUedí je v dnešní dobE kladen velký d]raz, a proto 

se společnosti musí Uídit r]znými normami a limity v oblasti ekologie. Jelikož je 

velkoobchod Karbula obchodní společnost, musí se Uídit zákonem č. 17/1řř2 Sb. 

o životním prostUedí. Další vEcí, kterou m]že tato společnost pro životní prostUedí 

udElat je recyklovat pUebytečné kartony (37). 

3.2.2 Porter]v model pEti sil 

Porter]v model pEti sil využívá pEti faktor], pomocí kterých analyzuje konkurenční 

prostUedí, ve kterém se společnost nachází. Mezi tyto faktory patUí stávající konkurenti, 

potenciální konkurenti, dodavatelé, zákazníci a substituty (5). 

Stávající konkurenti 

NejvEtší konkurencí společnosti VO-Karbula s. r. o. jsou vinaUství, kterých je jak 

v okrese Hodonín, tak v celém Jihomoravském kraji spousta. Jsou to pUevážnE ta 

vinaUství, jejichž vína na svém e-shopu prodává. VEtšina z tEchto vinaUství má bu@ sv]j 

vlastní e-shop nebo prodává vína na stránkách internetové vinotéky. Mezi tyto 

internetové vinotéky patUí napUíklad Ráj vína s. r. o. a VINICOLA, s. r. o. Rozdíl mezi 

cenami vín, které nabízí velkoobchod Karbula a cenami vín, které nabízí bu@ sami 

vinaUi nebo internetové vinotéky, nejsou nijak značné. Liší se vEtšinou pr]mErnE o 10 až 

30 Kč a z velké části jsou ceny velkoobchodu Karbula nižší.  

VEtšina vinaUství, od kterých společnost VO-Karbula odebírá víno má vlastní e-shop, 

ale stejnE jako u výše uvedených e-shop] platí, že vína, která nabízí VO-Karbula jsou 

levnEjší, než se dají koupit pUímo od vinaU]. Velkoobchod Karbula také v mnoha 

pUípadech nabízí ročníky, které na oficiálním e-shopu vinaUství již neseženete, ale 

bohužel dost často nabízí pouze starší ročníky vína, a to povEtšinou do roku 2014. 

Protože je v tomto oboru velká konkurence, jak ze strany vinaU], tak ze strany ostatních 

velkoobchod], nedá se Uíci, že by mEla společnost Karbula velký tržní podíl. (37). 
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Potenciální konkurenti 

Riziko vzniku potenciální konkurence je pomErnE vysoké, protože bariéry pro vstup na 

tento trh nejsou závratnE vysoké, jak to m]že být u jiných odvEtví. ůby potenciální 

konkurent mohl prodávat víno, stačí mu živnostenský list, e-shop, finance na počáteční 

zásoby vína a na reklamu. Horší pro potenciálního konkurenta bude, se na tomto trhu 

uchytit. Konkurence je pUece jen vysoká a[ se jedná o velkoobchody, které mají ve své 

nabídce zaUazena vína, nebo pUímo o vinaUství, kterých je v Jihomoravském kraji 

nespočet (37). 

Dodavatelé 

Společnost nabízí česká vína asi od 16 vinaU], ale nabízí taky množství vín 

zahraničních. Tato vína jsou do velkoobchodu dodávána pUímo od jejich výrobc] 

s pomErnE velkou slevou. Proto m]že VO-Karbula vína nabízet levnEji, než je prodávají 

pUímo výrobci. Pokud se jedná o jiné alkoholické i nealkoholické nápoje a další 

pochutiny, které společnost nabízí jak na e-shopu, tak v jejich vinárnE, ta jsou dodávána 

dodavateli jinými. Mezi tyto dodavatele patUí napUíklad ŽUSY s. r. o.  

Společnost by mEla velký problém, pokud by jí pUestala víno dodávat zahraniční 

vinaUství, se kterými obchoduje. Společnost má od vEtšiny tEchto vinaU] exkluzivitu, 

takže tato vína, které od nich prodává, žádný jiný velkoobchod nenabízí Ě37).  

Zákazníci 

Konkurence v tomto odvEtví je dosti vysoká, zákazník má na výbEr odkud by si mohl 

víno objednat. M]že nakoupit pUímo u výrobce, pUes internetové obchody, které nabízejí 

vína od mnoha r]zných vinaUství či nakoupit pUes velkoobchod, který vEtšinou nabízí 

širokou škálu dalších výrobk] od potravin pUes nealkoholické nápoje až po nápoje 

alkoholické. Proto se všechny společnosti snaží svým zákazník]m co nejvíce vyhovEt. 

VO-Karbula s. r. o. se jako všechny ostatní společnosti snaží zákazníkovi vyjít vstUíc, 

aby se k nim opEt vrátil. Proto jsou jejich ceny vína nižší než u ostatních společností. 

Dále se snaží zákazníky pUilákat i tím, že poUádají degustace jak moravských vín, tak 

vín z celého svEta a s nimi i ochutnávku pokrm], které se v tom určitém koutu svEta 

konzumují. Díky tEmto službám se k nim spousta zákazník] ráda vrací. 
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Společnost dodává vína do nEkolika vinoték včetnE té, kterou sama provozuje. Protože 

mají zákazníci stále zvyšující se nároky, m]že se kterýkoliv z nich rozhodnout a začít 

víno odebírat od jiného dodavatele, který bude jeho nároky splOovat. Pokud by se tak 

stalo mohlo by to být pro společnost existenční problém, protože nemá takové zisky, 

aby bez tEchto pUíjm] mohla fungovat (37). 

Substituty 

Najít substitut pro víno je hodnE tEžké, avšak v období burčáku se vinný burčák mnohdy 

nahrazuje částečnE zkvašeným moštem, který je vyrobený z jablek. Po dochucení tohoto 

moštu je témEU nerozeznatelný od moštu vyrobeného z vinné révy (37).  

Protože je víno alkoholický nápoj, m]žou nEkteUí lidé brát jako jeho substitut i jiné 

alkoholické nápoje, a to pUedevším pivo. I pUesto, že spotUeba piva každým rokem mírnE 

klesá, nedá se Uíct, že by to bylo zp]sobené tím, že obyvatelstvo ČR začíná pít místo 

piva víno. Je to spíž zp]sobené stále rostoucí cenou piva Ě36). 

3.2.3 Interní analýza 7S 

V této analýze jsou popsány vnitUní faktory, které na společnost p]sobí. PatUí sem 

7 prvk] začínajících na písmeno S, konkrétnE to jsou: strategie, struktura, systémy, 

spolupracovníci, schopnosti, styl a sdílené hodnoty (3). 

Strategie 

Stanovení strategie je pro společnost velmi d]ležité. Společnost si musí stanovit cíl 

a dílčí kroky, kterými tohoto cíle dosáhne. Strategií společnosti je získat si loajální 

zákazníky a být finančnE stabilní. Společnost se snaží své zákazníky zaujmout úrovní 

služeb, kvalitou a v neposlední UadE pUíznivými cenami, aby se k nim znovu a častEji 

vraceli (37). 

Struktura 

Společnost není strukturována do žádných organizačních jednotek. Společnost je 

tvoUena jedním společníkem, a to paní Martinou Brantálovou, která má 100% podíl 

na základním kapitálu, a panem Romanem Karbulou, který je jednatelem společnosti 

(32). 
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Systémy 

Jelikož má společnost málo zamEstnanc] neposkytuje jim firemní vozidla ani telefony. 

Všechno mezi sebou zamEstnanci Ueší osobnE, pUípadnE soukromým e-mailem 

či telefonem. Ve společnosti je dále používán program, ve kterém jsou vyUizovány 

objednávky a vytváUeny faktury. Společnost využívá pokladní zaUízení, uzp]sobené 

k elektronické evidenci tržeb. Společnost má také webové stránky, které jsou však pro 

zákazníka nepUehledné a chvíli trvá, než se v nich dokáže zorientovat (37). 

Spolupracovníci 

Společnost je tvoUena pouze 7 zamEstnanci a z toho je jeden ze zamEstnanc] Uídící. 

Zbylých 6 zamEstnanc] je na pozici prodavač] a skladník]. Společnost se tedy Uadí 

mezi mikropodniky (37). 

Schopnosti 

Od zamEstnanc] je očekáváno, že budou pUedevším spolehliví a flexibilní. ZamEstnanci 

pracují na pozicích, na které nepotUebují speciální kvalifikaci, po nástupu na pracovní 

pozici jsou pouze zaškoleni (37). 

Styl 

Organizace byla založena s právní formou společnost s ručením omezeným pouze 

jedním společníkem, a tím byl Roman Karbula. V roce 2002 pUevedl celý sv]j obchodní 

podíl na Martinu Brantálovou. Ta je momentálnE jediným společníkem VO-Karbula 

s. r. o. a pan Roman Karbula je na pozici jednatele. Společnost má liberální styl Uízení 

(32).  

Sdílené hodnoty 

Společnost si zakládá na dobrých vztazích jak se svými zamEstnanci, tak s dodavateli 

a odbErateli. Také se snaží o získání nových zákazník], proto poUádá r]zné akce, mezi 

které se Uadí pUedevším degustace (37). 
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3.2.4  SWOT analýza 

SWOT analýza je zpracována na základE výsledk] výše uvedených analýz. Tato analýza 

posuzuje silné a slabé stránky společnosti, ale také pUíležitosti a hrozby (7). 

Tabulka 5: SWOT analýza. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Silné stránky Slabé stránky 

Orientace na zákazníka 

PUíznivé ceny 

Prodej zahraničních vín 

Málo substitut] 

Osobní jednání mezi zamEstnanci 

a zamEstnavateli 

NepUehledné webové stránky 

Velká konkurence 

Málo nových ročník] vín 

PUíležitosti Hrozby 

Volný trh EU 

Zvýšení pr]mErných mezd 

Zvyšující se spotUeba vína 

Lidé za víno více utrácí 

 

Zvyšující se nároky zákazník] 

Časté zmEny v legislativE 

Hrozba nové konkurence 

Nestabilní politická situace 

Apreciace koruny 
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3.3 Finanční analýza 

V této části bakaláUské práce je zpracována finanční analýza, která vychází z účetních 

výkaz] společnosti VO-Karbula s. r. o. v letech 2012 – 2016. 

Finanční analýza se skládá z ukazatel], které jsou zpracovány v teoretické části práce 

v kapitole 2.2. KonkrétnE to je analýza soustav ukazatel], analýza absolutních 

ukazatel], rozdílových ukazatel] a pomErových ukazatel]. ůnalýza je doprovázena 

vlastními výpočty, tabulkami a grafy. 

3.3.1 ůnalýza soustav ukazatel] 

ůnalýza soustav ukazatel] posuzuje celkovou finanční situaci společnost. Tuto analýzu 

tvoUí Kralicek]v Quicktest a Index IN05 (10). 

Kralick]v Quicktest 

Na základE této analýzy je vyhodnocená finanční a výnosová situace společnosti. 

PUi výpočtu ukazatel] je využito ukazatel], které tvoUí rovnice uvedené v kapitole 2.2.2. 

