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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je finanční analýza podniku společnosti Mlýn Kojetín spol. s 

r. o. za období 2012-2016. V teoretické části budou uvedeny definice pojmů spojené 

s touto prováděnou analýzou. V praktické části je představena analyzovaná společnost a 

především bude provedena její finanční analýza spolu s jejími výsledky. Z provedených 

výpočtů z analytické části práce budou navržena opatření na zlepšení stavu analyzované 

společnosti. 

Abstract 

The subject of bachelory thesis is a financial analysis of the company Mlýn Kojetín spol. 

s r. o. for the period 2012-2016. In the theoretical section of the paper are defined terms 

associated with this analysis, whilst in the analytical part there is a performed analysis of 

the company, which is mainly a financial analysis of the results themself. From making 

these results of the analytical section the conclusion will be proposed and the financial 

status of the company will therefore be improved. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Mlýn Kojetín spol. s r. o., 

která má své sídlo ve městě Kojetín na Přerovsku. Její hlavní podnikatelskou činností je 

výroba a prodej pšeničných a žitných mouk. S tím dále související silniční motorová 

doprava a v poslední řadě výroba elektřiny pro vlastní spotřebu provozu. 

Finanční analýza je souborem činností potřebných k zjištění zdraví společnosti. Po 

provedení výpočtů analýzy jsme schopni posoudit a vyhodnotit její problémové hlediska 

a podat návrhy na jejich zlepšení. O tyto výsledky se zajímají především majitelé 

společností, jejich věřitelé a potencionální investoři. 

Práce je rozdělena do tří hlavních částí a to konkrétně na teoretická východiska, analýzu 

okolních činitelů a finanční analýzu a nakonec se provedou návrhy, které vyplynou 

z provedené předchozí analýzy. 

První část bakalářské práce je zaměřena na teoretická východiska práce, kde jsou popsány 

jednotlivé metody a vzorce k výpočtu finanční analýzy. Na tuto část bezprostředně 

navazuje analytická část, kde jsou vypracovány praktické výpočty na reálné zvolené 

společnosti Mlýn Kojetín spol. s. r. o.. 

Nejprve se v analýze současného stavu přistoupí k zjištění hodnot okolí společnosti. Jako 

první bude využita analýza PESTLE, poté Porterův model pěti sil, interní analýza dle 

organizační struktury a nakonec z těchto jmenovaných analýz vyplyne  SWOT analýza. 

Druhá část praktického řešení této práce je zaměřena na analyzování jednotlivých 

finančních ukazatelů. Konkrétně se jedná o dvě soustavy zastupující jak bonitní tak i 

bankrotní modely, dále pak absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. Z nich zjištěné 

výsledné hodnoty se porovnají s oborovými průměry, konkurenčním odvětvím nebo 

s doporučenými hodnotami. Po této komparaci budou posouzeny silné a slabé stránky 

společnosti. 

Poslední součástí je vyhodnocení provedených výpočtů z předchozích částí kapitol 

analýzy současného stavu společnosti. V případě nalezení nežádoucích výsledků, budou 

navržena řešení na odstranění problémů.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

Finanční analýza společnosti je velice důležitým ukazatelem pro její jednatele, 

potencionální investory a věřitele. Díky ní je možné zjistit, jak si na tom stojí v mnoha 

ohledech, ať už se jedná o její vnější nebo vnitřní prostředí. Je zapotřebí aby se její 

kalkulace uskutečňovala pravidelně, jelikož vedení společnosti potřebuje neustále 

získávat přehled a informace o její finanční stabilitě. Spolu s těmito zjištěnými 

výslednými daty pak mohou včas reagovat na případné nalezené problémy. 

Primárním cílem této bakalářské práce je navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení 

finanční situace vybrané společnosti. Tyto problémy se zachytí díky provedení podrobné 

finanční analýzy. K tomu, aby bylo umožněno splnit tento hlavní cíl práce, je důležité si 

zvolit cíle parciální, které se dělí na teoretická východiska, analýzu současného stavu 

společnosti, který zahrnuje vnější analýzu a samotnou finanční analýzu a v poslední řadě 

jsou zde uvedeny provedené návrhy na její vlastní vylepšení. 

Prvním dílčím cílem je příprava teoretických východisek, které slouží k objasnění tématu 

zabývajícího se touto prací a k jejím pozdějším praktickým výpočtům. Zde se nachází 

především definice vybraných ukazatelů finanční analýzy, jejich oborové průměry a 

doporučené hodnoty k vnější a finanční analýze společnosti. 

Druhý dílčí cíl je zaměřen na podrobné seznámení s vnějším a vnitřním okolím 

analyzované společnosti pomocí SLEPTE analýzy, Porterova modelu, 7S analýzy a 

SWOT analýzy. Zde je též uvedena stručně charakterizovaná společnost Mlýn Kojetín 

spol. s r. o. a dále její vývoj a organizační struktura. 

V dalším dílčím cíli je provedena samotná finanční analýza s interpretací výsledků 

vzorců, tabulek a grafů spolu s nalezením příčin nepříznivého stavu společnosti. 

Konkrétně se zde jedná o výpočty hodnot soustav ukazatelů, absolutních, rozdílových a 

poměrových ukazatelů, u nichž byly vybrány nejpodstatnější zástupci k nejvýstižnějšímu 

získání transparentnosti možných nacházejících se problémů ve společnosti. Hodnocení 

finanční situace bude provedeno pomocí vybraných metod finanční analýzy. Výsledné 

hodnoty jsou porovnány s uvedenými doporučenými hodnotami v předchozí teoretické 
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kapitole, nebo za pomocí zjištění hodnot výsledků konkurence či průměru 

v potravinářském odvětví. 

V posledním dílčím cíli budou provedeny případné návrhy stimulující negativní výsledky 

plynoucí z praktické části finanční analýzy 

Společnost je charakterizovaná především dle informací dostupných z jejich vlastních 

webových stránek a její účetní výkazy za analyzované roky 2012 až 2016, jako je 

například výkaz zisku a ztrát či rozvaha, jsou čerpány z webu Justice.cz. Kromě těchto 

elektronicky získaných údajů byly získány potřebné informace přímo od zaměstnanců 

společnosti. Teoretická část je převážně čerpána z knižních publikací, ale také z 

elektronických odborných článků a webových stránek.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky aplikovaných při následné 

praktické finanční analýze společnosti.  

Finanční analýza představuje jeden z nástrojů řízení podniku, pomáhá měřit dopady 

podnikové činnosti, posuzovat ekonomickou výkonnost, může být chápána a měřena 

pomocí ukazatelů obchodní úspěšnosti nebo pomocí ukazatelů, které jsou zaměřeny na 

finanční úspěšnost (1, s. VII). 

„Finanční analýza slouží ke zhodnocení komplexní finanční situace podniku. Pomáhá 

odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda 

využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a celou řadu dalších 

významných skutečností.“ (2, s. 17) 

Důležitou součástí finanční analýzy jsou data, která se získávají z jejích výpočtů. 

Nejčastěji se jedná o důležité informace z účetních rozvah a výkazu zisku a ztrát. Před 

zvážením množství aplikací účetních dat je vhodné poskytnout stručný výtah získaných 

informací. Spousty skupin účastníků trhu zvažují účetní data za hlavní rozhodnutí 

v rozhodovacím procesu investování (3). 

2.1 Vnější analýza 

Tato kapitola se zabývá metodami, které jsou využitelné pro analýzu vnějšího prostředí. 

Hodnotí se zde vnější prostředí dané organizace. Přesněji je zaměřena na analýzu 

PESTLE, Porter, interní analýzu 7S a v poslední řadě na SWOT. 
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2.1.1 PESTLE analýza 

„ Metoda PESTLE slouží ke strategické analýze faktorů vnějšího prostředí, které by 

mohly znamenat budoucí příležitosti nebo hrozby pro hodnocenou organizaci.“ (4, s. 178) 

Účelem této analýzy je nalezení odpovědí na tři níže uvedené základní otázky. 

- Které z vnějších faktorů mají vliv na organizaci nebo její části? 

- Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

- Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější (4, s. 178)?  

Politické faktory tvoří hodnocení politické stability, která zahrnuje formu a stabilitu 

vlády, její klíčové orgány, úřad a politické strany, které jsou v současné době u moci. 

Také zde patří politický postoj a hodnocení externích vztahů, jako jsou například 

zahraniční konflikty a regionální nestabilita (4, s. 179). 

Ekonomické faktory představují vliv základní makroekonomické situace na trhu, kterou 

charakterizuje především míra inflace a úroková míra. Následuje přístup k finančním 

zdrojům a také daňové faktory, které zahrnují výši daňových sazeb, cla a daňová zatížení 

(4, s. 179). 

Sociální faktory zahrnují demografické charakteristiky, jako je velikost populace, 

věková struktura nebo geografické rozložení. Dále se zde nachází makroekonomické 

charakteristiky trhu práce, v nichž jde především o rozdělení příjmů a míru 

nezaměstnanosti, následující sociálně-kulturními aspekty, či dostupností pracovní síly a 

pracovní zvyklostí (4, s. 179). 

Technologické faktory slouží k lepší představě o dopadech nových a vyspělejších 

technologiích. Patří sem podpora vlády v oblasti výzkumu, výše výdajů na výzkum, nové 

vynálezy a objevy, rychlost realizace nových technologií nebo obecná technologická 

úroveň (4, s. 179). 
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Legislativní faktory jsou ovlivňovány národními, evropskými a mezinárodními 

legislativami. Za tyto aspekty můžeme považovat například existenci a funkčnost 

podstatných zákonných norem, chybějící legislativu, či další faktory, jako například 

funkčnost soudů, vymahatelnost práva a autorská práva (4, s. 180). 

Ekologické faktory se zabývají místní, národní a světovou ekologickou problematikou 

spolu s otázkami na její řešení. K tomuto činiteli se konkrétně řadí přírodní a klimatické 

vlivy, globální environmentální hrozby, či legislativní omezení a ochrana životního 

prostředí (4, s. 180). 

2.1.2 Porterův model pěti sil 

Tento ukazatel využívá jako analýzu strukturální přitažlivosti odvětví z hlediska 

ziskovosti. V knize Analýza podniku od autorky Moniky Grasseové (4, s. 191) je řečeno, 

že Porter stanovil předpoklad, který uvádí, že ziskovost odvětví závisí na pěti 

dynamických faktorech, které ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice společností 

v daném odvětví.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Porterův model pěti sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4 s. 191) 

Na tomto obrázku jsou znázorněny zmínění činitelé, ovlivňující ziskovost společnosti. 

   ZÁKAZNÍCI 
KONKURENCE V 

ODVĚTVÍ 

SUBSITUTY 

DODAVATELÉ 

POTENCIÁLNÍ 

NOVÁ 
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Hrozba silné rivality, která znamená, že toto odvětví není přitažlivé, pokud na něm 

působí příliš velké množství konkurentů. Rivalita v tomto odvětví nabývá na hodnotách, 

v případě, pokud dané odvětví stagnuje nebo se zmenšuje. Dalším faktorem, který 

zhoršuje tuto situaci, je velký zájem konkurentů setrvat na trhu, jejich vysoký počet a 

malé rozdíly mezi produkty. Z těchto důvodů se společnost musí zaměřit na vylepšení 

pozice vůči konkurentům (4, s. 192). 

Hrozba vstupu nových konkurentů závisí především na vstupních bariérách do odvětví, 

které zapříčiňují především existence úspor z rozsahu, kapitálová náročnost vstupu a 

očekávaná reakce ze strany zavedených společností, či diferenciace výrobků. Z toho 

vyplývá, jaké jsou možnosti zvyšování bariéry vstupu (4, s. 192). 

Hrozba nahraditelnosti výrobků představuje, že substituty jsou podobné produkty, 

které mohou sloužit podobnému nebo dokonce stejnému záměru, jako produkty z daného 

odvětví. Z důvodu limitované potenciální ceny a zisku na trhu, se společnost musí zacílit 

na sledování vývoje cen u substitutů. Z této podstaty vyplývá, jakým způsobem je možné 

snížit hrozbu substitutů (4, s. 192). 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků je způsobena nízkou přitažlivostí trhu. 

Zákazníci usilují o snižování cen, zvyšování kvality a rozvoje nabízených služeb. 

Ochranou vůči této hrozbě je nabídka špičkového produktu nebo služby, kterou nelze 

odmítnout. Společnosti se snaží nacházet způsoby, jak snížit jejich vyjednávací sílu (4, s. 

192). 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů působí v případě neatraktivního odvětví, 

kde dodavatelské společnosti mohou zvyšovat své ceny a spolu s tím i snižovat kvalitu a 

kvantitu dodávek. Jejích síla se zvyšuje v případech, kdy poskytují jedinečné výrobky a 

také pokud tvoří zásadní vstup odběratele. V tomto případě je důležité se proaktivně 

věnovat vztahům s dodavateli a snažit se o snížení jejich vyjednávací síly (4, s. 193). 
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2.1.3 Interní analýza 7S 

Neboli také model „7S“, který byl vytvořen pro manažery k porozumění složitostem, 

které jsou spojeny s organizačními změnami. Tento model znázorňuje komplikovanost 

implementování změn a je odvozen od sedmi níže uvedených faktorů (5, s. 73). 

- strategie, 

- struktura, 

- systém, 

- styl práce vedení, 

- spolupracovníci, 

- schopnosti, 

- sdílené hodnoty (5, s. 73). 

Pro jejich úspěšné implementování musí vedení společnosti brát v potaz všech těchto 

sedm faktorů. Do ohledu se v tomto šetření nezohledňuje, zda analyzovaná společnost je 

velká nebo malá. (5, s. 73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Interní analýza "7S" 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 5, s. 73) 
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Tři horní faktory tohoto modelu, kterými jsou strategie, struktura a systémy se označují 

jako tvrdá 3S (5, s. 74). 

Strategie vyjadřuje dosahování vize společnosti a reakce na hrozby a příležitosti 

v konkrétním oboru podnikání (5, s. 74).  

Strukturou se rozumí v tomto modelu obsahová a funkční náplň organizačního 

uspořádání a to konkrétně u nadřízenosti, podřízenosti, vztahu mezi podnikatelskými 

jednotkami, oblastí expertizy, kontrolních mechanizmů a sdílení informací (5, s. 74). 

Systémy jsou formálními a neformálními procedurami a slouží ke koordinaci 

každodenních aktivit společnosti, kde patří manažerské informační systémy, 

komunikační a kontrolní systémy (5, s. 74). 

Následující dolní čtyři faktory v znázorněném modelu nejsou natolik hmatatelné, mají 

spíše kulturní povahu a nazývají se „měkká 4S“ (5, s. 74). 

Spolupracovníci představují lidské zdroje společnosti a jejich rozvoj, školení, vztahy 

mezi nimi, funkce, motivace a chování vůči firmě (5, s. 74). 

Schopnosti se míní profesionální znalost a kompetence existující uvnitř společnosti. Pro 

rozvíjení tohoto faktoru je zapotřebí mít vytvořeno vhodné vzdělávací prostředí (5, s. 74). 

Styl poukazuje na přístup managementu k řízení a řešení vyskytujících se problémů. 

V tomto faktoru se řeší především formální a neformální stránka řízení (5, s. 75). 

Sdílené hodnoty odrážejí skutečnosti, ideje a principy respektované zaměstnanci na 

úspěchu společnosti. Tvorba těchto hodnot je klíčovým faktorem při torbě ostatních 

aspektů. Vedení společnosti je doporučováno se též ztotožnit s těmito hodnotami (5, s. 

75). 
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2.1.4 SWOT analýza 

Jedná se o jednu z nejčastěji využívaných analytických metod, která hodnotí silné a slabé 

stránky společnosti a také její hrozby a příležitosti. SWOT je zkratka z anglického 

originálu, kde dílčí písmena této zkratky znamenají Strenghts – silné stránky dále 

Weaknesses – slabé stránky, Opportunities – příležitosti a jako poslední Threats – hrozby 

(4, s. 295). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, s. 301) 

Na  znázorněném obrázku jsou popsány jednotlivé fáze provedení SWOT analýzy a to od 

její přípravy na provedení přes její vnější a vnitřní hodnocení, až po její výslednou tvorbu. 

Zmíněná matice je výchozí strategie pro přehledné znázornění jejich základních vazeb 

mezi jednotlivými prvky a na její podstatě lze přímo generovat potenciální strategie pro 

další rozvoj společnosti (4, s. 301). 

