
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace firmy Antares, s. r. o. v letech 

2013 až 2017. Ke zhodnocení byly použity vybrané metody a ukazatele finanční 

analýzy. Data k vypracování byla získana z účetních výkazů, kterými jsou výkaz zisků a 

ztrát a rozvaha. V první částí práce jsou představena teoretická východiska práce, ve 

druhé se nachází samotná finanční analýza. Na základě zjištěných výsledků jsou 

navrhnuta taková řešení a opatření, která by měla zlepšit finanční situaci podniku na 

trhu. 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of the company 

Antase Ltd. in the perion from 2013 to 2017. Selected methods and indicators of 

financial analysis were used for the evaluation. For the analysis were used data form the 

closing financial statements, such as the profit and loss statements and balance sheets. 

The theoretical part is introduced in the first part of the final bachelor project and the 

financial analysis will be accomplished in the second part. The recommended solutions 

are based on the findings to improve the financial situation of the company on the 

market. 
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ÚVOD 

Řízení financí a rozhodování o financích je v dnešní době nedílnou součástí aktivit 

každého podniku. Je tedy zřejmé, že finanční analýza plní nezastupitelnou roli v rámci 

celkového řízení podniku. Dokáže zkvalitnit rozhodovací procesy, takže zasahuje i do 

plánování a řízení podniku. Z toho vyplývá, že se kvalitní finanční řízení neobejde bez 

finanční analýzy. 

Momentálně ve světě stále zuří finanční krize. Tisíce firem každoročně bankrotují, 

konkurence je nemilosrdná a zákazníci stále náročnější, není vůbec snadné podnikat. 

Společnosti musejí dbát na kvalitu svých výrobků a služeb, předcházet rizikům, neustále 

se snažit zefektivňovat provoz, šetřit, kde se dá, ale současně neztratit svou pozici na 

trhu. Není jednoduché všech těchto cílů dosáhnout. Předpokladem je dobrá finanční 

situace podniku. Abychom zjistili, zda je společnost finančně zdravá, je potřeba provést 

finanční analýzu. V praxi je analýza využívána převážně při posuzování důvěryhodnosti 

společnosti před jakoukoli realizací obchodu. Pomocí těchto jednoduchých výpočtů si je 

například dodavatel schopen ověřit, zda je podnik bonitní. Je pro něj jednoduché 

posoudit platební schopnost podniku a na základě tohoto kroku se rozhodnout, jestli 

umožní dodatečné placení na fakturu. Dále analýzu hojně využívají především banky ve 

schvalovacím řízení při poskytování úvěru. 

Výhodou je, že firmy, které se zabývají finanční analýzou, neopakují chyby z minulosti, 

protože finanční analýza čerpá z účetních výkazů, které obsahují data z předešlých let. 

Proto firmy, které se nezabývají minulostí, ale výhradně budoucností, nedělají dobře, 

protože nejvíce se člověk naučí z vlastních chyb. Finanční analýza nezajímá pouze 

interní uživatele, ale je předmětem zájmu také externích uživatelů. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavím cílem mé bakalářské práce je provedení finanční analýzy ve firmě Antares 

s.r.o., její zhodnocení a formulování návrhů, které přispějí ke zlepšení finanční situace v 

této firmě a k dlouhodobé maximalizaci její tržní hodnoty. Dílčími cíly, které byly ke 

splnění cíle hlavního nutné, bylo nastudování potřebné literatury, vypracování samotné 

finanční analýzy na základě získaných účetních dat, shrnutí nedostatků a problémových 

oblastí a sestavení vlastních návrhů a doporučení vedoucích k jejich napravení. 

Postupy při praktické části bakalářské práce:  

Analýza absolutních ukazatelů: 

• vertikální analýza výkazů – analýza základních účetních výkazu, zjišťování 

podílů jednotlivých dílčích položek, 

• horizontální analýza výkazů – vývoj jednotlivých položek aktiv i pasiv a 

položek výkazu zisku a ztrát. 

Analýza rozdílových ukazatelů: 

• čistý pracovní kapitál, 

• čisté pohotové prostředky, 

• čistý peněžní majetek. 

