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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti. V teoretické 

části této práce jsou popsány vhodné analýzy a metody k vypracování finanční analýzy, 

které jsou dále použity v analytické části s daty společnosti. Závěr bakalářské práce 

je věnován návrhům na zlepšení finanční situace společnosti v souvislosti se všemi daty 

z předchozích částí. 

 

Abstract 

The bachelor’s thesis is focused on evaluation of the financial situation of the company. 

Analyses and approaches suitable for such evaluation are described in the theoretical part 

of the thesis. Subsequently these analyses and approaches are used in the analytical part 

of the thesis using financial and other data of the company. The conclusion is dedicated 

to suggestions how to improve the financial situation of the company in relation 

to the results of the analyses performed in the thesis. 
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ÚVOD 

Primárním cílem bakalářské práce je vytvoření, která má za úkol odhalení veškerých 

potenciálních i stávajících hrozeb, příležitostí či chyb vyplívajících z finančního zdraví 

podniku. V podnikání je velmi důležité, aby podnik, kterému jde o současný i budoucí 

rozvoj, průběžně analyzoval veškeré své počínání a ponaučil se z předchozích zkušeností.  

Aby bylo možno sestavit finanční analýzu správně, je velice nezbytné použít k hodnocení 

co nejvíce dílčích analýz. Výsledek, který tímto vznikne, poskytne jak kvalitní pohled 

na současnou situaci podniku, tak i na další možné cesty rozvoje. 

K vypracování finanční analýzy se používají především účetní závěrka, rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce a usnesení valné hromady. Dále se k vypracování 

využívá ve velké míře konzultací s daným podnikem, zejména s finančním 

managementem a oddělením controllingu. 

V praktické části této práce jsou použity postupy, které byly vysvětleny v teoretické části, 

s daty společnosti Litobal, s.r.o. U společnosti bude popsán obor podnikání, analýza 

vnějšího okolí i vnitřní situace. V další části bude provedena analýza absolutních, 

rozdílových, poměrových, provozních ukazatelů. 

V závěru práce budou vytvořeny návrhy na zlepšení na základě veškerých informací 

z předchozích částí. 



12 

 

1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnutí opatření, která povedou ke zlepšení 

finanční situace společnosti. Návrh opatření bude vytvořen na základě analýzy okolí 

vybrané společnosti, souborů a soustav ukazatelů obsažených ve finanční analýze 

a celkového zhodnocení za roky 2012 až 2016. K tomu, aby bylo možné cíl splnit, byly 

stanoveny parciální cíle. 

• Připravení teoretických východisek. 

• Podrobné seznámení s analyzovaným podnikem. 

• Analýza okolí vybraného podniku. 

• Sestavení finanční analýzy. 

• Interpretování výsledků a hledání příčiny případného nepříznivého stavu. 

• Návrh řešení pro zlepšení dané situace. 

K vypracování finanční analýzy bude použito více metod. Začátek analýzy se bude 

skládat z analýzy společnosti, která bude tvořena ze SLEPTE analýzy, Porterova modelu 

pěti sil, interní analýzy, vypracované podle metody 7 S, a dále bude provedena SWOT 

analýza s odkazem na předchozí metody.  

Další část finanční analýzy bude tvořena ze soustav ukazatelů. Soustava je tvořena 

absolutními, rozdílovými, poměrovými a provozními ukazateli.  

Poslední část finanční analýzy bude obsahovat celkové shrnutí finanční situace podniku, 

srovnání podniku s konkurencí nebo oborovým průměrem a návrhy na řešení 

dle konkrétně zjištěných informací z předchozích částí. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretických východiscích vysvětluje tato bakalářská práce pojmy a metody, které jsou 

nezbytnou součástí tvorby finanční analýzy podniku. 

2.1 Analýza okolí společnosti 

„Východiskem fundamentální analýzy podniku je obvykle identifikace prostředí, ve kterém 

se podnik nachází.“ (2, s. 7) 

Podnik by měl analyzovat své okolí z důvodů zjištění jeho pozice v prostředí, ve kterém 

působí, aby mohl reagovat na změny v okolí a díky tomu přežít. Dalšími důvody 

k analýze okolního prostředí je konkurence a s ní spjaté konkurenční boje (3, s. 40). 

Každá strategická analýza se musí provádět s ohledem na její účel. Je nutno rozlišovat 

pro jakou činnost strategického řízení je prováděna (4. s. 178). 

 SLEPTE 

SLEPTE neboli PESTLE analýza slouží k analyzování faktorů vnějšího prostředí, které 

působí na celou organizaci. Ve finální části této analýzy by mělo být jasné, které 

z vnějších faktorů ovlivňují celou organizaci nebo pouze její část a jaké účinky by tyto 

faktory mohly mít. Dále by SLEPTE analýza měla zhodnotit tyto faktory podle 

důležitosti (4, s. 178). 

Název SLEPTE analýzy je převzat z anglických slov (Social, Legislative, Economic, 

Political, Technological/Technical, Ekological) (3. s. 42). 

Sociální faktory (S) 

Hodnotí zejména postoje zaměstnanců, zákazníků, konkurentů nebo dodavatelů k oblasti 

našeho podnikání, postoj k firemním produktům a potenciálním substitutům. Dále 

hodnotí životní styl, úroveň a jejich změny. Tyto faktory mohou zahrnovat zdravotní stav 

populace, vývoj životního prostředí nebo religiozitu (5, s. 50). 
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Legislativní faktory (L) 

Legislativní faktory SLEPT analýzy jsou jednotlivé zákony, právní normy a vyhlášky. 

Do této části řadíme státní regulace hospodářství, daňové zákony, antimonopolní zákony, 

regulace exportu a importu (tarify a obchodní bariéry), ochrana osobního vlastnictví, 

zdravotní a bezpečnostní zákony, zákon o ochraně životního prostředí, zákon o vládních 

investičních pobídkách, občanský zákoník, obchodní zákoník (3. s. 43). 

Ekonomické faktory (E) 

Jsou silně ovlivněny státní ekonomikou, tj. zdali ekonomika daného trhu nebo odvětví 

je ve stadiu konjunktury, oživení, recese nebo deprese. Dále se u těchto faktorů řeší vliv 

politiky na ekonomiku, jestli jsou u moci populisté, nacionalisté, separatisté, pravice 

či levice a zdali bude politika upřednostňovat regulace, zvyšování/snižování daní, řešení 

nezaměstnanosti či podporu podnikání (5. s. 56). 

Politické faktory (P) 

Zahrnují veškeré politické aspekty, které ovlivňují celkový chod podniku. Mezi tyto 

aspekty můžeme zařadit politickou stabilitu, formu vlády nebo kontrolní úřady. Mezi 

nejdůležitější faktory se řadí politická situace a její projevy ve formě cel a omezení 

importu. Dále je zde důležitá politika dotací (4. s. 179). 

Mezi další politické faktory se může řadit válka na daném trhu, embarga, nepokoje 

obyvatel, přístup k environmentálním problémům, změny v zaměstnávání pracovníků 

(důchody, sociální dávky, státní svátky), prodloužení či zkrácení doby odchodu 

do důchodu (5. s. 61). 

Technologické a technologické faktory (T) 

Jejich předvídání v oblasti výzkumu se mohou stát významným činitelem v úspěšnosti 

podniku. Technologické změny mohou nastat velmi rychle, proto je potřeba věnovat úsilí 

do předvídání vývoje směrů technického rozvoje. Důležité je sledovat podporu výzkumu 

vládou (základní a aplikovaný výzkum), nové substituty, které by mohly nahradit 

produkty dané firmy, vyrábění levných a kvalitních produktů a služeb díky novým 

technologiím (3. s. 48). 
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Ekologické faktory (E) 

„Každé prostředí nebo země má v oblasti životního prostředí své odlišné priority. A proto 

by měl management podniku, než začne podnikat nebo pokud už podniká, analyzovat, jaké 

jsou ekologické podmínky v daném prostředí a jejich využití, aby nepřišel do konfliktu 

s místními zvyky a regulací.“ (3. s. 48) 

Ekologické faktory zahrnují prvky ochrany životního prostředí, obnovitelných zdrojů, 

změny klimatických podmínek, zpracování odpadů a recyklace a dostupnost vodních 

zdrojů (3. s. 48). 

 PORTER 

„Porter uvádí, že dříve než podnik vstoupí na trh daného odvětví, musí analyzovat „pět 

sil“, které vypovídají o přitažlivosti odvětví.“ (4. s. 191) 

Porterův pěti-faktorový model analyzuje užší část vnějšího prostředí podniku. V tomto 

modelu se mapuje konkurenční pozice firmy v odvětví, ve kterém působí, aby se našly 

hrozby/příležitosti, které by mohly v budoucnosti ohrozit/zlepšit pozici firmy (5. s. 68). 

Podle Portera je strategická pozice podniku určována působením pěti základních sil. Proto 

tento model zobrazuje všechny základní složky, které by mohly být hnací silou 

pro konkurenci v daném odvětví (4. s. 191). 

„Je potřeba vzít ovšem v úvahu, že v jednotlivých odvětvích nebudou mít všechny z těchto 

pěti faktorů stejnou důležitost. Každé odvětví je jedinečné a má svou vlastní 

strukturu.“ (4. s. 191) 
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Obrázek 1: Porterův model pěti sil (vlastní zpracování dle 4) 

Hrozba silné rivality 

„Odvětví není přitažlivé v případě, že na něm již působí velké množství silných 

konkurentů.“ (4. s. 192) 

Pokud odvětví, na kterém se sledovaný podnik nachází, stagnuje nebo se jeho velikost 

zmenšuje, zvyšuje se tím konkurenční rivalita, jelikož už není další prostor pro rozvoj. 

Podniky tedy mohou získat větší podíl na trhu pouze na úkor svých konkurentů. Další 

souvisejícím faktorem jsou vysoké fixní náklady, které se zvyšují při snižování cen 

produktů, protože firmy musejí naplnit své prodejní kapacity. Tento fakt může vést 

k cenovým válkám mezi konkurenty. Jelikož každý z konkurentů si chce za každou cenu 

upevnit svoji pozici, měl by si každý z nich položit otázku, jak může zlepšit svoje 

produkty oproti ostatním, aby nedocházelo k produkci velmi podobných produktů a jejich 

hromadění (4. s. 192). 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba, že na daný trh vstoupí nový konkurent závisí na tom, jak velké jsou vstupní 

bariéry do daného odvětví (4. s. 192). 

Konkurence v 
odvětví

(rivalita)

Potenciální 
nová 

konkurence 
(hrozba 

pohyblivosti)

Zákazníci 
(vyjednávací síla 

dodavatelů)

Substituty 
(hrozba 

zastupitelnosti)

Dodavatelé 
(vyjednávací 

síla 
dodavatelů)
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„Což je nejčastěji spjato s existencí a působením některého z následujících šesti faktorů: 

úspory z rozsahu, kapitálová náročnost vstupu, přístup k distribučním kanálům, 

očekávaná reakce zavedených firem, legislativa a vládní zásahy, diferenciace 

výrobků.“ (4. s. 192) 

Hrozba vstupu nových konkurentů je spjata nejen s velikostí vstupní bariéry, ale 

i výstupní. Pokud jsou vstupní bariéry vysoké a výstupní nízké, je tento trh 

nejatraktivnější pro podniky, kterým jde o ziskovost. Jelikož jen málo podniků je ochotno 

vložit vysoký vstupní kapitál a pokud se jim nedaří, mohou bez problémů z trhu odejít. 

Pokud jsou vstupní i výstupní bariéry vysoké, nabízí trh vysokou ziskovost i menší 

konkurenci, na druhou stranu podniky, kterým se nedaří, většinou musí na trhu zůstat 

a bojovat o existenci. Při nízkých vstupních i výstupních bariérách nabízí trh stálý nízký 

zisk, jelikož na něj firmy mohou kdykoliv přijít i odejít. Nejhorší situací jsou nízké 

vstupní a vysoké výstupní bariéry. V období rozvoje se firmám daří a mohou bez 

problémů na trh vstoupit, naopak při zhoršení jsou firmy nuceny na trhu zůstat a bojovat 

o existenci (4. s. 192). 

Hrozba nahraditelnosti (substituce) výrobků 

Další silou Porterova modelu je hrozba vzniku substitutů. Substitutem se doslovně nemusí 

myslet klasické srovnání rohlíku s houskou. Za substitut se může brát vše, co nějakým 

způsobem nahradí produkt nebo službu, kterou daná firma nabízí. Jsou to tedy i náhražky. 

Při analýze hrozby nahraditelnosti by se měl podnik ptát na otázky, jakou věrnost 

vykazují zákazníci danému produktu nebo značce a jak si podnik zajistil a bude zajištovat 

tuto věrnost (6). 

Síla kupujících 

Sílou kupujících se myslí síla přímá, „kdy skutečně dojde k licitaci se zákazníkem“, nebo 

síla nepřímá, kdy zákazník začíná odbírat menší množství daného zboží. Prodejci 

by neměli podceňovat sílu kupujících, protože mohou přímo ovlivňovat budoucí míru 

prodeje. V dnešní době si tento fakt uvědomují a využívají především movitější zákazníci. 

V oblasti síly kupujících je podnik nucen si položit otázky, jakým způsobem si bude 

nadále zajišťovat unikátnost svého výrobku či služby, v jaké míře jsou dostupné 
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substituty nebo náhražky a jaká je informovanost zákazníků o konkurenčních 

výrobcích (6). 

Síla dodavatelů 

Síla dodavatelů se může lišit podle odvětví, ve kterém se podnik nachází. Pokud budeme 

sledovat sílu dodavatelů v potravinářském průmyslu, je tato síla skoro nulová kvůli 

existenci mnoha substitutů a mnoha dodavatelů. Naopak síla dodavatelů v odvětví 

elektroniky či strojírenství je jednou z největších sil. Podnik si tedy musí klást otázky, 

jak moc je technologicky závislý na daných dodavatelích, jaká je míra alternativních 

dodavatelů v dané zemi či v zahraničí a jaká je konkurence mezi dodavateli (6). 

2.2 Interní analýza dle modelu „7 S“ 

Model 7S má strategickou srovnávací a hodnotící funkci. Používá se v diskuzích, které 

se týkají podnikových aktivit, infrastruktury a spolupráce (7. s. 43). 

Strategie 

Nesprávná komunikace na pracovišti dává popud ke zvyšování míry konfliktů mezi 

pracovníky a vedením a tím zhoršuje i celkový vzhled podniku. Je velmi důležité zvolit 

správnou komunikační strategii pro řešení veškerých konfliktů a udržení si výhody dobré 

komunikace na pracovišti (7. s. 43). 

Struktura 

Většina podniků využívá formální způsoby komunikace. To má za následek zamlčování 

nezbytných informací, a to vede k následným pomluvám a „šuškání“ mezi zaměstnanci. 

Organizační struktury by měla být vytvořena tak, aby se žádná z nezbytných informací 

nezamlčovala a nebyla pozměněna její podstata (7. s. 43-44). 

Systémy 

Vnitropodnikové procesy a postupy usnadňují lepší komunikaci, a to vede ke zjištění, 

jak je podnik schopný v udržování správného chodu. Oproti byrokratickému systému, 

který byl v podnicích v minulosti hojně využíván, se dnešní vedení snaží co nejvíce 
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zjednodušit veškeré podnikové procesy inovováním, používáním nových technologií, 

rychlejším rozhodováním, nepsanými podnikovými pravidly, slepými místy ve stanovách 

podniku a v neposlední řadě reakcemi zaměstnanců (7. s. 43-44). 

Schopnosti 

Je velmi důležité, aby měl personál dostatečné schopnosti ke vnitropodnikové 

komunikaci. K zaměstnancům by se mělo vedení chovat s respektem, nikoliv 

autoritativně. Veškeré problémy by se v podniku měly řešit na základu faktů a bez 

emocí (7. s. 43-45). 

Personál 

Pro podnik je velmi důležité, aby vkládat jistotu do jeho zaměstnanců, týkající se jejich 

kariéry a budoucího pracovního rozvoje, za dobře odvedenou práci. Tato jistota může být 

zajištěna dobrým informování zaměstnanců, aby se nepozměnila podstata důležitých 

informací „šuškáním“ mezi zaměstnanci (7. s. 43-45). 

Styl 

Vedení podniku by mělo zrušit autoritativní styl komunikace a začít podněcovat 

otevřenou komunikaci doprovázenou inovativním a přátelským prostředím. Vedení 

by mělo vytvořit společnost, ve které si lidé řeknou vše, co si myslí. Dále by se mělo 

vedení snažit o to, aby se zaměstnanci zaměřovali na aktuální pracovní situaci, a ne na své 

předchozí pracovní zkušenosti (7. s. 43-45). 