Tabulka 6: Kralick]v Quicktest ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

R1 0,11 0,02 0,21 0,27 0,22 

R2 - 4,37 - 17,79 - 3,54 - 3,85 28,44 

R3 0,01 - 0,31 - 0,05 - 0,13 - 0,04 

R4 - 64,69 – – – – 
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Tabulka 7: Výsledky Kralickova Quicktestu ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

R1 2 1 3 3 3 

R2 0 0 0 0 3 

R3 1 0 0 0 0 

R4 0 – – – – 

Finanční stabilita 1 0,5 1,5 1,5 3 

Výnosová situace 0,5 0 0 0 0 

Celková situace 1,5 0,5 1,5 1,5 3 
 

Ukazatel R1 má v prvním sledovaném roce hodnotu 2, tato hodnota se v dalším roce 

snížila na číslo 1, ale v roce 2014 opEt vzrostla, a to na hodnotu 3 a tato hodnota z]stala 

až do roku 2016. Ukazatel R2 má v prvních čtyUech letech nulovou hodnotu, která je 

zp]sobena záporným cashflow. V posledním roce se hodnota zvýšila na hodnotu 3. 

Ukazatel R3 má v roce 2012 hodnotu 1, v dalších letech se vyskytuje hodnota 0, která je 

zp]sobena záporným hospodáUským výsledkem. Ukazatel R4 je v roce 2012 nulový, což 

je opEt stejnE jako u ukazatele R2 zp]sobeno zápornou hodnotou provozního cashflow. 

V ostatních letech ukazatel R4 není uveden, protože od roku 2013 společnost neeviduje 

žádné tržby za vlastní výrobky a služby.  

Podle ukazatele finanční stability se společnost v roce 2012, 2014, 2015 pohybuje 

v pásmu šedé zóny, v roce 2016 byla hodnota ukazatele nejvyšší, konkrétnE dosáhla 

hodnoty 3. V roce 2013 hodnota ukazatele dosáhla pouze čísla 0,5 společnost tedy mEla 

potíže ve finančním hospodaUení. Výnosová situace společnosti byla kromE prvního 

roku 2012, kdy hodnota dosáhla čísla 0,5, poUád na nule, což opEt znamená, 

že společnost má finanční potíže. Celková situace kromE roku 2013, byla v pásmu šedé 

zóny, rok 2016 byl pro společnost nejpUíznivEjší, protože hodnota se nachází na horní 

hranici pásma. Zbytek hodnot je pUesnE mezi hranicemi pásma, a tak o finančním zdraví 

společnosti nelze jednoznačnE rozhodnout. 
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Index IN05 

Index IN05 vychází z významných bankrotních model]. Tento index hodnotí finanční 

zdraví společnosti Ě13ě. 

Tabulka 8: Index IN05. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 

X1 1,12 1,03 1,27 1,39 1,29 

X2 2,38 - 17,69 - 1,81 - 6,21 - 2,50 

X3 0,01 - 0,31 - 0,05 - 0,13 - 0,04 

X4 1,66 1,71 1,64 1,86 1,92 

X5 1,29 1,13 1,39 1,41 1,12 

IN05 0,76 - 1,34 0,37 - 0,06 0,43 
 

Za celé analyzované období se společnost pohybuje pouze v jedné kategorii, a to v té, 

která je pro ni nejhorší. Hodnoty vyplývající z této analýzy se ani v jednom roce 

nedostaly pUes hranici 0,ř, v roce 2013 a 2015 dokonce vyšly zápornE. NejvEtší propad 

byl v roce 2013, kdy hodnota indexu byla -1,34, tato hodnota byla zp]sobena záporným 

hospodáUským výsledkem. Naopak hodnota, která se nejvíc blíží k hodnotE 0,ř vyšla 

v roce 2012 a to 0,76. Pro společnost to znamená že na ř7 % míUí k bankrotu, tudíž pro 

vlastníky nevytváUí žádnou hodnotu.  

 
Graf 1: Index IN05. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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3.3.2 ůbsolutní ukazatele 

ůnalýza absolutních ukazatel] je využívána pUedevším k analýze trend] v čase 

a procentnímu vyjádUení prvk]. Tato analýza zahrnuje horizontální analýzu a vertikální 

analýzu. ObE analýzy jsou provedeny u rozvahy i výkazu zisku a ztrát (9). 

Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza rozvahy porovnává, o kolik se zmEnily jednotlivé položky aktiv 

a pasiv za určité období. Tato zmEna je vyjádUena v korunách a v procentech (14).  

Tabulka 9: Horizontální analýza aktiv. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

  
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

Aktiva celkem - 666 - 13,13 - 587 - 13,33 - 117 - 3,07 87   2,35 

Dlouhodobý majetek 20   4,25 - 49 - 10,00 - 47 - 10,68 192  48,98 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

– – – – – – – – 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

20   4,25 - 49 - 10,00 - 47 - 10,68 192  48,98 

Dlouhodobý finanční 
majetek 

– – – – – – – – 

ObEžná aktiva - 691 - 15,02 - 537 - 13,74 - 69 - 2,05 - 121 - 3,67 

Zásoby - 1274 - 27,18 - 441 - 12,92 -2 68 - 9,02 - 197 - 7,29 

Dlouhodobé pohledávky – – – – – – – – 

Krátkodobé pohledávky 509 - 514,14 - 83 - 20,29 - 28 - 8,62 - 19 - 6,42 
Krátkodobý finanční 
majetek 

– – – – – – – – 

PenEžní prostUedky 76 690,91 - 11 - 12,79 229 309,46 97  32,12 

Časové rozlišení aktiv 7 – 1  16,67 1  16,67 18 300,00 
 

V období od roku 2012 – 2013 byl zaznamenán pokles celkových aktiv, a to o 13,13 %. 

D]vodem tohoto snížení je pokles obEžných aktiv, která klesla o 15,02 %. To bylo 

pUevážnE zp]sobeno snížením krátkodobých pohledávek o 514,14 %. A nepomohl tomu 

ani obrovský nár]st penEžních prostUedk], které vzrostly o 6ř0,ř1 %.  

Mezi lety 2013 – 2014 došlo k dalšímu snížení celkových aktiv, což byl nejvEtší pokles, 

oproti pUedešlému období byl pokles o 0,2 % vEtší, to znamená, že celková hodnota 

aktiv klesla o 13,33 %. D]vodem je pokles dlouhodobého hmotného majetku 
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o 49 tis. korun. ObEžná aktiva v tEchto letech opEt klesala, a to o 13,74 %, d]vodem je 

hlavnE pokles penEžních prostUedk], které se snížily o 12,7ř, což je oproti minulému 

sledovanému období velký rozdíl.  

V letech 2014 – 2015 celková aktiva opEt klesla, avšak ne už tolik. KonkrétnE klesla 

o 3,07 %. ObEžná aktiva už také oproti pUedešlým rok]m klesala značnE ménE, 

a to o 2,05 %. PUíčinou byl obrovský nár]st penEžních prostUedk], které vzrostly 

o 229 tis. Kč. Nár]st byl zaznamenán i u zásob a krátkodobých pohledávek, avšak 

ne takhle značný.  

Díky zvýšení dlouhodobého majetku v roce 2016, kdy společnost poskytla zálohu 

ve výši 23ř tis. Kč na automobil pro rozvážení vína, vzrostla v posledních letech 

sledování celková aktiva, a to o 2,35 %. ObEžná aktiva tak jako v ostatních letech 

sledovaného období opEt poklesla 121 tis. korun. 

Časové rozlišení není v prvním sledovaném období uvedeno, protože jeho hodnota 

se v roce 2012 rovnala nule. Za období 2013 – 2014 a 2014 – 2015 byl zaznamenán 

stejný nár]st, a to o 16,67 procent. V posledním sledovaném období byl nár]st nejvyšší, 

a to o 300 %, tedy o 1Ř tis. korun. Je to zp]sobeno r]stem náklad] pUíštích období, které 

z 6 tis. korun vzrostly na hodnotu 23 tis. korun. 

  



44 
 

Tabulka 10: Horizontální analýza pasiv. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

  
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % v Kč v %  
Pasiva 
celkem 

- 1026 - 20,23 - 227 - 5,61 - 117 - 3,07 87   2,35 

Vlastní 
kapitál - 439 - 82,06 714 751,58 203  25,12 - 188 - 18,61 

Základní 
kapitál 1   1,00 1   1,00 1   1,00 1   1,00 

Ážio a 
kapitálové 
fondy 

1001 286,00 1001  74,15 751  31,96 1   0,03 

Fondy ze 
zisku 

1   1,32 1   1,32 1   1,32 1   1,32 

Výsledek 
hospodaUení 
minulých let 

40 - 129,03 - 1438 - 17975,00 -286  19,99 - 547  31,84 

Výsledek 
hospodaUení 
bEžného 
účetního 
období 

-1478 - 3695,00 1153 - 80,13 - 260  90,59 360 - 65,69 

Cizí zdroje - 251 - 5,53 - 1277 - 29,81 - 347 - 11,54 272  10,23 

Rezervy – – – – – – – – 
Dlouhodobé 
závazky 

- 149 - 15,17 - 251 - 30,17 - 265 - 45,69 - 228 - 72,61 

Krátkodobé 
závazky 

- 101 - 2,84 - 1025 - 29,69 - 81 - 3,34 501  21,37 

Časové 
rozlišení 
pasiv 

26 – - 22 - 88,00 29 1450,00 5  16,67 

 

V období 2012 – 2013 byl pokles celkových pasiv o 20,23 %, a to kv]li poklesu 

vlastního kapitálu o Ř2,06 %. Jedním z d]vod] tohoto poklesu je snížení hospodáUského 

výsledku za bEžné účetní období o 1 47Ř tis. Kč, které bylo nejvyšší za všechna 

sledovaná období. Cizí zdroje zaznamenaly pokles o 5,53 %, a to hlavnE kv]li snížení 

dlouhodobých závazk] o 14ř tis. Kč.  

V dalším sledovaném období už pokles celkových pasiv nebyl tak značný jako 

za pUedešlé období. NejvEtší pokles z celých pasiv zaznamenal výsledek hospodaUení 

minulých let, který klesl o 1 43Ř tis. Kč. I pUes to však vlastní kapitál vzrostl o 714 tis. 
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Kč. Je to pUedevším díky nár]stu kapitálových fond] 74,15 %. Cizí zdroje v tomto 

období zaznamenaly nejvEtší pokles, a to o 29,81 %. Dlouhodobé závazky poklesly 

oproti minulému období témEU dvojnásobnE, a to o 30,17 %. Bylo to zp]sobeno 

poklesem položky bankovní úvEry a výpomoci v roce 2014, která klesla 

o 225 tis. korun. Značný pokles byl i krátkodobých závazk], kde hodnoty klesly 

o 29,69 %, protože poklesly závazky z obchodních vztah] celkem o 1 07Ř tis. Kč, 

d]vodem bylo pUedevším snížení daOových závazk] o 42 tis. Kč a také snížení 

u položky dohadné účty pasivní o 33 tis. Kč. 

V období od roku 2014 do roku 2015 byl pokles celkových pasiv o 117 tis. Kč. Vlastní 

kapitál vzrostl o 25,12 %, a to díky nár]stu výsledku hospodaUení bEžného účetního 

období o ř0,56 %. Cizí zdroje klesly o 347 tis. korun kv]li opEtovnému poklesu 

dlouhodobých závazk], kde poklesla položka bankovní úvEry dlouhodobé o cca 40 % 

tedy o 203 tis. Kč. 