Vyhodnocení SWOT analýzy 

Po vytvoření a zapsání jednotlivých položek SWOT analýzy je zapotřebí dojít k 

jejich  samotnému vyhodnocení. K tomu slouží přehledná tabulka, ve které je zohledněno 

hodnocení a váha jednotlivých položek. 

Obrázek č. 3: Fáze provedení SWOT analýzy 
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Ve sloupci hodnocení se bodují silné stránky a příležitosti pomocí kladné stupnice od 1 

do 5, jejichž hodnota je uvedena v následující tabulce spolu se zápornou stupnicí pro slabé 

stránky a hrozby. 

Tabulka č. 1: Bodové hodnocení analýzy SWOT 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 6) 

SO 1 2 3 4 5 

Spokojenost Nejnižší Nízká Střední Velká Nejvyšší 

WT -1 -2 -3 -4 -5 

Nespokojenost Nejnižší Nízká Střední Velká Nejvyšší 

V příslušném sloupci váhy je vyjádřena důležitost jednotlivých položek v dané kategorii, 

jejichž součet v této kategorii je vždy roven „1“. Čím vyšší hodnota této váhy je, tím větší 

důležitost v dané kategorii zaujímá (6)  

Strategie SWOT analýzy 

Na předchozím vyhodnoceném základu je možné odvodit tyto podnikatelské strategie: 

- WO strategie – překonání slabin s využitím příležitostí, 

- SO strategie – využití silné stránky na získání výhody, 

- WT strategie – maximalizace nákladů a čelení hrozbám, 

- ST strategie – využití silné stránky na čelení hrozbám (7). 

Obrázek č. 4: SWOT matice 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, s. 299) 
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2.2 Finanční analýza 

Tato část teoretických východisek pro finanční analýzu společnosti blíže přibližuje 

jednotlivé vzorce potřebné pro praktické analyzování, spolu s jejich doporučenými 

hodnotami a explikací jejich využívání. 

2.2.1 Soustavy ukazatelů 

Výhodou soustav ukazatelů je komplexní vyjádření dílčí charakteristik. Prostřednictvím 

této veličiny je možné společnosti hodnotit, ale i srovnávat mezi sebou, nebo se také 

mohou pomoci identifikovat vzájemné souvislosti mezi jednotlivými charakteristikami 

finanční situace a vrcholovým ukazatelem jako cílovým kritériem (1, s. 181). 

K posouzení celkové finanční situace, na rozdíl od značného počtu rozdílových a 

poměrových ukazatelů, slouží právě soustavy ukazatelů (8, s. 81). 

Pro vytváření soustav ukazatelů je zapotřebí rozlišovat na soustavy hierarchicky 

uspořádaných ukazatelů nebo na účelové výběry ukazatelů, kde patří bonitní a bankrotní 

modely, které jsou využity v této práci (8, s. 81). 
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Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest se skládá ze soustavy čtyř rovnic, které poskytují velmi dobrou 

vypovídací schopnost k ohodnocení analyzované společnosti. Tyto ukazatele byly 

vybrány za účelem reprezentace celého informačního potenciálu rozvahy a výkazu zisku 

a ztrát (8, s. 105). 

𝑅1 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Vzorec 1: Kralickův Quicktest R1 
(Zdroj: 8, s. 105) 

𝑅2 =  
(𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑝𝑒𝑛í𝑧𝑒 − úč𝑡𝑦 𝑢 𝑏𝑎𝑛𝑘)

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Vzorec 2: Kralickův Quicktest R2 
(Zdroj: 8, s. 106) 

𝑅3 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Vzorec 3: Kralickův Quicktest R3 
(Zdroj: 8, s. 106) 

𝑅4 =  
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦
 

Vzorec 4: Kralickův Quicktest R4 
(Zdroj: 8, s. 106) 

Získaným výpočtům se přiřadí bodová hodnota dle následující tabulky. 

Tabulka č. 2: Bodová hodnota výsledků vzorců Kralickova Quicktestu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle:8, s. 107) 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

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

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

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

R4 <0 0-0,05 0,05-0,08 0,08-0,1 >0,1 
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Výsledné hodnocení společnosti je provedeno ve třech krocích. Jako první je ohodnocena 

finanční stabilita, kde jsou bodové hodnoty R1 a R2 děleny dvěma. Poté následuje 

výnosová situace, jako součet bodové R3 a R4 dělený opět dvěma. Na konci, při 

hodnocení situace jako celku je proveden součet bodové hodnoty finanční stability a 

výnosové situace dělený dvěma a výsledek je interpretován dle následující tabulky.(9, s. 

137) 

Tabulka č. 3: Hodnocení analýzy Kralickova Quicktestu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9, s. 137) 

Hodnoty Hodnocení 

>3 Společnost je bonitní 

1-3 Šedá zóna 

<1 Potíže ve finančním hospodaření společnosti 

Index IN05 manželů Neumaierových 

Index IN05 vznikl díky českým ekonomům a je považován za jeden z nejvhodnějších 

vzorců ze soustav pro hodnocení českých společností. Zaměřuje se na predikce 

finančního problému a na to, zda firma vytváří hodnotu pro vlastníky. Jeho úspěšnost 

vypovídací schopnosti  byla zjištěna ve výši osmdesát procent (1, s. 233). 

𝐼𝑁05 = 0,13 × 𝑥 + 0,04 ×  𝑥 + 3,97 ×  𝑥  + 0,21 ×  𝑥  + 0.09 ×  𝑥  

Vzorec 5: Index IN05 
(Zdroj: 1, s. 234) 

,kde 

x1 jsou celková aktiva lomeno cizí kapitál, 

x2 je definované, jako podíl zisku před zdaněním k nákladovým úrokům, 

x3 je vyjádřeno, jako podíl ze zisku před zdaněním celkovým kapitálem, 

x4  jsou výnosy dělené celkovými aktivy, 

x5 pět je podíl oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům (1, s. 234). 
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Jelikož váha koeficientu x2 je velice nízká, autoři knih pro tento výpočet doporučují 

maximální hodnotu devět. Společnosti s výslednou hodnotou menší než 0,9 s velkou 

pravděpodobností spějí k bankrotu a nebudou vytvářet hodnotu. S hodnotami mezi 0,9 až 

1,6 mají poloviční šanci, že zkrachují, nicméně s větší pravděpodobností budou vytvářet 

hodnotu svému majiteli. Naopak hodnoty vyšší než 1,6 znamenají pro společnost vysokou 

šanci, že nezkrachují a že budou tvořit hodnotu (1, s. 234). 

2.2.2 Absolutní ukazatele 

Tyto ukazatele nacházejí využití v oblasti analýzy vývojových trendů, kde se přesněji 

jedná o srovnání vývoje v časových řadách u procentního rozboru komponent, u nichž se 

jednotlivé položky výkazů vyjádří jako procentní podíly těchto složek (2, s. 67). 

Horizontální analýza 

Název této analýzy vychází ze změny v jednotlivých položkách výkazů, které se sledují 

po řádcích, tedy horizontálně. Analýza podává přehlednou zprávu o hospodářské situaci 

podniku a o jeho minulém i následujícím období zachyceném a znázorněné 

v uspořádaných tabulkách. Data použita v této metodě jsou získána z účetních výkazů 

rozvahy a výkazu zisku a ztrát (8, s. 13). 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =  
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
× 100 

Vzorec 6: Relativní změna horizontální analýzy 

(Zdroj: 8, s. 14) 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 

Vzorec 7: Absolutní změna horizontální analýzy 
(Zdroj: 10) 
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Vertikální analýza 

Tato analýza slouží k posouzení, formou procentních podílů, struktury aktiv a pasiv 

společnosti. Její název je odvozen od příčiny, při které dochází k procentnímu vyjádření 

jednotlivých komponent. Analýza postupuje v jednotlivých letech odshora dolů a nikoli 

napříč jednotlivými roky jako je u analýzy horizontální (8, s. 17).  

𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘á𝑙𝑛í 𝑎𝑛𝑎𝑙ý𝑧𝑎 =  
𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑖 − 𝑡é 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦

𝑠𝑜𝑢ℎ𝑟 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑒𝑘
 

Vzorec 8: Vertikální analýza 
(Zdroj: 1, s. 92) 

, kde i znamená pořadové číslo položky. 

Výchozím základem pro výpočet této analýzy z výkazu zisku a ztrát je velikost nákladů 

a výnosů. Při výpočtu vertikální analýzy rozvahy jsou využita celková aktiva a pasiva 

společnosti (8, s. 17). 

Je využívána zejména v oblasti srovnávání v čase a prostoru, neboť u ní nezávisí na 

meziroční inflaci a umožnuje srovnatelnost výsledků z různých let (8, s. 17). 

2.2.3 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele charakterizuje způsob jejich výpočtu a to jako rozdíl těchto dvou 

ukazatelů. Někdy se označují jako finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. 

V této práci budou přiblíženy fondy jako čistý pracovní kapitál a čisté pohotové 

prostředky (11).  

Čistý pracovní kapitál 

Správa aktiv je důležitou součástí finančního managementu pro obchod. Řízení 

provozního kapitálu a politiky pracovního kapitálu jsou jedním ze základních 

komponentů správy aktiv. Od doby kdy pracovní kapitál zahrnuje pohledávky, zásoby a 

krátké finanční aktiva, řízení provozního kapitálu znamená ovlivňování všech těchto 

komponentů a spadá do oblasti provozního řízení. (12) 
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Čistý pracovní kapitál je nejčastěji využívaným fondem z rozdílových ukazatelů. 

Pracovním kapitálem se ve významu rozumí běžná krátkodobá aktiva. Přesněji tedy jako 

objem oběžných aktiv, snížený o objem krátkodobých závazků (1, s. 98, s). 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec 9: Čistý pracovní kapitál 

(Zdroj: 1, s. 98) 

Z výsledku mohou vyplynout dvě možnosti a to kladná hodnota, která vyjadřuje část 

oběžných aktiv, které podnik nebude muset vydat na úhradu do jednoho roku splatných 

závazků. Vede k takzvanému „ochrannému polštáři“, který se společnosti snaží 

maximalizovat. V záporné hodnotě vyjadřuje objem krátkodobých cizích zdrojů 

převyšující objem oběžných aktiv a také to, že v případě potřeby uhradit krátkodobé 

dluhy bude třeba využít část stálých aktiv (1, s. 99). 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky vznikají z objemu oběžných aktiv vyloučením málo likvidních 

položek jako zásoby a fondy pohledávek. Využívá se pro nejpřísnější posuzování 

likvidity podniku (1, s. 104). 

Č𝑖𝑠𝑡é 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 = Č𝑃𝐾 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 

Vzorec 10: Čisté pohotové prostředky 

(Zdroj: 1, s. 105) 

,kde 

ČPK znamená čistý pracovní kapitál (1, s. 105). 

Výsledná hodnota ukazatele by se měla pohybovat okolo nuly. Vysoká hodnota 

signalizuje, že společnost vlastní vysoký objem peněžních prostředků, jehož 

opodstatněnost musí být ověřena. Záporné výsledky pak poukazují na nedostatek 

peněžních prostředků a případné hledání řešení těchto problémů. (1, s. 105) 
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2.2.4 Poměrové ukazatele 

Analýza poměrových ukazatelů umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci 

podniku a jsou také výchozím nástrojem finanční analýzy. V obecném popisu dávají 

poměrové ukazatele do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty nebo cash 

flow. (2, s. 84) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 5: Členění poměrových ukazatelů z hlediska jejich zaměření 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9, s. 54) 

Rentabilita 

Rentabilita znamená též  výnosnost vloženého kapitálu a využívá se jako měřítko 

schopnosti dosahovat zisku pomocí investičního kapitálu. Vyjadřuje míru zisku, která 

slouží v tržní ekonomice jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu. V této práci jsou 

uvedeny nejčastěji používané ukazatele (2, s. 98).  

poměrové ukazatele 

provozní ukazatele 

ukazatele aktivity 

ukazatele zadluženosti 

ukazatele likvidity 

ukazatele rentability 
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Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb je také často využívána pod zkratkou ROS, kterou tvoří počáteční 

písmena anglického Return on Sales. Zisk v čitateli vzorce může mít podobu zisku po 

zdanění, zisku před zdaněním nebo EBIT. Tento ukazatel vyjadřuje ziskovou marži, která 

je důležitým ukazatelem pro hodnocení úspěšnosti podnikání (2, s. 98). 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec 11: Rentabilita tržeb 

(Zdroj: 2, s. 98) 

,kde 

EBIT znamená zisk před zdaněním a úroky (2, s. 98). 

Výsledná hodnota bude porovnána s podobnými podniky za použití EBIT, který 

neovlivňuje mezipodnikovou různou kapitálovou strukturou nebo podniky které mají 

odlišnou míru zdanění (2, s. 98) 

Rentabilita celkového kapitálu 

Rentabilita celkového kapitálu, neboli známá pod zkratkou ROA, která značí pojem 

Return On Sales (2, s. 99). 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 12: Rentabilita celkového kapitálu 

(Zdroj: 2, s. 99) 

, kde 

EBIT značí zisk před zdaněním a úroky (2, s. 99). 

Tento ukazatel měří produkční sílu podniku. S využitím EBIT v čitateli je možné 

porovnávat s ostatními podniky bez vlivu zadlužení či daňového zatížení (2, s. 99). 
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Rentabilita vlastního kapitálu 

Pomocí tohoto ukazatele se vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři nebo 

vlastníky společnosti a je označován pod zkratkou vycházející z anglického názvu Return 

On Equity, neboli ROE (2, s. 100). 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í 𝑧𝑎 úč𝑒𝑡𝑛í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 13: Rentabilita vlastního kapitálu 

(Zdroj: 2, s. 100) 

Výsledek tohoto ukazatele by se měl pohybovat okolo několika procent nad 

dlouhodobým průměrem úročení dlouhodobých vkladů. Tento kladný rozdíl se nazývá 

jako prémie za riziko a je odměnou pro vlastníky, kteří podstupují riziko (2, s. 100). 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

Tento ukazatel vyjadřuje výkonnost kapitálu dlouhodobě vloženého do společnosti. Je 

známý pod zkratkou ROCE z anglického názvu Return on Capital Employed (1, s. 127). 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
× 100 

Vzorec 14: Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

(Zdroj: 1, s. 127) 

,kde 

zkratka EBIT značí výsledek hospodaření před zdaněním a úroky (1, s. 127). 

Výsledky jsou porovnány s konkurenčními společnostmi a odvětvovým průměrem. 
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Likvidita 

Likvidita je důležitou hodnotou vyjadřující důvěryhodnost analyzované společnosti a to 

především pro potencionální investory nebo její dodavatele. Značí schopnost společnosti 

hradit své závazky a všeobecně její ukazatelé představují to, čím je možno platit, s tím, 

co je nutno zaplatit (2, s. 91). 

„Likvidita určité složky představuje vyjádření vlastnosti dané složky rychle a bez velké 

ztráty hodnoty se přeměnit na peněžní hotovost.“ (9, s. 54) 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita neboli také označovaná jako likvidita III. Stupně udává, kolikrát 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje podniku. Při jejím výpočtu se bere 

v úvahu struktura zásob a jejich realistické ocenění vzhledem k jejich prodejnosti. Ty, 

které jsou neprodejné, jsou od výsledku odečteny (2, s. 91). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Vzorec 15: Běžná likvidita 

(Zdroj: 2, s. 91) 

Její doporučená výsledná hodnota ukazatele je v rozmezí od 1,5 do 2,5. Příliš nízká 

výsledná hodnota značí velké riziko společnosti. Jedná se o hospodaření společnosti, 

které využívá část krátkodobých cizích zdrojů k financování dlouhodobého majetku. 

Vysoká hodnota výsledku, není též příznivým ukazatelem. Tato situace značí přebytečně 

vysoký čistý pracovní kapitál a tedy drahé financování (2, s. 92). 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita nebo taktéž likvidita II. stupně představuje oproti běžné likviditě 

náročnější požadavky. V čitateli tohoto vzorce se už nenacházejí celá oběžná aktiva, ale 

jen jejich část bez položky zásob (2, s. 92). 
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𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Vzorec 16: Pohotová likvidita 

(Zdroj: 2, s. 92) 

Její výsledná hodnota je doporučena v rozmezí  od 1 do 1,5. Pokud je hodnota nižší než 

jedna, společnost musí přejít k případnému prodeji zásob (2, s. 92). 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity se označuje také jako hotovostní likvidita, či likvidita I. 

stupně. Jak už z názvu vyplývá, jedná se o nejpřísněji hodnocený ukazatel likvidity. 