Analýza poměrových ukazatelů: 

• ukazatelé likvidity – likvidita běžná, okamžitá a pohotová, nám říkají, jak 

podnik vede ve vztahu ke krátkodobým závazkům, což znamená jak rychle je 

schopna splácet své závazky, 

• ukazatelé rentability – ukazují celkový obraz o efektivnosti podnikání, jde o 

rentabilitu aktiv, vlastního kapitálu, tržeb, nákladů a dlouhodobého kapitálu, 

• ukazatelé obratu – ukazují schopnost podniku využívat svůj majetek, 

• analýza ukazatelů zadluženosti – ukazují, jak moc úvěrově je firma zatížená, 

• provozní ukazatelé. 



11 

 

Analýza soustav ukazatelů: 

• altmanův index, 

• index IN05. 

K vypracování  bakalářské práce jsou aplikovány postupy, které jsou doporučeny pro 

výpočet daných ukazatelů a jsou doplněny o výsledky, vážené průměry nebo 

doporučené hodnoty, kterých by měla každá obchodní korporace chtít dosáhnout. 

Dílčími cíly, které byly potřeba ke zpracování a splnění cíle, bylo nastudování dané 

literatury, vypracování finanční analýzy na základě získaných účetních dat, shrnutí 

nedostatků a problémových oblastí a sestavení vlastních návrhů na jejich zlepšení. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1  Pojem finanční analýza 

Na úvod teoretické části je zobrazeno, co vlastně pojem finanční analýza znamená, jak 

ji prezentují vybraní autoři a zobrazení důležitých definic.  

Finanční analýza je činnost, při které se hodnotí společnost z hlediska jeho 

ekonomického zdraví. Snaží se identifikovat  slabší stránky společnosti, které by mohly 

v budoucnu způsobit problémy a naopak zjišťuje její silnější stránky, na které by se 

měla soustředit, aby do budoucna posílila stabilitu firmy. Pro stanovení a zjištění 

silných stránek je potřeba vycházet z nezkreslených a pravdivých účetních výkazů. 

Finanční analýza se dále dotýká nejen financování daného podniku, ale i jeho 

provozních a investičních činností, které se projeví ve formě finančních toků. Směr a 

intenzita působení těchto finančních toků jsou důležitým měřítkem pro srovnávání míry 

úspěšnosti podnikání, minulých a současných rozhodnutí a zároveň podkladem pro 

rozhodnutí budoucí. (1) (2)  

 

1.2  Uživatelé finanční analýzy  

Pro budoucí rozhodování je potřeba znát veškeré informace o finančním zdraví 

společnosti. Tyto informace jsou podstatné nejen pro manažery společnosti, ale i pro 

další subjekty jako jsou například dodavatelé, zaměstnanci, investoři, banky atd. 

Uživatelé se dělí do dvou skupin a je důležité brát ohled na to, pro koho je finanční 

analýza zpracována, jelikož každá skupina subjektů požaduje jiný druh informací. (3) 

1.2.1 Externí uživatelé 

Banky a jiní věřitelé – bankéři, držitelé dluhopisů a další jedinci, kteří půjčují 

subjektům peníze. Požadují co nejvíce informací i finančním stavu, zejména o likviditě 

a zadluženosti, aby předcházeli následnému nesplacení jejich pohledávky. (4) 
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Stát a jeho orgány – soustředí se hlavně na kontrolu správnosti vykázaných daní. 

Získávají přehled o finančním stavu podniků a podnikových informacích, které 

využívají pro kontrolu, rozdělování finančních výpomocí a statistická šetření. (5) 

 Investoři – jsou činitelé vkládající svůj kapitál do dané společnosti za účelem jeho 

zhodnocení. Před samotným vložením je zajímá míra rizika a ziskovost vloženého 

kapitálu. Díky finanční analýza si pak ověřují zda jsou jejich investované prostředky 

dostatečně zhodnocovány. Někteří vyžadují pravidelné zprávy o finančním stavu 

společnosti. (4) 

1.2.2 Interní uživatelé 

Zaměstnanci – zajímají se hlavně o stabilitu a prosperitu podniku, která jim zaručí 

jistotu stálého zaměstnání a dlouhodobého příjmu. (6) 