V posledním sledovaném období celková pasiva o 2,35 % vzrostla. Vlastní kapitál 

zaznamenal pokles o 18,61 %, což je zp]sobeno opEtovnému snížení výsledku 

hospodaUení za účetní období, a to o 65,69 %. Cizí zdroje vzrostly o 10,23 %, protože 

nár]st zaznamenaly i krátkodobé závazky o 501 tis. korun pUevážnE kv]li zvýšení 

závazk] ke společník]m, které vzrostly o 344 tis. Kč, a kv]li zvýšení závazk] 

z obchodních vztah], a to o 1ŘŘ tis. Kč.  

Relativní zmEna časového rozlišení pasiv, stejnE jako u časového rozlišení aktiv, 

v prvním sledovaném období není uvedena kv]li nulové položce rozvahy v roce 2012. 

NejvEtší nár]st je zaznamenán mezi roky 2014 – 2015, a to o 2ř tis. Kč. NejvEtší pokles 

zase v letech 2013 – 2014, kdy časové rozlišení kleslo o 88 %. V letech 2015 – 2016 

časové rozlišení vzrostlo o 16,67 %. 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát zachycuje zmEny mezi vybranými položkami 

výkazu zisku a ztrát (14).  

Tabulka 11: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

  
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

Výnosy celkem - 879 - 10,44 - 1288 - 17,08 612   9,79 419   6,10 
Tržby z prodeje 
výrobk] a služeb 

- 15 - 93,75 – – – – – – 

Tržby z prodeje 
zboží - 1061 - 12,69 -1189 - 16,29 718  11,76 451   6,61 

Ostatní provozní 
výnosy 

193 428,89 -93 - 39,24 -104 - 72,73 - 29 - 76,32 

Ostatní finanční 
výnosy 

7 350,00 -4 - 50,00 0   0,00 -1 - 50,00 

Náklady celkem 600   7,16 - 2440 - 27,17 873  13,35 61   0,82 

Výkonová spotUeba 229   3,18 - 2165 - 29,19 767  14,60 87   1,45 

Osobní náklady 99   9,75 - 84 - 7,55 -26 -  2,53 156  15,58 
Úpravy hodnot v 
provozní oblasti 141 – - 91 - 65,00 1   2,08 1   2,08 

Ostatní provozní 
náklady 

152 2171,43 - 99 - 62,66 168 289,66 - 156 - 69,33 

Nákladové úroky a 
podobné náklady 

49 168,97 26  33,77 - 25 - 24,51 - 21 - 27,63 

Ostatní finanční 
náklady 

- 65 - 46,10 - 22 - 29,33 - 7 - 13,46 - 2 - 4,55 

    
Provozní výsledek 
hospodaUení - 1 502 -722,12 1 160 - 89,58 - 293 215,44 337 - 78,37 

Finanční výsledek 
hospodaUení 25 - 14,88 - 6   4,17 34 - 22,52 24 - 20,34 

Výsledek 
hospodaUení za 
účetní období 

- 1 478 - 3695,00 1 153 - 80,13 - 260  90,59 360 - 65,69 

 

Za první sledované období výnosy klesly o Ř7ř tis. Kč, z toho nejvEtší pokles 

zaznamenaly tržby z prodeje vlastních výrobk] a služeb, protože společnost od roku 

2013 nevykazuje žádné vlastní výkony. Značný pokles zaznamenaly i tržby z prodeje 

zboží, které klesly o 12,6ř %. Naopak ostatní provozní výnosy dosáhly nejvEtšího r]stu 
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za všechna období. Vzrostly o 42Ř,Řř %. StejnE tak ostatní finanční výnosy vzrostly 

nejvíce za všechna sledovaná období, a to o 350 %. Celkové náklady oproti výnos]m 

vzrostly o 7,16 %, díky obrovskému nár]stu ostatních provozních náklad], které 

vzrostly o 2171,43 %. Velkého nár]stu dosáhly i nákladové úroky, které se zvedly 

o 16Ř,Ř7 %. Naopak pokles zaznamenala položka ostatních finančních náklad], které 

klesly o 65 tis. Kč. V tEchto letech byl také nejvEtší pokles provozního výsledku 

hospodaUení a výsledku hospodaUení za účetní období. Provozní VH klesl o 722,12 % 

a VH za účetní období o 3 695 %. 

V letech 2013 – 2014 klesly výnosy nejvíce za celé analyzované období o 17,08 %. 

A to hlavnE kv]li poklesu všech rozebíraných položek. Tržby z prodeje zboží klesly 

o 1 1Řř tis. Kč, provozní výnosy o ř3 tis. Kč a finanční výnosy o 4 tis. Kč. Také 

náklady klesly, a to o 27,17 %. NejvEtší zmEnu oproti minulému období zaznamenaly 

ostatní provozní náklady, které se snížily o skoro 63 %. NejvEtším poklesem náklad] 

v tomto období zaznamenaly odpisy, a to celkem o řř tis. Kč. Jedinými náklady, které 

za toto období vzrostly byly nákladové úroky, které zaznamenaly r]st o 33,77 %. 

Výsledek hospodaUení za účetní období opEt klesl, a to o Ř0,13 %. Finanční výsledek 

hospodaUení pouze v tomto období vzrostl, a to o 4,17 %.  

V období od roku 2014 – 2015 výnosy konečnE vzrostly o 612 tis. Kč. Bylo to díky 

vzr]stu tržeb za zboží, které se zvýšily o 11,76 %. Pokles v tomto období zaznamenaly 

pouze provozní výnosy, které se snížily o 72,73 %. Celkové náklady vzrostly 

o 13,35 %, má to na svEdomí vzr]st ostatních provozních náklad] o 16Ř tis. Kč, což 

udElalo 2Řř,66 %. Za toto období zaznamenala nár]st i výkonová spotUeba, která 

vzrostla o 14,6 %. Nejvíce poklesly nákladové úroky, a to o 25 tis. Kč. Provozní 

výsledek hospodaUení vzrostl o 215,44 % a také vzrostl výsledek hospodaUení za bEžné 

účetní období o ř0,5ř %. Nár]st tEchto výsledk] hospodaUení je nejvyšší za všechna 

sledovaná období. 

V posledním sledovaném období vzrostly výnosy o 6,10 %, díky tržbám za zboží, které 

vzrostly o 6,61 %. Ostatní výnosy v tomto období klesly. Provozní výnosy klesly 

o 76,32 % a finanční o 50 %. Náklady zaznamenaly malý vzr]st, a to o 0,Ř2 %. Nejvíce 

v tomto období vzrostly náklady osobní o 156 tis. Kč a nejvíce poklesly 

o 156 tis. Kč provozní náklady. Všechny analyzované výsledky hospodaUení v tomto 
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období zaznamenaly pokles. KonkrétnE provozní výsledek hospodaUení o 7Ř,37 %, 

finanční výsledek hospodaUení o 20,34 % a výsledek hospodaUení za účetní období 

65,69 %. 

Vertikální analýza rozvahy 

ůnalýza zkoumá, kolika procenty se jednotlivé položky rozvahy podílejí na globálních 

položkách v rozvaze (14).  

Tabulka 12: Vertikální analýza aktiv. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 

Dlouhodobý majetek   9,29 %  11,13 %  11,53 %  10,6 %  15,41 % 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

 0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 % 

Dlouhodobý hmotný majetek  9,29 % 11,13 % 11,53 % 10,60 % 15,41 % 

Dlouhodobý finanční majetek  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 % 

ObEžná aktiva 90,71 % 88,74 % 88,31 % 89,24 % 83,99 % 

Zásoby 92,45 % 77,50 % 77,86 % 73,07 % 66,17 % 

Dlouhodobé pohledávky  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 % 

Krátkodobé pohledávky - 1,95 %  9,29 %  8,52 %  8,00 %  7,29 % 

Krátkodobý finanční majetek  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 % 

PenEžní prostUedky  0,22 %  1,95 %  1,94 %  8,17 % 10,52 % 

Časové rozlišení aktiv  0,00 %  0,14 %  0,16 %  0,16 %  0,61 % 
 

V roce 2012 je podíl dlouhodobého majetku pouze ř,2ř %. Jelikož společnost nemá 

žádný nehmotný ani finanční majetek, má veškerý podíl na stálých aktivech dlouhodobý 

hmotný majetek. Nejvyšší podíl na celkových aktivech mají ve všech letech aktiva 

obEžná. V tomto roce je to podíl ř0,71 %. NejvEtší část obEžných aktiv tvoUí zásoby, 

což je logické, jelikož VO-Karbula s. r. o. je obchodní společnost.  PenEžní prostUedky 

tvoUí v tomto roce pouze 0,22 % z obEžných aktiv.  

V následujícím roce 2013 tvoUí dlouhodobý majetek 11,13 % z aktiv celkem, zbylý 

podíl mají opEt obEžná aktiva. Podíl zásob na obEžných aktivech klesl na 77,5 %. Podíl 

krátkodobých pohledávek však vzrostl na hodnotu ř,2ř %. V tomto roce vzrostly 

společnosti pohledávky z obchodních vztah] o 6ř tis. Kč a dále společnost poskytla 
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krátkodobou zálohu za 104 tis. Kč. Zvýšila se také hodnota podílu penEžních prostUedk] 

na 1,ř5 %, protože společnost v tomto roce držela více penEz v hotovosti. Podíl 

časového rozlišení na celkových aktivech vzrostl oproti roku 2012 na 0,14 %. 

Společnosti se zvýšili náklady pUíštích období na 6 tis. Kč. 

V roce 2014 vzrostla hodnota podílu stálých aktiv o 0,53 %, tudíž se díl obEžného 

majetku snížil na ŘŘ,31 %. Podíl krátkodobých pohledávek se oproti roku 2013 mírnE 

snížil, a to na hodnotu Ř,52 %. Společnosti byly uhrazeny faktury v hodnotE 

67 tis. korun. PenEžní prostUedky z]stávají až na jednu setinu procenta stejné, avšak 

z rozvahy je patrné, že společnost část penEz držených v hotovosti pUesunula 

na bankovní účet a zbylými prostUedky uhradila splátky dlouhodobého úvEru. Podíl 

časového rozlišení vzrostl o 0,02 %. 

Za rok 2015 podíl hmotného majetku oproti pUedešlým let]m klesl na hodnotu 10,60 %, 

z d]vodu odpis]. ObEžná aktiva proto opEt vzrostla, a to na hodnotu Řř,24 %. Podíl 

zásob na obEžných aktivech však klesl na hodnotu 73,07 %. PenEžní prostUedky 

se oproti pUedchozímu roku 2014 zvýšily, a tak se i jejich podíl zvýšil na Ř,17 %. 

Vzrostly jak penEžní prostUedky v hotovosti, tak penEžní prostUedky na bankovních 

účtech, avšak u penEžních prostUedk] na účtech je rozdíl znatelnEjší. Časové rozlišení 

se oproti roku minulému nezmEnilo. 