Sdílené hodnoty 

 Sdílené hodnoty představují soubor vlastností, chování a charakteristik, ve které podnik 

věří. Sdílené hodnoty taktéž zahrnují poslání podniku a jeho vizi. Podniky, které mají 

malé cíle a hodnoty, často nacházejí i podobné zaměstnance. Vedení by mělo vytvořit 

transparentní podnik, ve kterém bude zkušený, otevřený, čestný a sebevědomý 

personál (7. s. 43-45). 
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2.3 SWOT 

SWOT analýza slouží k šetření silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a patří 

k tradičním prostředkům, pátrajícím po cestách k dosažení požadované podnikové 

pozice (8). 

Silné stránky 

Vedení podniku by mělo hledat při analyzování vnitřních sil odpovědi například 

na některé z těchto otázek (3. s. 85). 

• „Je lídrem ve zkušenostní křivce? 

• Je na tom firma dobře z finančního hlediska? 

• Má podnik zmapovaný trh v oboru svého působení? 

• Je podnik spíše lídrem v inovacích nebo jen následníkem?“ (3. s. 85) 

Slabé stránky 

Při analyzování slabých stránek, by se měl podnik soustředit například na tyto 

otázky (3. s. 85). 

• „Má podnik vyšší celkové náklady na kus v porovnání s hlavním konkurentem? 

• Má podnik nějaké konkurenční nevýhody? Např. nekvalifikovaní obchodníci atd. 

• Chybí klíčové znalosti a kompetence v podniku? Sedí správní lidé na správném 

místě?  

• Je podnik zranitelný tlakem konkurence? Tlak konkurence je větší než síla podniku 

konkurovat mu.“ (3. s. 85) 

Příležitosti 

Při analyzování příležitostí, by se měl podnik soustředit například na tyto 

otázky (3. s. 86). 

• „Rychlý růst trhu? Trh roste tak rychle, že to podnik může využít jako příležitost 

k vlastnímu růstu. 
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• Přidat komplementární produkty? Zákazník by byl více spokojen, pokud by dostal 

komplementární produkty. 

• Vstup do nových trhů nebo segmentů? Podnik má možnost proniknout na nový trh 

nebo zavést nový segment výrobku na daném trhu. 

• Diverzifikovat do podobných produktů? Podnik má dostatečné prostředky 

a schopnost diverzifikovat do podobných produktů. (3. s. 86) 

Hrozby 

Stejně jako u předchozích částí, by se měl podnik zaměřit například na některé z těchto 

otázek (3. s. 86). 

• „Růst prodeje substitučních produktů? Roste prodej substitučních produktů, např. 

z asijských zemí atd. 

• Změna potřeb a vkusu zákazníků? Změna životního stylu může výrazně ovlivňovat 

poptávku po produktech podniku. 

• Růst konkurenčního tlaku? Tlak konkurence je vysoký a podnik ho nebude 

v nejbližší době schopen zvládnout. 

• Nevýhodná vládní politika? Vláda zasahuje do podnikání, např. omezení vstupu 

do oboru, který by zajišťoval konkurenceschopnost podniku. (3. s. 86) 
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Tabulka 1: Motivace SWOT (vlastní zpracování dle 4) 

                Vnější faktory 

 

Vnitřní faktory 

Slabé stránky (W) 

Silné stránky (S) 

 

Příležitosti (O) 

WO strategie „hledání“ 

Překonání slabé stránky 

využitím příležitostí 

SO strategie „využití“ 

Využití silné stránky ve 

prospěch příležitostí 

Hrozby (T) 

WT strategie „vyhýbání“ 

Minimalizace slabé stránky 

a vyhnutí se ohrožení 

ST strategie 

„konfrontace“  

Využití silné stránky 

k odvrácení ohrožení 

 

2.4 Finanční analýza 

„Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat obsažených zejména 

v účetních výkazech, rozbor jednotlivých jejich položek, rozbor agregovaných dat 

a rozbor vztahů a vývojových tendencí. Finanční analýza určitého subjektu je metoda 

získávání souhrnných, ucelených informací o stavu a vývoji objektu analýzy v minulosti, 

současnosti a předpokládané budoucnosti, metoda identifikace problémů, silných 

a slabých stránek objektu, metoda získání doporučení pro rozhodnutí o dalším 

postupu.“ (10. s. 3) 
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 Soustavy ukazatelů 

Výhodou soustav ukazatelů oproti rozdílovým či poměrovým ukazatelům je větší 

vypovídací schopnost. Celková finanční situace podniku se tedy posuzuje skrze 

vytvořené soustavy ukazatelů, tyto soustavy se mohou často označovat jako modely 

finanční analýzy či analytické systémy (1. s. 81). 

Soustavy ukazatelů můžeme rozdělit následovně. 

• Hierarchicky uspořádané ukazatele, mezi které patří převážně pyramidové 

soustavy, sloužící k identifikaci ekonomických a logických vazeb mezi 

ukazateli (1. s. 81). 

• Účelové výběry, které jsou sestaveny na bázi matematicko-statistických 

a komparativně-analytických metod (1. s. 81). 

Účelové výběry ukazatelů se dále dělí na: 

• Bonitní neboli diagnostické modely, které se pomocí jednoho syntetického 

ukazatele nahrazujícího jednotlivé analytické ukazatele různých schopností, snaží 

vyjádřit finanční situaci nebo při mezipodnikovém srovnání pozici 

podniku (1. s. 81). 

• Bankrotní neboli predikční modely, které podle chování vybraných ukazatelů 

dokáží rozpoznat možné ohrožení podniku. Představují tedy určitý model 

včasného varování (1. s. 81). 

Kralickův rychlý test 

Kralickův rychlý test, často také Quick test, se používá pro jeho rychlost a vysokou 

vypovídací schopnost. Tento test využívá ukazatelů, které nepodléhají rušivým vlivům, 

a zároveň reprezentují informační potenciál výkazu zisku a ztrát a rozvahy (1. s. 105). 

„Z tohoto důvodu byl z každé ze čtyř základních oblastí analýzy (tj. stability, likvidity, 

rentability a výsledku hospodaření) zvolen jeden ukazatel tak, aby byla zabezpečena 

vyvážená analýza jak finanční stability, tak i výnosové situace firmy.“ (1. s. 105) 
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𝑘𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 (𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í) =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 1: Kvóta vlastního kapitálu. (zdroj: 1. s. 105) 

Koeficient samofinancování vypovídá o kapitálové síle podniku a podává informace 

o existenci či neexistenci podniku v závislosti na přemrštěné výši dluhů v procentním 

nebo peněžním vyjádření celkových aktiv. Koeficient dále vypovídá o dlouhodobé 

finanční stabilitě a samostatnosti, zdali je podnik schopen pokrývat své potřeby vlastními 

zdroji, nebo o poklesu rentability vlastního kapitálu v důsledku financování vlastními 

zdroji, protože je neefektivní, aby jimi byly financovány veškeré potřeby (1. s. 106). 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů 𝑧 𝐶𝐹 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Rovnice 2: Doba splácení dluhů z CF. (zdroj: 1. s. 106) 

Tímto ukazatelem zjistíme, za jak dlouho je podnik schopen uhradit své závazky. Bilanční 

cash flow je součtem rozdílu výsledku hospodaření za účetní období s daní z příjmu 

a odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Daný výsledek se vydělí 

počtem měsíců a vynásobí dvanácti pro přepočet na celoroční hodnotu. Nakonec 

je od výsledného čísla odečteno saldo přechodných účtů aktiv a přičteno saldo 

přechodných účtů pasiv. Výpočty se provádí proto, aby se porovnávaly dva okamžikové 

ukazatele (1. s. 106). 

„Doba splácení dluhu z cash flow charakterizuje spolu s kvótou vlastního kapitálu 

finanční stabilitu sledované firmy a její reciproční hodnota informuje o solventnosti dané 

firmy.“ (1. s. 106) 

 

𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑣 % 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice 3: Cash flow v % tržeb. (zdroj: 1. s. 106) 
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𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 (𝑅𝑂𝐴)

=
𝑉𝐻 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í + ú𝑟𝑜𝑘𝑦 . (1 − 𝑑𝑎ň𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎)

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 4: Rentabilita celkového kapitálu (ROA). (zdroj: 1. s. 106) 

„Cash flow v procentech tržeb a ukazatel ROA analyzují výnosovou situaci zkoumané 

firmy.“ (1. s. 106) 

Následná tabulka stanovuje klasifikaci každého ukazatele podle dosaženého výsledku 

a známka se určuje jako aritmetický průměr všech získaných známek jednotlivých 

ukazatelů. Je vhodné vypočítat i průměrnou známku zvlášť pro výnosovou situaci a zvlášť 

pro finanční stabilitu (1. s. 106). 

Tabulka 2 Stupnice hodnocení ukazatelů. (Vlastní zpracování dle 1. s. 107). 

Ukazatel 
Výborný 

(1) 

Velmi 

dobrý 

(2) 

Dobrý 

(3) 

Špatný 

(4) 

Ohrožen 

insolvencí 

(5) 

Kvóta 

vlastního 

kapitálu 

> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % Negativní 

Doba 

splácení 

dluhu 

< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v % 

tržeb 
> 10 % > 8 % > 5 % > 0 % Negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 
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Index IN05 

Index IN 05 byl sestaven v roce 2005 na modely českých společností a slouží k hodnocení 

finančních problémů a hodnocení tvorby finanční hodnoty pro vlastníky. Za tyto funkce 

je považován za nejlepší model pro české společnosti (13. s. 233). 

𝐼𝑁05 = 0,13𝑥1 + 0,04𝑥2 + 3,97𝑥3 + 0,21𝑥4 + 0,09𝑥5 

Rovnice 5: Index IN05. (vlastní zpracování dle 13) 

kde, 

𝑥1 je ukazatel samofinancování, 

𝑥2 je úrokové krytí, 

𝑥3 je rentabilita aktiv, 

𝑥4 je obrat celkových aktiv, 

𝑥5 je běžná likvidita (13. s. 234). 

Výsledky indexu IN 05 se po dosazení rozdělují podle jejich hodnot. Výsledky, které leží 

v intervalu (0;0,9) znamenají, že společnost s pravděpodobností 97 % zbankrotuje 

a s pravděpodobností 76 % nevytvoří žádnou další hodnotu pro společnost 

do budoucnosti (13. s. 234). 

Hodnota 𝑥2 je kvůli velikým hodnotám ukazatele EBIT omezena na maximální hodnotu 

9 (13. s. 234). 

Výsledky, které leží v intervalu (0,9;1,6) znamenají, že společnost má 50 % 

pravděpodobnost bankrotu a 70 % pravděpodobnost nevytváření dalších hodnot pro 

společnost do budoucnosti (13. s. 234). 

Výsledky, které leží v intervalu (1,6;999) znamenají, že společnost má 8 % 

pravděpodobnost bankrotu a 5 % pravděpodobnost nevytváření dalších hodnot 

pro společnost do budoucnosti (13. s. 234). 
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 Absolutní ukazatele 

„Absolutní ukazatele se využívají zejména k analýze vývojových trendů (srovnání vývoje 

v časových řadách – horizontální analýza) a k procentnímu rozboru komponent 

(jednotlivé položky výkazů se vyjádří jako procentní podíly těchto komponent – vertikální 

analýza).“ (12. s. 67) 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza, často také nazývaná „analýza po řádcích“, porovnává změny 

položek v účetních výkazech v časové posloupnosti. Z těchto časových změn 

ve výkazech se dá odvodit pravděpodobný vývoj jednotlivých položek v účetních 

výkazech. Toto odvození jde ale udělat pouze v případě, kdy se sledovaný podnik chystá 

uplatňovat stejnou strategii, jakou uplatňoval ve sledovaných letech (11. s. 54). 

Horizontální analýza je kvalitní, pokud je k dispozici dostatečné množství materiálů 

na její vytvoření (11. s. 54). 

• Při tvoření je potřeba mít k dispozici velké množství dat z uplynulých let, alespoň 

5 a více. Podmínkou u těchto dat je jejich srovnatelnost (tj. například vyloučení 

fúzí, odštěpení apod.). 

• Další podmínkou je vyloučení veškerých náhodných vlivů, které by analýzu 

mohly negativně ovlivnit. Mezi náhodné vlivy se řadí například opravy 

po živelných katastrofách.  

• Důležitou složkou je i objektivní zahrnování předpokládaných změn jako 

je například procento inflace, regulace či deregulace cen a vývoj měnového 

kurzu (11. s. 54). 

Pokud jsou data upravena podle těchto podmínek, jsou připravena na srovnání (11. s. 55). 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

Rovnice 6: Absolutní změna. (zdroj: 11. s. 55). 



28 

 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 × 100

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1
 

Rovnice 7: Procentní změna. (zdroj: 11. s. 55). 

, kde 

𝑡 je sledované období (11. s. 55). 

Vertikální analýza 

„Metoda spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako procentního 

podílu k jedné zvolené základně položené jako 100 %.“ (11. s. 58) 

Vertikální analýza je taktéž nazývána jako strukturální. Pokud je předmětem vertikální 

analýzy rozbor rozvahy, za základ je zvolena celková výše aktiv nebo pasiv. Při rozboru 

výkazu zisku a ztrát je za základ zvolena celková výše tržeb (11. s. 58). 

Analýzu rozvahy rozdělujeme na analýzu majetkové struktury, základnu tvoří celková 

aktiva, a analýzu finanční struktury, základu tvoří celková pasiva (12. s. 68). 

𝑃𝑖 =
𝐵𝑖

∑𝐵𝑖
× 100 

Rovnice 8: Vertikální analýza. (zdroj: 13. s. 92). 

, kde 

𝑃𝑖 je podíl i-té položky (v %), 

𝐵𝑖 je velikost i-té položky, 

∑𝐵𝑖 je souhrn položek, 

i je pořadové číslo položky (13. s. 92-93). 
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 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele jsou využívány k analyzování a řízení finanční situace podniku 

se zaměřením na likviditu (12. s. 83). 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je jeden z nejvýznamnějších rozdílových ukazatelů. Vypočítá 

se jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků (12. s. 83). 

Krátkodobé závazky znázorňují část aktiv, která je vázána na jejich splacení. Vypočítaná 

hodnota slouží ke krytí mimořádných výkyvů, neplánovaných výdajů a například 

k rozšiřování činnosti (13. s. 98). 

„Pojem „čistý“ značí, že je z hlediska finančního očištěn od nutnosti vystoupení z procesů 

v podniku, je tedy tou částí oběžných aktiv, která je k dispozici pro další užití v činnosti 

podniku. Pojem „pracovní“ vyjadřuje jeho pohyblivost, různorodost forem, možnost 

využití pro různé účely.“ (13. s. 98) 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Rovnice 9: Čistý pracovní kapitál. (zdroj: 13. s. 98) 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky odstraňují na rozdíl od čistého pracovního kapitálu z oběžných 

aktiv tu část, která obsahuje málo likvidní ale i dlouhodobě nebo trvale nelikvidní 

položky. Vzorovým příkladem mohou být nedobytné pohledávky či neprodejné zásoby. 

Z toho důvodu se do výpočtu čistých pohotových prostředků nezahrnují pohledávky 

a zásoby. ČPP se tedy vypočítá z pohotových peněžních prostředků, do který patří 

hotovost, zůstatek na běžném účtu, krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínované 

vklady kvůli jejich vysoké likvidnosti, a okamžitě splatných závazků (14. s. 81). 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Rovnice 10: Čisté pohotové prostředky. (zdroj: 14. s. 81). 
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 Poměrové ukazatele 

Analýza poměrovými ukazateli umožňuje velmi rychlou představu o finanční situaci 

podniku (12. s. 84). 

Poměrové ukazatele jsou nejpoužívanějšími z důvodu jejich využitelnosti a možnosti 

analyzovat na různých úrovních, jako je například odvětvová. Tato analýza vychází 

výhradně z dat dostupných v základních účetních výkazech, tedy z veřejně dostupných 

informací. To je jeden z důvodů, proč je analýza poměrovými ukazateli jedna 

z nejpoužívanějších, jelikož se může použít i ke konkurenčnímu srovnání (15. s. 47). 

Rentabilita 

Rentabilita představuje výnosnost vloženého kapitálu, určuje tedy, jakým způsobem 

je podnik schopen vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku díky investovanému kapitálu. 

Výpočty rentability vychází z výkazu zisku a ztráty a rozvahy. Základní vzorec 

pro výpočet rentability obsahuje obvykle ve svém čitateli tokovou veličinu, nejčastěji 

výsledek hospodaření, a ve své jmenovateli stavovou či tokovou veličinu, 

reprezentovanou druhem kapitálu či tržbami. Rentabilita tedy znázorňuje celkovou 

efektivnost dané činnosti a v časové řadě by měla mít rostoucí či alespoň stagnující 

tendenci (15. s. 51-52). 

Ukazatele rentability budou v praktické části této práce srovnány s oborovým průměrem 

a hodnotami konkurenčních společností. 