V tomto případě zůstává v čitateli z oběžných aktiv už pouze jen krátkodobý finanční 

majetek (2, s. 92). 

𝐻𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Vzorec 17: Okamžitá likvidita 

(Zdroj: 2, s. 92) 

Tento ukazatel by měl nabývat hodnot od 0,2 až do 0,5. Při vysokých výsledných 

hodnotách společnost neefektivně využívá finanční prostředky (2, s. 92). 

Zadluženost 

Tyto ukazatele zobrazují výše rizika, se kterými musí daná společnost počítat při svém 

provozu. Čím vyšší je zadluženost, tím je vyšší i dané riziko, jelikož společnost musí být 

platebně schopná i za předpokladu, že se jí právě nedaří (2, s. 84). 

Určitá míra zadluženosti je však pro společnost užitečná, za předpokladu daňového štítu, 

který znamená nižší daňové zatížení a tedy vyšší výsledný zisk (2, s. 84). 

Autorka knihy Finanční analýza Adriana Knápková píše, že analýza zadluženosti, 

majetkové a finanční struktury může srovnávat rozvahové položky – ukazuje, pomocí 

jakých zdrojů jsou financována podniková aktiva, nebo může srovnávat položky výkazu 
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zisku a ztráty, kdy určí, kolikrát jsou náklady na cizí kapitál financování pokryty 

vytvořeným ziskem (2, s. 84). 

Celková zadluženost 

Je to vzorec, který podává základní přehled o zadluženosti společnosti (9, s. 65). „ Obecně 

platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů.“ (9, s. 65) 

Z pohledu věřitelů, je výhodnější nižší hodnota tohoto vzorce (9, s. 65). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Vzorec 18: Celková zadluženost 

(Zdroj: 2, s. 85) 

Doporučená hodnota tohoto vzorce se nachází okolo 30-60 %, ale je zapotřebí přihlédnout 

k danému odvětví společnosti (2, s. 85). 

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel představuje proporci financování aktiv společnosti penězi akcionářů. Je 

důležitým vzorcem pro hodnocení celkové finanční situace. (9, s. 65) 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 19: Koeficient samofinancování 

(Zdroj: 9, s. 65) 

Spolu s celkovou zadlužeností by jejich součet měl být roven jedné (9, s. 65). 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel znázorňuje výši zadluženosti prostřednictvím schopnosti společnosti 

splácet úroky (2, s. 87). Díky tomuto výpočtu může společnost zjistit, zda je pro ni ještě 

dluhové zatížení únosné a udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Je to důležitý vzorec 

pro případné věřitele. (9, s. 65) 
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𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Vzorec 20: Úrokové krytí 

(Zdroj: 9, s. 65) 

,kde 

EBIT znamená zisk před zdaněním a úroky (9, s. 65). 

Už při výsledné hodnotě jedna  znamená, že společnost vytvořila zisk na pokrytí splacení 

úroků věřitelů, ale tento výsledek byl by nedostačující pro stát a vlastníka v podobě 

čistého zisku. Z tohoto důvodu jsou doporučené hodnoty tohoto ukazatele pět a výše. (2, 

s. 87) 

Aktivita 

S ukazateli aktiv zjišťujeme, zda velikost jednotlivých druhů aktiv v rozvaze je v poměru 

k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám podniku přiměřená (2, s. 103). 

Ukazatelé aktivity se v obecném schématu vyjadřují jako obrat jednotlivých položek 

aktiv nebo také případně jako pasiv, či v podobě doby obratu (2, s. 103). 

Obrat aktiv 

Obrat aktiv se vyjadřuje pomocí vzorce jako poměr celkových tržeb a aktiv (2, s. 103). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 21: Obrat aktiv 

(Zdroj: 2, s. 103) 

U tohoto vzorce platí, že čím vyšší výsledná hodnota tím lépe pro analyzovanou 

společnost. Minimální doporučená hodnota je stanovena na 1, ale hodnotu ovlivňuje i 

příslušnost právě analyzovaného odvětví. Pokud je hodnota ukazatele nízká, značí 

neúměrnou majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní využití majetku (2, s. 

104).  
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob představuje poměr průměrného stavu zásob k tržbám vynásobené o 

360 dnů v roce (2, s. 104). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Vzorec 22: Dobra obratu zásob 

(Zdroj: 2, s. 104) 

Tímto udává, jak dlouho trvá doba nutná k tomu, aby peněžní fondy plynuly přes výrobky 

a zboží znovu do peněžní formy (2, s. 104). 

Ukazatel se nejlépe porovnává mimo doporučené hodnoty s vývojem v časové řadě nebo  

s porovnání ve stejném odvětví (2, s. 104). 

Doba obratu pohledávek 

Znamená dobu existence kapitálu ve formě pohledávek a lze ji vypočítat jako podíl 

průměrného stavu pohledávek a průměrných denních tržeb. Představuje období od 

okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po které musí podnik v průměru čekat, než obdrží 

platby od svých odběratelů (2, s. 105). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Vzorec 23: Doba obratu pohledávek 

(Zdroj: 2, s. 105) 

Výsledná hodnota se porovnává s dobou splatnosti faktur a odvětvovým průměrem (2, s. 

105). 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel představuje dobu od vzniku závazku do doby jeho úhrady (2, s. 105). „Je 

důležitý při posouzení časového nesouladu od vzniku pohledávky do doby jejího inkasa a 

od vzniku závazku do doby jeho úhrady.“ (2, s. 105)  
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Vzorec 24: Doba obratu závazků 

(Zdroj: 2, s. 105) 

Pro tento vzorec se doporučují hodnoty alespoň stejné jako u hodnot doby obratu 

pohledávek nebo shodné s oborovým průměrem (2, s. 105). 

Provozní ukazatele 

Zaměřují se na vnitřní chod společnosti a uplatňují se tedy v jejím řízení. Využívají se 

jako nástroj managementu pro sledování a analyzování vývoje základní aktivity 

společnosti. Obecně berou v potaz tokové veličiny, tedy především náklady (8, s. 71). 

Mzdová produktivita 

Představuje kolik výnosů je zapříčiněno jednou korunou vyplacených mezd (8, s. 71). 

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =  
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)

𝑚𝑧𝑑𝑦
 

Vzorec 25: Mzdová produktivita 

(Zdroj: 8, s. 71) 

Tento ukazatel by měl vykazovat rostoucí tendenci (8, s. 71). 

Nákladovost výnosů 

Tento ukazatel vypovídá o zatížení výnosů společnosti celkovými náklady (8, s. 71). 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =  
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Vzorec 26: Nákladovost výnosů 

(Zdroj: 8, s. 71) 

Jeho výsledná hodnota by měla s postupem času klesat (8, s. 71). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Analýza současného stavu je složena ze tří částí, a to představení společnosti, kde je 

analyzovaná společnost podrobněji charakterizována, následuje praktická část a to 

analýza okolí společnosti a nakonec samotné výpočty vzorců finanční analýzy uvedených 

v předchozí teoretické části spolu s jejím závěrečným zhodnocením. 

3.1 Představení společnosti 

Pro zpracování praktických výpočtů finanční analýzy v této bakalářské práci byla zvolena 

společnost Mlýn Kojetín, spol. s r. o. se sídlem v malém městě Kojetín v Olomouckém 

kraji. Jedná se o menší společnost, která se především zabývá dodávkou pšeničných a 

žitných mouk už několik desítek let (13). 

Důkazem vysoké jakosti jejich výrobků je držení národní značky kvality potravin 

„KLASA“ a také její certifikovaný systém řízení jakosti dle mezinárodní normy ISO 

9001:2000 spolu se systémem zdravotní nezávadnosti výrobků HACCP (13). 

(Zdroj:13) 

  

Obrázek č. 6: Logo společnosti Mlýn Kojetín, spol. s r. o. 



38 
 

3.1.2 Stručná charakteristika 

V této tabulce jsou stručně a přehledně zobrazeny aktuální základní informace o 

analyzované společnosti získané z obchodního rejstříku. 

Tabulka č. 4: Přehled informací o analyzované společnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 14) 

Obchodní firma: Mlýn Kojetín, spol. s r. o. 

Základní kapitál 100 000 Kč 

Datum vzniku a zápisu 5. prosince 1991 

Sídlo: Mlýnská 280, Kojetín, 752 01 Kojetín 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo: 435 41 399 

Předmět podnikání: 

mlynářství 

silniční motorová doprava 

výroba, obchod a služby 

výroba elektřiny 

Společníci: 

Jan Kantorek 

Jiří Roháček 

Eva Valčuhová 

Počet zaměstnanců: 33 
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3.1.3 Organizační struktura 

V následujícím obrázku je znázorněno hierarchické uspořádání vztahů a vazeb mezi 

jednotlivými pracovními místy v analyzované společnosti. Z této struktury jsou zřetelné 

nadřízené a podřízené vztahy spolu s určitou zodpovědností mezi nimi. Společnost má 

jednoho ředitele a i manažera výroby, ve mlynářství nazývaného jako „stárek“, který má 

na starosti většinu zaměstnanců ve společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15) 

  

Obrázek č. 7: Organizační struktura společnosti Mlýn Kojetín, spol. s r. o. 
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Vrátný 

Mechanik 

Obsluha mlýna 

Vedoucí směny 
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3.2 Analýza okolí podniku 

Jako první z praktické části je provedena analýza okolí podniku, ve které je zde zahrnuta 

analýza PESTLE, Porterův model pěti sil, interní analýza 7S a na závěr SWOT analýza 

s jejím následným ohodnocením a strategiemi. 

3.2.1 PESTLE 

V této části jsou jednotlivě popsány analyzované problémy výše popsaných politických, 

ekonomických, sociálních, technologických, legislativních a ekologických faktorů, které 

blíže ovlivňují podnikatelskou činnost analyzované společnosti. 

Politické faktory 

Politická situace obecně v České republice by se dala zhodnotit jako velice stabilní, při 

analyzování vybraných let 2012 až 2016. Současná vláda české republiky s předsedou 

Andrejem Babišem nezískala Poslaneckou sněmovnou důvěru a tak byla prezidentem 

Milošem Zemanem přijata její demise. 

Velký vliv na vývoz a dovoz zahraničních surovin a výrobků se uskutečnil v roce 2017, 

kdy Česká národní banka po čtyřech letech ukončila intervenční režim české koruny. 

Intervence probíhala pro slabší měnu a její následné ukončení proběhlo klidně a bez 

problémů. Výše kurzu byla udržována na hodnotě 27 korun za euro a v současné době se 

tato částka snížila zhruba k 25,50 korun za euro (16). 

Ekonomické faktory 

Inflace má zásadní vliv na celkový pokles kupní síly peněz, a jelikož analyzovaná 

společnost upřednostňuje především vlastní samofinancování před úvěry, je proto inflace 

její hlavní ovlivňující složkou u ekonomických faktorů. Nejvyšší zaznamenaná inflace je 

v počátečním roce provedené analýzy 2012, kde se její úroveň vyšplhala na 3,3 %. 

V následujících letech lze pozorovat postupné snižování až na její spodní hranici 

přibližující se k nulovým hodnotám. V posledním roce je opět znatelný její mírný nárůst 

(17).  
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Graf č. 1: Vývoj inflace v ČR 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 

Společnost určitou část svých výrobků exportuje i do zahraniční Slovenské republiky, 

tudíž je částečně ovlivňována i měnovou politikou. Od ukončení intervencí České národní 

banky v loňském roce koruna posílila, což mělo vliv na nižší výnosy z uskutečněných 

obchodních styků (15). 

Další podstatnou položkou u ekonomických faktorů je vývoj hrubého domácího produktu 

v České republice. Jediný zaznamenaný pokles za zkoumané období je v roce 2013, 

v důsledku klesající investiční aktivity a slabé zahraniční poptávky. V dalších letech už 

toto procento pouze narůstá (18). 

Tabulka č. 5: Vývoj HDP v ČR 
(Zdroj: 18) 

HDP v ČR 2012 2013 2014 2015 2016 

Změna v % - -0,9 2,0 4,3 2,3 

Mld. Kč 4 041,9 4 077,3 4261,1 4 477,0 4 712,9 

Velký vliv pro ekonomický výkon společnosti je vývoj spotřeby pšeničné mouky na 

jednoho obyvatele. Tyto hodnoty jsou ve sledovaném období stabilní a nijak zvláště 

nekolísají. Nejvyšší zaznamenaná spotřeba byla v roce 2012  a nejnižší potom v roce 

2014, poté už toto číslo má mírně narůstající tendenci (19). 

Tabulka č. 6: Spotřeba pšeničné mouky v kg na obyvatele 
(Zdroj: 19) 

V kg na obyvatele 2012 2013 2014 2015 2016 

Spotřeba pšeničné mouky 97,5 93,6 93,2 95,2 96,8 
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Sociální faktory 

Důležitý ovlivňujícím faktorem v této kapitole je především míra nezaměstnanosti. 

Aktuálně na začátku roku 2018 je míra nezaměstnanost v ČR pouhých 3,9 % a 

v Olomouckém kraji je tato hodnota jen o něco málo vyšší a to 4,6 % (20). Tato skutečnost 

má za následky, že se na trhu práce špatně shánějí noví kvalifikovaní zaměstnanci, ale 

také vede k větší automatizaci výroby. Pro společnost to značí také zvyšování mzdových 

nákladů a tím nižší celkové zisky z podnikání (21). 

Dle informací dostupných z webu českého statistického úřadu celkový průměrný věk 

populace v okresu Přerov postupně v letech narůstá. V poměru s celou Českou republikou 

je zde také průměrný věk obyvatel vyšší, což opět negativně ovlivňuje nedostatek 

kvalitních pracovních sil ve společnosti (22). 

Technologické faktory 

Je zapotřebí, aby společnost v dnešní době dbala na neustálý pokrok v oblasti technologií, 

který ovlivňuje její vlastní konkurenceschopnost. Podporou technologických faktorů pro 

Českou republiku zapříčiňuje především účast v Evropské unii, která se podílí na dotacích 

pro rozvoj v tomto sektoru.  

Je důležité dbát na neustálý postup v této oblasti, jelikož je zde patrná vysoká rychlost 

zastarávání. Malé a střední společnosti v České republice v zavádění nových technologií 

zaostávají a to především kvůli nízké informovanosti, obavě o bezpečnost dat a také pro 

nedostatek finančních prostředků (23). 

Mezi tyto faktory se také řadí ISO normy, které prokazují schopnost výroby a distribuce 

výrobků v jejím souladu. 

Legislativní faktory 

Společnost Mlýn Kojetín se musí řídit podle právního řádu České republiky a legislativy 

vydanými Evropskou Unií. Hlavním zákonem ovlivňujícím společnost je zákon č. 

90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který upravuje základní podmínky jejího 

fungování. Dalším zákonem působícím na analyzovanou společnost je zákon č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, který stanovuje rozsah a způsob jeho vedení. Jelikož se jedná o 
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společnost působící v potravinářském odvětví tak v neposlední řadě je důležitým 

zákonem zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, který dohlíží na zdravotní a 

hygienickou nezávadnost výrobků (24). 

Ekologické faktory 

Společnost se musí řídit a dodržovat různé zákony a předpisy v souvislosti 

s ekologickými faktory. Především se jedná o zákon o vodách č. 254/2001 Sb. a zákon č. 

201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (15). 

Společnost se v ohledu neobnovitelných přírodních zdrojů snaží částečně pokrýt tyto 

energie samovýrobou elektřiny z přilehlé řeky. Ve spojení s tímto se musí starat o 

přilehlou část koryta slepého pramene řeky Morava a udržovat tak kolem ní čistotu a 

bezpečnost (15). 

Při samotné výrobě mouk nedochází k žádné vedlejší produkci nežádoucích látek, které 

by musela nákladně likvidovat (15). 

3.2.2 Porterův model pěti sil 

Tato analýza zajišťuje společnosti informace o způsobech, které ovlivňují její činnost. 

Přesněji se jedná o pět prvků a to konkrétně konkurence v odvětví, hrozby vstupu nových 

konkurentů, hrozby nahraditelnosti výrobků, hrozby rostoucí vyjednávají síly zákazníků 

hrozby rostoucí vyjednávací síly dodavatelů. 

Konkurence v odvětví 

Konkurence v tomto analyzovaném odvětví je v oblasti, kde se nachází sídlo společnosti 

značně rozsáhlá. V nedaleké blízkosti se nachází několik konkurenčních společností, a 

jelikož se jedná o mlýnské výrobky, je těžké je odlišit právě od těchto konkurentů na trhu. 