Za účetní období roku 2016 se, díky poskytnuté záloze na automobil ve výši 23ř tis. Kč, 

podíl dlouhodobého majetku na 15,41 %. Podíl obEžných aktiv tedy klesl na hodnotu 

Ř3,řř %, tato hodnota je nejnižší za celé sledované období. Společnosti byly opEt 

zaplaceny pohledávky, proto jejich hodnota klesla na 7,2ř %. Díky zaplaceným 

pohledávkám se zvýšil podíl penEžních prostUedk] na obEžných aktivech na hodnotu 

0,52 %. Podíl časového rozlišení značnE vzrostl o 0,45 %. 
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Graf 2: Vertikální analýza aktiv. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Tabulka 13: Vertikální analýza pasiv. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál  10,55 %  2,16 % 21,17 % 27,31 % 21,70 % 

Základní kapitál  1,97 %  2,27 %  2,62 %  2,70 %  2,64 % 

Ážio a kapitálové fondy  6,90 % 30,65 % 61,58 % 83,83 % 81,92 % 

Fondy z zisku  1,50 %  1,73 %  1,99 %  2,06 %  2,01 % 
Výsledek hospodaUení 
minulých let - 0,61 %  0,18 % - 37,50 % - 46,46 % - 59,88 % 

Výsledek hospodaUení 
bEžného účetního období  0,79 % - 32,67 % - 7,52 % - 14,82 % - 4,99 % 

Cizí zdroje 89,45 % 97,28 % 78,77 % 71,88 % 77,40 % 

Rezervy  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 % 

Dlouhodobé závazky 19,37 % 18,89 % 15,20 %  8,49 %  2,25 % 

Krátkodobé závazky 70,08 % 78,38 % 63,57 % 63,39 % 75,16 % 

Časové rozlišení  0,00 %  0,57 %  0,05 %  0,81 %  0,90 % 
 

V roce 2012 tvoUily hlavní podíl na celkových pasivech cizí zdroje. Vlastní kapitál 

tvoUil pouze 10,55 %. NejvEtší podíl na vlastním kapitálu tvoUí kapitálové fondy 

a to 6,9 %. Ostatní vybrané položky se pohybují okolo 1 % - 1,5 %. Na cizích zdrojích 

mají nejvEtší podíl krátkodobé závazky, a to 70,08 %, díky vzr]stu závazk] 
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ke společník]m. Poslední položkou tvoUící podíl cizích zdroj] jsou závazky 

dlouhodobé. Jejich podíl je 1ř,37 %. Tyto dlouhodobé závazky tvoUí pouze dlouhodobý 

úvEr, který si společnost vzala. Časové rozlišení v tomto roce bylo rovno 0, protože 

se v nEm nevyskytují žádné položky. 

Za další sledované období, tedy za rok 2013, značnE klesl podíl vlastního kapitálu, 

a to na 2,17 %, je to zp]sobeno výsledkem hospodaUení bEžného účetního období, který 

je v tomto roce v mínusu. KonkrétnE je to -1 43ř tis. Kč. Jeho podíl na vlastním kapitálu 

je tedy také v mínusu. Nár]st podílu však zaznamenaly kapitálové fondy, které vzrostly 

zhruba čtyUnásobnE. Kv]li poklesu vlastního kapitálu narostl podíl cizích zdroj] 

na hodnotu 97,28 %. A to i díky krátkodobým závazk]m, které vzrostly oproti 

minulému roku o Ř,3 %, protože si společnost vzala krátkodobý úvEr v hodnotE 

669 tis. Kč. Podíl dlouhodobých závazk] klesl na 1Ř,Řř % díky splátkám dlouhodobého 

úvEru, které společnost uhradila. Časové rozlišení kv]li nájmu, který společnost platí 

pUedem, z 0 % na hodnotu 0,57 %.  

Za rok 2014 vzrostl podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech na 21,17 %, 

a to díky r]stu kapitálových fond], které se zvýšily o 1 000 tis. Kč. Tudíž dosáhly 

61,58 %, opEt tak tvoUí nejvyšší část vlastních zdroj]. NejvEtší propad v tomto roce 

zaznamenal výsledek hospodaUení minulých let, a to na 37,5 %. Je to kv]li ztrátE 

1 439 tis. Kč, která byla pUevedena z minulého účetního období. Cizí zdroje tvoUily 

78,77 % z celkových pasiv.  Dlouhodobé a krátkodobé závazky se oproti pUedešlému 

roku snížily dlouhodobé závazky konkrétnE o 3,6ř % a krátkodobé o 14,Ř1 % kv]li 

splátkám dlouhodobého a krátkodobého úvEru, které společnost v tomto roce 

uskutečnila. Časové rozlišení kleslo na hodnotu 0,05 %. 

V roce 2015 mírnE vzrostl podíl vlastního kapitálu oproti minulému roku o 6,14 %. 

OpEt značnE vzrostl podíl kapitálových fond] Ř3,Ř3 %. Výsledek hospodaUení minulých 

let je opEt v mínusu, kv]li neuhrazené ztrátE z minulých let, která se v tomto roce 

vyšplhala na hodnotu - 1 ř67 tis. Kč. Podíl cizích zdroj] na celkových pasivech klesl 

o 7,89 %. Podíl dlouhodobých závazk] na cizích zdrojích klesl také, a to na hodnotu 

Ř,4ř %. U krátkodobých závazk] tomu není jinak, avšak ty klesly jen mírnE na hodnotu 

63,3ř %. Nejvíc se na tomto poklesu podílely uhrazené závazky ke společník]m, které 
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klesly o 230 tis. Kč. Časové rozlišení oproti minulému roku značnE vzrostlo na velikost 

0,81 %. Mohou za to výdaje pUíštích období, které vzrostly o 2Ř tis. Kč. 

V posledním sledovaném roce 2016 se podíl vlastního kapitálu dostal na hodnotu 

21,7 %. ů to opEt proto, že vzrostla neuhrazená ztráta minulých let o 54Ř tis. Kč. ZvEtšil 

se tedy podíl cizích zdroj], který je v tomto roce 77,4 %. Dlouhodobé závazky opEt 

klesly díky splátkám, ale krátkodobé závazky vzrostly, protože si společnost vzala další 

krátkodobý úvEr, a také ji vzrostly krátkodobé závazky z obchodních vztah] a závazky 

ke společník]m. Časové rozlišení mírnE vzrostlo na hodnotu 0,ř0 %. 

 
Graf 3: Vertikální analýza pasiv. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát udává, kolika procenty se vybrané položky 

podílí na globální položce výkazu zisku a ztrát (14). 

Tabulka 14: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Výnosy celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tržby z prodeje výrobk] a služeb  0,19 % – – – – 

Tržby z prodeje zboží 99,25 % 96,75 % 97,67 % 99,42 % 99,89 % 

Ostatní provozní výnosy  0,53 %  3,14 %  2,29 %  0,55 %  0,11 % 

Ostatní finanční výnosy  0,02 %  0,11 %  0,05 %  0,03 %  0,00 % 

Náklady celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Výkonová spotUeba 85,78 % 82,60 % 80,31 % 81,19 % 81,70 % 

Osobní náklady 12,11 % 12,39 % 15,72 % 13,51 % 15,47 % 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  0,00 %  1,56 %  0,73 %  0,65 %  0,64 % 

Ostatní provozní náklady  0,08 %  1,76 %  0,89 %  3,04 %  0,91 % 
Nákladové úroky a podobné 
náklady 

 0,35 %  0,86 %  1,56 %  1,03 %  0,72 % 

Ostatní finanční náklady  1,68 %  0,84 %  0,80 %  0,59 %  0,55 % 
 

Z tabulky č. 13 je patrné, že ve všech letech mají nejvEtší podíl na celkových výnosech 

tržby z prodeje zboží. Podíl tEchto tržeb je v každém roce více než ř5 %. Ostatní 

položky se na celkových výnosech podílejí jen velmi nízkým počtem procent. Tržby 

z prodeje vlastních výrobk] a služeb jsou uvedeny pouze v roce 2012. Byl to jediný rok, 

kdy společnost tyto tržby vykazovala. Nejvyšší podíl tržeb za zboží na výnosech byl 

v roce 2016, a to 99,89 %.  

U celkových náklad] má nejvyšší podíl výkonová spotUeba, tento podíl se pohybuje 

od Ř0 % do ř0 %. Jelikož se společnost zabývá prodejem zboží jsou nejvEtší položkou, 

které tuto výkonovou spotUebu tvoUí, náklady vynaložené na prodej zboží. Podíl 

výkonové spotUeby byl nejvyšší v roce 2012, kdy dosáhl hodnoty Ř5,7Ř %, a nejnižší 

v roce 2014, kdy se jednalo o hodnotu 80,31 %.  
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3.3.3 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele slouží k Uízení a analýze finančních prostUedk] společnosti. 

Za zástupce tEchto ukazatel] byly zvoleny čistý pracovní kapitál a čisté pohotové 

prostUedky (16). 

Čistý pracovní kapitál 

PUedstavuje část obEžných aktiv, která je financována krátkodobými cizími pasivy. 

Čistý pracovní kapitál má vliv na platební schopnost společnosti (17). 

Tabulka 15: Čistý pracovní kapitál. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK 1 046 437 948 932 323 
 

V tabulce č. 13 je zobrazena ta část aktiv, která je financována krátkodobým cizím 

kapitálem, resp. kolik prostUedk] společnosti z]stane, když uhradí všechny své 

krátkodobé závazky. Nejvyšší ČPK byl v roce 2012 a naopak nejnižší v roce 2016. 

Čisté pohotové prostUedky 

Čisté pohotové prostUedky posuzují, zda je společnost schopna uhradit své závazky 

okamžitE (9).  

Tabulka 16: Čisté pohotové prostUedky. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ČPP -3 543 -3 366 -2 352 -2 042 -2 446 
 

Jelikož vyšly všechny hodnoty za všechny sledované roky zápornE, tak by společnost 

nebyla schopna uhradit všechny své krátkodobé závazky okamžitE. To znamená, 

že společnost není dostatečnE likvidní, nemá dostatečné finance v pokladnE ani 

na bankovních účtech, aby všechny tyto závazky uhradila. 
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Graf 4:Rozdílové ukazatele. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

3.3.4 PomErové ukazatele 

PomErové ukazatele dávají do pomEr] r]zné ukazatele z rozvahy a výkazu zisk] a ztrát. 

UmožOují získat rychlý pUehled o finančních prostUedcích společnosti. Mezi tyto 

ukazatele patUí ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti a ukazatele aktivity (9).  

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vyjadUují, kolik zisku pUipadá na 1 Kč jmenovatele (19). V této 

části jsou uvedené ukazatele rentability aktiv ROů, rentability vlastního kapitálu ROE, 

rentability tržeb ROS a rentability investovaného kapitálu ROCE. Všechny ukazatele 

rentability jsou pomEUovány s konkurenčními společnosti Ráj vína s. r. o. a VINICOLA, 

s. r. o. 

Tabulka 17:Ukazatele rentability aktiv. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

ROA 2012 2013 2014 2015 2016 

VO-Karbula s. r. o. 0,01 -0,31 -0,05 -0,13 -0,04 

Ráj vína s. r. o. -0,19 -0,58 0,15 0,18 0,06 

VINICOLA, s. r. o. 0,04 0,08 0,11 0,16 0,15 
 

Rentabilita aktiv pomEUuje zisk společnosti s celkovými vloženými prostUedky 

a doporučená hodnota se pohybuje v intervalu 0,12 – 0,15 (12). V roce 2012 na tom 
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byla společnost VO-Karbula s. r. o. s rentabilitou aktiv lépe než další dvE analyzované 

společnosti. ůvšak v dalších letech mEly výsledky zápornou hodnotu, a to kv]li 

zápornému výsledku hospodaUení. 