Mezi nejdůležitější kategorie zisku pro výpočet rentability řadíme: 

• EBIT – zisk před odečtením úroků a daní, který odpovídá provoznímu výsledku 

hospodaření. Používá se tehdy, kdy je zapotřebí mezifiremní srovnání, 

• EAT – zisk po zdanění neboli čistý zisk (NP), představuje část zisku, která se dělí 

na zisk nerozdělený (reprodukce podniku) a zisk rozdělený (výplata dividend 

prioritním a kmenovým akcionářům), 

• EBT – zisk před zdaněním neboli provozní zisk, představuje zisk snížený nebo 

zvýšený o finanční nebo mimořádný výsledek hospodaření, který zatím nebyl 

zdaněn (15. s. 52). 
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 Rentabilita celkových aktiv – ROA 

Ukazatel ROA vyjadřuje celkovou rentabilitu veškerého vloženého kapitálu, udává tedy 

podnikovou produkční sílu a jeho výdělečnost (15. s. 52). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 11: Rentabilita celkových aktiv (zdroj: 1. s. 57). 

, kde 

ROA je rentabilita celkových aktiv, 

EBIT je zisk před odečtením úroků a daní (1. s. 57). 

Ukazatel ROA dává do poměru zisk a celková aktiva, který byla investována 

do podnikání bez závislosti na to, odkud byla aktiva získána. Pokud se nachází v čitateli 

EBIT, který odpovídá zhruba provoznímu zisku, znázorňuje ukazatel hrubou produkční 

sílu aktiv před odpočtem daní a nákladových úroků. Tento způsob výpočtu je vhodný 

při rozdílných daňových podmínkách a různými podíly dluhů ve finančních 

zdrojích (1. s. 57).  

 Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Tento ukazatel slouží nejčastěji k posouzení, zda daný kapitál přináší dostatečný výnos. 

Využívají ho především akcionáři, společníci a investoři. Především se posuzuje, 

zda se daný kapitál využívá s intenzitou, která odpovídá velikosti investičního rizika. 

Jednou z hlavních podmínek ukazatele rentability vlastního kapitálu pro investory je, 

aby jeho výsledek byl vyšší než úroky, které by mohli obdržet při jiné formě investování.  
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𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice 12: Rentabilita vlastního kapitálu (zdroj: 1. s. 59). 

, kde  

ROE je rentabilita vlastního kapitálu, 

EAT je zisk po zdanění (1. s. 57). 

 Rentabilita Tržeb – ROS 

Tento ukazatel znázorňuje vztah zisku k tržbám. Ukazatel ROS je modifikovatelný podle 

účelu analýzy. Jedním z funkcí tohoto ukazatele je, že ukazuje, kolik zisku přinesla jedna 

koruna obranu. Tento výsledek je poté nutno porovnat s oborovým průměrem (1. s. 59). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice 13: Rentabilita tržeb (vlastní zpracování dle 1) 

, kde 

ROS je rentabilita tržeb, 

EAT je výsledek hospodaření po zdanění (1. s. 59). 

Likvidita 

Ukazatele likvidity mají za úkol charakterizovat schopnost podniku vyrovnávat 

se se svými závazky. Jsou úzce napojené na ukazatele finanční závislosti. Likvidita 

je tedy úzce spjatá se solventností, tj. schopnost podniku hradit své závazky v době, 

kdy nastala jejich splatnost. Podnik by tedy měl udržovat určitou část majetku ve formě, 

kterou může platit, nebo kterou může pohotově přeměnit na finanční prostředky 

ke splacení daných závazků, které se skládají z krátkodobých dluhů, běžných bankovních 

úvěrů a krátkodobých finančních výpomocí (1. s. 66). 
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Ukazatele likvidity poměřují složku, kterou je možno platit, a složku, kterou je potřeba 

zaplatit. Zabývají se částí aktiv, která je nejlikvidnější a jsou rozděleny podle jejich 

likvidnosti. Jednou z nevýhod těchto ukazatelů je jejich hodnocení likvidity podle 

zůstatku finančního majetku, zůstatek ale ve větší míře závisí na budoucí míře cash 

flow (1. s. 66). 

 Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát jsou krátkodobé závazky pokryty oběžnými aktivy, 

tedy kolik jednotek oběžných aktiv připadne na jednotku krátkodobých závazků. Běžná 

likvidita tedy vypovídá o tom, jak by se byl podnik schopen vypořádat se svými 

krátkodobými závazky při přeměnění všech oběžných aktiv. Ukazatel běžné likvidity 

ale nebere v potaz strukturu oběžných aktiv z hlediska likvidnosti a strukturu 

krátkodobých závazků z hlediska jejich splatnosti. Dále se může tento ukazatel ovlivnit 

odložením některých nákupů, tedy nereálnou hodnotou oběžných aktiv (15. s. 50.). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice 14: Běžná likvidita (zdroj: 15. s. 49). 

Výsledek běžné likvidit by se měl pohybovat v rozmezí 1,5-2,5 (15. s. 49-50). 

 Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

„Pro pohotovou likviditu platí, že čitatel by měl být stejný jako jmenovatel, tedy poměr 

1:1, případně až 1,5:1.“ (15. s. 50) 

Doporučená hodnota 1:1 vypovídá o tom, že by měl podnik být schopen splatit své 

závazky bez nutnosti prodeje svých zásob. Vyšší hodnoty pohotové likvidity nejsou 

vhodné pro vedení podniku a akcionáře, naopak jsou vhodné pro věřitele, protože 

nadměrná výše oběžných aktiv značí neproduktivní využívání prostředků, které byly 

do podniku vloženy, důsledkem tohoto je malá výnosnost (15. s. 50). 
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𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice 15: Pohotová likvidita (zdroj: 15. s. 50). 

 Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

Ukazatel okamžité likvidity znázorňuje nejužší vymezení likvidity. Obsahuje pouze 

nejlikvidnější položky rozvahy. Výpočet se skládá z pohotových platebních prostředků, 

které jsou složeny z peněz na běžných účtech, jiných účtech nebo v pokladně, dále 

se skládá z volně obchodovatelných cenných papírů a šeků, tedy ekvivalenty 

hotovosti (15. s. 49). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑠 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑜𝑢 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í
 

Rovnice 16: Okamžitá likvidita (zdroj: 15. s. 49). 

Doporučená hodnota pro okamžitou likviditu je 0,2-0,5. Hodnoty, které se nenacházejí 

v tomto doporučeném rozmezí nemusí znamenat finanční problémy kvůli používání 

účetních přetahů a kontokorentů (15. s. 49). 

Zadluženost 

Ukazatele zadluženosti znázorňují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování. 

Udávají rozsah, v jakém podnik využívá k financování jeho činnosti cizí zdroje, 

tedy dluhy (2. s. 62). 

 Celková zadluženost 

Tento ukazatel patří mezi nejzákladnější ukazatele zadluženosti. Vyjadřuje celkovou 

zadluženost podniku poměrem cizího kapitálu a celkových aktiv (15. s. 58). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 17: Celková zadluženost (zdroj: 15. s. 58). 

Velký podíl vlastního kapitálu znázorňuje větší finanční polštář proti ztrátám věřitelů 

ale i menší zhodnocení jejich kapitálu. (2. s. 63). 
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 Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování dává do poměru vlastní kapitál s celkovými aktivy. Ukazuje 

tedy proporci financování podniku penězi akcionářů (15. s. 58). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 18: Koeficient samofinancování (15. s. 58). 

 Úrokové krytí 

Úrokové krytí znázorňuje, kolikrát je větší zisk než úroky, tedy jak velký je bezpečnostní 

polštář pro věřitele. Stanovuje se proto, aby podnik zjistil, zda je pro něj další dluhové 

zatížení únosné (15. s. 58-59). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Rovnice 19: Úrokové krytí. (vlastní zpracování dle 15) 

, kde 

EBIT je zisk před odečtením daní a úroků (15. s. 58). 

Doporučená hodnota pro úrokové krytí se uvádí jako vhodná při dosáhnutí trojnásobku 

nebo více kvůli nutnosti vyplacení akcionářů po zaplacení úroků z dluhového 

financování (15. s. 59). 

Aktivita 

„Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky 

a měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Tyto 

ukazatele nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv nebo 

dobu obratu – což je reciproká hodnota k počtu obrátek.“ (15. s. 60) 

 Obrat celkových aktiv 

Vypovídá o počtu obrátek celkových aktiv za určitý časový interval. Za doporučovanou 

hodnotu tohoto ukazatele je považována 1,6 – 2,9 tato hodnota je však ovlivněna 
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odvětvím. Nízká hodnota znamená majetkovou nevybavenost a neefektivní využívání 

majetku (16. s. 277). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 20: Obrat celkových aktiv (zdroj: 12. s. 103). 

 Obrat dlouhodobého majetku 

Vypovídá o schopnosti využívání investičního majetku. Stejně jako ukazatel obratu aktiv 

je ovlivňován mírou odepisování majetku (12. s. 104). 

„V případě, že podnik využívá ve velké míře leasingové formy financování, a rozvaha tak 

není ovlivněna na straně aktiv hodnotou dlouhodobého majetku, který byl formou 

leasingu pořízen, je hodnota obratovosti výrazně nadhodnocena.“ (12. s. 104) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

Rovnice 21: Obrat dlouhodobého majetku (zdroj: 12. s. 104). 

 Doba obratu zásob 

Udává, za jak dlouhou dobu peněžní fondy přejdou přes výrobky, zboží a vrátí se zpět 

na peněžní formu. Hodnoty doby obratu zásob se liší podle odvětví. Pro posuzování 

hodnot je nutno vytvořit časovou řadu (12. s. 104). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Rovnice 22: Doba obratu zásob (zdroj: 12. s. 104). 

 Doba obratu pohledávek 

Vypovídá o době, po kterou je kapitál držen ve formě pohledávek. Ukazatel vypovídá 

o období od prodeje na obchodní úvěr do doby splacení této pohledávky odběratelem. 

Hodnoty se srovnávají s dobou splatnosti faktur a oborovým průměrem. Příliš vysoké 

hodnoty zapříčiňují větší potřebu úvěrů, tedy i větší náklady (12. s. 104). 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Rovnice 23: Doba obratu pohledávek (zdroj: 12. s. 104). 

 Doba obratu závazků 

Znázorňuje dobu od vzniku závazku až po jeho splacení. Ukazatel by měl dosahovat 

nejméně hodnot doby obratu pohledávek (12. s. 104). 

„Pokud je doba obratu závazků větší než součet obratu zásob a pohledávek, dodavatelské 

úvěry financují pohledávky i zásoby, což je výhodné. Může se to ovšem projevit v nízkých 

hodnotách likvidity. Mezi výši likvidity a aktivity je úzká vazba a je třeba hledat určitý 

kompromis.“ (12. s. 104) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Rovnice 24: Doba obratu závazků (zdroj: 12. s. 104). 
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3 Analýza současného stavu 

Analýza současného stavu se skládá z představení společnosti Litobal, s.r.o., které 

se zabývá výrobou obalových materiálů z papíru. Kapitola dále obsahuje stručnou 

charakteristiku, která se skládá z údajů z obchodního rejstříku. 

3.1 Představení společnosti 

Historie společnosti Litobal, s.r.o. sahá až do začátku devadesátých let 20. století, 

kdy nynější majitel společnosti Ing. Zdeněk Stojánek začal se svým tehdejším kolegou 

vyrábět kartonové obaly, jelikož společnost na výrobu papírových obalů, pro kterou jeho 

kolega pracoval, nestíhala pokrývat poptávku, která na ni byla vyvíjena (18). 

Ing. Zdeněk Stojánek zprvu se svým kolegou začali vyrábět kartonové obaly, jak sám 

píše, „primitivní výrobou“. Veškerý materiál byl stříhán a zpracováván ručně v garáži 

rodinného domu Ing. Stojánka. Vyrobené obaly byly následně osobně doručovány 

do společností, které začali Ing. Stojánek s jeho kolegou zásobovat. Veškerá výroba byla 

tedy bez jakýchkoliv režií (18). 

Po necelém roce se spolupráce rozpadla, ale Ing. Stojánek pokračoval v činnosti nadále. 

Úroveň výroby ho ale neuspokojovala. Uskutečnil se nákup prvního obuvnického stroje, 

který byl upraven na výrobu papírových obalů a byl financován první úvěrem ve výši 

3 600 000 Kč (18). 

Na přelomu milénia se společnost přestěhovala do prostorů v Moravských Budějovicích, 

kde funguje doposud. Rok poté se společnost snažila koupit jedna z významných 

francouzských firem na výrobu obalových materiálů. Prodej se neuskutečnil, ale 

společnost Litobal, s.r.o. získala kontrakt na výrobu 2 500 000 kusů obalů a zvýšila tak 

enormním způsobem svůj objem výroby, díky tomu také rozšířila svoji výrobu 

z Moravských Budějovic do areálu v obci Lažínky (18). 

Společnost využívá možnosti dotací, a v této závislosti byla nucena založit třetí výrobní 

odvětví, které vyrábí papírové tašky. Od podzimu roku 2011 společnost vyrábí v novém 

areálu, který se nachází v Šebkovicích a je soustředěný na výrobu papírových tašek (18). 
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 Stručná charakteristika 

Tabulka 3: Stručná charakteristika společnosti (vlastní zpracování dle 18) 

Název Litobal s.r.o. 

Zapsáno v OR 20. 4. 2004 

Sídlo Jinonická 804/80, Košíře, 158 00 Praha 5 

Identifikační 

číslo 
26925800 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Základní 

kapitál 

9 300 000 Kč 

Splaceno 9 300 000 Kč 

 

Předmět 

podnikání  

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 

Jednatel  

 

Ing. Zdeněk Stojánek 

V zářezu 902/8, Jinonice, 158 00 Praha 5 

Den vzniku funkce: 20. dubna 2004 

 

Způsob 

jednání 

Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel. 

Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané nebo vytištěné 

firmě připojí jednatel svůj podpis. 

Společník  
Ing. Zdeněk Stojánek  

V zářezu 902/8, Jinonice, 158 00 Praha  
 

Podíl  

Vklad: 9 300 000,- Kč 

Splaceno: 9 300 000,- Kč 

Obchodní podíl: 1/1 

Druh podílu: základní 

Kmenový list: nevydává se 

Ostatní 

skutečnosti  

Počet členů statutárního orgánu: 1 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 

§ 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a 

družstvech 
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3.2 Analýza okolí podniku 

Kapitola obsahuje SLEPTE analýzu, Porterovu analýzu, interní analýzu 7 S a SWOT 

analýzu. 

 SLEPTE 

Tato kapitola slouží k analyzování vnějšího prostředí společnosti a obsahuje 6 částí. 

Sociální faktory (S) 

Populace v kraji vysočina, ve kterém se společnost Litobal, s.r.o. nachází, odpovídá 

k 31. 12. 2016 hodnotě 508 952. Od roku 2012, kdy hodnota odpovídala 511 207, 

se populace snížila o 0,45 %. Největší úbytek zaznamenala mladá generace (populace 

do 30 let), která za poslední desetiletí neustále klesala, tento pokles je pro společnost 

velmi důležitý, jelikož starší generaci je nutno neustále a opakovaně školit, což s sebou 

nese větší náklady. Kraj vysočina k roku 2016 má 77 329 obyvatel ve věku 0-14 let, 

333 665 obyvatel ve věku 15-64 let a 97 958 obyvatel starších jak 65 let. Průměrný věk 

v kraji dosahuje 42,3 let. Počet cizinců k 31. 12. 2016 dosáhl hodnoty 8 437, největší 

množství cizinců pochází ze Slovenska (2 244) a Ukrajiny (2 253) (22). 

Legislativní faktory (L) 

Veškeré společnosti na výrobu i prodej jakýchkoliv výrobků i služeb jsou čím dál větší 

mírou zatěžovány narůstající byrokratizací. Dodržování zákoníku práce obohacují 

v poslední době zákony o elektronické evidenci tržeb (112/2016 Sb) nebo například 

zvyšující se míra kontrol z finančních úřadů (zákon č. 280/2009 Sb.), které ve stále 

se zvyšující se míře končí u malých společností likvidačními pokutami. Neustálé dodatky 

ke smlouvám, které slouží k čím dál tím větší kontrole a způsobují více práce pro 

společnosti. Hlavními zákony, které společnost na výrobu papírových obalů Litobal, s.r.o. 

dodržuje, je zákon o obalech (č. 477/2001 Sb,) a zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.) (24).  

Dalšími zákony, které musí společnosti dodržovat jsou: 

• č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
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• č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 

• č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

• č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

• č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

• č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 

• č. 16/1993 Sb., o dani silniční (24). 