Manažeři – vyžadují výsledky finanční analýzy pro svoji každodenní práci. Díky nim 

plánují, rozhodují a volí postupy pro dlouhodobé řízení společnosti. Dále může 

srovnávat výsledky finanční analýzy s nejlepšími konkurenty v odvětví, a tak zjistit 

slabé a silné stránky podniku. Ty jsou důležité pro stanovení podnikatelského plánu 

a jeho propracování ve finančním plánu. (4) (7) 

 

1.3  Zdroje informací 

K provedení finanční analýzy daného podniku je zapotřebí vycházet z nezkreslených 

a pravdivých vstupních hodnot, které se nachází v účetních výkazech. Pokud nebude 

mít finanční analytik k dispozici komplexní informace, neodhalí pochybnosti, které 

mohou způsobit zkreslení výsledku analýzy. Základními výkazy jsou rozvaha, výkaz 

zisku a ztrát a přehled o finančních tocích. Všechny tyto dokumenty se vyskytují ve 

výročních zprávách společnosti. (8) 

1.3.1 Rozvaha 

Je základní přehled majetku a zdrojích podniku. Většinou se vyobrazuje ve tvaru 

bilance T. Zde na pravé straně jsou umístěny „Pasiva“ neboli kapitál a na levé straně 
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„Aktiva“ neboli majetek. Dalším druhem je vertikální rozvaha, kde jsou položky 

seřazeny do sloupce. U rozvahy musí vždy platit, že se aktiva rovnají pasivům a 

zároveň mít vždy nějakou příčinu a dopad. Rozvaha se sestavuje k určitému časovému 

okamžiku. Podle toho obsah výkazu tvoří stavové veličiny. (9) 

Aktiva se řadí z hlediska jejich likvidnosti, tzn. z hlediska délky období potřebné k 

přeměně na hotovost. Obdobně je to i na pravé straně, kde se seřazují dle jejich 

splatnosti. Největším rizikem analýzy rozvahy je fakt, že udává stav na základě 

historických cen. (8) 

Aktiva Pasiva 

I. Dlouhodobý majetek I. Vlastní kapitál 

Dlouhodobý hmotný majetek Základní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek Zákonný rezervní fond 

Dlouhodobý finanční majetek Ostatní kapitálové fondy 

  Hospodářský výsledek 

II. Oběžný majetek II. Cizí kapitál 

Zásoby Úvěry 

* materiál Půjčky 

*nedokončená výroba Rezervy 

*polotovar Závazky 

*výrobek *za dodavatelem 

*zboží *za zaměstnancem 

Krátkodobý finanční majetek *za státem 

*pokladna *ostatní 

*ceniny   

*banka   

*krátkodobé cenné papíry   

Pohledávky   

*za odběratelem   

*za státem   

*za zaměstnancem   

*ostatní   
Tab. 1: Struktura rozvahy (Zdroj: (4)) 

1.3.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) je účetní výkaz, který podává informace finanční 

výkonnosti, tj. o výnosech, nákladech a tvorbě výsledku hospodaření za určité období. 

V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty obvykle hledáme odpověď na otázku, jak 

jednotlivé položky výkazu ovlivňují výsledek hospodaření. Informace z výkazu zisku a 

ztráty jsou důležitým podkladem pro hodnocení ziskovosti dané společnosti. Při 
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slovním hodnocení vypočítaných výsledků je nutné brát v úvahu zásadu souměření 

nákladů a výnosů. Struktura výkazu zisku a ztrát obsahuje 6 stupňů výsledku 

hospodaření: 

1. výsledek hospodaření provozní, 

2. výsledek hospodaření z finančních operací, 

3. výsledek hospodaření za běžnou činnost, 

4. výsledek hospodaření mimořádný (zrušen v roce 2015), 

5. výsledek hospodaření za účetní období, 

6. výsledek hospodaření před zdaněním. 

Nejpodstatnější položkou je výsledek hospodaření z provozní činnosti, který ukazuje jak 

dokáže podnik vytvořit kladný výsledek hospodaření ze své hlavní činnosti. (10) 

Podle významu finanční analýzy diferencujeme různé podoby zisku. Zde jsou 

zobrazeny nejtypičtější formy zisku. (5) 

 

Obr. 1: Nejtypičtější formy zisku. (Zdroj: (5)) 

V obrázku je zahrnuta i daň z příjmů za mimořádnou činnost, která je ovšem od roku 

2015 zrušena. 