Tabulka 18: Ukazatele rentability Rentabilita vlastního kapitálu. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

ROE 2012 2013 2014 2015 2016 

VO-Karbula s. r. o. 0,07 -15,15 -0,36 -0,54 -0,23 

Ráj vína s. r. o. 0,15 0,25 -0,19 0,38 0,17 

VINICOLA, s. r. o. 0,04 0,11 0,15 0,21 0,19 
 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu zobrazuje míru zhodnocení vlastních zdroj]. Pro 

tohoto ukazatele platí, že by mEl být vyšší než ukazatel rentabilita aktiv Ě20ě.  Z tabulky 

č. 17 vyplývá, že toto pravidlo sice platí, avšak kromE roku 2012 vycházejí hodnoty 

v ostatních letech, kv]li zápornému výsledku hospodaUení, opEt zápornE. V roce 

2012 pUipadá na jednu Kč vlastního kapitálu 0,07 Kč výsledku hospodaUení za účetní 

období. S konkurenčními společnostmi lze opEt porovnávat pouze první rok 2012. 

Nejlépe na tom v tomto roce byla společnost Ráj vína s. r. o.  

Tabulka 19: Ukazatele rentability tržeb. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

ROS 2012 2013 2014 2015 2016 

VO-Karbula s. r. o. 0,0048 -0,20 -0,05 -0,08 -0,03 

Ráj vína s. r. o. -0,05 -0,12 0,04 0,05 0,03 

VINICOLA, s. r. o. 0,01 0,04 0,07 0,09 0,08 
 

Ukazatel rentability tržeb udává, kolik korun pUipadá na 1 korunu tržeb. Ukazatel by 

mEl být vEtší než 10 % Ě21ě. Toto pravidlo společnost nesplOuje ani v jednom roce 

sledování. Hodnoty v letech 2013 – 2016 opEt vycházejí kv]li výsledku hospodaUení za 

bEžnou činnost, zápornE.  V roce 2012 pUipadá 0,01 Kč čistého zisku na jednu Kč tržeb. 

Z tabulky je patrné, že lépe jak analyzovaná společnost je na tom v roce 2012 pouze 

společnost VINICOLů s. r. o. Společnost VO-Karbula s. r. o., je na tom h]U v ostatních 

letech analyzování. 
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Tabulka 20: Ukazatel rentability vloženého kapitálu. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

ROCE 2012 2013 2014 2015 2016 

VO-Karbula s. r. o. 0,05 -1,47 -0,13 -0,36 -0,15 

Ráj vína s. r. o. 0,14 0,25 -0,20 0,33 0,10 

VINICOLA, s. r. o. 0,07 0,13 0,18 0,26 0,24 

 

Poslední ukazatel rentability investovaného kapitálu udává, kolik provozního 

hospodáUského výsledku společnost dosáhla z jedné Kč investovaného kapitál Ě22ě. 

StejnE jako u všech pUedchozích ukazatel] vyšel kladnE pouze první rok 2012, tudíž lze 

Uíci, že společnost dosáhla 0,05 Kč hospodáUského výsledku z 1 Kč investovaného 

kapitálu. Tento ukazatel společnosti v roce 2012 vyšel h]U než obEma konkurenčním 

společnostem. V ostatních letech byl ukazatel společnosti VO-Karbula s. r. o. opEt 

záporný kv]li zápornému výsledku hospodaUení 

 
Graf 5: Ukazatele rentability. (Zdroj: Vlastní zpracováníě 
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Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity zjiš[ují, zda společnost zvládne uhradit všechny své dluhy, když 

nastane doba jejich splatnosti (23).  

Tabulka 21: Ukazatele likvidity. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

  2012 2013 2014 2015 2016 

BEžná likvidita 1,29 1,13 1,39 1,41 1,12 

Pohotová likvidita - 0,02 0,14 0,16 0,26 0,24 

Okamžitá likvidita 0,003 0,025 0,031 0,129 0,140 
 

BEžná likvidita mEUí, kolikrát obEžná aktiva společnosti pokryjí její krátkodobé 

závazky. Ukazatel by se mEl pohybovat v rozmezí od 1,6 – 2,5, ale nikdy by nemEl 

klesnout po hodnotu 1 (24). Společnost splOuje pouze podmínku, že ukazatel nesmí 

klesnout pod hodnotu 1. Nejblíž nejnižší hranici ukazatele se pUibližuje hodnota 1,41, 

která vyšla za rok 2015, to znamená, že aktiva pokrývají 1,41krát krátkodobé cizí 

zdroje. Nejnižší hodnota tohoto ukazatele vyšla 1,12, a to v roce 2016. 

Ukazatel pohotové likvidity by mEl dosahovat hodnot v rozmezí 1 – 1,5 (11). 

Doporučených hodnot společnost nedosahuje ani v jednom roce analyzování. V prvním 

roce vychází ukazatel dokonce zápornE kv]li zásobám, které jsou vyšší než obEžná 

aktiva. Od roku 2013 až do roku 2016 má ukazatel rostoucí tendenci, a to je zp]sobeno 

stálým snižováním krátkodobých závazk]. 

Hodnoty okamžité likvidity by se mEly pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,6 (11). 

Což společnost opEt nesplOuje ani v jednom sledovaném roce. V roce 2012 by 

společnost byla schopna uhradit pouze 0,3 % krátkodobých závazk]. NejvEtší procento 

svých krátkodobých závazk] by společnost uhradila v roce 2016 a to 14 %. Kdyby 

nastala situace, že by společnost musel uhradit všechny své krátkodobé závazky, nebyla 

by toho ani v jednom roce schopná.  
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Graf 6: Ukazatele likvidity. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi vlastními zdroji financování a cizími zdroji 

financování (25). PatUí sem celková zadluženost, koeficient samofinancování, míra 

zadluženosti a úrokové krytí. 

Tabulka 22: Ukazatele zadluženosti. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost Ěv %ě 89,45 97,28 78,77 71,88 77,40 

Koeficient samofinancování Ěv %ě 10,55 2,16 21,17 27,31 21,70 

Míra zadluženosti Ěv %ě 847,85 4509,47 372,03 263,17 356,76 

Úrokové krytí 2,38 - 17,69 - 1,81 - 6,21 - 2,50 
 

Celková zadluženost pUedstavuje pomEr cizích zdroj] k celkovým aktiv]m. Jeho 

hodnota by se mEla pohybovat v rozmezí od 30 % do 50 % Ě26ě. Celková zadluženost 

společnosti se ve všech letech pohybuje nad 70 %, to značí rizikovou situaci 

financování.  

Koeficient samofinancování udává, do jaké míry je společnost schopna pokrýt své 

potUeby vlastními zdroji. Součet hodnot koeficientu samofinancování a celkové 
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V prvním roce byla aktiva společnosti financována penEzi vlastník] z 10,55 %, v dalším 

roce hodnota klesla na 2,16 %. V posledních tUech letech hodnoty financovaní aktiv 

penEzi majitel] vzrostly. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2016, 

a to 27,31 %.   

Ukazatel míry zadluženosti udává pomEr mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji. Tento 

ukazatel je velmi d]ležitý pro banku, když se rozhoduje, zda společnosti poskytne 

či neposkytne úvEr Ě17ě. Ukazatel je nejvyšší v roce 2013, kdy se vyšplhal 

až na 4 50ř,47 %. Po tomto roce ukazatel sice klesal, avšak i pUesto jsou jeho hodnoty 

stále dost vysoké, to znamená že společnost k financování svých aktivit stále využívá 

více cizí zdroje, jak vlastní kapitál. 

Ukazatel úrokového krytí uvádí, kolikrát celkový zisk pokryje úrokové platby Ě27ě.  

V roce 2012 celkový zisk pokrýval 2,3Řkrát úrokové platby. V dalších letech byla 

společnost ve ztrátE, tudíž hodnoty tohoto ukazatele byly záporné, a proto nebyla 

schopná ziskem pokrýt úrokové platby. 

 
Graf 7: Ukazatele zadluženosti. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity informují, jak společnost hospodaUí se svými aktivy a jejich složkami 

Ě17ě. Do této části paUí obrat celkových aktiv, obrat stálých aktiv, obrat zásob, doba 

obratu zásob, doba obratu pohledávek a doba obratu závazk]. 

Tabulka 23: Ukazatele aktivity. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat celkových aktiv 1,65 1,66 1,60 1,85 1,92 

Obrat stálých aktiv 17,78 14,89 13,88 17,41 12,48 

Obrat zásob 1,79 2,14 2,06 2,53 2,90 

Doba obratu zásob 201,51 168,38 175,14 142,54 123,93 

Doba obratu pohledávek 10,14 15,05 14,03 11,61 9,65 

Doba obratu závazk] 116,79 108,29 65,85 67,47 72,60 
 

Obrat celkových aktiv mEUí celkové využití majetku společnosti. Ukazatel by mEl 

dosahovat hodnot vEtších než 1 Ě2Řě. Toto kritérium společnost splOuje ve všech 

sledovaných letech. Nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2016, kdy se celková aktiva 

obrátila 1,ř2krát za rok. Nejnižší hodnoty v roce 2014, kdy se aktiva obrátila 1,6krát 

za rok.  

Obrat stálých aktiv ukazuje, jaká výše tržeb byla vyprodukována z 1 Kč celkového 

majetku společnosti. Doporučená hodnota pro tento ukazatel je 5,1 Ě2Řě. Ve všech 

sledovaných letech se ukazatel pohybuje nad doporučenou hodnotou. Nejvyšší hodnoty 

dosahuje v roce 2012, kdy tržby pUevyšují dlouhodobý majetek 17,7Řkrát.  

Obrat zásob ukazuje, kolikrát bEhem roku je jednotka zásob prodána. Doporučená 

hodnota se pohybuje v rozmezí 4,5 – 6. Výsledné hodnoty společnosti pro obrat zásob 

jsou nižší než doporučené hodnoty. Nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2016, kdy je 

jednotka zásob pUemEnEna na tržby 2,řkrát za rok.  

Doba obratu zásob by mEla na rozdíl od obratu zásob co nejnižší. Udává počet dní, kdy 

jsou zásoby vázány ve společnosti, než nastane jejich prodej Ě2řě. V posledních letech 

doba obratu zásob klesá, avšak stále je hodnE vysoká. Nejnižší doba obratu zásob je 

v roce 2016 a to 124 dní. 
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Doba obratu pohledávek vyjadUuje počet dní, které uplynou od prodeje zboží na fakturu 

a obdržením finančních prostUedk] Ě14ě. Doba obratu pohledávek od roku 2013 stále 

klesá. V roce 2016 jsou společnosti spláceny faktury asi za 10 dní, což je pro společnost 

pUíznivé, protože m]že penEžní prostUedky použít ke splacení svých závazk]. 

Společnost má nastavenou dobu splatnosti pohledávek na 15 dní, tuto dobu odbEratelé 

splnili ve všech sledovaných letech. 

Doba obratu závazk] vyjadUuje dobu ve dnech, která uplyne od nákupu, vzniku závazku 

u dodavatele až do jeho úhrady Ě2Řě. Dodavatelé, od kterých společnost nakupuje mají 

nastavenou dobu splatnosti objednávek na 30 dní.  Doba obratu závazk] má stejnE jako 

doba obratu pohledávek klesající tendenci, ale i pUes to je tato doba dost dlouhá. V roce 

2012 trvalo společnosti skoro 117 dní, aby své závazky splatila. V posledním roce 

sledování doba obratu, oproti pUedešlému roku 2015, kdy byla doba obratu 6Ř dní, 

trochu vzrostla, a to na hodnotu 73 dní. Společnost má dobu obratu pohledávek nižší 

než dobu obratu závazku, což znamená, že své závazky platí až po tom, co jí jsou 

uhrazeny pohledávky. I pUes to doba obratu zásob dosahuje vysokých hodnot a to proto, 

že závazky společnosti jsou nEkolikanásobnE vyšší než její pohledávky za odbErateli, 

takže jí penEžní prostUedky získané z tEchto pohledávek nestačí na úhradu veškerých 

závazk]. 