Ekonomické faktory (E) 

Průměrná měsíční mzda v kraji Vysočina ve zpracovatelském průmyslu dosahuje 

hodnoty 32 155 Kč k 31. 12. 2015. Průměrná mzda se od roku 2011 zvedla o 5,5 %, tedy 

o 1 756 Kč. Průměrná mzda má očekávaný růst, jelikož v tomto odvětví je nedostatek 

kvalitního a zkušeného personálu, a hospodářství je ve fázi růstu, tudíž se bude zvyšovat 

objem produkce, přidaná hodnota a s nimi i mzdy. Celková inflace se od roku 2012, 

kdy byla její hodnota rovna 3,3, do roku2016 snížila až na hodnotu 0,7. Směnný kurz 

z CZK na EUR se od roku 2012, kdy byla hodnota (1 EUR = 25,140) změnil do roku 

2016 na hodnotu (1 EUR = 27,020 CZK) (23). 

Politické faktory (P) 

Vláda v české republice je v poslední době velmi nestabilní. Za sledované období 

ovlivnily politickou scénu a dění české republiky tři vlády. Roky 2012 a 2013 byla u moci 

vláda Petra Nečase, který zavedl systém odstupného v závislosti na počtu odpracovaných 

let, nový občanský zákoník a možnost půjčování zaměstnanců mezi společnostmi. Roky 

2013 a 2014 byl u moci Jiří Rusnok s jeho vládou, která nahradila vládu Petra Nečase 

a trvala do jmenování nové vlády. Za vlády Jiřího Rusnoka se zvedla minimální mzda na 

8 500 Kč. Poslední vláda ve sledovaném období do roku 2016 byla vláda Bohuslava 

Sobotky, kdy mírně levicová vláda pokračovala ve zvyšování minimální mzdy na 11 000 

Kč (25). 

Vládu poté převzal premiér Andrej Babiš s hnutím ANO, tato vláda je velice nestabilní, 

což ovlivňuje veškerý chod české republiky. Vládě ANO, v čele s Andrejem Babišem, 

se nepodařilo do května 2018 sestavit většinovou vládu (25). 
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Technické a technologické faktory 

Společnost svůj postoj k vědě větším způsobem nedotuje. Postoj k vědě a výzkumu 

sledují specializovaní pracovníci, kteří se snaží tyto novinky vnášet do provozu. Jelikož 

je ale společnost za začátku svého podnikání, musela by se potýkat s existenčními 

problémy, pokud by se řídila podle nejnovějších trendů a nakupovala nejnovější stroje. 

Nejdůležitějším faktorem, který společnost v oblasti vědy a výzkumu sleduje, jsou 

nejnovější obalové materiály a nejnovější příměsi do barev. Co se týče strojového 

vybavení, společnost nemá prostředky ke koupi nejnovějších strojů na výrobu papírových 

obalů. 

Nové pracovní postupy, metody a techniky jsou zde viditelné převážně u organizace 

a rozdělení práce, jelikož výroba papírových obalů je závislá na výrobních strojích.  

Jedním z nejdůležitějších faktorů kromě techniky jsou i technicky založení pracovníci. 

Nedostatek dostatečně kvalifikovaných pracovníků je v tomto odvětví velikým 

problémem a společnosti se ho snaží řešit neustálým zvyšováním platů pro zaměstnance, 

kteří mají dostatečnou kvalifikaci. Obměňování součástek či celých výrobních strojů 

probíhá v tomto odvětví průběžně, jelikož stroje na výrobu papírových obalů jsou 

uzpůsobené k neustálému provozu. Dále se společnosti snaží dodržovat vysokou kvalitu 

výrobků, u kterých je to vyžadováno, jedním z případů mohou být atesty na dodavatele 

papíru, kteří dodávají papír, ze kterého se vyrábějí potravinářské sáčky. 

Ekologické faktory (E) 

Důraz na ekologické faktory se zvyšuje čím dál větším tempem napříč celou Evropskou 

unií, společnost klade v nynější době velký důraz na ochranu životního prostředí, tento 

důraz prosazují především společenské skupiny lidí, kteří dodržují například veganský, 

vegetariánský a bezodpadový styl života. Zásadním společným principem, který tyto 

skupiny spojuje, je zbytečné neplýtvání materiálem. 

Mezi zákony, které společnost musí dodržovat k plynulému fungování patří: 

• zákon o obalech č. 477/2001 Sb., 

• zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., 
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• zákon i u životním prostředí č. 17/1992 Sb., 

• zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb (24). 

 PORTEROVA ANALÝZA PĚTI SIL 

Porterův model analyzuje postavení společnosti v konkurenčním prostředí. 

Hrozba silné rivality 

Trh s výrobky z papíru je stále ve stádiu rozvoje, tudíž společnost nemá nouzi o poptávku 

po jejich produktech. Silná rivalita je možná od silných společností, které se ale v České 

republice sice nenacházejí, ale s ohledem na cílové trhy společnosti existuje riziko 

napojení velkých konkurenčních producentů obalů na velké řetězce na celoevropské 

úrovni. Společnost má nicméně s jednou z těchto firem smluvně dohodnutou spolupráci, 

tudíž se nachází v konkurenčně výhodnější pozici (18). 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Jelikož se společnost Litobal, s.r.o. zabývá primárně výrobou papírových sáčků, nemusí 

řešit konkurenční boje ani rivalitu ostatních společností. Jelikož bariéry vstupu do tohoto 

odvětví jsou značné (18). 

Hrozba nahraditelnosti (substituce) výrobků 

Podle společnosti jsou největší hrozbou překupníci papíru. Překupníci nedostatkového 

papíru kupují levnější a méně kvalitnější papír v cizích zemích a poté ho rozprodávají 

v České republice. Společnost tedy musí čelit výrobkům, které jsou ve znatelně horší 

kvalitě. Největší hrozbou je ale hrozba, že by papírové obaly mohly být nahrazeny. Tato 

možnost je nicméně nepravděpodobná – přestože existuje výrazná cenová rozlišnost mezi 

výrobky z papíru a výrobky z plastu, které jsou o poznání levnější, trendem 

(společenským i politickým) v posledních letech je naopak příklon k dražším, 

ale ekologičtějším papírovým obalům (či obecně obaly z recyklovaných 

či recyklovatelných materiálů), a naopak co největší omezení plastů. (18). 
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Síla kupujících 

Síla kupujících se velmi razantně promítá na ceně výrobků. Velké obchodní řetězce tlačí 

cenově na společnost, která tyto nevýhodné nabídky musí přijímat, jelikož je nezbytné, 

aby výrobní stroje byly pořád v provozu. Tato skutečnost svědčí o tom, že je společnost 

nucena přistupovat na méně výhodné nabídky velkých společností kvůli předcházení 

problematickým situacím či likvidaci. Na druhou stranu společnost přijímáním, sice méně 

výhodných zakázek, realizuje úspory z rozsahu (18). 

Síla dodavatelů 

Prodejní síla dodavatelů významně ovlivňuje výrobu, jelikož výrobců papíru je 

nedostatek. Dodavatelé tedy vyvíjejí tlak na společnost skrze vyšší prodejní ceny. 

Společnost je tedy nucena dělat opatření ve formě velkých a častých odběrů, aby nepřišla 

o kvalitní dodavatele a nemusela přistoupit k nabídkám překupníků papíru s méně 

kvalitním zbožím a tím zhoršit kvalitu svých výrobků (18). 

 INTERNÍ ANALÝZA 

Interní analýza zkoumá podnikové aktivity, infrastrukturu a spolupráci ve společnosti. 

Strategie 

Společnost Litobal, s.r.o. se snaží udržovat takovou komunikační strategii, 

aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům. Problémy se řeší ústní domluvou 

s nadřízeným pracovníkem, aby zbytečně nezatěžovaly vedení (18).  

Struktura 

Společnost využívá formální i neformální způsoby komunikace. Důležitější a osobní věci 

řeší vedení s pracovníky osobně a formální pracovní záležitosti se řeší kvůli rychlosti 

elektronicky. V čele celé společnosti stojí její majitel a jednatel Ing. Zdeněk Stojánek, 

který má přímý kontakt s vedoucími pracovníky společnosti z oddělení rozvoje a financí, 

výroby a obchodního oddělení. Tito vedoucí pracovníci mají dále na starost jednotlivé 
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odvětví daného oddělení. Jedná se tedy o hierarchické uspořádání společnosti v čele s Ing. 

Zdeňkem Stojánkem (18). 

Systém 

Jelikož se společnost Litobal, s.r.o. zabývá výrobou výrobků z papíru, je si vědoma, 

jak je papír cenný. Společnost se snaží odbyrokratizovat komunikaci na pracovišti tím, 

že netiskne nepotřebné zprávy a zasílá je emailem či jiným druhem pošty. K vyřizování 

svých zakázek využívá společnost Litobal, s.r.o. systém ABRA, tento program umožňuje 

vizualizaci dat, podporu rozhodování a automatizaci (18).  

Schopnosti 

Společnost se snaží zlepšovat úroveň kvalifikace svých zaměstnanců. Využívá formy 

celoživotního vzdělání. Každý pracovník je nucen několikrát ročně absolvovat vzdělávací 

školení v odboru, ve kterém pracuje. Například pracovníci účetního oddělení se musí 

zúčastnit ekonomických školení a personalisti se musí zúčastnit coachingu (18). 

Personál 

Společnost si je vědoma, že vkládání jistoty do svých zaměstnanců je velmi důležité, 

a že kvalitního personálu je nedostatek. Odměňuje tedy své pracovníky nejen slovními 

pochvalami, ale i peněžně. Je si vědoma, že peněžní ocenění je jedno z nejdůležitějších. 

Odměny jsou vázány na výsledky výroby a dobu, po kterou je zaměstnanec ve společnosti 

zaměstnán (18).  

Styl 

Vedení podniku nezastává zrušení autoritativního stylu komunikace. V oblasti výroby 

není prostor na případné debaty o stylu a její velikosti. Neautoritativní styl komunikace 

se uplatňuje ve vedení, debatuje se o jednotlivých dodavatelích, odběratelích, výrobě 

a technologiích. Tento styl uplatňuje například vedoucí ředitel, majitel a obchodní 

zástupci (18). 
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Sdílené hodnoty 

Podnik věří ve zvyšování sebevědomí a motivace svého personálu. Pracuje s aktuálními 

a budoucími problémy, a snaží se poučit z minulých chyb (18).  

 SWOT 

SWOT analýza poměřuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

Silné stránky 

Mezi silné stránky podniku patří: 

• Komunikační strategie, která omezuje zbytečné konflikty na pracovišti, 

• formální i neformální způsob komunikace pro zkvalitnění a zjednodušení 

komunikace, 

• hierarchické uspořádání společnosti, 

• odbyrokratizovaná komunikace, 

• vyřizování zakázek díky systému ABRA, 

• celoživotní vzdělávání pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců, 

• zvyšování mezd pro stálé zaměstnance, 

• spolupráce se silnějšími zahraničními společnostmi, 

• malá konkurence v České republice, 

• recyklovatelnost papírových výrobků. 

Slabé stránky 

Mezi slabé stránky patří: 

• Zvyšující se cena kvalitního papíru, 

• nedostatek kvalifikovaného personálu, 

• autoritativní styl komunikace, 

• menší prostor pro inovativní nápady přímo z řad pracovníků. 

• zvyšující se cenová náročnost výrobních faktorů, 
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• starší strojové vybavení, 

• závislost na velkých obchodních řetězcích, které snižují prodejní cenu, 

• nucené velké nákupy papíru kvůli síle dodavatelů. 

Příležitosti 

Mezi příležitosti patří: 

• Zvýšení průměrné mzdy v kraji Vysočina, 

• zpracovatelský průmysl ve fázi růstu, 

• zvyšující se kurz eura, 

• zvyšující se míra povědomí o ochraně životního prostředí, 

• zvyšující se míra poptávky po papírových výrobcích. 

Hrozby 

Mezi hrozby patří: 

• Snížení populace, nejvýrazněji mladé generace, v kraji Vysočina, 

• nestabilní vláda, 

• dodavatelé nekvalitního papíru, 

• levnější nekvalitní výrobky konkurenčních společností, 

• plastové výrobky, 

• snižování cen kvůli vyjednávací síle velkých obchodních řetězců, 

• omezené množství výrobců kvalitního papíru. 

3.3 FINANČNÍ ANALÝZA 

Třetí kapitola této bakalářské práce je zaměřena na vkládání reálných dat společnosti 

Litobal, s.r.o., dat oborových průměrů z kategorie „Výroba papíru a výrobků z papíru“ 

a dat konkurenčních společností Huhtamaki a.s. a Model obaly a.s. do vzorců z předchozí 

teoretické části a jejich následného porovnání. Tyto hodnoty dále mohou být porovnávány 

s doporučenými hodnotami. 
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 SOUSTAVY UKAZATELŮ 

Kapitola soustavy ukazatelů obsahuje dvě soustav ukazatelů 

Kralickův Quick test 

Kapitola Kralickův Quick test obsahuje tabulku s výsledky, které jsou rozlišené podle 

barev, které značí jejich správnost. 

Tabulka 4: Kralickův Quick test (vlastní zpracování dle 1.) 

Kralickův Quick test 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Kvóta vl. Kapitálu (%) 22,00 21,00 23,00 21,00 22,00 

Doba splácení dluhů 

(dny) 
18,52 10,52 13,66 18,72 17,39 

CF v % tržeb 2,74  3,98  3,30 2,80  2,87  

ROA (%) 5,23  6,94 9,05 6,20  7,01  

Hodnoty kvóty vlastního kapitálu se nachází ve velmi dobré úrovni, výsledky se pohybují 

v každém případě nad 20 %. Doba splácení dluhů je podle Kralickova Quick testu špatná, 

což svědčí o vysoké zadluženosti společnosti. Cash flow v procentech tržeb je taktéž 

na špatné úrovni. Rentabilita aktiv se pohybuje v rozmezí od 5 do 9 procent. Žádná 

z vypočtených hodnot Kralickova Quick testu neobdržela hodnocení „ohrožen 

insolvencí“, ale velké procento hodnocení „špatný“.  Jednou z hlavních příčin špatných 

hodnocení u Kralickova Quick testu může být velká míra zadluženosti společnosti. 

Ta se přímo projevuje ve vysoké době splácení dluhů a nepřímo v nízkém ukazateli cash 

flow vůči tržby zatíženém splátkami jistin a úroků cizích zdrojů (1. s. 107). 
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Index IN05 

Kapitola Index IN05 obsahuje tabulku s výsledky indexu. 

Tabulka 5: Dílčí ukazatele Indexu IN05 (vlastní zpracování dle 13) 

Dílčí ukazatele Indexu IN05 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Koeficient samofinancování 0,22 0,21 0,23 0,21 0,22 

Úrokové krytí 2,25 6,47 6,04 4,68 5,68 

ROA 0,05 0,12 0,12 0,07 0,09 

Obrat aktiv 1,47 1,60 1,50 1,41 1,47 

Běžná likvidita 1,03 1,10 1,19 1,13 1,28 

Z dílčích ukazatelů byly vypočítány výsledné hodnoty Indexu IN05, které jsou 

v následující tabulce. 

Tabulka 6: Index IN 05 (vlastní zpracování dle 13.) 

Index IN 05 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Litobal, s.r.o. 0,73 1,20 1,16 0,91 1,06 

Výsledky indexu ukazují, že společnost se nacházela na cestě k bankrotu pouze v roce 

2012, kdy hodnota indexu byla 0,73. S postupem času se hodnoty ustálily okolo hodnoty 

1, což vypovídá o tom, že společnost má 50 % šanci na bankrot a 70 % pravděpodobnost 

na to, že bude vytvářet zisk do budoucna (13. s. 234). 

 ABSOLUTNÍ UKAZATELE 

Kapitola absolutní ukazatele obsahuje horizontální a vertikální analýzu aktiv a pasiv, 

a horizontální analýzu výkazu zisku a ztrát. 

HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 

Horizontální a vertikální analýza rozvahy je znázorněna ve dvou tabulkách, které jsou 

rozděleny na část výpočtu z aktiv a pasiv. Dále tato kapitola obsahuje dva grafy, které 

znázorňují poměr oběžných aktiv a dlouhodobého majetku na celkových aktivech, 

a poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů na celkových pasivech. 
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Tabulka 7: Horizontální analýza (vlastní zpracování dle 11) 

Horizontální analýza aktiv a pasiv (%) 

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

AKTIVA CELKEM 10,58 16,87 19,82 8,57 

Dlouhodobý majetek -8,15 4,82 52,68 16,96 

Oběžná aktiva 54,49 35,45 -15,24 -5,68 

   Zásoby 5,71 25,35 32,29 -10,73 

   Krátkodobé pohledávky 41,25 75,55 -33,64 -0,15 

   Krátkodobý finanční majetek 322,04 -4,87 -41,28 -3,82 

          

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

PASIVA CELKEM 10,58 16,87 19,82 8,57 

Vlastní kapitál 5,07 26,07 11,73 13,97 

   VH minulých let -18,76 36,07 61,94 18,34 

   VH běžného účetního období 78,16 61,32 -21,66 25,22 

Cizí zdroje 12,15 14,40 22,21 7,12 

   Dlouhodobé závazky -6,40 4,96 56,71 21,17 

   Krátkodobé závazky 44,89 25,23 -10,82 -16,25 

   Bankovní úvěry a výpomoci 19,67 3,38 37,17 14,51 

2012-2013 

Změny mezi léty 2012–2013 v celkových aktivech a pasivech odpovídají +10,58 %. 