1.3.3 Výkaz peněžních toků (cash flow) 

Peněžním tokem se rozumí pohyb peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. 

Peněžními prostředky se rozumí  peníze v hotovosti, peníze na účtech a peníze na cestě. 

Přehled se člení na cashflow z provozní činnosti, z investiční činnosti a cashflow z 
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finanční činnosti. Pozorování výkazu cash flow je nezbytné pro finanční řízení podniku 

a bezprostředně souvisí s jeho likviditou. (8) 

 

1.4  Přístupy finanční analýzy 

Existují základní přístupy k hodnocení ekonomických jevů a to analýza fundamentální a 

analýza technická. Liší se ovšem jak vlastnostmi vstupních dat, tak i způsobem jejich 

interpretace. (11) 

Fundamentální analýza je založena na odborném odhadu analytiků a zkušeností 

odborníků a jejich odhadů různých trendů. Dále využívá rozsáhlých znalostí, které mají 

souvislosti mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy. Základem fundamentální 

analýzy je v prvé řadě identifikace okolního prostředí, a to zejména vnitřní a vnější 

ekonomické prostředí, fáze života podniku a charakteristiky podnikových cílů. (11) 

Technická analýza využívá spíše matematických, statistických a algoritmizovaných 

postupů. Výsledky jsou zpracovány jak kvalitativně, tak i kvantitativně. Oproti 

fundamentální analýze používá technická analýza výhradně údaje tvořené trhem. 

Analýza používá dva druhy metod, a to metodu elementární a vyšší. (1) (11) 

Elementární metody finanční analýzy se člení do několika skupin: 

1. analýza absolutních ukazatelů: 

• horizontální analýza, 

• vertikální analýza. 

2. analýza rozdílových ukazatelů, 

3. analýza cash flow, 

4. analýza poměrových ukazatelů:  

• rentabilita, 

• aktivita, 

• zadluženost a finanční struktury, 

• likvidita, 

• kapitálový trh, 
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• provozní činnost, 

• cash flow. 

5. analýza soustav ukazatelů: 

• altmanův index financování, 

• index IN05. 

 

1.5 Analýza absolutních ukazatelů  

Horizontální a vertikální analýza patří k nejjednodušším metodám hodnocení 

ekonomické situace společnosti. Využívá se zde údajů, které jsou přímo uvedeny 

v účetních výkazech společnosti. Sleduje změny absolutních hodnot ukazatelů v čase a 

zároveň porovnává procentní změny, díky kterým se stanoví vývojové trendy 

jednotlivých položek. (11) 

1.5.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza srovnává hodnoty jednotlivých ukazatelů a jejich změny v čase. Z 

těchto změn lze určit i následný vývoj daných ukazatelů v budoucnosti. Je ovšem 

potřeba opatrně, jelikož není jísté, že podnik se bude v budoucnu chovat stejně jako 

v minulosti. Z tohoto důvodu se doporučuje mít dostatečně dlouhou časovou řadu údajů, 

alespoň 5 – 10 let. Data uvedeny v analýze jsou přímo přejata z účetních výkazů 

a výročních zpráv společnosti. (8) 

Vzorec je: 

Změna v % =  
běžné období − předchozí období

předchozí období
=  

xt+1 −  xt

xt
x 100 

Vzorec 1: Absolutní analýza. (Zdroj:(8)) 

Jestliže se vynásobí vzorec číslem 100, získáme výsledek v procentech. (11) 

1.5.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza posuzuje jednotlivé části majetku, kapitálu, nákladů a výsnosů. 