 
Graf 8: Ukazatele aktivity. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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3.3.5 Shrnutí finanční analýzy 

V letech 2012 – 2016, za které je finanční analýza provedena, vEtšina hodnot vychází 

pro společnost nepUíznivE. Jen v málo pUípadech hodnoty vycházejí pro společnost 

pUíznivE.  

Ukazatel Kralick]v Quicktest hodnotí společnost ve tUech ohledech. Z pohledu finanční 

stability se společnost po vEtšinu času nacházela v pásmu šedé zóny. Z pohledu 

výnosové situace má společnost finanční potíže. ů z pohledu celkové situace je 

společnost pr]mErná, protože se stále nachází v pásmu šedé zóny, takže o jejím zdraví 

nelze jednoznačnE rozhodnout. 

Podle ukazatele IN05 se společnost ve všech analyzovaných letech nachází v pásmu 

bankrotu. To znamená, že zhruba na ř7 % společnost k bankrotu spEje, a tudíž nevytváUí 

pro vlastníky žádnou hodnotu. 

Horizontální analýza rozvahy porovnává, o kolik se v letech 2012 – 2016 zmEnily 

položky z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Za analyzované roky celková aktiva klesala, 

výjimkou byl poslední rok 2016, kdy celková aktiva zaznamenala nár]st o 2,35 %. 

D]vodem tohoto poklesu je pokles obEžných aktiv, která klesala v každém sledovaném 

roce. Tento každoroční pokles obEžných aktiv zp]sobilo klesání pohledávek, a to jak 

dlouhodobých, tak krátkodobých. Pasiva v prvních letech sledování klesala také, 

a to pUevážnE z d]vodu klesání vlastního kapitálu, který se snižoval pUevážnE z kv]li 

zápornému výsledku hospodaUení. V posledním sledovaném období celková pasiva 

vzrostla, a to i pUes to, že vlastní kapitál zaznamenal opEt pokles. ůle cizí zdroje, díky 

r]stu krátkodobých pohledávek, se pohybovaly v kladných hodnotách. Výnosy celkem 

se v posledních letech sledování zvyšovaly, díky r]stu tržeb za zboží. Náklady celkem 

ale rostly také, a to pUevážnE díky r]stu osobních náklad]. 

Vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát ukazuje podíl dílčích položek 

na globální položce. NejvEtší podíl na celkových aktivech mají ve všech sledovaných 

letech obEžná aktiva, která však v pr]bEhu let, díky vzr]stu stálých aktiv, mírnE klesala. 

Na obEžných aktivech mají nejvEtší podíl zásoby, které jsou ve všech sledovaných 

letech více jak 50 %. Na celkových pasivech mají nejvEtší podíl cizí zdroje. Podíl 

vlastního kapitálu za sledované období roste, ale nedostal se výš než na hodnotu 27 %. 
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Nejvyšší podíl na vlastním kapitálu mají ve všech letech kapitálové fondy. Cizí zdroje, 

které mají na celkových aktivech podíl minimálnE 70 %, tvoUí z nejvEtší části 

krátkodobé závazky. U vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát tvoUí nejvEtší část výnos] 

tržby za zboží a nejvEtší část náklad] tvoUí výkonová spotUeba. 

Ukazatel čistý pracovní kapitál vyjadUuje část aktiv, která jsou financována 

krátkodobými cizími zdroji. V roce 2016 se tento ukazatel dostal na hodnotu 

323 tis. Kč, což je od prvního sledovaného roku pokles o 723 tis. Kč. Hodnoty ukazatele 

čisté pohotové prostUedky vyšly za každý sledovaný rok v záporné hodnotE. Takže 

společnost by nebyla schopna uhradit okamžitE všechny své krátkodobé závazky.  

Hodnoty ukazatel] rentability vycházejí kv]li zápornému výsledku hospodaUení v letech 

2013–2016 zápornE. V roce 2012 hodnota rentability aktiv vychází 0,01 tato hodnota 

se ani zdaleka neblíží doporučeným hodnotám. Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

by mEl vycházet vEtší než ukazatel rentability aktiv. V roce 2012 vychází ukazatel ROE 

0,07, což znamená, že na jednu korunu vlastního kapitálu pUipadá 0,07 Kč výsledku 

hospodaUení. Ukazatel rentability tržeb by mEl vycházet vyšší než 10 %. Společnost toto 

pravidlo nesplOuje, jediné kladné číslo vychází opEt pouze v roce 2012, kdy na jednu 

Kč tržeb pUipadá 0,01 Kč čistého zisku. V pUípadE ukazatele rentability investovaného 

kapitálu pUipadá v roce 2012 0,05 Kč hospodáUského výsledku na 1 Kč investovaného 

kapitálu. 

U ukazatele bEžné likvidity společnost nesplOuje doporučené hodnoty, ale stále jsou její 

výsledky vEtší než 1. Společnost má tedy sníženou schopnost hradit své krátkodobé 

závazky. Ukazatel pohotové likvidity je v prvním roce sledování dokonce záporný, 

a to kv]li zásobám, které byly vyšší než obEžná aktiva. V ostatních sledovaných letech 

ukazatel stále roste kv]li snižování krátkodobých závazk]. Ukazatel okamžité likvidity 

se ani v jednom roce nerovná doporučeným hodnotám. Blíží se jim pouze v letech 2015 

a 2016, ale i pUes to má společnost sníženou schopnost hradit své krátkodobé závazky.  

Celková zadluženost ve všech letech pUesahuje hodnotu 70 %, což značí rizikovou 

situaci financování. Společnost využívá k financování svých potUeb pUevážnE cizí 

zdroje, proto se i míra financování pohybuje ve vysokých hodnotách, ale v pr]bEhu 

sledovaného období stále klesá. Z ukazatele úrokového krytí vyplývá, že by společnost 
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byla schopna pokrýt úrokové platby ziskem pouze v prvním roce 2012, a to 2,38krát. 

V ostatních letech byla společnost ve ztrátE.  

Ukazatel obratu celkových aktiv se ve všech sledovaných letech nachází v doporučeném 

intervalu. Nejvyšší hodnoty dosahuje za rok 2016, za který se celková aktiva obrátila 

1,ř2krát. Ukazatel obratu stálých aktiv vychází nad doporučenou hodnotu, nejvyšší 

hodnoty dosahuje ukazatel v roce 2012, kdy tržby pUevyšují dlouhodobý majetek 

17,7Řkrát. Obrat zásob dosahuje nízkých hodnot, avšak má v pr]bEhu sledovaného 

období rostoucí tendenci. Doba obratu zásob zase dosahuje vysokých hodnot a má 

klesající tendenci. Obrat zásob dosahoval nejvyšší hodnoty v roce 2016, kdy se jednotka 

zásoby pUemEnila 2,řkrát ročnE na tržby. Doba obratu zásob byla nejnižší také v roce 

2016, kdy byla její hodnota 124 dní. Doba obratu pohledávek je ve společnosti nižší, 

než doba obratu závazk] To znamená, že společnost platí své závazky až po tom, 

co inkasuje pohledávky. Za celé sledované období byly společnosti pr]mErnE spláceny 

pohledávky za ř,ř dní. I pUes to, že společnost inkasuje své pohledávky v krátké dobE, 

platba jejích závazk] jí pr]mErnE trvá Ř6,2 dne. Je to zp]sobeno výší závazk], které 

jsou nEkolikanásobnE vyšší než výše pohledávek. 
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4 NÁVRHY TEŠENÍ 

V této části se nachází návrhy na Uešení stávajících problém], které byly zjištEny 

z ukazatel] finanční analýzy. Společnost má pUedevším problém v oblasti doby obratu 

zásob a záporného výsledku hospodaUení. Proto jsou návrhy zamEUeny pUedevším 

na tyto problémy.  

4.1 Snížení stavu zásob 

Protože společnost prodává své zboží pUevážnE pUes e-shop, musí mít naskladnEné 

určité množství zásob. ůvšak vzhledem k nízkému obratu zásob, jich společnost drží 

zbytečnE mnoho. Díky tomu je v zásobách vázán velký kapitál, který by společnost 

mohla využít jinak. ůvšak oproti roku 2012 zásoby společnosti znatelnE klesly, což je 

potvrzeno zvýšením pohotové likvidity, která vzrostla ze záporných čísel na kladná. 

Toto potvrzuje i doba obratu zásob, která klesla pUibližnE o 34 dní, avšak stále 

se ve všech letech pohybuje ve vysokých hodnotách, které pUesahují 100 dní.  

Návrhem pro společnost je, aby si vytvoUila systém, ve kterém si bude evidovat lahve 

vína. Nejlepším systémem pro společnost, co se týká Uízení zásob, by byla metoda ůBC. 

PUi této metodE se zásoby rozdElují do následujících kategorií: 

• Kategorie A – Sem patUí zásoby, jejichž hodnota se na celkových ročních 

tržbách podílí nejvíce. Tuto skupinu zásob tvoUí 5 % - 15 % druh] a jejich podíl 

na celkových ročních tržbách je 60 % - 80 %. 

• Kategorie B – PUedstavuje 10 % -20 % zásob, které se na celkových ročních 

tržbách podílejí 10 % - 20 %. 

• Kategorie C – PUedstavuje 65 % - Ř5 % zásob pUedstavujících zbylých zhruba 

30 % z ročních celkových tržeb Ě45). 

Zásoby byly rozdEleny do kategorií podle jejich podílu na celkovém počtu zásob 

a podílu na celkovém ročním obratu. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující 

tabulce (46). 
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Tabulka 24: RozdElení zásob dle metody ůBC. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Kategorie 
Počet položek v 

ks 
Podíl položek   

v % 
Podíl na 

tržbách v Kč 
Podíl na 

tržbách v % 
A 39 15 5 304 189 74,12 
B 51 20 1 406 197 19,65 
C 167 65 445 832 6,23 

CELKEM 257 100 7 156 218 100 
 

Společnost celkem nabízí 257 položek a její celkový obrat byl 7 156 21Ř Kč. 

Do kategorie ů spadá 3ř položek, jejichž podíl na celkových tržbách tvoUí 74,12 %, 

konkrétnE je to 5 304 189 Kč. Do kategorie B spadá 51 položek, jejich podíl na 

celkových tržbách je 1ř,65 %, a to vychází na 1 406 1ř7 Kč. Do kategorie C patUí 

nejvíc položek, a to 167 ks, ale jejich podíl na tržbách je jen 6,23 %, a to vychází na 

445 Ř32 Kč. 

V následujíc tabulce jsou uvedeny podíly všech kategoriích na celkových zásobách 

uvedených v korunách a dále jsou zde uvedeny počty kus], které spadají 

do jednotlivých kategorií. 

Tabulka 25: Podíl a počet ks zásob na celkových zásobách. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

ABC Podíl na zásobách v Kč Počet ks na skladE 

A 447 325 1 740 

B 596 433 2 320 

C 1 938 407 7 544 

CELKEM 2 982 165 11 604 
 

Zásoby spadající do kategorie ů, mEly podíl na celkových zásobách 447 325 Kč a na 

skladE bylo 1 740 ks tEchto zásob. V kategorii B byl podíl 5ř6 433 Kč a na skladE bylo 

2 320 ks zásob a kategorie C tvoUila 1 938 407 Kč z celkových zásob a na skladE bylo 

7 544 ks.  