Jedinou možností je důkladně se věnovat svým stálým odběratelům, nabízet jim neustále 

nejvýhodnější kupní ceny a udržovat vysokou kvalitu výrobků (15). 

Největšími konkurenty společnosti jsou nedaleká společnost MALITAS s. r. o., Mlýn 

Kelč, spol. s r. o. a Mlýny Olomouc a. s. (15). 
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Vstup nových konkurentů 

Tato hrozba vstupu nových potencionálních konkurentů není příliš vysoká, jelikož není 

mnoho možností jak se odlišit v tomto odvětví. Také už je na trhu spousta podobných 

výrobních společností, jejichž celková produkce dostatečně kryje poptávku po žádaném 

produktu. V neposlední řadě je zde též velkou překážkou vysoký počáteční kapitál do 

výstavby celého výrobního zařízení (15). 

Vliv nahraditelnosti výrobků 

Jelikož se jedná o výrobek s velmi nízkou elasticitou, nelze nějak významně nahradit 

takto základní produkt jako je pšeničná a žitná mouka. 

V této oblasti se občas objevují jisté nové módní trendy, které se snaží o substituci mouk 

pomocí zdravějších variant, avšak tyto náhrady nejsou většinou příliš znatelného 

množství a spolu s časem se i mění nebo vymizí úplně (15). 

Vliv vyjednávací síly zákazníků 

Z důvodu vysoké konkurenceschopnosti na trhu je vyjednávací síla zákazníku značně 

vysoká. Společnosti se snaží vyhovět svým odběratelům pomocí zkvalitňování 

výsledných produktů a výroby přesných požadavků určitých vlastností vyrobené mouky 

(15). 

Při nespokojenosti zákazníka s kvalitou mouky, společnost učiní nápravu tím, že 

odběratele navštíví stárek mlýna, který mu pomůže s úpravou strojů, což vede k 

jejich větší spokojenosti (15). 

Největší komplikací na trhu jsou velké obchodní řetězce, které ovlivňují situaci a tlačí na 

nízké ceny. Tato skutečnost platí pro všechny sledované roky v této analýze a má tendenci 

tento vliv udržet i pro následující období (15). 

Společnost má především jednoho významného zákazníka a tím je Europasta SE, která 

by svým odchodem způsobila značné potíže, avšak Mlýn Kojetín spol. s r. o. má i další 

odběratele, a tak by tento odchod pro ni nebyl likvidační (15). 
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Vliv vyjednávací síly dodavatelů 

Společnost existuje na trhu už řadu let, za které si vytvořila několik stálých a věrných 

dodavatelů. K této loajalitě přispívá především dobrá morálka včasně splacených 

přijatých faktur. Pro společnost je důležité se zajímat o své dodavatele, jelikož výsledná 

kvalita vyprodukované mouky záleží především na kvalitě dodaných surovin (15). 

Cena hlavního odebíraného materiálu je závislá na aktuální úrodě pšenice a žita. V letech 

2012 a 2013 byla zaznamenána vysoká cena této nakupované suroviny, což negativně 

ovlivnilo výsledek hospodaření (15). 

3.2.3 Interní analýza 7S 

S využitím znalostí z interní analýzy „7S“ jsou získány potřebné zdroje informací pro 

sestavení výsledné SWOT analýzy. 

Strategie 

Strategie společnosti Mlýn Kojetín spol. s r. o. tkví především v neustálé modernizaci 

prostoru výroby a tím i její zvyšování maximální výrobní produkce, spolu se snižováním 

režijních nákladů, které vedou k vyšším ziskům a k poskytování kvalitnějších služeb (15). 

Dalšími taktikami společnosti jsou udržení se na trhu, zlepšování kvality výrobků, 

snižování nákladů a plné využití kapacity výroby, aby i nadále udržovala krok 

s nejvýkonnějšími společnostmi na českém trhu (15). 

Struktura 

Struktura společnosti Mlýn Kojetín spol. s r. o. by se dala charakterizovat jako úzká. Mezi 

vedoucími a podřízenými pozicemi je mnoho úrovní. Díky této struktuře je možná rychlá 

komunikace mezi jednotlivými pozicemi. 

Typ struktury této společnosti se nejvíce blíží funkcionální organizační struktuře, která 

umožňuje jednotlivým vedoucím se konkrétněji specializovat ve svém oboru.  Na vrcholu 

této struktury je ředitel společnosti, kterému je odpovědný vedoucí výroby (stárek), pod 

které spadá mlynář spolu s dělníky ve mlýně, který má na starosti přímý provoz mlýna. 
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Dále k hlavním vedoucím patří vedoucí obchodního oddělení, který má taktéž pod sebou 

další zaměstnance. Posledním nadřízeným s odpovědností v této struktuře je vedoucí 

laboratoře (25). 

Systémy 

Informační technologie společnosti zabezpečuje několik let společnost Aliacon, s. r. o.. 

Techničtí zaměstnanci společnosti využívají ke své práci převážně stolní počítače 

s nejnovějším systémem Windows 10. Účetní jednotka společně s dalšími 

spolupracovníky využívá provázaného programu HELIOS. Pro komunikaci mezi 

zaměstnanci slouží převážně pevná linka, která je dostupná na jednotlivých pracovištích. 

K dohlížení průběhu výroby je využit kamerový systém ve většině prostoru areálu 

společnosti (15). 

Spolupracovníci 

V této společnosti pracuje celkem 33 zaměstnanců na různých pozicích. Všichni tito 

zaměstnanci  prošli výběrovým řízením, které díky stanoveným požadavkům od vedení 

vybírá přímo vedoucí pracovník jednotlivého oddělení. Velký problém tvoří nedostatek 

kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce v této specifické oblasti mlynářství, kde své 

nové spolupracovníky musí ostatní zaměstnanci společnosti zaučit od základů v tomto 

oboru (15). 

Schopnosti 

Kvalifikovaní zaměstnanci jsou důležitým zdrojem společnosti, na kterém se musí 

neustále pracovat a z tohoto důvodu společnost pořádá pravidelné školení. Každé dva 

roky je zapotřebí provést povinné školení o BOZP a požární ochrany. Každý rok se 

provádí kontrola hygienického minima pro práci v potravinářské výrobě. Účetní jednotka 

prochází pravidelnými školeními při výrazných změnách v zákonech. Zaměstnanci také 

odebírají odborné časopisy a noviny (15). 
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Styl 

Styl fungování společnosti upřednostňuje přímé komunikace s jednotlivými zaměstnanci 

prostřednictvím porad, které se konají pravidelně každý týden. Zde se projednává 

především chystaná náplň práce pro další období, případně se upozorňuje na určité 

problémy při chodu společnosti (15). 

Sdílené hodnoty 

Společnost zaměstnává většinu svých zaměstnanců už několik desítek let. Dbá na 

komunikaci mezi vedením a jejich podřízenými. Důležitost klade též na dobré vztahy se 

svými dodavateli a odběrateli. Pro udržitelnost těchto dobrých vztahů je zaměstnanci 

obchodního oddělení pravidelně přímo osobně navštěvují a tímto způsobem udržují 

společnosti její věrné zákazníky (15). 
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3.2.4 SWOT 

Z předchozí provedené vnější analýzy z kapitol 3.2.1, 3.2.2 a 3.2.3 jsou stanoveny 

nejvýznamnější silné a slabé stránky společnosti a také její možné příležitosti a případné 

hrozby, kterým může čelit. 

 

- využití plné kapacity    - tlak na cenu ze strany obchodních řetězců  

- vlastní zdroje financování   - konec intervencí ČNB 

- základna stálých zákazníků   - nízké investice do propagace 

- neustálá modernizace výroby   - nízké povědomí o značce 

- dobré vnímání značky    - nevyužití cizího kapitálu 

- dobré výsledky hospodaření   - vysoká inflace 

- dlouhodobá stabilita společnosti  - nízká odlišnost od konkurence 

- finanční kapacita pro rozvoj   - nepřizpůsobivost k aktuálním trendům 

 

 

- otevřenost trhu k získání zákazníků  - ztráta významného odběratele 

- využití problémů konkurence    - nízká úrodnost hlavní výrobní suroviny 

- rozvoj nových prodejních kanálů  - posílení konkurence 

- přístup k financování    - vývoj nezaměstnanosti 

- získání dotací od Evropské Unie  - neustálý technologický vývoj 

- spolupráce s novými dodavateli  - zpomalení výkonu hospodaření 

-vyšší distribuce do zahraničí   - nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců 

- rozvoj nových technologií   - diety a módní trendy 

  

Hrozby Příležitosti 

Silné stránky Slabé stránky 
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Vyhodnocení SWOT analýzy 

Z výše uvedených silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb společnosti analýzy 

SWOT byly pro jejich vyhodnocení vybrány čtyři nejdůležitější položky, kterým byla 

přidělena váha spolu s hodnocením. 

Tabulka č. 7: Hodnocení SWOT analýzy 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 6) 

 Váha Hodnocení  

Silné stránky    

Vlastní zdroje financování 0,30 4 1,2 
Modernizace výroby 0,20 3 0,6 
Dobré vnímání značky 0,25 4 1 
Dlouhodobá stabilita společnosti 0,25 5 1,25 
Součet   4,05 

Slabé stránky    

Konec intervencí ČNB 0,20 -2 -0,4 
Nevyužití cizího kapitálu 0,40 -5 -2 
Nízká odlišnost od konkurence 0,25 -5 -1,25 
Vysoká inflace 0,15 -1 -0,15 
Součet   -3,8 

Příležitosti    

Rozvoj nových prodejních kanálů 0,40 5 2 
Přístup k financování 0,20 3 0,6 
Získání dotací od EU 0,35 5 1,75 
Vyšší distribuce do zahraničí 0,05 2 0,1 
Součet   4,45 

Hrozby    

Nízká úrodnost obilí 0,40 -5 -2 
Posílení konkurence 0,15 -5 -0,75 
Nedostatek kvalifikovaného personálu 0,35 -1 -0,35 
Neustálý technologický vývoj 0,10 -1 -0,1 
Součet   -3,2 

 
Tabulka č. 8: Výsledné hodnoty provedeného hodnocení analýzy SWOT 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 6) 

Součet interní části 0,25 
Součet extérní části 1,25 
Celkem 1,5 



50 
 

Bilance SWOT analýzy není příliš příznivá. Její výsledná hodnota není příliš vysoká a je 

to především zapříčiněno vysokou nespokojeností v slabých stránkách společnosti, které 

může sama ovlivnit a zapracovat tak na jejich vylepšení. 

Strategie SWOT analýzy 

Z provedeného hodnocení SWOT analýzy je zapotřebí se zaměřit především na strategii 

SO, kde se využijí silné stránky společnosti k získání příležitostí, které jsou nevyužity. 

Pro společnost je vhodné díky vysokým vlastním zdrojům zainvestovat do vyšší 

propagace, která přiláká nové potenciální zákazníky na trhu a celkově zvedne její 

povědomí mezi veřejností (7). 

Další vhodnou taktikou pro společnost je zavedení WO strategie, kde by bylo vhodné 

navýšení cizího kapitálu, který by byl investován do výroby a ovlivnil tak její odlišnost 

od konkurence, což by vedlo k eliminaci hrozby jejího posílení. Dále by tato strategie 

vedla díky působení daňového štítu k méně nákladnému profinancování (7). 

3.3 Finanční analýza 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Mlýn Kojetín, 

spol. s r. o., která přímo vychází z rozvahy a výkazů zisku a ztrát čerpaných z webových 

stránek obchodního rejstříku za roky 2012-2016. 

Analýza je provedena dle předchozích uvedených teoretických východisek a je doplněna 

o vlastní provedené výpočty a jejích vyhodnocení. Většina těchto výpočtů je znázorněna 

v přehledně upravených grafech a tabulkách pro jejich snadnější přehlednost. 

3.3.1 Soustavy ukazatelů 

Pro tuto analýzu bylo zvoleno dvou přehledně vypovídajících a pro české podmínky 

nejvíce vyhovujících ukazatelů, které zastupují jak bonitní tak i bankrotní typy modelů 

těchto analyzovaných soustav. 
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Kralickův Quicktest 

Tento zvolený bonitní ukazatel vypovídá o finanční situaci analyzované společnosti. Pro 

výpočet tohoto ukazatele bylo využito znázorněných vzorců v kapitole 2.2.3. 

Tabulka č. 9: Výsledky výpočtů Kralickova Quicktestu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 
R1 0,90 0.91 0,91 0,91 0,92 
R2 -4,42 -3,16 -4,15 -17,70 -2,80 
R3 0,06 0,003 0,06 0,03 0,08 
R4 0,05 0,09 0,10 0,02 0,15 

 
Tabulka č. 10: Výsledné výsledky Kralickova Quicktestu 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 
R1 4 4 4 4 4 
R2 0 0 0 0 0 
R3 1 1 1 1 1 
R4 1 3 4 1 4 
Finanční stabilita 2 2 2 2 2 
Výnosová situace 1 2 2,5 1 2,5 
Celková situace 1,5 2 2,25 1,5 2,25 

Výsledná celková situace společnosti se ve všech analyzovaných letech nachází 

v takzvané šedé zóně. To znamená, že situace v této společnosti je nejednoznačná a 

nevyhraněná  a není možné striktně konstatovat celkovou situaci. Hodnoty finanční 

stability jsou v uplynulých letech zcela neměnné, oproti tomu, výnosová situace 

společnosti je značně kolísavá. V letech 2012 a 2015 vykazuje velice nízké hodnoty a to 

ovlivňuje celkovou situaci, která je taktéž v těchto letech nejnižší. 

Za negativní důsledky v tomto modelu ovlivňující celkovou situaci lze vytknout nízké 

hodnoty rozdílu mezi cizími zdroji a krátkodobým finančním majetkem k poměru k 

provoznímu cash flow, které mají za následky záporné výsledky u ukazatele R2. 
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Graf č. 2:Vývoj finanční, výnosové a celkové situace společnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na grafu jsou vyznačeny hraniční hodnoty šedé zóny, ve které se výsledné hodnoty 

společnosti nachází.  

IN05 

Tento bankrotní model nám podává informace o tom, zda analyzovaná společnost bude 

vytvářet hodnotu nebo s jakou pravděpodobností spěje ke krachu. Ukazatele X1 až X5 

jsou vypočteny dle uvedených vzorců v kapitole 2.2.3. 

Tabulka č. 11: Výpočty ukazatele IN05 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 Koeficient 
X1 10,25 11,16 10,83 11,64 12,58 0,13 
X2 9,00 9,00 9,00 0 0 0,04 
X3 0,06 0,00 0,06 0,03 0,08 3,97 
X4 1,06 1,17 0,93 0,91 0,82 0,21 
X5 7,47 8,97 9,05 9,84 9,67 0,09 
IN05 2,82 2,87 3,02 2,71 3,00  

Z níže uvedeného grafu lze vypozorovat, že vypočtené hodnoty tohoto ukazatele jsou 

výrazně ve všech pozorovaných letech vyšší než hodnota 1,6. Tento výsledek značí o 

92% pravděpodobnosti, že tato analyzovaná společnost nezkrachuje a z 95 % bude 

vytvářet hodnotu (1, str. 234). 
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Graf nemá žádnou rostoucí nebo klesající tendenci. Lze pouze vypozorovat v roce 2015 

nízký pokles, ale i přes tyto skutečnosti tyto výkyvy nejsou nějak výrazné. Celkově lze 

výsledek tohoto ukazatele vyhodnotit jako velice stabilní. 

U druhého ukazatele jsou hodnoty za roky 2015 a 2016 rovny nule. Je tomu díky nulovým 

hodnotám nákladových úroků v těchto účetních obdobích.  V Předchozích letech byly 

nákladové  úroky též nízké k poměru k provoznímu výsledku hospodaření a tak zde byly 

dosazeny maximální doporučené hodnoty tohoto koeficientu. 

 

Graf č. 3: Vývoj výsledků  IN05 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.2 Absolutní ukazatele 

Pro výpočty horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztrát bylo využito 

vzorců z kapitoly 2.3.2. Výchozí účetní výkazy společnosti za analyzované roky 2012-

2016 jsou uvedeny v přílohách. 

Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Pro znázornění výpočtů horizontální a vertikální analýzy rozvahy jsou zde uvedeny její 

nejvýznamnější položky. V tabulkách horizontální analýzy aktiv a pasiv jsou vyčísleny 

změny, pro přehlednější znázornění, jak absolutních tak i relativních změn položek. 
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Tabulka č. 12: Horizontální analýza vybraných položek aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Největší pokles u celkových aktiv je zaznamenán mezi lety 2012 a 2013, kde proběhla 

změna o -1,70 %. Pozitivní nárůst celkových aktiv nastal mezi lety 2013 až 2014 a 2015 

až 2016, který činil 4,99 % v obou případech. Toto zvýšení je zapříčiněno investicemi 

společnosti do dlouhodobého majetku. Celkově se u aktiv neprojevila za sledované roky 

žádná výrazná změna. 

Významný nárůst dlouhodobého majetku je za roky 2015 a 2016, který činil 38,52 % a 

byl v tomto navýšení nejvíce ovlivněn dlouhodobým hmotným majetkem. Konkrétně se 

jednalo o rozsáhlé investice do rekonstrukce žitného mlýna V předchozích 

analyzovaných letech lze pozorovat stálý a mírný pokles těchto dlouhodobých aktiv. 

Oběžný majetek společnosti koresponduje s nejvyšším nárůstem v letech 2013 a 2014 a 

to o výši 12,32 %. S postupem let oběžného majetku v tomto směru postupně ubývá, kde 

nejznatelnější úbytek je zpozorován za poslední sledované období 2015 a 2016. 

Nejvíce proměnnou položkou u oběžného majetku jsou zásoby, které se každé sledované 

období výrazně mění a vytváří tak až schodky v řádech desítek. 

Pozitivním ohledem jsou pohledávky, u kterých je patrný neustálý pokles za analyzované 

období, což značí dobrý směr u této položky, která zbytečně zadržuje peněžní prostředky 

u odběratelů společnosti. Pouze za roky 2014 a 2015 je znám mírný nárůst pohledávek, 

který je ale opět v následujícím období převýšen jejich opětovným úbytkem. 

  

Horizontální analýza vybraných položek aktiv 

V tis. Kč 
2013- 
2012 

  % 
2014- 
2013 

  % 
2015- 
2014 

  % 
2016- 
2015 

 % 

AKTIVA CELKEM -3 221 -1,70 9 266 4,99 -1 965 -1,01 9 634 4,99 

Dlouhodobý majetek -4 588 -6,75 -4 336 -6,84 -341 -0,58 22 605 38,52 

DHM -4 588 -12,30 -4 336 -13,25 -341 -1,20 14 429 51,45 

Oběžný majetek 2 646 2,24 14 882 12,32 -1 551 -1,15 -13 000 -9,69 

Zásoby -2 178 -30,70 1 468 29,86 1 672 26,19 -1 442 -17,90 

Pohledávky -10 480 -21,26 -2 341 -6,03 304 0,83 -9 410 -25,59 
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Tabulka č. 13: Horizontální analýza vybraných položek pasiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celková pasiva společnosti mají stejnou strukturu jako předchozí analyzovaná celková 

aktiva, kde není znám žádný výrazný nárůst ani pokles za sledované období. 

Vlastní kapitál společnosti prodělal nejvýznamnější pokles za roky 2014 a 2015, kdy se 

snížil o 30,59 %. 

Hodnota základního kapitálu za sledované období zůstala neměnná. 

Výsledek hospodaření za účetní období je velice nestálý a jeho hodnoty se významně 

mění každé období. Kdy v letech 2012 a 2013 činil pokles 93,83 %, za to v dalším období 

2013 a 2014 proběhl značný nárůst a to až o 1369,65 %. V dalších letech se opět snížil a 

v posledním období proběhl opět značný nárůst. Tyto události byly vyvolány především 

z důvodu častých změn ceny hlavní vykupované suroviny a v tomto důsledku 

přizpůsobování se společnosti k těmto výkyvům při stanovování cen pro její odběratele. 

Cizí zdroje společnosti jsou oproti předchozím položkám značně stabilnější. Kromě let 

2013 a 2014 zde trvá jejich postupný mírný pokles. 

  

Horizontální analýza vybraných položek pasiv 

V tis. Kč 
2013- 
2012 

  % 
2014- 
2013 

  % 
2015- 
2014 

  % 
2016- 
2015 

 % 

PASIVA CELKEM -3 221 -1,71 9 266 4,99 -1 965 -1,01 9 634 4,99 

Vlastní kapitál -1 429 -0,84 7 911 4,68 -541 -30,59 10 096 5,76 

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

VH účetního období -10 378 -93.83 9 341 1369,65 -6 430 -64,15 9 604 267,30 

Cizí zdroje -1 792 -9,72 1 355 8,14 -1 424 -7,92 -462 -2,79 

Dlouhodobé závazky 548 20,93 -166 -5,24 -67 -2,23 648 22,09 

Krátkodobé závazky -2 340 -14,80 1 521 11,29 -1 357 -9,05 -1 110 -8,14 
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Tabulka č. 14: Vertikální analýza vybraných položek aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

Na strukturu celkových aktiv má největší podíl oběžná aktiva s vysokým krátkodobým 

finančním majetkem společnosti, který v čase narůstá oproti další významné položce 

pohledávek, která s postupem času klesá. Oběžná aktiva mají za sledová období stejnou 

výši podílu na struktuře aktiv. V posledním analyzovaném roce je však zde patrný pokles 

této položky, který je kompenzován navýšením dlouhodobého majetku a to konkrétně 

investováním do dlouhodobého hmotného majetku v tomto roce.  

Časové rozlišení nemá zásadní vliv na celkovou strukturu avšak i za těchto podmínek 

jeho význam s postupem času klesá. Názorné rozložení a převaha jednotlivých položek 

celkových aktiv je zaznamenána v následujícím grafu, ze kterého je jasně patrná převaha 

oběžných aktiv. 

 

Graf č. 4: Struktura aktiv společnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení

Vertikální analýza vybraných položek aktiv v % 
 2012 2013 2014 2015 2016 
AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Dlouhodobý majetek 35,99 34,14 30,29 30,42 40,14 
DHM 19,76 17,63 14,57 14,54 20,97 

Oběžná aktiva 62,57 65,08 69,62 69,52 59,80 

Pohledávky 26,10 20,91 18,71 19,06 13,51 
KFM 32,71 41,57 47,63 46,29 43,02 

Časové rozlišení 1,45 0,78 0,09 0,05 0,07 
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Tabulka č. 15: Vertikální analýza vybraných položek pasiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

Naprosto převažující částí celkových pasiv společnosti tvoří vlastní kapitál. Za sledované 

roky nelze pozorovat jeho výrazné změny, ale s postupem času jeho hodnota mírně 

narůstá. Jeho nejvýznamnější položku tvoří výsledek hospodaření z minulých let. Na úkor 

výsledku hospodaření účetního období výrazně vzrostl v roce 2013 na celých 90 % 

z vlastního kapitálu. 

Cizí zdroje společnosti jsou z celkového pohledu stabilní položkou, která jen v posledním 

sledovaném roce prošla mírným snížením z 8,59 % na 7,95 %. Cizí zdroje mají nejvyšší 

zastoupení v krátkodobých závazcích, kde tvoří především závazky k institucím. 

Dlouhodobé závazky společnosti dosahují ve všech sledovaných obdobích velice nízkých 

hodnot, které značí konzervativní přístup společnosti v oblasti financování. 

Časové rozlišení u pasiv společnosti nevykazuje žádné hodnoty za celé sledované období, 

což je patrné i z následujícího grafu struktury pasiv společnosti, kde výrazně převládá již 

zmíněný vlastní kapitál. 

 
Graf č. 5: Struktura pasiv společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Časové rozlišení

Cizí zdroje

Vlastní kapitál

Vertikální analýza vybraných položek pasiv v % 
 2012 2013 2014 2015 2016 
PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál 90,24 91,04 90,77 91,41 92,05 
VH minulých let 83,73 90,00 84,99 88,92 85,40 
VH účetního období 5,86 0,37 5,14 1,86 6,52 
Cizí zdroje 9,76 8,96 9,23 8,59 7,95 

Dlouhodobé závazky 1,39 1,41 1,54 1,52 1,77 
Krátkodobé závazky 8,37 7,26 7,69 7,07 6,18 
Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Pro tuto analýzu bylo pro hodnocení využito nejdůležitějších a nejvýznamnějších 

ukazatelů za sledované roky. K výpočtu horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát bylo i 

zde využito jak absolutní tak i relativní změny v jejich položkách. 

Tabulka č. 16: Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztrát 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celkové výnosy společnosti mají tendenci ve sledovaném období klesat. Nejvýraznější 

pokles je zaznamenán za roky 2013 a 2014 kde pokles o 16,07 %. Pro společnost je tento 

jev velice nežádoucí. 

Celkové náklady společnosti jsou značně proměnné za sledované období, ale z celkového 

pohledu se též s časem snižují, což je pro společnost na rozdíl od snižujících se výnosů 

pozitivní výsledek. 

Pro společnost jsou důležité výsledky výkonu a výkonové spotřeby, které prakticky 

kopírují celkové výnosy spolu s celkovými náklady. Pro společnost je žádoucí růst 

výkonů a pokles výkonové spotřeby, které jsou nejvíce znatelné na následujícím grafu 

v posledním sledovaném období. 

Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztrát 

V tis. Kč 
2013- 
2012 

% 2014- 
2013 

% 2015- 
2014 

% 2016- 
2015 

% 

VÝNOSY 16 176 8,08 -34 784 -16,07 -5 850 -3,22 -9 976 -5,67 

Výkony 16 861 8,53 -34 246 -15,97 -6 306 -3,50 -9 174 -0.05 

NÁKLADY 26 720 14,14 -44 125 -20,45 580 0,34 -19 580 -11,37 

Výkonová spotřeba 12 296 6,87 -41 647 -21,78 1 234 0,82 -21 062 -13,96 

         

Provozní VH -10 212 -94,86 10 500 1 898,73 -6 144 -55,59 11 118 226,48 

Finanční VH 1 099 196,60 -955 -57,60 -897 -85,34 154 -79,38 

VH za účetní období -10 544 -93,92 9 341 1 369,65 -6 430 -64,15 9 604 267,30 
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Graf č. 6: Vývoj výkonů a výkonové spotřeby vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dalšími významnými ukazateli ve výkazu zisku a ztrát jsou její výsledky hospodaření. 

Jejich hodnoty jsou dle následujícího grafu značně za sledovaná období rozmanité. 

Nejvýraznější nárůst je znatelný za období 2013 a 2014, kde je tato skutečnost zapříčiněná 

snížením hodnot ceny hlavní vykupované suroviny. Nejslabším obdobím jsou změny 

v letech 2014 a 2015, kde ve všech výsledcích hospodaření dosáhly záporných hodnot 

jejich změn, kde opět hraje hlavní roly cena vykupovaného obilí, která se oproti minulému 

období navýšila. Pozitivní správou je jejich nárůst v posledním sledovaném období za 

roky 2015 a 2016. 

 

Graf č. 7: Vývoj provozního, finančního výsledku hospodaření a výsledku hospodaření za účetní 
období 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 17: Vertikální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztrát 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

Většinový podíl na celkových výnosech připadá položce výkonů, která zůstala téměř 

neměnná za celé sledované období. Nejvyšších hodnot dosahuje v posledním sledovaném 

roce 2016, kde tvoří až 99,35 % struktury celkových výnosů. Tento nárůst je zapříčiněn 

kvůli rozsáhlým investicím ve výrobě společnosti. Ostatní položky v této kategorii mají 

jen nepodstatnou výši a nemají tak téměř žádný vliv na výsledku hospodaření společnosti. 

Celkové náklady společnosti tvoří převážně výkonová spotřeba. Ta se ve sledovaném 

období postupně mírně snižuje na úkor postupného zvyšování osobních nákladů, které 

tvoří druhou nejvyšší zastoupenou položku ve struktuře nákladů společnosti. Tyto změny 

jsou způsobené kvůli nutnému neustálému navyšování mezd zaměstnanců společnosti. 

Nejvyšší hodnoty dostáhla v prvním sledovaném roce 94,67 % a nejnižší hodnota byla 

zjištěna v roce 2016, kde se snížila na 85,03 % skladby celkových nákladů. Ostatní 

položky v celkových nákladech tvoří jen minimální účast na jejich celkové struktuře. 

3.3.3 Rozdílové ukazatele 

Pro tuto dílčí část finanční analýzy byly zvoleny ukazatele čistého pracovního kapitálu a 

čistých pohotových prostředků. Výsledné hodnoty těchto vybraných rozdílových 

ukazatelů byly vypočteny dle vzorců v kapitole 2.2.3. 

  

Vybrané položky výkazu zisku a ztrát v % 
 2012 2013 2014 2015 2016 

VÝNOSY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Výkony 98,67 99,09 99,21 98,93 99,35 

Tržby z prodeje DM a mat. 0,70 0,03 0,10 0,28 0,48 

NÁKLADY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Výkonová spotřeba 94,67 88,65 87,17 87,59 85,03 

Osobní náklady 5,99 5,47 7,03 6,46 7,44 

Odpisy 3,72 3,21 3,67 3,00 3,30 
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Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál představuje rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky, 

které jsou uvedeny v níže zobrazené tabulce. 

Tabulka č. 18: Výsledky výpočtů čistého pracovního kapitálu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Oběžná aktiva 118 136 120 782 135 664 134 110 121 110 

Krátkodobé závazky 15 810 13 470 14 991 13 634 12 524 

Čistý pracovní kapitál 102 326 107 312 120 673 120 476 108 586 

Výsledné hodnoty se pohybují vysoko nad doporučenou hodnotou 0. Tento výsledek 

indikuje o neefektivním využívání prostředků a je zapříčiněn konzervativním přístupem 

k financování společnosti. 

Pro případné neočekávané potřeby likvidních prostředků je společnost zabezpečena 

dostatečnou velikostí „ochranného polštáře“ a není zapotřebí tyto hodnoty nadále 

navyšovat. 

V celkovém pohledu lze vyčíst, že výsledné hodnoty tohoto ukazatele vykazují střídavé 

výsledky, které však nejsou příliš výrazné a výsledné hodnocení tak příliš neovlivňují, 

jelikož se stále pohybují vysoko nad doporučenými hodnotami. 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky znázorňují podíl vypočtené hodnoty předchozího ukazatele 

čistého pracovního kapitálu, zásob a krátkodobých pohledávek. 

Tabulka č. 19: Výsledky výpočtů čistých pohotových prostředků 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Zásoby 7 094 4 916 6 384 8 056 6 614 

Krátkodobé pohledávky 49 286 38 806 36 465 36 769 26 979 

Čisté pohotové prostředky 45 946 63 590 77 824 75 651 74 993 

Hodnoty tohoto ukazatele by měly též nabývat nuly, jako v předchozím případě. Opět je 

zde patrné, že výsledky ve všech analyzovaných letech čistých pohotových prostředků 
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nabývají daleko vyššího objemu, než je doporučeno. Tato vysoká hodnota poukazuje na  

příliš početný peněžní objem prostředků. 

V tomto případě hodnoty vykazují postupný nárůst, který je nejvíce značný v letech 2013 

a 2014, kde se výsledky navýšily o desítky tisíc. V souhrnu lze usoudit, že výsledky 

čistých pohotových prostředků analyzované společnosti jsou stabilní (1, str. 105). 

 

Graf č. 8: Vývoj čistého pracovního kapitálu a čistých pohotových prostředků 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.4 Poměrové ukazatele 

Závěry spolu se vzorci pro tyto ukazatele vychází z kapitoly 2.2.4 a zobrazují jejich 

nejvíce využívané a nejlépe znázorňující představitele poměrových ukazatelů. 

Rentabilita 

Pro znázornění problematiky analyzování výnosnosti společnosti bylo využito ukazatelů 

rentability tržeb, celkového kapitálu, vlastního kapitálu a investovaného kapitálu. 

Tabulka č. 20: Výsledky výpočtů rentability tržeb 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 26) 

ROS v % 2012 2013 2014 2015 2016 

Mlýn Kojetín spol. s r. o. 5,44 0,26 6,14 2,85 9,75 

MALITAS s. r. o. 0,62 0,49 1,69 1,36 x 

Mlýn Kelč, spol. s r. o. -14,36 3,80 1,09 -8,91 x 

Rentabilita tržeb analyzované společnosti dosahuje za celé sledované období vysokých 

hodnot, kromě roku 2013, kde vykazuje razantně nižší množství. Tato skutečnost je 

zapříčiněna nízkým provozním výsledkem hospodaření v tomto roku. Příznivým jevem 
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je její značný nárůst v posledním sledovaném roce 2016, vlivem vyššího provozního 

výsledku hospodaření k nižším tržbám. V porovnání s ostatními společnostmi, Mlýn 

Kojetín spol. s r. o. dosahuje příznivě vyšších hodnot ve všech sledovaných období kromě 

zmíněného nejslabšího roku 2013. 