Podrobněji analyzuje strukturu aktiv a pasiv a zároveň výkazu zisku a ztrát. Položky 
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účetních výkazů se vyjádří jako procentní podíl k jediné vhodně zvolené základně 

položené jako 100 %. Rovnovážný stav těchto položek je velmi důležitý pro 

ekonomickou stabilitu společnosti. Silnou stránkou je díky hodnotám očištěným od 

inflace možnost porovnání jednotlivých období. (11) 

Vzorec je:  

Struktura v % =
položka aktiv nebo pasiv

celková aktiva nebo celková pasiva
 x 100 

Vzorec 2: Vertikální analýza. (Zdroj:(11)) 

 

1.6   Rozdílové ukazatele 

Rozdíloví ukazatelé slouží k analýze řízení finanční situace firmy, respektive značí, jak 

moc je podnik likvidní. Jde o vyjádření rozdílu mezi určitými položkami krátkodobých 

aktiv a krátkodobých pasiv. (11) 

Mezi nejčastěji používané rozdílové ukazatele patří:  

• čistý pracovní kapitál,  

• čisté pohotové prostředky, 

• čistý peněžní majetek. 

1.6.1 Čistý pracovní kapitál 

Nejfrekventovanější ukazatel, který nám ukazuje, kolik provozních prostředků nám 

zůstane k dispozici, když budou uhrazeny všechny své krátkodobé závazky. Ideálně by 

měl být kladným číslem, čím vyšší, tím lepší. Záporné číslo znamená, že se jedná o 

nekrytý dluh. Likvidní podnik by měl mít přebytek krátkodobých aktiv nad 

krátkodobými závazky, aby byl schopen financovat své aktivity a v případě 

mimořádných výdajů je i splatit. (11) 
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Existují dvě možnosti výpočtu: 

Manažerský přístup ČPK = oběžná aktiva − cizí krátkodobý kapitál 

Vzorec 3: Manažerský přístup ČPK. (Zdroj: (12)) 

Tento přístup je charakterizován jako fond finančních prostředků neboli je součást 

oběžného majetku, který je financován dlouhodobým kapitálem. (11) 

Investorský přístup ČPK = dlouhodobá pasiva − dlouhodobý majetek 

Vzorec 4: Investorský přístup ČPK. (Zdroj: (12)) 

Pro investora představuje ČPK v podstatě běžně pracující dlouhodobý kapitál. (11) 

1.6.2 Čisté pohotové prostředky 

Vychází hlavně z nejlikvidnějších aktiv, neboli peníze v pokladně a na běžných účtech. 

V ojedinělých  situacích se zahrnují i směnky, cenné papíry s krátkodobou splatností, 

šeky atd. Udává okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků. (1) 

Výsledku lze dosáhnout dvěma způsoby: 

Přísnější 

ČPP =  (peníze v hotovosti +  peníze na běžných účtech)  

−  okamžitě splatné závazky  

Vzorec 5: Přísnější čisté pohotové prostředky. (Zdroj: (13)) 

 

Benevolentnější  

ČPP =  (peníze v hotovosti +  peníze na běžných účtech +  šeky +  směnky 

+  krátkodobé cenné papíry +  krátkodobé vklady rychle likvidní 

+  zůstatky neúčelových úvěrů)  −  Okamžitě splatné závazk𝑦 

Vzorec 6: Benevolentnější čisté pohotové prostředky. (Zdroj: (13)) 
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1.6.3 Čistý peněžní majetek 

Jinak označován jako peněžně pohledávkový finanční fond, představuje kompromis 

mezi oběma výše uvedenými ukazateli. Při výpočtu se vyloučí z oběžných aktiv zásoby 

nebo i nelikvidní pohledávky.  Takto upravená aktiva se odečtou od krátkodobých 

závazků. (14) 

Vzorec je: 

ČPM =  (oběžná aktiva −  zásoby)  −  krátkodobé závazk𝑦 

Vzorec 7: Čistý peněžní majetek. (Zdroj: (14)) 

 

1.7   Poměrové ukazatele 

Mezi nejrozšířenější metodu finanční analýzy patří poměrové ukazatele, díky kterým se 

nejlépe a nejrychleji získá představa o finanční situaci podniku. Jejich základním 

principem je dávat do poměru položky z rozvahy, výkazu zisku a ztráty nebo cash flow. 

Je možné tedy vytvořit spoustu ukazatelů, které jsou roztříděny do několika oblastí. (15) 

Lze rozeznávat různé druhy členění poměrových ukazatelů, ale tím nejpoužívanějším je 

členění na: 

• ukazatele rentability, 

• ukazatele aktivity, 

• ukazatele zadluženosti,  

• ukazatele likvidity,  

• ukazatele tržní hodnoty,  

• provozní ukazatele,  

• ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow. 