Dále byla pro každou kategorii stanovena zásoba, kterou by se mEla společnost Uídit. 

Pro kategorii ů byla stanovená minimální a optimální zásoba. Pro kategorii B byla 
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stanovena zásoba maximální a pro kategorii C byla tato zásoba odhadnuta. Pomocné 

ukazatele použité k výpočt]m jsou uvedeny v pUíloze č. 3.  

Tabulka 26: Stanovené zásoby pro kategorii ů. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Kategorie A Minimální zásoba v ks Optimální zásoba v ks 

Bílé víno 228 6 897 

Červené víno 20 85 

R]žové víno 82 987 

CELKEM 330 7 969 

 

Tabulka 27: Zásoby stanovené pro kategorii B. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Kategorie B Maximální zásoba v ks 

Bilé víno 487 

Červené víno 104 

R]žové víno 208 

CELKEM 799 

 

Tabulka 28: Zásoby stanovené pro kategorii C. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Kategorie C Odhadnutá zásoba v ks 

Bilé víno 450 

Červené víno 320 

Ostatní produkty 115 

CELKEM 1 185 
 

Pokud by se společnost Uídila touto výší zásob, hodnota celkové zásoby by klesla 

o 1 266 61Ř Kč. Podíl jednotlivých kategorií na nové velikosti celkových zásob je 

uveden v tabulce č. 2ř. 
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Tabulka 29: Podíl zásob na celkových zásobách po optimalizaci. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Kategorie Podíl na zásobách v Kč Počet ks na skladE 

A 1 422 118 7 969 

B 141 149 799 

C 152 280 1 185 

CELKEM 1 715 547 9 953 

 

Z tabulky vyplývá, že celkové zásoby klesly na 1 715 547 Kč a jejich počet klesl 

z 11 604 ks na 9 ř53 ks. Po této optimalizaci by se zmEnil i obrat jednotlivých zásob 

a také jejich doba obratu. 

Tabulka 30: ZmEna ukazatel] obrat zásob a doba obratu zásob. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Ukazatel Hodnota 

Obrat zásob 4,17 

Doba obratu zásob 86,30 

 

Hodnota obratu zásob po optimalizaci vyšla 4,17. Tato hodnota se už blíží mnohem víc 

intervalu doporučených hodnot. Znamená to, že jednotka zásob je bEhem roku prodaná 

zhruba 4krát. Doba obratu zásob se už taky nachází na pUíznivEjší hodnotE, a to Ř6 dn]. 

V pUedchozích letech tato hodnota byla vždy vyšší než 120 dní. 

Další možností snížení stavu zásob, je uspoUádání degustace, kde by mEla společnost 

nabízet vína, které se prodávají málo, nebo v]bec. Mohla by využít vinotéku, kterou 

provozuje, a která nabízí skvElé prostory. ProstUednictvím Uízených degustací dané 

druhy vína m]žou získat své zákazníky. NapUíklad pokud by společnost poUádala 

10 degustací do mEsíce pro 10 lidí a nabízela by na této degustaci Ř vzork] vína, zásoby 

by za rok klesly o ř60 lahví. PUi pr]mErné cenE 17ř Kč za láhev by zásoby klesly 

o 171 Ř40 Kč a tržby za tyto degustace, pokud by si společnost účtovala 700 Kč, by 

byly 840 000 Kč.  

Další možností je dodávání vína na r]zné společenské a kulturní akce, kterých obec 

Moravský Písek poUádá nepočet. Společnost by mohla napUíklad dodávat vína na plesy, 

kterých obec poUádá v období od ledna do bUezna hned nEkolik. Proto by společnost 
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mEla oslovit nejen poUadatele, ale i širší veUejnost obce a uspoUádat speciálnE pro 

nE Uízenou degustaci, aby se seznámili s nabídkou společnosti. 

Společnost m]že dodávat vína na 7 akcí za rok a na každou akci dodat 3 druhy vína 

bílého, 3 druhy vína červeného a jeden druh vína r]žového. Každého vína by dodala 

dvE krabice po 6 ti kusech. Pr]mErná cena nabízeného bílého a červeného vína je 17ř 

Kč za láhev a pr]mErná cena vína r]žového je 167 Kč za láhev. PUi tEchto sedmi akcích 

by společnosti ročnE klesly zásoby o 104 244 Kč. Pokud by si společnost účtovala 200 

Kč za víno bílé a červené a 1Ř0 za víno r]žové, jejich tržby by za rok byly 115 ř20 Kč. 

Pokud propagace daných druh] vín v určitém časovém horizontu nebude úspEšná 

a nepUinese zvýšený zájem zákazník], musí společnost zvážit, zda tyto málo nebo v]bec 

prodávané druhy vína opravdu má smysl nabízet. MEla by bu@ objednávku tEchto vín 

úplnE zrušit, nebo alespoO snížit na minimum.  

4.2 Zvýšení tržeb a snížení náklad] 

Společnost v posledních čtyUech letech sledovaného období dosahuje záporného 

výsledku hospodaUení. Za rok 2013 činila ztráta podniku dokonce 1 43ř tis. Kč. Proto 

jedním z návrh] pro společnost je tržby zvýšit. Jednou z možností zvýšení tEchto tržeb 

je zvýšení tržeb za zboží a to tak, že velkoobchod začne nabízet sortiment doplOk]. 

Mezi tyto doplOky m]žou patUit vývrtky, nálevky, zátky, chladiče atd. Zákazníci by tak 

nemuseli doplOkový sortiment nakupovat jinde, ale rovnou pUi objednávce vína 

z velkoobchodu Karbula.  

Pro zvýšení tržeb by bylo vhodné rozšíUit služby zákazník]m. NapUíklad začít nabízet 

dárkové sady a kolekce. Mohly by tím pUilákat další zákazníky, kteUí víno nepijí, avšak 

ho kupují pro nEkoho jiného jako dárek. Další možností, jak rozšíUit zákaznickou 

základnu jsou dárkové poukazy, které v současné dobE tvoUí standardní sortiment 

vEtšiny obchod]. Nejen pro stávající zákazníky by bylo vhodné vytvoUit r]zné vErnostní 

akce typu „k nákupu pEti lahví dárek“.  

Protože společnost prodává své zboží levnEji než samotní výrobci a konkurence, roste 

jí sice objem prodeje, ale tržby jsou stále dost nízké. Kv]li tomu musí společnost 

vynaložit velké náklady na prodej zboží. Pokud by společnost pUijala opatUení navrhnuté 
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výše a zdražila by své zboží o 10 Kč, zvedl by se jí zisk o 430 414 Kč, takže náklady 

na prodej zboží by nebyly až tak značné a společnosti by stoupla i obchodní marže 

z 1 868 000 Kč na 2 282 000 Kč.   

Nejvyšší podíl na nákladech má za všechny sledované roky výkonová spotUeba. Každý 

rok tvoUila její hodnota více než Ř0 % z celkových náklad]. Jednou z možností, jak tuto 

výkonovou spotUebu snížit je porovnat si ceny dodavatel] elektrické energie a pUípadnE 

pUejít k levnEjšímu dodavateli. 

4.3 Tešení zadluženosti 

Ve všech letech sledování se zadluženost společnosti pohybuje nad 70 % a v roce 2013 

byla zadluženost dokonce více jak ř0 %. Společnost je totiž financována pUevážnE 

cizími zdroji. Tato situace není pro společnost pUíznivá a mEla by podstoupit taková 

opatUení, která by snížila míru zadluženosti a zároveO zvýšila vlastní kapitál. 

Jedním z Uešení pro zlepšení finanční situace společnosti by byl vklad majitele. Ale 

to pouze v tom pUípadE, že by majitel dokázal sehnat dostatek finančních prostUedk], 

a to napUíklad využitím vlastních úspor. Tím by majitel dosáhl vylepšení finanční 

situace společnosti a také by si zachoval veškerý podíl ve společnosti. 

Další možností je upoutat vhodného investora, který by byl ochotný do společnosti 

investovat. Pro upoutáni tohoto investora m]že společnost využít portál 

hledaminvestora.biz, kde se společnost zaregistruje a podá si inzerát. PUínosné pro 

společnost je, že toto inzerování je zdarma. Částku, kterou by do ní investor vložil, by 

bylo nejlepší využít na splacení závazk]. Společnost by mEla začít se splácením 

závazk], u kterých jí hrozí pokuty a penále. Negativní stránkou pro společnost je, že by 

musela investorovi za jeho investici nabídnout určitou část ve společnosti. 

Poslední možností, pokud majitel nedokáže vyUešit otázku zadluženosti a situace 

společnosti se nezlepší, je pokusit se najít kupce a společnost prodat.  

4.4 Vylepšení e-shopu 

Webové stránky společnosti jsou pro potenciálního zákazníka nepUehledné, neatraktivní 

a neodpovídají současným trend]m. Bylo by tUeba investovat i do vylepšení e-shopu, 
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který taky není zrovna v nejlepším stavu. NapUíklad u vín chybí jakýkoliv popis, který 

by víno trochu pUiblížil zákazníkovi a cena objednávky se dá zjistit pouze po rozkliknutí 

nákupního košíku.  

V dnešní dobE existuje spousta společností, které e-shop navrhnou či pronajmou. 

Jednou z takových, která e-shopy pronajímá, je napUíklad i společnost SHOPEA.CZ. 

Tato společnost nabízí dvE varianty pronájmu. Jsou to varianty STůRT a PROFI. 

Základní rozdíl v tEchto variantách a jejich ceny jsou uvedeny v tabulce níže Ě47). 

Tabulka 31: Varianty e-shopu. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

  Varianta START Varianta PROFI 

Cena 3ř0 Kč/mEsíc 7ř0 Kč/mEsíc 

Vlastní doména ANO ANO 

NeomezenE produkt] ANO ANO 

Cenové varianty produkt] ANO ANO 

Správa objednávek ANO ANO 

Správa faktur ANO ANO 

Sklad ANO ANO 
RozbEhnutí online 
marketingu 

NE ANO 

Platební systém GoPay NE ANO 

Platební systém PayU NE ANO 

Uloženka ANO ANO 

Zásilkovna ANO ANO 
 

Společnost SHOPEů.cz nabízí i nezávazné vyzkoušení tEchto variant e-shopu, které 

trvá po dobu tUiceti dn]. Společnost by mEla využít variantu PROFI, která oproti druhé 

variantE nabízí platební systémy GoPay a PayU. Platbu kartou společnost na svém 

dosavadním e-shopu neumožOuje, i pUes to, že v dnešní dobE je tato možnost na vEtšinE 

jiných e-shopech zcela bEžná a také je pro zákazníky nejjednodušší a nejrychlejší. Díky 

tomuto platebnímu systému, by společnost mohla získat i zákazníky, kteUí 

u ní nenakoupili jen kv]li tomu, že nemohli zaplatit kartou. Tato varianta by společnost 

vyšla na ř 4Ř0 Kč ročnE. Pokud by společnost zvolila variantu druhou, tak ta by je vyšla 

na 4 6Ř0 Kč za rok. 
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ZÁVDR 

Hlavním cílem bakaláUské práce bylo posoudit finanční situaci společnosti VO-Karbula 

s. r. o. za období od roku 2012 až do roku 2016. Práce je rozdElena na 3 části. V první 

části byla popsány teoretická východiska práce, které definují analýzu okolí společnosti, 

finanční analýzu a její ukazatele.  