Tabulka č. 21: Výsledky výpočtů rentability celkového kapitálu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 26, 27) 

ROA v % 2012 2013 2014 2015 2016 

Mlýn Kojetín spol. s r. o. 5,70 0,30 5,67 2,54 7,91 

MALITAS s. r. o. 1,33 1,41 3,98 3,17 x 

Mlýn Kelč, spol. s r. o. -28,26 7,70 1,99 -20,32 x 

Průměr v odvětví 6,52 8,70 7,38 7,41 7,99 

Jak již bylo zmíněno u rentability tržeb i zde je patrný dopad nižšího provozního výsledku 

hospodaření za rok 2013 a také i vyšší hodnota v roku 2016. V porovnání 

s konkurenčními společnostmi si Mlýn Kojetín spol. s r. o. stojí opět daleko lépe kromě 

zmíněného roku 2013. Při srovnání s průměrem odvětví však tato  společnost jeví u 

rentability celkového kapitálu nižší hodnoty ve všech jejich sledovaných obdobích. 

Tabulka č. 22: Výsledky výpočtů rentability vlastního kapitálu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 26, 27) 

ROE v % 2012 2013 2014 2015 2016 

Mlýn Kojetín spol. s r. o. 6,59 0,40 5,67 2,04 7,08 

MALITAS s. r. o. 0,06 0,24 4,99 4,68 X 

Mlýn Kelč, spol. s r. o. 189,13 -57,07 -1,73 61,51 X 

Průměr v odvětví 9,49 12,77 10,10 10,06 10,55 

I zde u rentability vlastního kapitálu je možné pozorovat stejné odchylky jako u 

předešlých ukazatelů tržeb a celkového kapitálu. V tomto případě však konkurenční 

společnosti v některých letech analyzovanou společnost svými hodnotami převyšují. 

Nejvýraznější je tento jev v roce 2015 kde ho převyšují zároveň oba porovnávající mlýny. 

V porovnání s průměrem v odvětví společnost vykazuje daleko nižší hodnoty, což se jeví 

jako nepříznivý jev. 
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Tabulka č. 23: Výsledky výpočtů rentability dlouhodobého kapitálu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 26) 

ROCE v % 2012 2013 2014 2015 2016 

Mlýn Kojetín spol. s r. o. 6,22 0,32 6,14 2,73 8,43 

MALITAS s. r. o. 2,28 2,29 6,51 4,72 X 

Mlýn Kelč, spol. s r. o. -99.29 32,96 10,82 -684,64 X 

Rentabilita úplatného kapitálu vykazuje opět hodnoty s podobnými odchylkami jako ve 

všech předchozích případech. V porovnání se společností MALITAS s. r. o. dosahuje 

nižších hodnot v roku 2013 a 2015, v období 2014 jsou si výsledky rentability velice 

podobné. Mlýn Kelč, spol. s r. o. má značně střídavé výsledky této rentability. V roku 

2012 a 2015 se dokonce dostává do vysokých záporných hodnot, ale ve zbylých letech 

zase razantně převyšuje rentabilitu vlastního kapitálu analyzované společnosti. 

 

Graf č. 9: Vývoj výsledků rentability 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Likvidita 

K znázornění likvidity společnosti bylo využito vzorců běžné, pohotové a okamžité 

analýzy likvidity, které poukazují na schopnosti společnosti splácet včas své závazky. 

Tabulka č. 24: Výsledky výpočtů likvidity 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná 7,47 8,97 9,05 9,84 9,67 

Pohotová 7,02 8,60 8,62 9,25 9,11 
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U likvidity je všeobecně vnímané, že čím vyšší výsledná hodnota, tím vyšší schopnost 

zachování likvidity. Tato skutečnost má ale svá omezení. 

Z grafu je patrné, že analyzovaná likvidita je ve všech stupních vysoko nad jejími 

doporučenými hodnotami. Tyto výsledky mají za následek snižování rentability, jelikož 

společnost tímto způsobem váže své finanční prostředky a nevkládá je do investic, které 

by mohli zvyšovat její celkovou výnosnost (9 126). 

Výrazně nejslabší hodnoty výsledků likvidity se nachází za rok 2012 a po té se postupně 

tyto čísla za každý rok navyšují, což znamená, že společnost nespěje k lepšímu využívání 

svých finančních prostředků, které váže ve vlastním kapitálu. 

 

Graf č. 10: Vývoj výsledků běžné, pohotové a okamžité likvidity 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vysoké hodnoty u běžné likvidity jsou zapříčiněné neefektivním řízením pracovního 

kapitálu. Výsledky okamžité likvidity představují schopnost společnosti hradit své 

závazky ke stanovenému okamžiku. I v této analyzované části je patrný konzervativní 

přístup společnosti. 

Tabulka č. 25: Výsledky výpočtů likvidit v odvětví 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 27) 

Průměr odvětví 2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná 1,46 1,50 1,61 1,34 1,38 

Pohotová 0,99 0,98 1,11 0,86 0,87 

Okamžitá 0,15 0,14 0,16 0,16 0,18 
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V porovnání s průměrem potravinářského odvětví nabývá společnost Mlýn Kojetín spol. 

s r. o. u všech ukazatelů výrazně vyšších hodnot. Z celkového pohledu běžná, pohotová i 

okamžitá likvidita analyzovaného odvětví vykazuje ve většině případů nižší než 

doporučované hodnoty pro tyto indikátory. 

Zadluženost 

Pro znázornění problematiky zadluženosti v analyzované společnosti bylo využito 

ukazatelů celkové zadluženosti, koeficientu samofinancování a úrokového krytí. 

Tabulka č. 26: Výsledky výpočtů zadluženosti 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celková zadluženost společnosti je dle předchozích předpokladů výrazně nižší než 

udávají doporučené hodnoty pro tento ukazatel. Dle následujícího grafu je patrné, že i 

přestože je zadlužení společnosti na nízké úrovni, i nadále se toto snižování v čase 

prohlubuje. 

 

Graf č. 11: Vývoj celkové zadluženosti společnosti v čase 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V korespondenci k výši celkového zadlužení je koeficient samofinancování na vysoké 

úrovni a značně ve všech analyzovaných letech převládá nad výší cizího financování. 

Tento nepoměr je znatelně viditelný na následujícím grafu. 
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Graf č. 12: Vývoj struktury financování společnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z celkového pohledu výše úrokového krytí převyšuje v letech 2012 až 2014 doporučené 

hodnoty pro tento ukazatel. V letech 2012 a 2014 byly tyto hodnoty významně vysoko 

nad doporučenými hodnotami, což značí o důvěryhodnosti analyzované společnosti pro 

potencionální věřitele. V letech 2015 a 2016 kvůli nulovým úrokovým nákladům jsou 

výsledné hodnoty rovny nule. 

Tabulka č. 27: Výsledky výpočtů zadluženosti konkurence 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 26) 

MALITAS s. r. o. 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost (v %) 58,50 54,07 54,14 48,65 x 

Koeficient samofinancování (v %) 38,84 44,84 45,38 50,92 x 

Úrokové krytí 1,81 1,20 14,27 34,45 x 

Mlýn Kelč, spol. s r. o. 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost (v %) 116,59 109,35 110,68 136,23 x 

Koeficient samofinancování (v %) -16,59 -9,35 -10,68 -36,23 x 

Úrokové krytí -30,01 10,20 2,44 -44,97 x 

Celková zadluženost konkurenční společnosti MALITAS s. r. o. přesně odpovídá 

doporučeným hodnotám pro tyto ukazatele, což značí, že využívá ke svému 

efektivnějšímu financování i cizí zdroje. Na rozdíl od této vzorové struktury společnosti 

MALITAS, je Mlýn Kelč na zcela opačných hodnotách, kde koeficient samofinancování 
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tvoří záporná procenta. Z těchto ukazatelů zadluženosti je patrné, že se společnosti 

v tomto směru zcela liší a uplatňují jiné způsoby financování. 

Úrokové krytí konkurence též nabývá zcela rozdílných hodnot než zde analyzovaná 

společnost. V letech 2012 a 2014 Mlýn Kojetín zcela převyšuje hodnoty svých 

konkurentů v této zkoumané oblasti. 

Aktivita 

K znázornění aktivity, je zde využito především obratu aktiv spolu s ukázkou počtu dnů 

obratu zásob, pohledávek a závazků společnosti Mlýn Kojetín, spol. s. r. o.. 

Tabulka č. 28: Výsledky výpočtů aktivity 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat aktiv 1,05 1,16 0,92 0,89 0,81 

Doba obratu zásob (dny) 12,92 8,25 12,77 16,85 14,48 

Doba obratu pohledávek (dny) 89,79 65,14 72,95 76,92 81,78 

Doba obratu závazků (dny) 28,80 22,61 29,99 28,52 27,42 

Obrat aktiv své doporučené hodnoty splňuje pouze za roky 2012 a 2013, poté tato hodnota 

klesá pod tuto úroveň a i v dalších letech, jak lze vidět na následujícím grafu, se postupně 

snižuje. Tato skutečnost upozorňuje na neúměrnou majetkovou vybavenost společnosti a 

jeho neefektivní využívání. 

Doba obratu zásob je nejnižší v roce 2013, kde trval její obrat pouhých osm dnů. 

V ostatních letech nejsou žádné významné změny tohoto ukazatele a celkově se její 

hodnota postupně navyšuje, což pro společnost není příznivý vliv. 

Doba obratu pohledávek je značně vysoká. Nejvyšší pokles byl zaznamenán v roce 2013, 

kde klesl počet dnů, po kterých společnost musí čekat na obdržení platby o celých 24 dnů. 

Později se, ale tyto hodnoty postupně nepříznivě navyšovaly a za rok 2016 dosahují 

podobně vysokého čísla jako v roce 2012. Společnost má pro své odběratele stanovenou  

splatnost u většiny případů do 30 dnů, je zde tedy patrné že je tato doba porušována a 

dochází k pozdějšímu splácení faktur. 
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Doba obratu závazků je v porovnání s dobou obratu pohledávek nižší o desítky dnů. 

Hodnoty jsou za analyzované období stabilní  a vykazují mírnou tendenci k jejich většímu 

poklesu. Doba splacení faktur za obilí se pohybuje okolo třiceti dnů, u zbylých závazků 

je tento čas kratší a činí pouze čtrnáct dnů. Z tabulky a grafu je tak patrné, že společnost 

své závazky hradí včas. 

Při porovnání vysoké doby obratu pohledávek a nízké doby obratu závazků vyplývá, že 

společnost se staví do role věřitele, jelikož sama své závazky splácí za daleko kratší počet 

dnů. 

  

Graf č. 13: Vývoj aktivity společnosti ve sledovaném období 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka č. 29: Výsledky výpočtů aktivity v odvětví 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 27) 

 

 

 

Společnost Mlýn Kojetín dosahuje ve všech zkoumaných letech přibližně stejných 

hodnot, jako u průměru potravinářského odvětví. V posledních letech má však tendenci 

se od tohoto průměru postupně odchylovat do nižších čísel. 

Doba obratu zásob je u společnosti Mlýn Kojetín značně nižší ve všech sledovaných 

obdobích. Doba obratu pohledávek má tendenci se pohybovat podobně okolo průměru 

v tomto odvětví. V poslední řadě doba obratu závazků je značně nižší ve všech 
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sledovaných rocích, které u potravinářského odvětví mají tendenci se s časem zvyšovat, 

na rozdíl od společnosti Mlýn Kojetín, která tuto dobu udržuje v celém období ve 

stabilních hodnotách. 

Provozní ukazatele 

Tyto poslední poměrové ukazatele vychází ze vzorců z kapitoly 2.2.4 a jsou zastoupeny 

mzdovou produktivitou a nákladovostí výnosů. 

Tabulka č. 30: Výsledky výpočtů mzdové produktivity 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Mzdová produktivita 24,04 24,90 20,39 21,49 19,87 

Mzdová produktivita by dle doporučení měla s časem růst. Z vypočtené analýzy však lze 

sledovat zcela opačný jev a to postupný pokles v čase velikosti tržeb vynaložených na 

jednu korunu mzdových nákladů. 

 

Graf č. 14: Vývoj mzdové produktivity společnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka č. 31: Výsledky výpočtů nákladovosti výnosů 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nákladovost výnosů 0,94 1,00 0,94 0,98 0,92 

Pro nákladovost výnosů je doporučená klesající tendence v čase. Za sledované období je 

viditelný pokles pouze v roce 2014 a 2016. Z celkového pohledu se tyto vypočtené 

hodnoty za jednotlivá období však nijak výrazně neodlišují. 
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Graf č. 15: Vývoj nákladovosti výnosů společnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.5 Shrnutí finanční analýzy 

Ze souhrnného pohledu lze usoudit, že analyzovaná společnost je v oblasti financování 

v analyzovaných letech 2012 až 2016 stabilizovaná. Výnosy, z obchodního podílu v další 

společnosti, kterou Mlýn Kojetín, spol. s r. o. vlastní, jsou v tomto sledovaném období 

ustálené a nijak výrazně neovlivňují žádné roky vypracované finanční analýzy. 

Kralickův Quicktest ze soustav bonitních ukazatelů poukazuje na jisté rezervy, jelikož se 

ve všech letech nachází v šedé zóně. Tento nevýrazný výsledek je zapříčiněn především 

zápornou hodnotou ukazatele finanční stability R2, kde krátkodobý finanční majetek 

převýšil hodnotu cizích zdrojů. Zástupce bankrotních modelů v této finanční analýze je 

IN05, který se nachází ve všech sledovaných obdobích nad doporučenými hodnotami a 

vypovídá o schopnostech společnosti vytvářet hodnotu spolu s vysokou 

pravděpodobností, že u ní nedojde k jejímu bankrotu. 

Nejdůležitějším poznatkem u provedené horizontální analýzy vybraných položek aktiv je 

zapotřebí zdůraznit zvýšení dlouhodobého majetku ve změně za roky 2015 a 2016 kde 
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změnám u výsledku hospodaření za účetní období. Tento jev je zapříčiněn v častých 

změnách ceny hlavní vykupované suroviny a přizpůsobování se k těmto výkyvům při 

stanovení cen odběratelům a konkurenceschopnosti před ostatními společnostmi. 

Z vertikální analýzy aktiv, lze usoudit, že nejvyšší hodnoty její struktury tvoří především 
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2016. Pasiva jsou zcela převážně tvořena vlastním kapitálem. Struktura cizích zdrojů ve 

vertikální analýze rozvahy pasiv je velice nízká a i přes tyto výsledky se ve sledovaném 

období ještě dále tyto procenta snižují. Z těchto skutečností vyplývá, že společnost 

využívá ke svému financování cizí zdroje, jak krátkodobé tak i dlouhodobé, jen 

minimálně a upřednostňuje spíše své vlastní zdroje. 

Výnosy z horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát utrpěly nejvyšší pokles ve změně 

v letech 2013 a 2014, kde jejich snížení činilo 16,07 %. Tento pokles výnosů způsobila 

vysoká cena hlavní spotřební suroviny, která ovlivnila tento výsledek. Jediný nárůst jejich 

hodnot byl analyzován ve změně v letech 2012 a 2013, kde jejich zvýšení dosáhlo         

8,08 %. 

Nejvyšší podíl struktury celkových výnosů u vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát tvoří 

výkony, jejichž hodnoty jsou za sledované období téměř neměnné oproti nejvyššímu 

podílu ve struktuře celkových nákladů, kde výkonová spotřeba od roku 2013 zaznamenala 

pokles, který se částečně převedl do osobních nákladů. 

Vysoké výsledky nad doporučenou hodnotou u čistého pracovního kapitálu jsou 

zapříčiněny nadměrně vysokými oběžnými aktivy ke krátkodobým závazkům, které 

společnost udržuje na velice nízké úrovni. I u čistých pohotových prostředků lze 

postřehnout daleko vyšší výsledky než, které jsou doporučeny. Tato vysoká čísla 

zapříčiňují nízké zásoby společnosti a také to, že většina oběžného majetku je obsažena 

v krátkodobém finančním majetku. Z výsledků rozdílových ukazatelů je patrné že 

společnost má dostatečně vysoký kapitál pro své fungování, ale jejich nadbytečné 

množství způsobuje zbytečně vysoké náklady. 