V bakalářské práci budou použity z poměrových ukazatelů pouze ukazatele rentability, 

aktivity, zadluženosti a likvidity, jejichž popis je předmětem následující podkapitoly. 
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1.7.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita znamená vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku pomocí investovaného 

kapitálu. Čím většího zisku podnik dosahuje, tím lépe hospodaří se svým kapitálem a  

majetkem. Při rozhodování managementu v dlouhodobém hledisku o uskutečnění 

investičních projektů je právě ukazatel rentability nejvíc nápomocný. Patří mezi 

základní ekonomické pojmy a je to jedno z důležitých kritérií hospodářského podnikání. 

Zároveň se řadí k těm nejsledovanějším ukazatelům, díky kterému jsou společnosti 

informovány o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem. (11) (2) 

Obecný tvar výpočtu ukazatele rentability je:  

zisk

investovaný kapitál
 

Vzorec 8: Obecný tvar ukazatele rentability. (Zdroj: (2)) 

Mezi základní poměrové ukazatele rentability patří: 

• rentabilita aktiv (ROA), 

• rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

• rentabilita tržeb (ROS), 

• rentabilita investovaného kapitálu (ROI), 

• rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE). 

Rentabilita aktiv  

Vyjadřuje poměr zisku s celkovými aktivy investovanými do podnikání a to bez ohledu 

na způsob financování. Ideální hodnoty jsou nad 10%. Podstatné je tedy zda podnik 

dokáže efektivně využít svůj majetek. (8) 

Vzorec je: 

Rentabilita aktiv =
zisk

celková aktiva
 

Vzorec 9: Rentabilita aktiv. (Zdroj: (10)) 
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Rentabilita vlastního kapitálu  

Díky tomuto ukazateli zjišťují vlastníci, akcionáři a další, zda kapitál, který vložili, 

přináší požadovaný výnos a zda je využíván s takovou intenzitou, která je úměrná míře 

rizika, kterou jsou ochotni podstoupit. Ve výsledku je především pro investory důležité, 

aby výsledek ROE byl vyšší, než úroky, jaké by investor přijal při užití jiné podoby 

investování. Ve vzorci je nejčastěji používán čistý zisk po zdanění. (11) 

Vzorec je:  

Rentabilita vlastního kapitálu =  
čistý zisk

vlastní kapitál
 

Vzorec 10:Rentabilita vlastního kapitálu. (Zdroj: (8)) 

Rentabilita tržeb 

Hlavním cílem je zjistit, kolik Kč zisku připadá na jednu korunu tržeb. Tržby zde 

zobrazují tržní ohodnocení výkonu podniku za zvolené účetní období. K výpočtu je 

možno použít jak čistý zisk, tak EBIT. V případě, že je využíván k výpočtu EBIT, je 

vhodné výsledek podrobit srovnání s jinými podniky. Výslednou rentabilitu tržeb 

můžeme použít pro stanovení mezní úrokové míry, která ovšem musí být menší než 

rentabilita tržeb. Pokud je tomu naopak, je použití úvěru pro podnik nevýhodné. (1) (11) 

Vzorec je:  

Rentabilita tržeb =  
zisk

tržby
 

Vzorec 11: Rentabilita tržeb. (Zdroj: (11)) 

 

Rentabilita investovaného kapitálu  

Udává poměr mezi získaným ziskem a celkovými zdroji podniku. Jestliže se výsledek 

dostane nad 15%, je hodnota velmi dobrá. Pokud je výsledná hodnota mezi 12–15%, 

rentabilita je ještě dobrá. Není zde podstatný zdroj financování. (13) 
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Vzorec je: 

Rentabilita investovaného kapitálu =
zisk

celkový kapitál
 

Vzorec 12: Rentabilita investovaného kapitálu. (Zdroj: (13)) 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

Ukazatel ROCE hodnotí význam dlouhodobého investování, na základě výnosnosti 

vlastního kapitálu, který je spojen s dlouhodobými zdroji. Slouží k mezipodnikovému 

srovnávání. (16) 