Dlouhodobý majetek se zmenšil o 8,15 %, tato změna byla převážně zapříčiněna 

prodejem dopravních prostředků. Tento prodej dopomohl poměrnou částí ke zvýšení 

oběžných aktiv, které se zvětšily o 54,49 %. Změna zásob odpovídá +5,71 procentům, 

tato změna je zapříčiněna zvýšením drženého materiálu, snížením počtu výrobků 

a poskytnutými zálohami na zásoby. Změna krátkodobých pohledávek odpovídá +41,25 

%, největší zvýšení zapříčinila změna pohledávek z obchodních vztahů, které se zvýšily 

o 3 923 tis. Kč, tato změna vypovídá o zvýšení klientely společnosti a nutnosti navýšení 

pracovního kapitálu na financování svých pohledávek. Krátkodobý finanční majetek 

se zvýšil o 322,04 %, tato změna byla zapříčiněna prodejem dlouhodobého majetku 

a zvýšením krátkodobých závazků o 44,89 % a bankovních úvěrů a výpomocí o 19,67 %. 

2013-2014 

Mezi léty 2013-2014 byl zaznamenán růst celkových aktiv a pasiv o 16,87 %. Růst aktiv 

je v menší míře spjat s nárůstem dlouhodobého majetku o 4,82 %, který byl zapříčiněn 

především zvýšením záloh na dlouhodobý majetek o 6 494 tis. Kč, a ve větší míře 
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se změnou oběžného majetku. Oběžná aktiva zaznamenala růst o 35,45 %. Tento růst 

je následkem zvýšení zásob, materiálu a výrobků, které se zvyšují automaticky 

s objemem výroby, který se stále zvyšuje. Krátkodobé pohledávky se zvýšily o 75,55 %, 

jejich zvýšení bylo financováno krátkodobými závazky, bankovními úvěry 

a výpomocemi, a v poslední řadě i zvýšeným výsledkem hospodaření, který se zvýšil 

o 61,32 %.  

2014-2015 

Tyto roky znamenaly pro společnost nevětší změnu celkových aktiv a pasiv 

a to o 19,82 %. Nejrazantnější změnu mezi léty 2014-2015 zaznamenal dlouhodobý 

majetek, který se zvýšil o 52,68 %, toto zvýšení je následkem stavby nového výrobního 

oddělení a nákupu nových výrobních strojů. Zvýšení dlouhodobého majetku bylo 

financováno dlouhodobými závazky, které se zvýšily o 56,71 % a bankovními úvěry 

a výpomocemi, které se zvýšily o 37,17 %. Oběžná aktiva klesla o 15,24 % v důsledku 

zvýšení zásob o 32,29 % kvůli novému výrobnímu oddělení, a snížení krátkodobých 

pohledávek o 33,64 % a krátkodobého finančního majetku o 41,28 %. 

2015-2016 

V těchto letech byl zaznamenán růst celkových aktiv a pasiv o 8,57 %. Dlouhodobý 

majetek se zvýšil o 16,96 % díky nákupu nového pozemku a stavbě nové výrobní haly, 

tato hala nebyla dokončena, tudíž nárůst dlouhodobého majetku zapříčinilo i zvýšení 

nedokončeného dlouhodobého majetku o 2230 tis Kč. Dlouhodobý majetek se zvýšil 

na úkor snížení krátkodobého finančního majetku o 3,82 %, zvýšení dlouhodobých 

závazků o 21,17 %, a zvýšení bankovních úvěrů a výpomocí o 14,51 %. 
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Obrázek 2: Graf poměru celkových aktiv, dlouhodobého majetku a oběžných aktiv (vlastní 

zpracování): 

Vertikální analýza rozvahy udává poměr hlavních částí aktiv a pasiv na jejich celku 

(12. s. 68).  

 

Tabulka 8: Vertikální analýza (vlastní zpracování dle 12) 

 Vertikální analýza aktiv a pasiv (%) 

AKTIVA 2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 68,8 57,1 51,2 65,3 70,3 

Oběžná aktiva 29,1 40,6 47,1 33,3 28,9 

   Zásoby 13,9 13,3 14,3 15,8 13,0 

   Krátkodobé pohledávky 12,0 15,4 23,1 12,8 11,8 

   Krátkodobý finanční majetek 3,1 12,0 9,7 4,8 4,2 

       

PASIVA 2012 2013 2014 2015 2016 

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 22,2 21,1 22,8 21,2 22,3 

   VH minulých let 8,1 6,0 7,0 9,4 10,2 

   VH běžného účetního období 3,4 5,5 7,5 4,9 5,7 

Cizí zdroje 77,8 78,9 77,2 78,8 77,7 

   Dlouhodobé závazky 49,6 42,0 37,7 49,4 55,1 

   Krátkodobé závazky 28,1 36,9 39,5 29,4 22,7 

      Bankovní úvěry a výpomoci 61,3 66,3 58,7 67,2 70,9 
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2012 

Dlouhodobý majetek tvořil v roce 2012 68,8 % z celkových aktiv, dlouhodobý majetek 

zaznamenal snížení, kvůli prodeji dopravních prostředků a výrobních strojů. Oběžná 

aktiva tvořila 29,1 % z celkových aktiv. Změny v oběžných aktivech proběhly 

v zásobách, které se zvýšily na 13,9 %, díky zvýšení počtu výrobků a materiálu. Oběžná 

aktiva, avšak reálně nezměnila výrazně svoji hodnotu, protože zvýšení zásob doplňovalo 

snížení krátkodobých pohledávek na 12 %. Krátkodobý majetek tvořil 3,1 % z celkových 

aktiv a reálně nezaznamenal výraznou změnu.  

Vlastní kapitál tvořil 22,2 % z celkových pasiv. Vlastní kapitál zaznamenal v tomto roku 

pouze drobné změny ve formě snížení výsledku hospodaření minulých let na 8,1 %, 

a zvýšení výsledku hospodaření běžného účetního období na 3,4 %. Výrazné snížení 

zaznamenaly cizí zdroje díky snížení krátkodobých závazků na 28,1 %. Toto snížení bylo 

důsledkem snížení závazků z obchodních vztahů. Společnost dále splatila poměrnou část 

svých bankovních dlouhodobých úvěrů, které tvořily v tomto období 61,3 % z celkových 

pasiv. 

2013 

Poměr dlouhodobého majetku v roce 2013 činil 57,1 %. Dlouhodobý nehmotný a finanční 

majetek společnost nevlastní, tudíž 57,1 % z celkových aktiv tvoří dlouhodobý hmotný 

majetek, který zaznamenal v tomto období pokles, díky odpisům staveb a prodejem 

dopravních prostředků. Tento fakt napomohl ke zvýšení oběžných aktiv, přesněji 

ke zvýšení krátkodobého finančního majetku, který zaznamenal v tomto období výrazné 

zvýšení na 12 % z celkových aktiv. Oběžná aktiva se zvýšila přibližně o polovinu, díky 

zvýšení množství zásob, krátkodobých pohledávek, a také díky zmiňovanému 

krátkodobému finančnímu majetku. 

Změny v pasivech v letech 2012-2013 proběhly ve vlastním kapitálu, který se v tomto 

období zvýšil díky zvýšení výsledku hospodaření běžného účetního období na 5,5 %, 

a dosáhl 21,1 % z celkových pasiv. Dále došlo ke snížení výsledku hospodaření minulých 

let na 6 % z celkových pasiv, díky snížení hodnoty nerozděleného zisku minulých let. 

Výrazné zvýšení také zaznamenala hodnota cizích zdrojů, která dosáhla 78,9 %. 
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Krátkodobé závazky sice společnost snížila na 36,9 % ale došlo k výraznému zvýšení 

bankovních úvěrů a výpomocí na 66,3 %. 

2014 

Změna dlouhodobého majetku v letech 2013-2014 činila -5,9 %, celkový dlouhodobý 

majetek se sice zvýšil díky poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek, ale celková 

aktiva se zvýšila o přibližně 20 %, tudíž podíl dlouhodobého majetku na aktivech byl 

snížen. Zvýšení celkových aktiv je důsledkem zvýšení oběžných aktiv o 5,5 %. 

Společnost zvyšovala svůj objem výroby, tudíž se zvýšily zásoby o 1 %, materiál 

a množství výrobků. Nevětší zásluhu na oběžných aktivech mělo však zvýšení 

krátkodobých pohledávek o 7,7 %, toto zvýšení však mělo za následek snížení 

krátkodobého finančního majetku o 2,3 %, jelikož společnost držela svoje peněžní 

prostředky v pohledávkách. 

Zvýšení vlastního kapitálu o 1,7 % bylo důsledkem zvýšení výsledku hospodaření 

běžného účetního období o 2 %, který se zvýšil díky snížení VH minulých let o 1 %, který 

se snížil kvůli snížení nerozděleného zisku. Poměr cizích zdrojů na celkových pasivech 

se snížil o 1,7 %. Krátkodobé závazky sice vzrostly o 2,6 %, ale poměr bankovních úvěrů 

a výpomocí se kvůli zvýšení celkových pasiv snížil o 7,6 %. 

2015 

V letech 2014 a 2015 byla zaznamenána změna poměru dlouhodobého majetku 

na celkových aktivech o +14,1 %. Tuto změnu způsobila výstavba nového výrobního 

oddělení a nákup výrobních strojů. Poměr oběžných aktiv na celkových aktivech se snížil 

o 13,8 % kvůli zvýšený výdajům na výstavbu a nákup strojů. Toto snížení bylo 

zapříčiněno snížením krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku kvůli 

nutnosti finančních prostředků.  

Poměr vlastního kapitálu k celkovým pasivům se snížil o 1,6 % i navzdory jeho reálnému 

zvýšení. Zvýšení celkových aktiv bylo financováno bankovními úvěry a výpomocemi, 

které se zvedly o 8,5 %. Bankovní úvěry také posloužili ke snížení krátkodobých závazků 

o 10,1 %. Výsledek hospodaření minulých let zaznamenal zvýšení o 2,4 % díky zvýšení 
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nerozděleného zisku minulých let. Toto zvýšení mělo za následek změnu VH běžného 

účetního období o -2,6 %. 

Dlouhodobý majetek zaznamenal pokles o 5,9 %, který byl zapříčiněn prodejem 

dopravních prostředků, další změny jsou ve výši 14,1 % a 5 %, toto zvýšení bylo 

zapříčiněno nákupem pozemků, výrobních strojů a stavbou nového výrobního oddělení.  

2016 

Roky 2015-2016 byly v podobném duchu jako předchozí. Společnost dále rozšiřovala 

svůj dlouhodobý majetek nákupem pozemků a stavbou výrobních oddělení. Dlouhodobý 

majetek se díky tomu zvýšil o 5 %. Oběžná aktiva zaznamenala pokles kvůli nutnosti 

finančních prostředků na nákup a výstavbu o 4,4 %. Společnost snížila svůj objem zásob 

prodejem materiálu o 2,8 %. Krátkodobé pohledávky byly sníženy o 1 % a krátkodobý 

finanční majetek o 0,6 %, tato změna byla však zapříčiněna především zvýšením hodnoty 

celkových aktiv.  

Hodnota vlastního kapitálu byla zvýšena o 1,1 % díky zvýšení výsledku hospodaření 

minulých let o 0,8 %, který byl zvýšen díky nerozdělenému zisku minulých let, 

a zvýšením výsledku hospodaření běžného účetního období o 0,8 %. Cizí zdroje 

zaznamenaly v posledním sledovaném období snížení o 1,1 % navzdory zvýšení 

dlouhodobých závazků o 5,7 %, které vznikly v důsledku změny hodnoty závazků 

k úvěrovým institucím. Hlavními faktory, které měly za následek snížení cizích zdrojů, 

bylo zvýšení hodnoty celkových pasiv a snížení krátkodobých závazků, které společnost 

splatila a snížila je tak o 6,7 %. Společnost dále využila bankovních úvěrů a výpomocí 

a zvýšila tak jejich hodnotu o 3,7 %. 
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Obrázek 3: Graf celkových pasiv, vlastního kapitálu a cizích zdrojů (vlastní zpracování) 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 

Kapitola horizontální analýza výkazu zisku a ztrát obsahuje jednu tabulku s výpočty 

a graf s poměrem provozního a finančního výsledku hospodaření na výsledku 

hospodaření za účetní období.  

Tabulka 9: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (vlastní zpracování dle 12).  

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (%) 

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

Tržby za prodej zboží 20,51 -3,70 6,60 -44,20 

Tržby za prodej výrobků a služeb 20,02 9,61 13,27 13,86 

Výkonová spotřeba  13,28 12,41 14,40 10,83 

Osobní náklady 8,25 11,58 22,30 16,20 

Nákladové úroky -11,93 21,97 -1,66 13,32 

Ostatní finanční výnosy -36,28 -62,14 204,82 -93,56 

Ostatní finanční náklady 380,29 -76,80 12,60 -53,26 

Provozní VH 153,07 14,04 -23,89 37,44 

Finanční VH -473,35 45,22 93,51 -61,78 

VH za účetní období 78,19 61,29 -21,66 25,22 

2012-2013 

Tržby za prodej zboží se v tomto období zvýšily o 20,51 %, navzdory tomu, že tato změna 

je výrazná, reálně se tržby moc nezvýšily, jelikož hlavním předmětem podnikání 

společnosti je prodej výrobků a služeb, které se zvýšily o 20,2 %. Toto zvýšení 

121 491
95 553 105 662

123 483
147 959

160 644

21 039 21 239 22 316 28 134 31 434 35 825

100 452
74 314 83 346 95 349

116 525 124 819

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Poměr pasiv

pasiva celkem vlastní kapitál cizí zdroje



57 

 

má za následek zvýšení výkonové spotřeby o 13,28 %, díky zvýšení spotřeby materiálu 

a energie a poskytnutým službám. Zvýšení tržeb za prodej výrobků a služeb s sebou nese 

i zvýšení osobních nákladů o 8,25 % díky zvyšujícím se mzdám. Snižující se míra 

zadlužení způsobila snížení nákladových úroků o 11,93 %. Snížení hodnoty cenných 

papírů a míra odpisů zapříčinila enormní zvýšení ostatních finančních nákladů 

o 473,35 %. Směna peněžních prostředků a zprostředkování finančních činností mělo 

za následek snížení ostatních finančních výnosů o 36,28 %. Ostatní finanční náklady 

snížily finanční výsledek hospodaření poměrnou částí o 473,35 %. Provozní výsledek 

hospodaření byl zvýšen o 153,07 % hlavně díky zvýšení přidané hodnoty. Tyto ukazatel 

souhrnně zvýšily výsledek hospodaření za účetní období o 78,19 %. 

2013–2014 

Toto období zaznamenalo mírný pokles tržeb za prodané zboží o 3,7 %. Celková hodnota 

výkonu se zvýšila díky tržbám za prodej výrobků a služeb, které se zvýšily o 9,61 %. 

Zvýšení tohoto ukazatele s sebou nese zvýšení výkonové spotřeby o 12,41 % a osobních 

nákladů o 11,58 %. Zvýšení nákladových úroků o 21,97 % bylo zapříčiněno zvýšením 

míry zadluženosti. Ostatní finanční výnosy klesly o 62,14 % kvůli směně peněžních 

prostředků a zprostředkování peněžních činností. Finanční výsledek hospodaření byl 

těmito akcemi zvýšen o 45,22 % ale nadále zůstal v záporných sumách. Provozní 

výsledek hospodaření se zvýšil o 14,04 % díky přidané hodnotě. Tyto akce měly 

za následek zvýšení výsledku hospodaření za účetní období o 61,29 %.  

 

2014-2015 

Změna tržeb za prodej výrobků a služeb se rovnala 13,27 %, tato změna znamenala další 

zvýšení objemu výroby a s ním spojené zvýšené osobní náklady o 22,3 % a zvýšení 

výkonové spotřeby o 14,4 %. Nákladové úroky se snížily o 1,66 %. Ostatní finanční 

výnosy zaznamenaly zvýšení o 204,82 %, reálně tato změna znamenala zvýšení 

o 1 147 tis. Kč, tudíž nepatří toto zvýšení k nejdůležitějším položkám. Provozní výsledek 

hospodaření se snížil o 23,89 % v důsledku zvýšení výkonové spotřeby, osobních nákladů 

a hodnotě nákladových úroků. Finanční výsledek hospodaření se zvýšil o 93,51 % díky 
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zvýšení ostatních finančních výnosů. Tyto ukazatele mají za následek snížení výsledku 

hospodaření za účetní období o 21,66 %. 