Druhá část se nejprve zamEUuje na pUedstavení dané společnosti a dále na zpracování 

analýzy okolí společnosti a finanční analýzy. ůnalýzy okolí společnosti se skládá 

ze SLEPTE analýzy, která popisuje vnEjší faktory p]sobící na společnost. Dále je zde 

Porter]v model pEti sil, který se zabývá konkurenčním prostUedím, ve kterém 

se společnost nachází a interní analýza 7S zabývající se vnitUními faktory. Na základE 

tUí pUedešlých analýz je sestavena SWOT analýza popisující slabé stránky společnosti, 

silné stránky společnosti a její pUíležitosti a hrozby. 

Finanční analýza se nejprve zabývá analýzou soustavy ukazatel], kam patUí Kralick]v 

Quicktest, který vyhodnotil společnost jako pr]mErnou, protože se stále pohybuje 

v pásmu šedé zóny. Dále do analýzy soustavy ukazatel] patUí index IN05, podle kterého 

společnost ve všech letech smEUuje k bankrotu. U analýzy absolutních ukazatel] bylo 

zjištEno, že celková hodnota aktiv má spíše klesající tendenci a jejich nejvEtší část tvoUí 

aktiva obEžná. Celková pasiva kromE posledního roku sledování klesala také a jejich 

nejvEtší podíl tvoUí cizí zdroje. U výkazu zisku a ztrát bylo zjištEno, že jak výnosy, tak 

náklady kolísají. NejvEtší část výnos] tvoUí tržby z prodeje zboží a nejvEtší podíl 

na nákladech má výkonová spotUeba. ůnalýza rozdílových ukazatel] obsahuje čistý 

pracovní kapitál, jehož hodnota po celé sledované období klesala. Rozdíl mezi prvním 

a posledním rokem sledování je 723 tis. Kč. Dále sem patUí ukazatel čisté pohotové 

prostUedky, díky nEmuž bylo zjištEno, že by společnost ani v jednom roce sledování 

nebyla schopna okamžitE uhradit své krátkodobé závazky. 

Použité ukazatele rentability vyšly kromE prvního roku 2012 negativnE, kv]li 

zápornému výsledku hospodaUení. V roce 2012 se ani jeden z ukazatel] neblížil 

doporučeným hodnotám, což je pro společnost nepUíznivé. Ukazatele byly porovnány 

s konkurenčními společnosti. V prvním roce si společnost v porovnání s první 

konkurenční organizací vedla pr]mErnE a s druhou konkurenční organizací 
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podpr]mErnE. V ostatních letech byla společnost, oproti obEma konkurenčním 

společnostem, podpr]mErná. 

Ukazatel bEžné likvidity se nepohybuje v doporučeném intervalu, avšak jeho hodnoty 

nikdy neklesly pod hodnotu 1. To znamená že společnost má sníženou schopnost hradit 

závazky. Ukazatel pohotové likvidity vyšel v prvním roce zápornE, a to kv]li zásobám, 

které byly vyšší než obEžný majetek. V dalších letech sledování tento ukazatele rostl, 

ale nikdy se nedostal na doporučené hodnoty. Posledním ukazatelem likvidity je 

okamžitá likvidita, která, stejnE jako pUedchozí ukazatele likvidity, nedosáhla ani 

v jednom sledovaném roce doporučených hodnot. Společnost by za sledované období 

nebyla schopná uhradit ani 20 % svých krátkodobých závazk]. 

Ukazatele zadluženosti má společnost velmi vysoké. I pUes to, že cizí zdroje v pr]bEhu 

let klesají a tím klesá i ukazatel celkové zadluženosti, tak se společnost nepohybuje 

v doporučených hodnotách, které jsou u celkové zadluženosti do 50 %. NejvEtším 

problémem u ukazatel] aktivity je ukazatel obratu zásob, který vychází velmi nízký 

a ukazatel doby obratu zásob, který naopak vychází velmi vysoký. Pozitivní pro 

společnost je, že ukazatel doby obratu pohledávek, vyšel nižší než ukazatel doby obratu 

závazk]. ůle i pUesto by mEla společnost ukazatel doby obratu závazk] snížit. 

Poslední částí bakaláUské práce jsou návrhy na zlepšení finanční situace společnosti. 

Hlavním problémem společnosti je vysoký stav zásob. Společnosti bylo navrženo 

optimální Uízení zásob pomocí metody ůBC. Díky této metodE by se společnosti snížily 

celkové zásoby, a tudíž by se jí snížil i ukazatel doby obratu zásob. DoplOujícími 

návrhy pro snížení stavu zásob bylo uspoUádání Uízené degustace či prodej zboží 

na společenské nebo kulturní akce.  Na problém záporného výsledku hospodaUení bylo 

navrženo zvýšení objemu tržeb, čehož se dá dosáhnout napUíklad rozšíUením sortimentu, 

zavedením vErnostních akcí anebo zvýšením cen zboží. Dále bylo navrženo možné 

snížení náklad], a to napUíklad porovnáním cen energie a pUípadné pUestoupení 

k levnEjšímu dodavateli energie. Jeden z návrh] se týkal i snížení zadluženosti, a to bu@ 

vložením kapitálu vlastníkem společnosti, získání vhodného investora nebo pUípadný 

prodej společnosti. Posledním návrhem bylo Uešení týkající se spíše marketingu, 

a to zlepšení webových stránek, a pUedevším pak e-shopu. 
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PUíloha 1:Rozvaha společnosti z let 2012-2016. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Rozvaha společnosti VO-Karbula s. r.o. (v celých tisících Kčě 

Ozna
č. AKTIVA 2012 2013 2014 2015 2016 

 AKTIVA CELKEM  5 071 4 404 3 816 3 698 3 784 

A. 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 471 490 440 392 583 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 471 490 440 392 583 
1. Pozemky a stavby 361 348 335 322 309 

2. 
Hmotné movité vEci a jejich 
soubory 

110 142 105 70 35 

5. 

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 

0 0 0 0 239 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
C. ObEžná aktiva 4 600 3 908 3 370 3 300 3 178 
C. I. Zásoby 4 688 3 413 2 971 2 702 2 504 
C. II. Pohledávky -99 409 325 296 276 
1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
2. Krátkodobé pohledávky -99 409 325 296 276 
2.1 Pohledávky z obchodních vztah] 236 305 238 220 195 
2.4 Pohledávky – ostatní -335 104 87 76 81 
C. III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
C. IV. PenEžní prostUedky 11 86 74 302 398 
1. PenEžní prostUedky v pokladnE 1 78 20 84 247 
2. PenEžní prostUedky na účtech 10 8 54 218 151 
D. Časové rozlišení aktiv 0 6 6 6 23 
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Rozvaha společnosti VO-Karbula s. r.o. (v celých tisících Kčě 

Označ. PASIVA 2012 2013 2014 2015 2016 
 PASIVA CELKEM 5 071 4 404 3 816 3 698 3 784 
A. Vlastní kapitál 535 95 808 1010 821 
A. I.  Základní kapitál 100 100 100 100 100 
A. II. Ážio a kapitálové fondy 350 1 350 2 350 3 100 3 100 
A. III. Fondy ze zisku 76 76 76 76 76 

A. IV. 
Výsledek hospodaUení minulých 
let  

-31 8 -1 431 -1 718 -2 266 

1. NerozdElený zisk minulých let 210 249  249 249 249 
2. Neuhrazená ztráta minulých let -241 -241 -1 680 -1 967 -2 515 

A. V. 
Výsledek hospodaUení bEžného 
účetního období 40 -1 439 -287 -548 -189 

B.+ C. Cizí zdroje 4 536 4 284 3 006 2 658 2 929 
B. Rezervy 0 0 0 0 0 
C. Závazky 4 536 4 284 3 006 2 658 2 929 
C. I. Dlouhodobé závazky 982 832 580 314 85 
2. Závazky k úvErovým institucím 982 695 491 288 83 
9. Závazky – ostatní 0 137 89 26 0 
C. II. Krátkodobé závazky 3 554 3 452 2 426 2 344 2 844 
2. Závazky k úvErovým institucím 0 669 648 635 650 
3. Krátkodobé pUijaté zálohy 0 0 10 10 10 
4. Závazky z obchodních vztah] 2 717 2 195 1 117 1 279 1 467 
8. Závazky ostatní 837 588 651 420 717 
D. Časové rozlišení pasiv 0 25 2 30 34 
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PUíloha 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti za roky 2012-2016. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Výkaz zisku a ztráty společnosti VO-Karbula s. r.o. (v celých tisících Kčě 

Ozn. TEXT 2012 2013 2014 2015 2016 
I. Tržby za prodej výrobk] a služeb 16 0 0 0 0 
II. Tržby za prodej zboží 8 359 7 297 6 107 6 824 7 274 
A. Výkonová spotUeba 7 190 7 418 5 252 6 018 6 104 

A. 1. 
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 6 001 6 299 4 568 5 307 5 406 

2. SpotUeba materiálu a energie 421 613 349 388 356 
3. Služby 768 506 335 323 342 
D. Osobní náklady 1 015 1 113 1 028 1 001 1 156 
D. 1. Mzdové náklady 788 827 762 745 861 

2. 
Náklady na sociální zabezpečení, 
zdravotní pojištEní a ostatní 
náklady 

227 286 266 256 295 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 0 140 48 48 48 
III. Ostatní provozní výnosy 45 237 143 38 8 
F. Ostatní provozní náklady 7 158 58 225 68 
3. DanE a poplatky 7 16 14 14 15 
5. Jiné provozní náklady 0 142 44 211 53 

* Provozní výsledek hospodaUení 208 -1 295 -136 -430 -94 

IV. 
Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku – podíly 

0 0 0 0 0 

V. 
Výnosy z ostatního 
dlouhodobého finančního 
majetku 

0 0 0 0 0 

VI. 
Výnosové úroky a podobné 
výnosy 

0 0 0 0 0 

J. 
Nákladové úroky a podobné 
náklady 

29 77 102 76 54 

VII. Ostatní finanční výnosy 2 8 3 2 0 
K. Ostatní finanční náklady 141 75 52 44 41 

* Finanční výsledek hospodaUení -168 -144 -151 -118 -95 

** 
Výsledek hospodaUení pUed 
zdanEním 

40 -1 439 -287 -548 -189 

L. DaO z pUíjm] 0 0 0 0 0 
** Výsledek hospodaUení po zdanEní 40 -1 439 -287 -548 -189 

*** 
Výsledek hospodaUení za účetní 
období 40 -1 439 -287 -548 -189 

 Čistý obrat za účetní období 8 422 7 542 6 253 6 864 7282 
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PUíloha 3:Pomocné ukazatele pro kategorii ů a B. ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Kategorie A 
Pr]mErná denní 

spotUeba v ks Pojistná zásoba v ks Dodací lh]ta ve dnech 

Bílé víno 57 114 2 

Červené víno 5 10 2 

R]žové víno 21 42 2 

 

Kategorie B 
Pr]mErná 

denní spotUeba 
v ks 

Pojistná zásoba 
v ks 

Dodací lh]ta ve 
dnech 

Dodávkový 
cyklus ve dnech 

Bílé víno 57 114 3 30 

Červené víno 5 10 3 30 

R]žové víno 21 42 3 30 

 