Vzorec je: 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu =  
zisk

dlouhodobé závazky + vlastní kapitál
 

Vzorec 13: Rentabilita dlouhodobého kapitálu. (Zdroj: (16)) 

1.7.2 Ukazatele aktivity 

Tito ukazatelé ukazují, jak podnik hospodaří se svými aktivy a také jaký má toto 

hospodaření vliv na výnosnost a likviditu. Nachází-li se v podniku přebytek aktiv, pak 

mu vznikají zbytečné náklady, které sráží zisk dolů. Je-li jich nedostatek, pak se musí 

vzdát mnoha výhodných příležitostí, díky kterým by měl značné výnosy. (10) (11) 

Základní ukazatele aktivity: 

• obrat celkových aktiv, 

• obrat dlouhodobého majetku, 

• obrat zásob, 

• doba obratu zásob, 

• doba obratu pohledávek, 

• doba obratu závazků. 
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Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel ukazuje, kolikrát se celková aktiva obrátí v tržbách za rok. Optimální 

hodnota se uvádí jako 1 – 1,5. (12) 

Vzorec je: 

Obrat aktiv =  
tržby

aktiva
 

Vzorec 14: Obrat celkových aktiv. (Zdroj: (12)) 

Obrat dlouhodobého majetku 

Ukazatel nám sděluje efektivnost využívání budov, zařízení, strojů a ostatního 

dlouhodobého majetku a zároveň nám pomůže při rozhodování zda pořídit další majetek 

či nikoliv. Nepříznivá hodnota ukazatele je varovným signálem pro manažery, aby 

omezili investice podniku. (8) 

Vzorec je: 

Obrat stálých aktiv =  
tržby

dlouhodobý hmotný majetek
 

Vzorec 15:Obrat stálých aktiv. (Zdroj: (11)) 

Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob vyjadřuje kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob 

podniku prodána a znovu naskladněna. (11) 

Vzorec je: 

Obrat zásob =
roční třžby

zásoby
 

Vzorec 16: Obrat zásob. (Zdroj: (11)) 
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Doba obratu zásob 

Udává průměrný počet dnů, během kterých jsou zásoby vázány v podniku do doby 

jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Čím měnší je doba obratu tím lepší je to 

pro podnik. (11) 

Vzorec je: 

Dobra obratu zásob =
zásoby

tržby/360
 

Vzorec 17: Doba obratu zásob. (Zdroj: (11)) 

Doba obratu pohledávek 

Je to průměrná doba splatnosti pohledávek. Udává počet dnů, během kterých je inkaso 

peněz zadrženo v pohledávkách. Po tuto průměrnou dobu musí společnost čekat na 

inkaso plateb za své již provedené tržby. Běžná hodnota tohoto ukazatele pro všechny 

společnosti je obvykle uváděna kolem 30 dnů. (10) 

Vzorec je: 

Doba obratu pohledávek =
obchodní pohledávky

tržby/360
 

Vzorec 18: Doba obratu pohledávek. (Zdroj: (10)) 

Doba obratu závazků 

Vyjadřuje dobu od vzniku závazku do doby jeho uhrazení. Tento ukazatel by neměl být 

nižší než doba obratu pohledávek. (11) 

Vzorec je: 

Doba obratu závazků =  
krátkodobé závazky

tržby
 x 360 

Vzorec 19: Doba obratu závazků. (Zdroj: (11)) 



26 

 

1.7.3 Ukazatele likvidity 

Likvidita měří schopnost podniku využít investované finanční prostředky a vázanost 

jednotlivých složek kapitálu u aktiv a pasiv. Zajišťuje budoucí platební schopnost 

společnosti, a to je jedna ze základních podmínek existence společnosti. (10) 

Ukazatelé hodnotí likviditu podle zůstatku finančního majetku. Ta ovšem daleko víc 

závisí na budoucím cash flow, což je u těchto ukazatelů nevýhodou. (7) 

Existují tři úrovně ukazatelů likvidity: 

• běžná lividita, 

• pohotová likvidita, 

• okamžitá likvidita.  