2015-2016 

Tržby za prodej zboží se snížily o 44,2 %, ačkoli je tato změna výrazná, ve skutečnosti 

se hodnota snížila o 957 tis. Kč, jelikož prodej zboží není hlavním předmětem podnikání 

společnosti. Zvýšení výkonové spotřeby o 10,83 %, osobních nákladů o 16,2 % 

a nákladových úroků o 13,32 % mělo za následek zvýšení tržeb za prodej výrobků 

a služeb o 13,86 %, jelikož společnost neustále zvyšuje svůj objem výroby a s ním i tržby 

a spojené náklady. Finanční výsledek hospodaření se snížil o 61,78 % v důsledku snížen 

ostatní finančních nákladů o 53,26 % a ostatních finančních výnosů o 93,56 %. Provozní 

výsledek hospodaření se zvýšil o 37,44 % díky neustále se zvyšujícím se tržbám za prodej 

výrobků a služeb. Výsledek hospodaření se v důsledku veškerých zmíněných ukazatelů 

zvýšil o 25,22 %. 

 

Obrázek 4: Graf provozního, finančního a účetního výsledku hospodářství (vlastní zpracování) 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 

Kapitola vertikální analýza výkazu zisku a ztrát obsahuje tabulky s výpočty a popis 

významných položek. 
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Tabulka 10: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát (vlastní zpracování) 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát (%) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Celkové tržby 100 100 100 100 100 

Tržby za prodej zboží 1,25 1,25 1,10 1,04 0,51 

Tržby za prodej výrobků a 
služeb 

98,75 98,75 98,90 98,96 99,49 

Výkonová spotřeba  75,93 71,66 73,61 74,39 72,79 

Osobní náklady 15,34 13,84 14,11 15,24 15,63 

Nákladové úroky 1,59 1,17 1,30 1,13 1,13 

Ostatní finanční výnosy 1,65 0,88 0,30 0,82 0,05 

Ostatní finanční náklady 0,74 2,96 0,63 0,62 0,26 

Provozní VH 3,59 7,56 7,88 5,30 6,43 

Finanční VH -0,68 -3,25 -1,63 -0,93 -1,33 

VH za účetní období 2,31 3,42 5,05 3,49 3,86 

2012 

Tržby za prodej výrobků a služeb tvoří 98,75 % z celkových tržeb společnosti. Je to dáno 

tím, že společnost se nezabývá prodejem zboží, který tvoří pouze 1,25 %. Výkonová 

spotřeba tvoří 75,93 % a je tvořena spotřebou materiálu a energie, a poskytnutými 

službami. Mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

a sociální náklady tvoří dohromady osobní náklady, které zabraly 15,34 % z celkových 

tržeb. Nákladové úroky, které byly za poskytnuté úvěry zabíraly 1,59 % z celkových 

tržeb. Provozní výsledek hospodaření po odečtení všech položek tvořil 

3,59 % z celkových tržeb. 

2013 

Tržby za prodej zboží v roce 2013 představovaly 1,25procentní podíl na celkových 

tržbách, což je stejný podíl jako v roce 2012. Výkonová spotřeba se snížila 

o 4,27 % a dosahovala hodnoty 71,66 % z celkových tržeb. Osobní náklady tvořené 

mzdovými náklady, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a sociálními 

náklady dosáhly 13,84 %, což je o 1,5 % méně, než v roce 2012. Nákladové úroky se díky 

splacení dluhů snížily na 1,17 %. Provozní výsledek hospodaření dosáhl po odečtení 

náležitých položek 7,56 %, což je o 3,97 % více než minulý rok, toto zvýšení je také 

důsledkem snížení výkonové spotřeby.  
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2014 

V roce 2014 tvořily tržby za prodej výrobků a služeb 98,9 %. Tržby za prodej zboží 

tvořily opakovaně pouze zlomek z celkových tržeb, který byl v roce 2014 1,1 %. 

Výkonová spotřeba tvořená službami a spotřebou materiálu a energie zabrala 

73,61 % z celkových tržeb. Osobní náklady zaznamenaly zvýšení o 0,27 %, toto zvýšení 

bylo zapříčiněno zvýšením mzdových nákladů, nákladů na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění a sociálních nákladů. Nákladové úroky zaznamenaly také zvýšení, 

a to o 0,13 %. Zvýšení bylo zapříčiněno zvýšením bankovních úvěrů a výpomocí, kvůli 

výstavbě nového výrobního oddělení a nákupu výrobních strojů. Provozní výsledek 

hospodaření dosahoval po veškerém odečtení 7,88 %.  

2015 

Tržby za prodej výrobků a služeb tvořily 98,96 % z celkových tržeb, což je druhý největší 

poměr ze sledovaných období. Výkonová spotřeba, tvořená spotřebou materiálu a energie 

a službami, tvořila 74,39 % z celkových tržeb. Osobní náklady díky opětovnému zvýšení 

tržeb zaznamenaly také zvýšení, a to na 15,24 %, což je o 1,13 % více než v roce 2014. 

Nákladové úroky zaznamenaly snížení o 0,17 %, díky snížení množství bankovních úvěrů 

a výpomocí. Provozní výsledek hospodaření byl také ovlivněn snížením bankovních 

úvěrů a výpomocí a zaznamenal snížení na 5,3 %.  

2016 

V roce 2016 tvořily tržby za prodej výrobků a služeb největší část ze všech sledovaných 

období, a to 99,49 %. Spotřeba materiálu a energie a služby, které dohromady tvoří 

výkonovou spotřebu, tvořily 72,79 % z celkových tržeb. Osobní náklady zaznamenaly 

zvýšení o 0,39 %. Nákladové úroky zůstaly na 1,13 % ale reálně bylo zaznamenáno 

zvýšení, jelikož tržby za prodej výrobků a služeb se neustále zvyšovaly. Provozní 

výsledek hospodaření se zvýšil o 1,13 % a z celkových tržeb zabíral 6,43 %. 
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 ROZDÍLOVÉ UKAZATELE 

Pro výpočet rozdílových ukazatelů se použilo vzorců, uvedených v kapitole 2.3.3. 

Výpočty znázorňují vývoj čistého pracovního kapitálu (rozdíl krátkodobých aktiv 

a pasiv).  

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu se řadí do hodnot běžné likvidity a znázorňují rozdíl 

mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. ČPK slouží k financování běžného 

provozu podniku a případně ke krytí neplánovaných výdajů (13. s. 98).  

Tabulka 11: Čistý pracovní kapitál (vlastní zpracování dle 13). 

Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK 909 3 984 9 375 5 790 10 150 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu za všechny sledované roky mají kladnou hodnotu. 

Tento fakt svědčí o tom, že je firma likvidní a schopna platit velké množství 

neplánovaných výdajů. Podle vývoje hodnot čistého pracovního kapitálu je také zřejmé, 

že se firma snaží o jeho neustálé zvyšování, nejnižší hodnota se tedy nachází na počátku 

sledovaného období a nejvyšší hodnota na jeho konci. 

ČISTÉ POHOTOVÝCH PROSTŘEDKY (ČPP) 

Hodnoty čistých pohotových prostředků znázorňují stav okamžité likvidnosti společnosti, 

která představuje nejvyšší stupeň likvidnosti kvůli zahrnutí pohotových peněžních 

prostředků (14. s. 81). 

Tabulka 12: Čisté peněžní prostředky (vlastní zpracování dle 14). 

Čisté peněžní prostředky (v tis. Kč) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ČPP -23 890 -26 317 -36 761 -36 446 -29 645 

Všechny hodnoty čistých pohotových prostředků jsou záporné. Záporné hodnoty tohoto 

rozdílového ukazatele poukazují na fakt, že společnost by nebyla schopna uhradit 

okamžitě všechny svoje závazky, jelikož společnost drží značnou část svého pracovního 
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kapitálu v materiálu, výrobcích a krátkodobých pohledávkách, které nejsou okamžitě 

likvidní (14. s. 81).  

Obrázek 5: Graf poměru ČPK a ČPP (vlastní zpracování) 

 POMĚROVÉ UKAZATELE 

Kapitola poměrových ukazatelů je založena na vzájemném poměřování ukazatelů 

z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Kapitola obsahuje výpočty rentability, likvidity, aktivity 

a zadluženosti. Výsledné hodnoty jsou dávány do poměru s konkurenčními společnostmi, 

nebo jsou hodnoceny podle doporučených hodnot.  

RENTABILITA 

Ukazatele rentability, které jsou vypočteny v následující kapitole, slouží ke zjištění, kolik 

jednotlivé složky rozvahy přinášejí zisku. Je zde vypočtena rentabilita celkových aktiv, 

vlastního kapitálu a celkových tržeb vybrané společnosti a dvou konkurenčních 

akciových společností. Všechny tři společnosti se nacházejí v okresu Třebíč (15. s. 52). 

Hodnoty oborových průměrů ukazatelů rentability byly vypočteny z hodnot uvedených 

na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (19, 20, 21). 
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Tabulka 13: Rentabilita aktiv (vlastní zpracování dle 15). 

ROA – Rentabilita celkových aktiv (v Kč) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Litobal, s.r.o. 0,05 0,12 0,12 0,08 0,10 

Oborový průměr 0,11 0,10 0,10 0,03 0,04 

Model obaly a.s. 0,07 0,05 0,06 0,07 0,09 

Huhtamaki, a.s. 0,12 0,11 0,13 0,17 0,15 

Rentabilita celkových aktiv ve sledovaném období vybrané společnosti se pohybuje 

v rozmezí od 0,05 Kč do 0,12 Kč na jednu vloženou korunu celkových aktiv. 

Nejvýraznější pokles je zaznamenán v roce 2015, kdy rentabilita klesla o necelé 4 p. b., 

tento pokles byl zapříčiněn poklesem provozního výsledku hospodaření. V porovnání 

s konkurencí je na tom nejlépe společnosti Huhtamaki, a.s., která rentabilitu aktiv drží 

nad 10 % a v posledním roce dosáhla 15,48 %, což znamená zisk 

0,1549 Kč na 1 Kč celkových aktiv. V porovnání s oborovým průměrem jsou vypočítané 

hodnoty od roku 2014 vyšší v průměru o více než 3 p. b.  

 

Obrázek 6: Graf rentability aktiv (vlastní zpracování dle 15). 

Následující tabulka obsahuje výpočty rentability vlastního kapitálu. 

Hodnoty oborových průměrů byly vypočteny z hodnot uvedených na stránkách 

ministerstva průmyslu a obchodu (19, 20, 21). 
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Tabulka 14: Rentabilita vlastního kapitálu (vlastní zpracování dle 1). 

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu (v Kč) 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Litobal, s.r.o. 0,15 0,26 0,33 0,23 0,26 

Oborový průměr 0,15 0,15 0,11 0,03 0,05 

Model obaly, a.s. 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08 

Huhtamaki, a.s. 0,15 0,25 0,27 0,29 0,26 

Rentabilita vlastního kapitálu ve sledovaném období vybrané společnosti se pohybuje 

v rozmezí od 0,15 Kč do 0,33 Kč na jednu vloženou Korunu vlastního kapitálu. Nejvyšší 

hodnota rentability vlastního kapitálu byla v roce 2014, kdy na jednu vloženou korunu 

vlastního kapitálu připadal zisk 0,33 Kč. V porovnání s konkurencí je na tom vybraná 

společnost Litobal, s.r.o. v průměru nejlépe se společností Huhtamaki a.s. Vysoká 

hodnota rentability vlastního kapitálu je velmi důležitá pro akcionáře, společníky 

a investory, jelikož hodnota tohoto ukazatele je hlavním rozhodovacím prvkem pro 

investování. V porovnání s oborovým průměrem je vybraná společnosti Litobal, s.r.o. 

dlouhodobě vysoko nad jeho hodnotami, což staví společnost do velmi výhodné pozice 

vůči potencionálním i stávajícím investorům. To stejné se dá říct i o společnosti 

Huhtamaki, a.s. (1. s. 59). 

 

Obrázek 7: Graf rentability vlastního kapitálu (vlastní zpracování dle 1). 
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Následující tabulka obsahuje výpočty rentability tržeb v Kč. Hodnoty oborových průměrů 

byly vypočteny z hodnot uvedených na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu (19, 

20, 21). 

Tabulka 15: Rentabilita tržeb (vlastní zpracování dle 1). 

ROS – Rentabilita tržeb (v Kč) 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Litobal, s.r.o. 0,02 0,03 0,05 0,04 0,04 

Oborový průměr 0,05 0,05 0,07 0,07 0,09 

Model obaly, a.s. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 

Huhtamaki, a.s. 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 

Rentabilita tržeb u společnosti Litobal, s.r.o. se pohybuje v rozmezí 

od 2,3 % do 5,02 % (průměrně 3,6 %) Tyto hodnoty jsou nejnižší v porovnání 

s konkurenčními společnostmi. Nejvyšší hodnoty rentability tržeb dosáhnula společnost 

v roce 2014, v tomto roce dosahoval zisk na 1 Kč tržeb 5,02 haléřů. Ve srovnání 

s oborovým průměrem (6,4 %) dosahuje společnost Litobal, s.r.o. v průměru za všechna 

sledovaná období o 2,8 p. b. nižších výsledků. Nejvyšších hodnot dosáhla bezesporu 

společnost Huhtamaki a.s. 

 

Obrázek 8: Graf rentability tržeb (vlastní zpracování dle 1). 
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LIKVIDITA 

Ukazatelé likvidity analyzují schopnost společnosti dostát svým závazkům. Hodnoty jsou 

hodnoceny na základě doporučených hodnot a pro srovnání je přiložen i oborový průměr.  

Hodnoty oborových průměrů ukazatelů likvidity byly vypočteny z hodnot uvedených na 

stránkách ministerstva průmyslu a obchodu (19, 20, 21). 

Tabulka 16: Běžná likvidita (vlastní zpracování dle 15). 

BĚŽNÁ LIKVIDITA (3. stupně) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Litobal, s.r.o. 1,03 1,10 1,19 1,13 1,28 

Oborový průměr 2,09 1,41 1,55 1,59 1,73 

Doporučené hodnoty pro likviditu třetího stupně se nacházejí v intervalu od 1,5 do 2,5. 

Z tabulky je zřetelné, že společnost drží svoji běžnou likviditu v hodnotách mezi 1,03 

až 1,28, tedy pod doporučovanými hodnotami i pod oborovým průměrem. Data 

lze interpretovat tak, že v případě zpoždění s úhradou pohledávek ze strany odběratelů 

nebo navýšení zásob (v důsledků náhlého snížení poptávky/odběrů) by mohlo dojít 

k ohrožení schopnosti společnosti dostát svým splatným závazkům (15. s. 49).  

Tabulka 17: Pohotová likvidita (vlastní zpracování dle 15). 

POHOTOVÁ LIKVIDITA (2. stupně) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Litobal, s.r.o. 0,53 0,74 0,83 0,59 0,70 

Oborový průměr 1,61 1,36 1,14 1,20 1,32 

Doporučené hodnoty pro likviditu druhého stupně se nacházejí v intervalu od 1 do 1,5. 

Hodnoty společnosti Litobal, s.r.o. se nacházejí v rozmezí od 0,53 do 0,83, tedy obdobně 

jako u běžné likvidity pod oborovým průměrem i pod doporučenými hodnotami. 

Tyto hodnoty jsou výhodné z hlediska nižší potřeby pracovního kapitálu a nižším 

nákladům na kapitál, avšak představují vyšší riziko případného ohrožení finanční situace 

společnosti a potenciálně slabší rating u úvěrujících institucí či věřitelů (to se v budoucnu 

může projevit růstem nákladových úroků a nákladů na cizí kapitál) (15. s. 56). 
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Tabulka 18: Okamžitá likvidita (vlastní zpracování dle 15) 

OKAMŽITÁ LIKVIDITA (1. stupně) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Litobal, s.r.o. 0,11 0,32 0,24 0,16 0,18 

Oborový průměr 0,24 0,14 0,19 0,20 0,23 

Doporučené hodnoty pro likviditu prvního stupně se nacházejí v intervalu od 0,2 do 0,5. 

Vypočtené hodnoty se nacházejí v intervalu od 0,11 do 0,32, tedy na spodní hranici 

doporučovaných hodnot. Pokud by nastala situace, kdy by společnost byla nucena uhradit 

svoje krátkodobé závazky, neměla by dostatečné množství pohotových peněžních 

prostředků, jelikož drží jejich větší část v pohledávkách. Nicméně vypočtené hodnoty se 

nacházejí velmi blízko doporučeným hodnotám, až na rok 2012 (15. s. 49). 