Rentabilita tržeb je oproti konkurenčním společnostem vyšší ve většině sledovaného 

období. Tento výsledek značí, že společnost dosahuje adekvátní marže, alespoň při 

porovnání s konkurencí. 

Rentabilita celkového kapitálu je v porovnání s konkurencí v analyzované společnosti 

vyšší a to vypovídá o jejím efektivnějším využívání aktiv. Avšak při  porovnání 

s průměrem v odvětví, do kterého společnost patří, svá aktiva už natolik výhodně 

nevyužívá (9). 
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Celkově ukazatele rentability signalizují ziskovost společnosti Mlýn Kojetín, spol. s r. o. 

po celé analyzované období. Nejvyšší nárůst v roce 2016 je způsoben opět díky realizaci 

investic v tomto období. 

Likvidita společnosti je ve všech třech jejich stupních výrazně vysoká, ať už při porovnání 

s doporučenými hodnotami nebo s jejím daným odvětvím. Tyto vysoké hodnoty 

vypovídají o neefektivním hospodaření, které tímto přímo ovlivňuje výnosnost 

společnosti. Z druhé strany je při takto vysokých číslech likvidity společnost schopna 

vždy platit včas své krátkodobé závazky (9). 

Zadluženost analyzované společnosti je v porovnání s konkurencí zcela atypická. 

Většinová část je tvořena vlastním samofinancováním, kde se hodnoty pohybují okolo 91 

% k poměru k pouhým 9 % celkové zadluženosti. Z těchto údajů vyplývá, že společnost 

nese jen minimální riziko při neschopnosti splácení úroků svým věřitelům, jelikož 

úrokové krytí nabývá při nízkých úrokových nákladů vysokých čísel nad doporučenými 

hodnotami. 

Společnost disponuje ve sledovaných letech podobných hodnot obratu aktiv jako průměr 

jejího odvětví, které svědčí o jejím dobrém využívání majetku v procesu tvorby tržeb. 

Avšak jeho nepříznivým jevem je postupné snižování v čase. Doba obratu zásob je značně 

nižší v porovnání s odvětvím, což je důkazem jejího efektivního hospodaření s penězi 

v této oblasti. Výrazně nižší počet dnů v roce 2012 v porovnání se zbytkem sledovaného 

období je zapříčiněn nízkou hodnotou zásob a vysokými tržbami. Doba obratu 

pohledávek se pohybuje v podobné míře jako průměr v odvětví a jediný pokles je 

zaznamenán v roce 2013. V porovnání s počtem dnů obratu závazků společnosti je však 

doba obratu pohledávek značně vyšší a tato skutečnost svědčí o špatné morálce splácení 

faktur jejich odběratelů. 

Provozní ukazatele v čase nabírají opačných než doporučených hodnot. Snižování hodnot 

mzdové produktivity je způsobeno nejvíce jejím postupným úbytkem výnosů společnosti, 

jelikož kromě let 2013 a 2014 jsou hodnoty osobních nákladů za sledované období 

stabilní. Zvyšování nákladovosti výnosů v roce 2013 a 2015 je způsobeno nízkým 

poměrem u slabých hodnot výnosů a vysokých nákladů společnosti. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

I přes celkové finanční zdraví analyzované společnosti zde existují příležitosti pro 

vylepšení její situace. Nejvýznamnější problémy objevené v provedené analýze, byly 

zjištěny v těchto případech: 

- vysoká hodnota čistého pracovního kapitálu a čistých pohotových prostředků, 

- nízká rentabilita společnosti v porovnání s průměrem v odvětví, 

- výrazně vysoké hodnoty koeficientu samofinancování, 

- vysoké hodnoty likvidity ve všech jejich stupních, 

- nízký obrat aktiv, 

- vysoká doba obratu pohledávek, 

- snižování mzdové produktivity v čase. 

Tyto zjištěné problémy je možné řešit dle následujících navržených řešení, které přímo i 

nepřímo ovlivňují naleznuté nevyhovující hodnoty z výsledné finanční analýzy. 

 

Graf č. 16: Vývoj hodnoty investic společnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 14) 

Na grafu jsou vyznačené hodnoty v tisících Kč investovaných za sledované období mezi 

roky 2012 až 2016. Šedá úsečka vyznačuje průměr proinvestovaných částek, které činí 

přesně 8 329 400 Kč. 
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4.1 Zvýšení rentability 

Jelikož společnost nedostatečně využívá své volné peněžní prostředky na účtech a její 

hodnoty rentability jsou značně nízké, je zapotřebí provést jisté investice, které zapříčiní 

nárůst její výnosnosti. Prvním možným způsobem je zřízení vlastní prodejny v sídle 

společnosti, další návrh se pak týká zřízení zásobovacího sila a pro zbývající přebytečné 

finance je navrženo jejich vhodné zhodnocení. 

4.1.1 Zřízení vlastní prodejny v sídle společnosti 

Dalším návrhem, který by měl za cíl lepší investici vlastního kapitálu společnosti, která 

jinak volné peněžní prostředky nijak neinvestuje a má je pouze uložené na bankovním 

účtu, je zřízení vlastní pobočky pekárny v areálu sídla společnosti. Cílem tohoto návrhu 

je snížení peněžních prostředků na účtech společnosti, díky nimž se sníží i čistý pracovní 

kapitál spolu s hodnotami likvidity ve všech jejich úrovních. 

Tabulka č. 32: Kalkulace ceny nové prodejny v sídle společnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15) 

 

 

 

 

Výše ceny investice do nové pobočky pekárny se jen těžko odhaduje, avšak cena nově 

postavené prodejny spolu s výrobní halou a jejím zařízením by se měla dle výše uvedené 

kalkulace pohybovat okolo 5 000 000 Kč. Na prodejně by bylo možné zakoupit 

pekárenské výrobky spolu s kilogramovými baleními mouky Mlýn Kojetín (15). 

Na obrázku níže je vyznačena zájmová oblast potenciální pobočky pekárny spolu s jejími 

konkurenty v blízkém okolí vzdáleném do pěti minut chůze. 

Kalkulace nové prodejny Částka v Kč 

Pozemek 0 

Výstavba prodejny a výrobní haly 3 500 000 

Zařízení potřebné k výrobě 1 100 000 

Vybavení prodejny a haly 400 000 

Celkem 5 000 000 
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Obrázek č. 8: Mapa zájmové oblasti okolí společnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 28) 

Doba návratnosti investice 

Aby bylo možné zjistit, zda se tato výstavba do budoucna vyplatí, je zapotřebí provést 

výpočet doby návratnosti investice. Jsou zde uvedeny tři možné scénáře potencionálních 

výsledků cash flow. Při určování hodnot cash flow byla zohledněna lokalizace pobočky 

s konkurenty v blízkém okolí a počtu obyvatel v přilehlé oblasti. 
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Tabulka č. 33: Doba návratnosti investice 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 29) 

Doba návratnosti optimistický výsledek CF 
Doba 

životnosti 
Cena 

investice 
Cash flow 

Zbývá 
k uhrazení 

Počet dnů 

2016 -5 000 000 1 010 000 -3 990 000 365 
2017  1 340 000 -2 650 000 365 
2018  1 394 000 -1 256 000 365 
2019  1 390 000 134 000 326 

Doba návratnosti pesimistický výsledek CF 
Doba 

životnosti 
Cena 

investice 
Cash flow 

Zbývá 
k uhrazení 

Počet dnů 

2016 -5 000 000 810 000 -4190 365 
2017  840 000 -3350 365 
2018  856 000 -2494 365 
2019  874 000 -1620 365 
2020  867 000 -753 365 
2021  870 000 117 312 

Doba návratnosti realistický výsledek CF 
Doba 

životnosti 
Cena 

investice 
Cash flow 

Zbývá k 
uhrazení 

Počet dnů 

2016 -5 000 000 930 000 -4070 365 
2017  978 000 -3092 365 
2018  969 000 -2123 365 
2019  981 000 -1142 365 
2020  990 000 -152 365 
2021  982 000 830 56 

Z výsledků výpočtů doby návratnosti investice se došlo k závěru, že doba potřebná 

k navrácení vloženého kapitálu činí u optimistického modelu tři roky a jedenáct měsíců, 

u pesimistického rozhodování je doba přesně o dva roky delší a u realistického pojetí 

doba návratnosti investic potrvá pět let a dva měsíce od zprovoznění pobočky. 

 

Graf č. 17: Vývoj doby návratnosti investic 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Dopad investice na výsledky finanční analýzy a položek aktiv rozvahy 

Výsledná investice způsobí dopad na položky výkazu aktiv rozvahy, výše hodnot u 

čistého pracovního kapitálu a všech stupňů likvidity. 

Tabulka č. 34: Dopad návrhu na výsledky hodnot finanční analýzy 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Před návrhem Po návrhu 
Celková aktiva (v tis. Kč) 202 535 202 535 
Peněžní prostředky na účtech (v tis. Kč) 88 843 83 843 
Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 42 474 47 474 
Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 108 585 103 586 
Běžná likvidita 9,67 9,27 
Pohotová likvidita 9,11 8,71 
Okamžitá likvidita 6,96 6,56 
Rentabilita tržeb (v %) 9,75 10,25 
Rentabilita celkového kapitálu (v %) 7,91 8,37 
Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 7,08 7,58 
Rentabilita úplatného kapitálu (v %) 8,43 8,92 

Celková aktiva společnosti zůstala i po návrhu ve stejné výši avšak se snížily z důvodu 

financování pomocí vlastních zdrojů peněžní prostředky na účtech společnosti, které 

zbytečně vázaly volné finanční prostředky pro potencionální investování. Z důvodu 

snížení peněžních prostředků na účtech se o tuto hodnotu navýšil dlouhodobý hmotný 

majetek.  

Snížením peněžních prostředků mělo za následek snížení vysokých hodnot čistého 

pracovního kapitálu o 5 000 000 Kč. Dále tato investice zapříčinila snížení běžné, 

pohotové a okamžité likvidity o 0,4 hodnoty. 

Tato investice měla příznivý dopad na zvýšení výsledků rentability ve všech jejich 

ukazatelích. Nejvíce však ovlivnila rentabilitu vlastního a úplatného kapitálu. 

4.1.2 Zřízení zásobovacího sila  

Odhad ceny této investice by byl vyšší než u předchozího návrhu vybudování vlastní 

prodejny, avšak zřízení zásobovacího sila ve společnosti, by pro ni bylo velkým 

finančním, ale také ekonomickým přínosem. Jednalo by se o výstavbu sila, ve kterém by 

byly ponechány velké zásoby obilí po dlouhý čas. Tento projekt by měl za následek, 

v oblasti pořizování hlavní vstupní suroviny, její vysokou stabilitu vykupované ceny, a 
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také by se tímto zřízením umožnila příležitost nakupovat jen výrazně kvalitní obilí. 

V poslední řadě by se také redukoval problém s nákupem suroviny přímo po žních, kdy 

se obilí musí ponechat určitý čas dozrát, než je možné přejít k jeho následnému mletí. 

Díky vysokému samofinancování společnosti je tak možné celý tento projekt zrealizovat 

z vlastních peněžních zdrojů. Investice kompletní výstavby sila by se měla pohybovat 

okolo 20 000 000 Kč, a jeho kapacita by měla dosahovat okolo 10 000 tun obilí. Zisk 

z této investice se velice těžko odhaduje, ale v tomto případě byl stanoven, jako průměrný 

výnos 200 Kč na jednu tunu uskladněných zásob obilí. Tato změna by měla dopad na 

snížení přebytečné likvidity společnosti a také na snížení čistého pracovního kapitálu. 

Dále by byl ovlivněn také ukazatel doby obratu zásob společnosti a především i její 

rentabilita (15). 

Tabulka č. 35: Dopad návrhu na výsledky hodnot finanční analýzy 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Před návrhem Po návrhu 

Celková aktiva (v tis. Kč) 202 535 202 535 

Peněžní prostředky na účtech (v tis. Kč) 88 843 68 843 

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 42 474 62 474 

Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 108 585 88 585 

Běžná likvidita 9,67 8,07 

Pohotová likvidita 9,11 7,51 

Okamžitá likvidita 6,96 5,36 

Doba obratu zásob 14,48 93,29 

Rentabilita tržeb (v %) 9,75 11,10 

Rentabilita celkového kapitálu (v %) 7,91 9,15 

Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 7,08 8,42 

Rentabilita úplatného kapitálu (v %) 8,43 9,75 

Čistý pracovní kapitál by se snížil, avšak by i po tomto zásahu nedosahoval doporučených 

hodnot, které se pohybují okolo nuly. Likvidita se ve všech stupních snížila o hodnotu 

1,6, což vede k jejím příznivějším výsledným hodnotám, které jsou doporučovány 

v knižních titulech. V neposlední řadě nejvyšším a také negativním důsledkem na 

finanční analýzu společnosti by byla doba obratu zásob, která by se po tomto provedení 

několikanásobně zvýšila, jelikož by společnost vázala vyšší peněží prostředky 
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v zásobách. Tento problém by však pro ni nebyl nijak velkou přítěží, jelikož i po zaplacení 

zřízení této investice disponuje se stále s vysokými finančními prostředky. 

Rentabilita společnosti se výrazně zvýšila ve všech jejich sledovaných ukazatelích oproti 

původnímu řešení. I zde největší nárůst zaznamenala výnosnost vlastního kapitálu spolu 

s výnosností úplatného kapitálu. 

4.1.3 Zhodnocení volných peněžních prostředků na účtech 

Společnost v posledním analyzovaném roce 2016 disponuje celkově s 88 843 tisíci Kč 

nevyužitých peněžních prostředků na účtech. Tyto prostředky je vhodné uložit na místo, 

kde dojde k jejich většímu využití a společnost tak může na tomto zhodnocení i vydělat. 

Při těchto stávajících zůstatcích na účtu a neustále se zvyšující inflaci, tyto nevyužité 

peníze ztrácí postupně v čase svou hodnotu. Avšak bezrizikové a likvidní uložení peněz 

v této době nenese vysoké výnosy. 

Je vhodné, aby společnost neinvestovala celou uleženou částku na účtech, ale aby si 

ponechala alespoň okolo 20 % ze současné částky pro případné nečekané události. 

Pro názorné příklady zde budou čerpány informace z webu banky ČSOB. Jednou 

z možností vložení volných peněžních prostředků je zřízení spořicího účtu pro 

podnikatele (30). 

Další možností je termínovaný vklad, jehož výhodou je fixní úroková sazba, která závisí 

na délce trvání a objemu této investice. Doba tohoto vkladu je v rozmezí od sedmi dnů až 

do tří let. Tento produkt je vhodný pro konzervativní způsob, kterým je tato společnost 

vedena. Za jeden rok uložení peněz u ČSOB společnost získá 0,05 % připsaných 

měsíčních úroků (30). 

Posledním produktem společnosti ČSOB  na zhodnocování peněžních prostředků jsou 

investice do cenných papírů. Tento typ zhodnocování peněžních prostředků nese vyšší 

výsledky než u předchozích možností, s tímto však narůstá i jeho riziko. Jeho hlavní 

výhodou jsou možné daňové optimalizace. Některé fondy vyplácejí výnosy pomocí 

dividend, které podléhají nižší 15 % daňové sazbě. Pro společnost by bylo nejvhodnější 

investovat do méně rizikového fondu, kterým je například Portfolio Pro, které je 
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zastoupené různými investičními nástroji. Nachází se zde nízkorizikové, které tvoří 

hotovost a dluhopisy, dále vysoko výnosové nástroje, které však nesou i riziko a ty jsou 

obsaženy akciemi, komoditami a realitními investicemi. Za poslední rok tato investice 

dosahovala výkonosti 2,58 % p. a. avšak doporučená doba investice činí pět let (30). 

4.2 Řízení pohledávek společnosti 

Dle následující tabulky, je znatelné, že na rozdíl od analyzované společnosti její 

odběratelé disponují značně nižší platební morálkou. Mlýn Kojetín spol. s r. o. neeviduje 

v celém sledovaném období žádné závazky z obchodního styku po době splatnosti. Jejich 

celkový objem je značně nižší na rozdíl od jejich zákazníků, kde tvoří také velká část 

pohledávek splatných po 180 dnech. Tuto situaci je zapotřebí řešit například dle 

následujících navržených metod, které v budoucnu budou mít přímý vliv na snižování 

doby obratu pohledávek. 