 

Obrázek 9: Graf likvidit (vlastní zpracování dle 15). 

Analýza likvidity poukázala na nedostatek pracovního kapitálu, zejména disponibilních 

peněžních prostředků, ve vztahu k objemu krátkodobých závazků. Tato situace zvyšuje 

rizika související s řízením pracovního kapitálu a budoucí solventností společnosti. 

Nepředvídané problémy (navýšení doby obratu pohledávek a zásob) mohou vést 

ke zhoršení finanční pozice. 
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ZADLUŽENOST 

Následující kapitola dává do poměru financování celkových aktiv vlastními nebo cizími 

zdroji, a udává, zda je daný poměr rizikový či nikoliv. Obsah kapitoly se skládá celkové 

zadluženosti, koeficientu samofinancování a úrokového krytí. 

Hodnoty oborových průměrů ukazatelů zadluženosti byly vypočteny z hodnot uvedených 

na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu (19, 20, 21). 

Tabulka 19: Celková zadluženost (vlastní zpracování dle 15). 

Celková zadluženost (%) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Litobal, s.r.o. 0,78 0,79 0,77 0,79 0,78 

Oborový průměr 0,42 0,44 0,43 0,38 0,35 
Model obaly, a.s. 0,17 0,20 0,17 0,16 0,16 
Huhtamaki, a.s. 0,49 0,65 0,63 0,56 0,54 

Výsledky celkové zadluženosti tvoří poměr cizích zdrojů a celkových aktiv, hodnoty tedy 

znázorňují míru financování celkových aktiv společnosti cizími zdroji věřitelů. 

Vypočtené hodnoty se v průměru liší o více než 3,5 p. b. od oborového průměru. Celková 

zadluženost podniku by se měla pohybovat podle doporučených hodnot mezi hodnotami 

0,3 a 0,5, tedy 30 až 50 procent. Hodnoty, které přesahují 70 % se považují za kritické 

a vzniká větší riziko nesplacení závazků, nicméně větší míra zadluženosti pomáhá 

k většímu zhodnocení kapitálu (16. s. 273). 

Tabulka 20: Koeficient samofinancování (vlastní zpracování dle 15). 

Koeficient samofinancování (%) 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Litobal, s.r.o. 0,22 0,21 0,23 0,21 0,22 

Oborový průměr 0,60 0,56 0,56 0,61 0,65 
Model obaly, a.s. 0,83 0,80 0,83 0,84 0,84 
Huhtamaki, a.s. 0,51 0,35 0,37 0,44 0,46 

Tabulka koeficientu samofinancování je doplňková k tabulce celkové zadluženosti. 

Koeficient samofinancování udává poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům. 
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Obrázek 10: Graf poměru celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování (vlastní zpracování dle). 

Je zřejmé, že se společnost nachází v pozici, kdy je více než 75-80 % celkových aktiv 

financováno cizími zdroji, podle doporučených hodnot by měla společnost vyvíjet snahu 

o zvyšování koeficientu samofinancování k 50 procentům, nicméně alespoň hodnota 

koeficientu 0,3, tedy 30 %, by byla přípustná (16. s. 274). 

Tabulka 21: Úrokové krytí (vlastní zpracování dle 15). 

Úrokové krytí  

 2012 2013 2014 2015 2016 
Litobal, s.r.o. 2,25 6,47 6,04 4,68 5,68 

Model obaly, a.s. 45,96 279,02 77,54 875,09 152,65 
Huhtamaki, a.s. 10,04 20,08 18,26 21,49 23,64 

Ukazatel úrokového krytí znázorňuje schopnost společnosti platit nákladové úroky 

z provozního výsledku hospodaření, respektive znázorňuje, kolikrát provozní výsledek 

hospodaření převyšuje nákladové úroky. Doporučenou hodnotou úrokového krytí 

je hodnota 8 – těch společnost v důsledku enormního zadlužení nedosahuje. Hraniční 

hodnota úrokového krytí je 3, tuto hodnotu s rezervou společnost Litobal, s.r.o. přesáhla 

v posledních čtyřech sledovaných letech. V roce 2012 kvůli malému provoznímu 

výsledku hospodaření byla hodnota úrokového krytí pouze 2,25. Nejlépe je na tom 

společnosti Model obaly, a.s., která má díky velkým hodnotám koeficientu 

samofinancování menší nákladové úroky (13. s. 147). 
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AKTIVITA 

Ukazatele aktivity jsou velmi nápomocné při analýze likvidity a výnosnosti společnosti 

a při plánování pracovního kapitálu. Znázorňují, jak je společnost efektivní, 

tedy jak nakládá se svými aktivy, dlouhodobým majetkem, závazky či pohledávkami. 

V této kapitole jsou výpočty obratu celkových aktiv, dlouhodobého majetku, doby obratu 

zásob, pohledávek a závazků. 

Hodnoty oborových průměrů ukazatelů aktivity byly vypočteny z hodnot uvedených na 

stránkách ministerstva průmyslu a obchodu (19, 20, 21). 

Tabulka 22: Obrat celkových aktiv (vlastní zpracování dle 12). 

OBRAT CELKOVÝCH AKTIV (počet obrátek za rok) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Litobal, s.r.o. 1,47 1,59 1,49 1,41 1,47 

Oborový průměr 0,99 1,01 1,03 0,97 1,01 

Výsledek obratu celkových aktiv by se měl pohybovat podle doporučených hodnot 

v mezích od 1,6 do 2,9. Tyto hodnoty se však liší podle oborového průměru, 

který se v oblasti výroby papíru a výrobků z papíru pohybuje v hodnotách od 0,99 

do 1,03.  Společnost Litobal, s.r.o. si drží počet obrátek v intervalu od 1,41 do 1,59, 

což je dáno tím, že se společnost zabývá pouze výrobou z papíru, tudíž obrátkovost musí 

být přirozeně vyšší (12. s. 103). 

Tabulka 23: Obrat dlouhodobých aktiv (vlastní zpracování dle 12). 

OBRAT DLOUHODOBÉHO MAJETKU (počet obrátek za rok) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Litobal, s.r.o. 2,14 2,79 2,92 2,16 2,10 

Oborový průměr 1,70 1,60 1,51 1,48 1,60 

Hodnoty obratu dlouhodobého majetku jsou ve vysoké míře ovlivňovány způsobem jeho 

pořízení. Pokud byl dlouhodobý majetek pořizován formou leasingu, jsou hodnoty 

nadhodnoceny.  

Doporučená hodnota obratu dlouhodobého majetku se pohybují okolo hodnoty 5,1, této 

hodnoty společnost nedosáhla ani v jednom ve sledovaném období. Nicméně ani oborový 

průměr nepřevyšuje hodnoty sledované společnosti ani doporučených hodnot (12. s. 104). 
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Tabulka 24: Doba obratu zásob (vlastní zpracování dle 12). 

DOBA OBRATU ZÁSOB (dny) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Litobal, s.r.o. 34,06 30,00 34,36 40,16 31,65 

Doba obratu zásob značí počet dní, ve kterých se drží peněžní prostředky ve formě zásob. 

Společnost Litobal, s.r.o. si drží dobu obratu svých zásob v hodnotách mezi 30 až 35 dny, 

jedinou výjimkou je rok 2015, ve kterém měla společnost zásoby v hodnotě 

23 317 tis. Kč. Společnost si i s neustále rostoucími tržbami i zásobami drží dobu obratu 

zásob ve zmíněném rozmezí, což vypovídá o přibližně dvanácti obrátkách 

za rok (12. s. 104). 

Tabulka 25: Doba obratu pohledávek (vlastní zpracování dle 12). 

DOBA OBRATU POHLEDÁVEK (dny) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Litobal, s.r.o. 29,44 34,65 55,59 32,58 28,72 

Průměrná doba splatnosti faktur 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje čas, který oběhne od prodeje odběratelům na fakturu, 

do doby, kdy je pohledávka uhrazena. Tento ukazatel by se neměl prodlužovat, jelikož 

by to značilo problémy s platební morálkou odběratelů společnosti. S větší dobou 

splatnosti pohledávek stoupají i náklady, jelikož by firma mohla finanční prostředky dále 

využívat. Ve sledovaných letech se hodnoty ustálily na hodnotách od 28 do 34 dnů, 

výjimkou je pouze rok 2014, kde se hodnota doby obratu pohledávek dostala na 55 dnů. 

To může svědčit o špatné platební morálce odběratelů, jejich platební neschopnosti nebo 

o nevyřízených pohledávkách, které se řešily soudním sporem (12. s. 104). 

Tabulka 26: Doba obratu závazků (vlastní zpracování dle 12). 

DOBA OBRATU ZÁVAZKŮ (dny) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Litobal, s.r.o. 68,85 83,12 95,11 74,93 55,40 

Průměrná doba splatnosti faktur 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Ukazatel doby obratu závazků vypovídá o době nákupu na fakturu po dobu jejího 

uhrazení. Jeho hodnoty by se měly pohybovat kolem úrovně součtu doby obratu zásob 

a pohledávek. Pokud se součet doby obratu pohledávek a zásob pohyboval výrazně pod 

dobou obratu závazků, zvyšovalo by to riziko, naopak pokud by se součet doby obratu 

zásob a pohledávek pohyboval výrazně nad dobou obratu závazků, náklady na pracovní 
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kapitál by byly příliš vysoké. Pokud se součet doby obratu zásob a pohledávek cca rovná 

hodnotám doby obratu závazků, dochází k přenosu financování zásob a pohledávek 

na dodavatele společnosti, což je pro společnost velice výhodné, ale náročné na precizní 

řízení pracovního kapitálu (12. s. 104). 

 

Obrázek 11: Graf poměru doby obratu pohledávek a zásob s dobou obratu závazků (vlastní zpracování 

dle 12). 

Z grafu je zřetelné, že firma úspěšně využívá dodavatelské úvěry k financování svých 

zásob a pohledávek v každém roce s výjimkou posledního roku 2016. Poměr rizika 

a nákladů na pracovní kapitál byl relativně vyrovnaný. 

 SHRNUTÍ FINANČNÍ ANALÝZY 

Shrnutí analýz za sledované období od roku 2012 do roku 2016. 

Hodnoty Kralickova Quick testu se nacházejí za sledované období v horší polovině. 

Je to primárně způsobeno poměrně velkou zadlužeností společnosti. 

Index IN 05 měl viditelně kladnější názor na situaci společnosti. Podle indexu IN 05 

má společnost 50 % šanci na bankrot a 70 % šanci na vytváření kladných hodnot 

do budoucnosti. 
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Hodnoty čistého pracovního kapitálu se za sledované období drží v kladných hodnotách. 

Hodnoty se také neustále zvyšují, což svědčí o prosperitě a vyšší finanční stabilitě a vyšší 

platební schopnosti podniku.  

Čisté peněžní prostředky se ve všech sledovaných obdobích nacházejí v záporných 

hodnotách. Podnik drží většinu svých peněžních prostředků v zásobách a pohledávkách. 

Pokud by se naskytl v platební nutnosti, nebyl by schopen své dluhy zaplatit. 

Ukazatele rentability se pohybují v blízkém okolí hodnot oborových průměrů. Což svědčí 

o tom, že podnik je rentabilní a udržuje si dobrou pozici na trhu vůči investorům 

a akcionářům. 

Hodnoty ukazatele běžné likvidity se pohybují okolo hodnoty 1, což svědčí o tom, 

že kdyby se podnik dostal do platební nutnosti, byl by nucen přeměnit většinu svých aktiv 

na peněžní prostředky, což by ohrozilo jeho další fungování, případně by došlo k ohrožení 

jeho solventnosti.  

Společnost Litobal, s.r.o. čelí vysoké míře zadluženosti. Tyto hodnoty jsou velmi 

výhodné pro vlastníky podniku z hlediska výnosnosti vloženého kapitálu, ale na druhé 

straně nepřiměřeně navyšují riziko možného zhoršení finanční pozice v budoucnu. 

Vysoká míra zadluženosti zvyšuje míru zhodnocení kapitálu, ale nese s sebou i větší 

riziko nesplacení. 

Ukazatele aktivity vypovídají o vysoké majetkové vybavenosti a její efektivní využívání. 

Tyto ukazatele mohou být jednou z hlavních kladných částí hodnocení společnosti 

věřiteli. Mezi pozitivní zjištění patří i doba obratu závazků, která převyšovala součet doby 

obratu pohledávek i zásob ve většině sledovaných let, díky čemuž byl poměr rizika 

a nákladů na pracovní kapitál relativně vyrovnaný. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Po provedení analýzy okolí, souborů a soustav ukazatelů obsažených ve finanční analýze 

za roky 2012 až 2016 byly zjištěny možné hrozby, které sice nejsou alarmující, ale mohly 

by společnost v budoucnu ohrozit, nebo výrazně omezit její vývoj. Tyto hrozby 

společnosti hrozí v důsledku její nízké likvidity, která poukázala na nedostatek 

pracovního kapitálu, zejména disponibilních peněžních prostředků, ve vztahu k objemu 

krátkodobých závazků.  

Nízká likvidita v případě zpoždění úhrady pohledávek ze strany odběratelů, navýšení 

zásob nebo nucených nečekaných výdajů zvyšuje šanci na neschopnost společnosti dostát 

svým splatným závazkům.  

Toto ohrožení podporují i hodnoty ukazatele čistých peněžních prostředků, který 

se ve všech sledovaných obdobích nacházely v záporných hodnotách.  

Tuto hrozbu, společně s dobou splatnosti pohledávek, podporovala skutečnost, 

že společnost Litobal, s.r.o. rozšiřovala v letech 2015 a 2016 svoji působnost do nového 

výrobního oddělení, kvůli kterému byla společnost nucena vynaložit velké množství 

svých peněžních prostředků na nákup pozemků, výrobních strojů a dále na výstavbu. 

Kapitola vlastní návrhy na zlepšení situace obsahují tabulku s poměrem krátkodobých 

pohledávek a celkových aktiv, tabulku s výpočty faktoringu tří faktoringových 

společností,   

Tabulka 27: Poměr krátkodobých pohledávek a celkových aktiv (vlastní zpracování) 

Poměr krátkodobých pohledávek a celkových aktiv 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Oběžná aktiva (tis. Kč) 27 793 42 937 58 157 49 295 46 493 

Krátkodobé pohledávky (tis. Kč) 11 497 16 240 28 510 18 919 18 890 

Poměr (%) 41,4 37,8 49,0 38,4 40,6 

Z tabulky je zřetelné, že krátkodobé pohledávky tvoří 37 % až 49 % z oběžných aktiv. 

Tyto poměry jsou zapříčiněné nedodržováním smluvních podmínek, tedy pozdním 

splácením faktur.  
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4.1 Faktoring 

Jednou z možností, která umožňuje rychlé splacení vydaných faktur je faktoring. 

Faktoring funguje na principu odkupu pohledávek, které mají vyšší dobu splatnosti 

faktoringovou společností. Společnost předá pohledávky faktoringové společnosti, která 

zaplatí poměrnou část těchto pohledávek a dále se stará o jejich splacení. Po zaplacení 

pohledávek je faktoringovou společností doplacený zbytek, snížený o faktoringový 

poplatek a úrok z profinancování (26). 

K výpočtu faktoringu je za potřebí stav pohledávek, které budou odkoupeny 

faktoringovou společností, doba splatnosti pohledávek, faktoringový poplatek a výše 

zálohové platby. Dále je zapotřebí výše úroku z profinancování, která se skládá ze součtu 

sazby PRIBOR a sazby běžné pro krátkodobé úvěry.  

Výše sazby běžné pro krátkodobý úvěr je v tabulce dosazena z faktoringového prospektu 

České spořitelny (26). 

Výše sazby PRIBOR je v tabulce dosazena z aktuálních hodnot, uvedených na portálu 

kurzy.cz (29).  

Tabulka 28: Srovnání tří faktoringových společností (vlastní zpracování dle 26, 27, 28) 

Faktoring  

  ČS ČSOB KB 

Pohledávky (Kč) 18 890 000 18 890 000 18 890 000 

doba splatnosti (dny) 25 25 25 

faktoringový poplatek (%) 1,5 1,4 1 

úrok z profinancování (%) 0,82 + 2 = 2,82 0,82 + 2 = 2,82 0,82 + 2 = 2,82 

výše zálohové platby (%) 90 90 90 

faktoringový poplatek(Kč) 283 350 264 460 188 900 

úrok z profinancování (Kč) 32 838 32 838 32 838 

Faktoringové poplatky celkem (Kč) 316 188 297 298 221 738 

Předchozí tabulka srovnává tři velmi podobné faktoringové produkty, které se liší ve výši 

faktoringového poplatku. Hodnota faktoringového poplatku byla brána jako nejvyšší 

možná u všech tří produktů. Z tabulky je zřetelné, že nejvýhodnější produkt nabízí 

Komerční Banka, s faktoringových poplatkem 1 %, Tudíž při využití faktoringu 

u pohledávek ve výši 18 890 000 Kč, by společnost dostala po vyřízení veškerých 
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náležitostí 90 % z této částky, které by mohla využít například ke splácení svých závazků 

nebo k přijímání dalších zakázek, které by zvýšily celkový obrat. Zbylých 10 % 

společnost obdrží po splacení dlužníkem. Těchto 10 % je sníženo o faktoringový poplatek 

a úrok z profinancování, což je v tomto případě ve výši 221 738 Kč.  

Tabulka 29: Změna ukazatelů díky faktoringu (vlastní zpracování) 

Změna ukazatelů díky faktoringu 

 před faktoringem 

Pohotové peněžní prostředky (Kč) 6 789 000 

ČPP (Kč) -29 645 000 

Okamžitá likvidita 0,18 

 po faktoringu 

 KB 

Pohotové peněžní prostředky (Kč) 23 790 000 

ČPP (Kč) -12 644 000 

Okamžitá likvidita 0,65 

Tabulka změn ukazatelů po využití faktoringu ukazuje zvýšení jednotlivých ukazatelů, 

díky navýšení hodnoty pohotových peněžních prostředků o 17 001 000 Kč, tedy 90 % 

z částky průměrného stavu pohledávek. Pohotové peněžní prostředky se při využití 

faktoringu od Komerční banky zvýšily z 6 789 000 Kč na 23 790 000 Kč. Hodnoty 

čistého pohotových prostředků zůstaly i nadále v záporných hodnotách, při využití 

faktoringu od Komerční banky se hodnota zvýšila z -29 645 000 Kč na – 12 644 000 Kč. 

Tato hodnota čistého pracovního kapitálu by neměla být pro společnost Litobal, s.r.o. 

natolik ohrožující, jako předešlá hodnota. 

V poslední řadě je tu změna okamžité likvidity, která zaznamenala růst o 0,47, tedy 

na hodnotu 0,65, která velmi výrazně zvyšuje šanci na splacení závazků, pokud 

by se společnost ocitla v nečekané platební nutnosti.  

4.2 Skonto 

Skonto pohledávek spočívá ve snížení celkové ceny pohledávky při jejím dřívějším 

uhrazení. Skonto pohledávky je uvedeno přímo ve smlouvě pro odběratele a jeho hodnota 

se může lišit podle času (30). 

Skonto může sloužit jako motivační nástroj pro stálé odběratele, kteří platí své závazky 

včasně, ale i pro nové odběratele a odběratele se špatnou platební historií, jelikož při 
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velkých objednávkách, poslouží skonto jak odběratelům, kteří si skontem sníží své 

výdaje, tak i společnosti, která skonto poskytne, a díky dřívějšímu splacení inkasuje 

peněžní prostředky, které může dále použít k financování nesplacených pohledávek nebo 

financování nových zakázek.  

Tabulka 30: Skonto pohledávek (vlastní zpracování) 

Skonto pohledávek 

Počet dní do splatnosti skonto (%) 

7 0,5 

14 2 

28 6 

Tabulka skonto pohledávek ukazuje možný způsob, jak přimět odběratele k rychlejším 

platbám. Jelikož se zvyšující se dobou splacení před splatností, se zvyšuje i hodnota 

skonta.  

Po konzultaci se společností Litobal, s.r.o. se dá uvažovat, že skonto 7 dní před splatností 

využije 20 % odběratelů, skonto 14 dní před splatností 7 % odběratelů a 28 dní před 

splatností 5 % odběratelů, snížila by se hodnota pohledávek o 3 778 000 Kč, 

1 322 300 Kč a 944 500 Kč. Celkem by se tedy pohledávky snížily o 32 %, tedy 

6 044 800 Kč. Celkové skonto činí 102 006 Kč. 

Tabulka 31: Výpočet skonta pohledávek (vlastní zpracování) 

Výpočet skonta pohledávek 

  před po 

Pohledávky (tis. Kč) 18 890 12 845 

Pohotové peněžní prostředky (tis. Kč) 6 789 12 732 

Okamžitá likvidita 0,19 0,35 

Doba obratu pohledávek (dny) 28,73 19,54 

ČPP (tis. Kč) -29 645 -23 702 

Z tabulky je zřetelné, že po snížení pohledávek díky skontu se zvýšila hodnota 

pohotových peněžních prostředků o 5 943 000 Kč, hodnota okamžité likvidity stoupla 

z 0,19 na hodnotu 0,35. Dobra obratu pohledávek díky jejich snížení zaznamenala 

výrazný pokles z 28,73 na 19,54 dní. Hodnota čistých pohotových prostředků se zvýšila 

z -29 645 000 Kč na -23 702 000 Kč. 
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4.3 Smluvní pokuty 

Dalším nástrojem ke zvýšení peněžních prostředků společnosti by mohly být smluvní 

pokuty. Smluvní pokuty fungují jako smluvní nástroj, který dává věřiteli nárok 

na požadování předem dohodnutého finančního plnění bez podmínky, zda věřiteli vznikla 

škoda či nikoli (31). 

Smluvní pokuty jsou motivačním nástrojem pro odběratele se špatnou platební morálkou. 

Celkový proces smluvních pokut by začal podpisem smlouvy s uvedenými smluvními 

pokutami, ve formě procent z celkové částky, dále by byl složen z toleranční doby 14 dní, 

po kterou by byl dlužník elektronicky kontaktován a vyzván k zaplacení. Další krok by 

obsahoval elektronické a telefonní upozornění ohledně porušení smluvních podmínek a 

vyrozumění o aktuálních pokutách.  

Tabulka 32: Pokuty z prodlení (vlastní zpracování) 

Pokuty z prodlení 

Počet dní po splatnosti Pokuta (%) 

0 až 14 0 

14 až 19 6 

20 až 29 9 

30 až 39 12 

40 a více 15 

Průměrná doba splatnosti pohledávek společnosti Litobal, s.r.o. byla za rok 2016 

vypočtena na 28,7 dne, což je 3,7 dne po průměrné době splatnosti, což poukazuje na fakt, 

že by společnost neinkasovala žádné peněžní prostředky ze smluvních pokut z prodlení 

od odběratelů, jelikož 3,7 dní je v toleranční lhůtě.  

Pokud by však pohledávky nebyly splaceny, společnost by měla nárok účtovat 

odběratelům pokuty, což by mělo za následek zvýšení peněžních prostředků, likvidity, 

čistých pohotových prostředků ale také doby splatnosti pohledávek. Následující tabulka 

ukazuje výpočty ukazatelů pro jednotlivé výše smluvních pokut z prodlení při stávající 

výši průměrného stavu pohledávek. 
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Tabulka 33: Změna ukazatelů po inkasování smluvních pokut z prodlení (vlastní zpracování) 

Změna ukazatelů po inkasování smluvních pokut z prodlení 

Doba splatnosti pohledávek (dny) 0-39 39-44 45-54 55-64 65 a více 

Výše pokuty (tis. Kč) 0 1 133 1 700 2 267 2 834  

Pohotové peněžní prostředky (tis. Kč) 6 789 7 922 8 489 9 056 9 623 

Okamžitá likvidita 0,18 0,22 0,23 0,25 0,26 

ČPP (tis Kč) -29 645 -28 512 -27 945 -27 378 -26 812 

4.4 Systém záloh 

Systém záloh je moderním způsobem, jak zvýšit hodnotu peněžních prostředků, ještě před 

splacením pohledávek. Systém záloh by se měl však používat přiměřeně a s rozumem. 

Jelikož dlouholetí a spolehliví odběratelé, kteří nemají problém s platební morálkou 

by mohli ztratit důvěru po zavedení zbytečně vysokých záloh. Společnost by tedy měla 

zavést takový systém záloh, který nezklame věrné odběratele, ale bude obezřetný vůči 

novým odběratelům a odběratelům se špatnou platební morálkou, či nízkou bonitou. 

Následující tabulka znázorňuje možné rozdělení známých odběratelů podle dílčích 

faktorů do zálohových skupin. Zcela noví odběratelé automaticky spadají do skupiny 

s 30 % výší záloh. 
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Tabulka 34: Bodové ohodnocení odběratelů (vlastní zpracování) 

Jak dlouhá je spolupráce s odběratelem? body 

Odběratel je novým zákazníkem. 0 

Spolupráce do 1 roku. 1 

Spolupráce 1 až 3 roky. 2 

Spolupráce 3 a více let. 3 

Jakou má odběratel platební morálku?   

Odběratel zatím neprokázal svoji platební morálku. 0 

Platí po splatnosti. -3 

Platí v toleranční lhůtě. 2 

Platí před dobou splatnosti. 3 

Jaká je solventnost odběratele?   

Odběratel je vysoce solventní. 3 

Odběratel je uspokojivě solventní. 2 

Odběratel je insolventní. -3 

Jak velký je podnik odběratele?   

Mikropodnik s obraty do 2 mil. EUR a méně než 10 zaměstnanci. 2 

Malý podnik s obraty do 10 mil. EUR a méně než 50 zaměstnanci. 3 

Střední podnik s obraty do 43 mil. EUR a méně než 250 zaměstnanci. 3 

Velký podnik s obraty nad 43 mil. EUR a více než 250 zaměstnanci. 2 

Jaké dělá odběratel roční odběry?   

Odběratel zatím neprovedl žádný obrat. 0 

Odběry do 1 mil. Kč. 11 1 

Odběry do 10 mil. Kč. 2 

Odběry nad 10 mil. Kč. 3 

Po přiřazení bodových ohodnocení budou odběratelé rozřazeni do jednotlivých skupin, 

pro které jsou stanoveny jednotlivé výše záloh. 

Tabulka 35: Výše záloh podle bodového ohodnocení (vlastní zpracování) 

bodový zisk zálohy (%) 

-2 až 9  30 

10 až 11 15 

12 až 15 0 

Hranice nulových záloh byla stanovena tak, aby i malé podniky, které udržují 

se společností dlouhodobý vztah s výbornou platební morálkou, mohly dosáhnout 

nulových záloh. Naopak odběratelé, kteří v minulosti porušili smluvní podmínky 

nezaplacením do stanovené lhůty nebo jsou insolventní, nemají nárok na nulové zálohy.  
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byl návrh opatření, které vedou ke zlepšení finanční situace 

společnosti. Návrhy na zlepšení byly vytvořeny na základě jednotlivých částí, obsažených 

v jednotlivých kapitolách. 

První část práce byla zaměřena na teoretický popis zvolených metod, které byly použity 

ke zhodnocení finančního zdraví společnosti, skládající se z analýzy okolí, interní 

analýzy, SWOT analýzy a finanční analýzy, skládající se ze soustav ukazatelů, 

absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů a poměrových ukazatelů. 

Druhá část obsahovala analýzu okolí společnosti Litobal, s.r.o., skládající se ze SLEPTE 

analýzy, Porterovy analýzy a interní analýzy 7 S. Z těchto tří analýz byla sestavena 

SWOT analýza, která poukázala na silné a slabé stránky, a příležitosti a hrozby. Silné 

a slabé stránky byly vytvořeny na základě SLEPTE a Porterovy analýzy, a příležitosti 

a hrozby na základě interní analýzy 7 S a Porterovy analýzy. Dále tato část práce 

obsahovala finanční analýzu. 

Finanční analýza byla tvořena:  

• soustavami ukazatelů, obsahující Kralickův Quick Test a Index IN 05,  

• Absolutními ukazateli, které tvořila horizontální a vertikální analýza rozvahy 

a výkazu zisku a ztrát, 

• Rozdílovými ukazateli, které tvořily ukazatele čistého pracovního kapitálu 

a čistých peněžních prostředků, 

• Poměrovými ukazateli, tvořenými ukazateli rentability, likvidity, zadluženosti 

a aktivity. 

V poslední části práce byly vytvořeny návrhy na zlepšení likvidity, tvořené faktoringem, 

skontem pohledávek, smluvními pokutami a systémem záloh. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

tj.   tj. 

Kč   Korun českých 

%   procento 

č.    číslo 

EUR   euro 

PRIBOR  Prague interbank offered rate 

Sb.    sbírky 

ČNB   Česká národní banka 

CF   cash flow 

VH   výsledek hospodaření 

ROA   rentabilita celkového kapitálu 

ČPK   čistý pracovní (provozní) kapitál 

ČPP   čisté pohotové prostředky 

EBIT   zisk před odečtením úroků a daní 

EAT   zisk po zdanění 

EBT    zisk před zdaněním 

NP   čistý zisk 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 
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ROS   rentabilita tržeb 

VK   vlastní kapitál 

NWC   čistý pracovní kapitál 

OR   obchodní rejstřík 

p. a.    per anum 

p. b.   procentní bod 

ČSOB   Československá obchodní banka 

KB   Komerční banka 

ČS   Česká spořitelna 
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Tabulka 36:Rozvaha aktiv společnosti Litobal, s.r.o. (vlastní zpracování) 

Litobal, s.r.o. Rozvaha aktiv (v tis. Kč) 

Označení AKTIVA 2012 2013 2014 2015 2016 

  
AKTIVA 

CELKEM 
95 553 105 662 123 483 147 959 160 644 

B. 
Dlouhodobý 

majetek 
65 719 60 364 63 275 96 607 112 994 

B. I.  

Dlouhodobý 

nehmotný 

majetek 

0 0 0 0 0 

B. II. 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek 

65 719 60 364 63 275 96 607 112 994 

B. III. 

Dlouhodobý 

finanční 

majetek 

0 0 0 0 0 

C. 
Oběžná 

aktiva 
27 793 42 937 58 157 49 295 46 493 

C. I. Zásoby 13 302 14 061 17 626 23 317 20 814 

C. III. Pohledávky 11 497 16 240 28 510 18 919 18 890 

C. IV. 
Peněžní 

prostředky 
2 994 12 636 12 021 7 059 6 789 

D. I. 
Časové 

rozlišení 
2 041 2 361 2 051 2 057 1 157 
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Tabulka 37: Rozvaha pasiv společnosti Litobal, s.r.o. (vlastní zpracování) 

Litobal, s.r.o. Rozvaha pasiv (v tis. Kč) 

Označení PASIVA 2012 2013 2014 2015 2016 

  PASIVA CELKEM 95 553 105 662 123 483 147 959 160 644 

A. Vlastní kapitál 21 239 22 316 28 134 31 434 35 825 

A. I. Základní kapitál 9 300 9 300 9 300 9 300 9 300 

A. III. 

Rezervní fondy, 

nedělitelné fond a 

ostatní fondy ze zisku 

930 930 930 930 930 

A. IV. 
Výsledek hospodaření 

minulých let 
7 767 6 310 8 586 13 904 16 454 

A. V. 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního 

období 

3 242 5 776 9 318 7 300 9 141 

B. Cizí zdroje 74 314 83 346 95 349 116 525 124 819 

B. I. Rezervy 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky 74 314 83 346 95 349 116 525 124 819 

C. I. Časové rozlišení 0 0 0 0 0 
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Tabulka 38: Výkaz zisku a ztrát společnosti Litobal, s.r.o. (vlastní zpracování) 

Litobal, s.r.o. Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) 

Označení  2012 2013 2014 2015 2016 

 I. 
Tržby z prodeje 

výrobků a služeb 
138 807 166 592 182 599 206 835 235 506 

II. Tržby za prodej zboží 1 750 2 109 2 031 2 165 1 208 

A. Výkonová spotřeba 106 722 120 894 135 899 154 259 172 305 

A. 2. 
Spotřeba materiálu a 

energie 
92 954 105 655 119 906 134 852 151 017 

A. 3. Služby 13 768 15 239 15 993 19 407 20 660 

D. Osobní náklady 21 562 23 341 26 043 31 850 37 010 

D. 1. Mzdové náklady 15 540 16 894 18 722 22 941 26 696 

D. 2. 

Náklady na sociální 

zabezpečení, zdravotní 

pojištění a ostatní náklady 

5 248 5 694 6 312 8 909 10 314 

III. Ostatní provozní výnosy 5 15 16 27 146 

F. Ostatní provozní náklady 963 914 626 3 161 2 960 

* 
Provozní výsledek  

hospodaření  
5 039 12 752 14 543 11 069 15 213 

VII. Ostatní finanční výnosy 2 321 1 479 560 1 707 110 

K. Ostatní finanční náklady 1 040 4 995 1 159  1 305 610 

* 
Finanční výsledek 

hospodaření 
-957 -5 487 -3 006 -1 952 -3 158 

** 
Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
4 090 7 265 11 579 9 117 12 055 

Q. Daň z příjmu 848 1 488 2 261 1 817 2 914 

** 
Výsledek hospodaření po 

zdanění 
3 234 5 777 9 276 7 300 9 141 

*** 
Výsledek hospodaření za 

účetní období 
3 242 5 777 9 318 7 300 9 141 

 