Tabulka č. 36: Pohledávky a závazky analyzované společnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 14) 

4.2.1 Rozdělení odběratelů podle jejich bonity 

Dle předchozích získaných zkušeností by bylo vhodné zavést rozdělení odběratelů do čtyř 

skupin dle výsledků jejich platební morálky. Každá tato skupina určité bonitní kategorie 

by měla nastavené jiné platební podmínky a snáze by se tak s nimi obchodovalo. 

  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Pohledávky celkem 48 127 41 407 39 529 41 930 35 080 

Pohledávky po lhůtě splatnosti 20 706 29 706 16 423 19 184 15 986 

Pohledávky více než 180 dnů po 
splatnosti 

3 132 3 132 3 304 8 391 8 314 

Krátkodobé závazky z obchodního 
styku 

13 332 11 683 11 745 10 111 9 677 
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Tabulka č. 37: Rozdělení odběratelů společnosti dle jejich bonity 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 31) 

Kategorie Počet dnů splatnosti 

Výborná bonita 40 dnů 

Dobrá bonita 30 dnů 

Průměrná bonita 14 dnů 

Špatná bonita 7 dnů - ihned 

S takto nastavenými kategoriemi je možné dát příležitost odběratelům s výbornou bonitou 

na splatnost faktury až 40 dnů, za to u problémových odběratelů se špatným bonitním 

hodnocením je nutné tuto dobu zkrátit a tak preventivně předejít pohledávkám po 

splatnosti. 

Dále by bylo vhodné zavést pro odběratele se špatnými hodnotami bonity takzvaný 

faktoring. Díky tomuto kroku by faktoringová společnost vykoupila za jistý poplatek  

předem krátkodobé pohledávky a společnost by se díky tomu pojistila vůči jejich pozdní 

splatnosti. 

Výše zmínění poplatek, je velice individuální jak u konkrétní faktoringové společnosti, 

tak se jeho výše určuje i podle samotných výsledných analytických hodnot odběratele. 

3.2.2 Předpokládaný dopad řízení pohledávek na finanční analýzu 

Po těchto provedených krocích lze předpokládat navýšení splacených pohledávek od 

odběratelů. Případně získané peníze od faktoringové společnosti. V posledním 

analyzovaném roce 2016 byly pohledávky po splatnosti ve výši 15 986 tis. Kč. Z této 

částky by se dalo usuzovat, že společnost po aplikacích těchto návrhů může získat až 

8 000 tis. Kč navíc a snížit tím tak celkové pohledávky. 

Tabulka č. 38: Dopad řízení pohledávek na finanční analýzu společnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Před návrhem Po návrhu 
Celková aktiva (v tis. Kč) 202 535 202 535 
Peněžní prostředky na účtech (v tis. Kč) 88 843 96 843 
Doba obratu pohledávek (dny) 81,78 59,28 
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Tyto události budou mít vliv na zvýšené množství peněžních prostředků na účtech, které 

se sem přelijí z pohledávek z obchodních vztahů. Doba obratu pohledávek se sníží o 

27,51 % z původních 82 dnů na 59. 
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ZÁVĚR 

Primárním cílem, kterého mělo být dosaženo v této bakalářské práci, bylo navrhnutí 

opatření, která povedou ke zlepšení finanční situace vybrané společnosti Mlýn Kojetín 

spol. s r. o.. Samotná finanční analýza byla sestavena za pomocí účetních výkazů za roky 

2012 až 2016 spolu s využitím výročních zpráv a dalších jejich interních informací, díky 

nimž vzešly příslušné interpretace výsledků hodnot provedené analýzy. 

První část práce je zaměřena na teoretická východiska, jejichž poznatky, doporučené 

hodnoty a způsoby výpočtů byly později využity v následující praktické části. Zde se 

především jednalo o objasnění pojmů, jako je hlavně SWOT analýza, absolutní, rozdílové 

a poměrové ukazatele, jejich podrobnější zastoupení tvoří nejvhodnější vzorce pro 

zpracování této analýzy. 

Po teoretickém základu následuje analýza současného stavu, kde je především 

představena samotná analyzovaná společnost Mlýn Kojetín, spol. s r. o. dále pak jsou  zde 

řešeny všechny uvedené soustavy a ukazatele z předchozí kapitoly zpracované do 

přehledných tabulek a grafů. Takto vypočítané výsledky jsou zde podrobně 

okomentované, spolu se srovnáním s příslušnými doporučenými hodnotami nebo 

s konkurenčními společnostmi MALITAS s. r. o. a Mlýn Kelč, spol. s r. o. či oborovým 

průměrem v potravinářském průmyslu.  

Z těchto provedených výpočtů bylo zjištěno, že analyzovaná společnost Mlýn Kojetín 

spol. s r. o. netrpí za sledovaná období žádnými výraznými problémy. Byly objeveny 

pouze drobné nedostatky ve vysokém koeficientu samofinancování k nízkému 

financování pomocí cizích zdrojů, nižší úrovni rentability vůči průměru v odvětví a 

v poslední řadě špatná morálka odběratelů při splácení pohledávek a s tím související 

jejich vysoká doba obratu u poměrových ukazatelů aktiv. 

V poslední návrhové části této práce, byly provedeny, ve snaze zredukovat předešlé 

vyjmenované nedostatky, určitá opatření a to především v oblasti snížení koeficientu 

samofinancování. Tomu bylo učiněno díky návrhům investování financí do výstavby 

nové prodejny v sídle společnosti, vybudování zásobovacího sila a vložení přebytečných 

peněžních prostředků z bankovního účtu do lépe zhodnocených bankovních produktů. 
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V poslední řadě bylo provedeno řízení pohledávek pomocí zjišťování bonity svých 

odběratelů, které vede k výběru spolehlivějších odběratelů a tím úbytek rizika 

nezaplacení faktur.  
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti Mlýn Kojetín spol. s r. o. 
 
ROZVAHA ve zjednodušeném 
rozsahu 

Netto – běžné účetní období v tis. Kč 

AKTIVA 2012 2013 2014 2015 2016 
AKTIVA CELKEM 188821 185600 194866 192901 202535 
Dlouhodobý majetek 67953 63365 59029 58688 81293 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 1358 
Dlouhodobý hmotný majetek 37310 32722 28386 28045 42474 
Dlouhodobý finanční majetek 30643 30643 30643 30643 37461 
Oběžná aktiva 118136 120782 135664 134110 121110 
Zásoby 7094 4916 6384 8056 6614 
Pohledávky 49286 38806 36465 36769 27359 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 380 
Krátkodobé pohledávky 49286 38806 36465 36769 26979 
Krátkodobý finanční majetek 61756 77060 92815 89285 87137 
Časové rozlišení aktiv 2732 1453 173 103 132 
PASIVA      
PASIVA CELKEM 188821 185600 194866 192901 202535 
Vlastní kapitál 170393 168964 176875 176334 186430 
Základní kapitál 100 100 100 100 100 
Fondy ze zisku 1140 1139  1127 1112 161 
Výsledek hospodaření minulých let 
(+/-) 

158093 167043 165625 171529 172972 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 

11060 682 10023 3593 13197 

Cizí zdroje 18428 16636 17991 16567 16105 
Rezervy 0 0 0 0 0 
Závazky 18428 16636 17991 16567 16105 
Dlouhodobé závazky 2618 3166 3000 2933 3581 
Krátkodobé závazky 15810 13470 14991 13634 12524 
Časové rozlišení 0 0 0 0 0 
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát společnosti Mlýn Kojetín spol. s r. o. 
 
Výkaz zisku a ztrát Účetní období v tis, Kč 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 99 
Výkony 197600 214461 180215 173909 164735 
Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 

197600 214461 179954 172090 164354 

Změna stavu zásob vlastní činností 0 0 261 1819 381 
Aktivace 0 0 0 0 0 
Výkonová spotřeba 178955 191251 149604 150838 129776 
-Náklady vynaložené na prodané 
zboží 

0 0 0 0 95 

-Spotřeba materiálu a energie 172622 183672 142922 142257 122116 
-Služby 6333 7579 6682 8581 7565 
Přidaná hodnota 18645 23210 30611 23071 34959 
Osobní náklady 11329 11797 12058 11117 11355 
-Mzdové náklady 8329 8691 8910 8180 8347 
-Náklady na SZ a ZP 2784 2910 2964 2759 2817 
-Sociální náklady 216 196 184 178 191 
Daně a poplatky 1966 630 758 659 593 
Odpisy DNM a DHM 7027 6935 6297 5162 5043 
Tržby z prodeje DM a materiálu 1403 66 183 505 800 
-Tržby z prodeje DM 1172 45 180 491 675 
-Tržby z prodeje materiálu 231 21 3 14 125 
Zůstatková cena prodaného DM a 
materiálu 

236 95 0 455 91 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek 

-11119 3119 395 2107 2524 

Ostatní provozní výnosy 182 163 123 1325 142 
Ostatní provozní náklady 26 310 356 492 367 
Provozní výsledek hospodaření 10765 553 11053 4909 16027 
Výnosy z DFM 390 780 468 0 0 
Výnosové úroky 536 371 271 45 16 
Nákladové úroky 44 43 40 0 0 
Ostatní finanční výnosy 134 589 77 12 28 
Ostatní finanční náklady 457 39 73 251 84 
Finanční výsledek hospodaření 559 1658 703 -194 -40 
Daň z příjmu za běžnou činnost 107 1529 2042 1122 2790 
VH za běžnou činnost 11217 682 9714 3593 13197 
Mimořádné výnosy 9 0 309 0 - 
Mimořádné náklady 0 0 0 0 - 
Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 - 
Mimořádný VH 9 0 309 0 - 
VH za účetní období (+/-) 11226 682 10023 3593 13197 
VH před zdaněním 11333 2211 12065 4715 15987 
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Příloha č. 3: Horizontální analýza vybraných položek aktiv a pasiv 
 

 
 

Horizontální analýza vybraných položek pasiv 

V tis. Kč 
2013- 
2012 

  % 
2014- 
2013 

  % 
2015- 
2014 

  % 
2016- 
2015 

 % 

PASIVA CELKEM -3 221 -1,71 9 266 4,99 -1 965 -1,01 9 634 4,99 

Vlastní kapitál -1 429 -0,84 7 911 4,68 -541 -30,59 10 096 5,76 

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

Fondy ze zisku 1 -0,09 -12 -1,05 -15 -1,33 -951 -85,52 

VH minulých let 8 950 5,66 -1 418 -0,85 5 904 3,56 1 443 0,82 

VH účetního období -10 378 -93.83 9 341 1369,65 -6 430 -64,15 9 604 267,30 

Cizí zdroje -1 792 -9,72 1 355 8,14 -1 424 -7,92 -462 -2,79 

Rezervy - - - - - - - - 

Dlouhodobé závazky 548 20,93 -166 -5,24 -67 -2,23 648 22,09 

Krátkodobé závazky -2 340 -14,80 1 521 11,29 -1 357 -9,05 -1 110 -8,14 

Časové rozlišení - - - - - - - - 

  

Horizontální analýza vybraných položek aktiv 

V tis. Kč 
2013- 
2012 

  % 
2014- 
2013 

  % 
2015- 
2014 

  % 
2016- 
2015 

 % 

AKTIVA CELKEM -3 221 -1,70 9 266 4,99 -1 965 -1,01 9 634 4,99 

Dlouhodobý majetek -4 588 -6,75 -4 336 -6,84 -341 -0,58 22 605 38,52 

DNM - - - - - - 1 358 100,00 

DHM -4 588 -12,30 -4 336 -13,25 -341 -1,20 14 429 51,45 

DFM 0 - 0 - 0 - 6 818 22,25 

Oběžný majetek 2 646 2,24 14 882 12,32 -1 551 -1,15 -13 000 -9,69 

Zásoby -2 178 -30,70 1 468 29,86 1 672 26,19 -1 442 -17,90 

Pohledávky -10 480 -21,26 -2 341 -6,03 304 0,83 -9 410 -25,59 

Krátkodobé -10 480 -21,26 -2 341 -6,03 304 0,83 -9 790 -26,63 

KFM 15 304 24,78 15 755 20,45 -3 530 -3,80 -2 148 -2,41 

Časové rozlišení -1 279 -46,82 -1 280 -88,09 -70 -40,46 29 28,16 
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Příloha č. 4: Vertikální analýza vybraných položek aktiv a pasiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vertikální analýza vybraných položek aktiv v % 
 2012 2013 2014 2015 2016 
AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Dlouhodobý majetek 35,99 34,14 30,29 30,42 40,14 
DNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DHM 19,76 17,63 14,57 14,54 20,97 
DFM 16,23 16,51 15,72 15,89 18,50 
Oběžná aktiva 62,57 65,08 69,62 69,52 59,80 

Zásoby 3,76 2,65 3,28 4,18 3,27 
Pohledávky 26,10 20,91 18,71 19,06 13,51 
Krátkodobé 26,10 20,91 18,71 19,06 13,32 
KFM 32,71 41,57 47,63 46,29 43,02 

Časové rozlišení 1,45 0,78 0,09 0,05 0,07 

Vertikální analýza vybraných položek pasiv v % 
 2012 2013 2014 2015 2016 
PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál 90,24 91,04 90,77 91,41 92,05 
Základní kapitál 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
VH minulých let 83,73 90,00 84,99 88,92 85,40 
VH účetního období 5,86 0,37 5,14 1,86 6,52 
Cizí zdroje 9,76 8,96 9,23 8,59 7,95 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dlouhodobé závazky 1,39 1,41 1,54 1,52 1,77 
Krátkodobé závazky 8,37 7,26 7,69 7,07 6,18 
Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



v 
 

Příloha č. 5: Horizontální a vertikální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztrát 

 

 

 

 

 

 

Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty 

V tis. Kč 
2013- 
2012 

% 2014- 
2013 

% 2015- 
2014 

% 2016- 
2015 

% 

VÝNOSY 16 176 8,08 -34 784 -16,07 -5 850 -3,22 -9 976 -5,67 

Výkony 16 861 8,53 -34 246 -15,97 -6 306 -3,50 -9 174 -0.05 

Ost. provozní výn. -19 -10,44 46 -24,54 136 977,23 -125 -89,28 

NÁKLADY 26 720 14,14 -44 125 -20,45 580 0,34 -19 580 -11,37 

Výkonová spotřeba 12 296 6,87 -41 647 -21,78 1 234 0,82 -21 062 -13,96 

Osobní náklady 468 4,13 267 2,21 -941 7,80 238 2,14 

Daně a poplatky -1 336 -67,96 128 20,32 -99 -13,06 -66 -10,02 

Odpisy -92 1,33 -638 -9,20 -1 135 -18,02 -119 -2,31 

Ost. provozní nákl. 286 1092,31 46 14,84 136 38,20 -125 -25,41 

Daň z příjmu 1 422 1328,97 -2 487 33,55 -920 -45,05 1 668 148,66 

         

Přidaná hodnota 4 565 24,48 7 401 31,89 -7 540 -24,63 11 888 51,53 

Provozní VH -10 212 -94,86 10 500 1898,73 -6 144 -55,59 11 118 226,48 

Finanční VH 1 099 196,60 -955 -57,60 -897 -85,34 154 -79,38 

VH za účetní období -10 544 -93,92 9 341 1369,65 -6 430 -64,15 9 604 267,30 

VH před zdaněním -9 122 -80,49 9 854 445,68 -7 350 -60,92 11 272 239,07 

Vybrané položky výkazu zisku a ztráty v % 
 2012 2013 2014 2015 2016 

VÝNOSY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Výkony 98,67 99,09 99,21 98,93 99,35 

Tržby z prodeje DM a mat. 0,70 0,03 0,10 0,28 0,48 

Ostatní provozní výnosy 0,09 0,08 0,07 0,75 0,09 

Výnosy DFM 0,19 0,36 0,26 0,00 0,00 

Výnosové úroky 0,27 0,17 0,15 0,06 0,01 

Ostatní finanční výnosy 0,07 0,27 0,04 0,01 0,02 

NÁKLADY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Výkonová spotřeba 94,67 88,65 87,17 87,59 85,03 

Osobní náklady 5,99 5,47 7,03 6,46 7,44 

Odpisy 3,72 3,21 3,67 3,00 3,30 

Ostatní provozní náklady 0,01 0,14 0,21 0,29 0,24 

Nákladové úroky 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 

Ostatní finanční náklady 0,24 0,02 0,04 0,15 0,06 

Daň z příjmu 0,06 0,71 1,19 0,65 1,83 