Běžná likvidita 

Ukazuje schopnost podniku přeměnit oběžná aktiva na finanční prostředky, kterými lze 

uhradit své krátkodobé závazky. Optimální hodnoty požadované bankami se pohybují 

v rozmezí 1,5 až 2,5. (7) 

Vzorec je: 

Běžná likvidita =  
oběžná aktiva

krátkodobé cizí zdroje
 

Vzorec 20: Běžná likvidita. (Zdroj: (7)) 

Pohotová likvidita 

Naopak než u  běžné likvidity si pohotová likvidita vylučuje z oběžných aktiv zásoby a 

ponechává v čitateli jen peněžní prostředky (v hotovosti a na bankovních účtech), 

krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky (očištěné od těžko vymahatelných). 

Optimální hodnota by neměla klesnout pod 1. (11) 
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Vzorec je:  

Pohotová likvidita =  
oběžná aktiva − zásoby

krátkodobé závazky
 

Vzorec 21: Pohotová likvidita. (Zdroj: (11)) 

Okamžitá likvidita 

Vyřazuje z čitatele pohotové likvidity ještě navíc pohledávky, jako další část méně 

likvidních oběžných aktiv, díky čemuž v čitateli zůstane pouze finanční majetek. 

Finanční majetek chápeme jako peníze v hotovosti, zůstatky na běžných účtech a 

krátkodobý finanční majetek. Doporučená hodnota okamžité likvidity je 0,2-0,5. (11) 

Vzorec je:  

Okamžitá likvidita =  
finanční majetek

krátkodobé závazky
 

Vzorec 22: Okamžitá likvidita. (Zdroj: (11)) 

1.7.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatelé vyjadřují skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv cizí zdroje. 

Motivem tohoto financování je poměrně nižší cena ve srovnání se zdroji vlastními. Na 

první pohled se může zdát, že velká zadluženost je negativní charakteristika podniku, 

což ovšem není pravda. Vysoká zadluženost nám může v dobře fungujícím podniku 

naopak zvýšit rentabilitu vlastního kapitálu. Z pohledů majitelů, je vyšší zadluženost 

pozitivní (cizí kapitál je levnější), naopak z pohledu věřitelů je to samozřejmě naopak 

(existuje zde vyšší riziko, že o své vložené finance přijdou). (10) 

Celková zadluženost 

Ukazuje poměr celkových závazků k celkovým aktivům. Věřitelé preferují, aby 

ukazatel zadluženosti byl nízký. Vlastníci chtějí znásobit svoje výnosy, tudíž hledají 

větší finanční páku. (11) 
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Vzorec je: 

Celková zadluženost =
cizí kapitál

celková aktiva
 

Vzorec 23: Celková zadluženost. (Zdroj: (8)) 

Dále se doporučuje ukazatel ještě porovnat s oborovým průměrem. (8) 

Míra zadluženosti 

Jde o velmi důležitý ukazatel v případě, že společnost žádá o nový úvěr. Díky němu se 

banka rozhodne, zda úvěr schválí, či ne. Ukazatel signalizuje, do jaké míry by mohly 

být ohroženy nároky věřitelů. Velmi důležitý je časový vývoj, zda se podíl cizích zdrojů 

zvyšuje nebo snižuje. (3) 

Vzorec je: 

Míra zadluženosti =
cizí kapitál

vlastní kapitál
 

Vzorec 24: Míra zadluženosti. (Zdroj: (3)) 

Optimální hodnota ukazatele je v rozmezí kolem 50 %. (3) 

Koeficient samofinancování 

Doplňuje ukazatel celkové zadluženosti a na rozdíl od něho vyjadřuje finanční 

nezávislost podniku. Součet celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování by měl 

být roven přibližně hodnotě 1, resp. 100% (10) 

Vzorec je:  

Koeficient samofinancování =
vlastní kapitál

celková aktiva
 

Vzorec 25: Koeficient samofinancování. (Zdroj: (10)) 

Úrokové krytí 

Tento ukazetel znázorňuje, kolikrát se může zisk snížit, než se dostane na hranici 

nákladových úroků. Čím vyšší hodnoty vyjdou, tím se dá předpokládat větší schopnost 
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splácet úvěry a případně si vzít úvěr nový. Doporučená hodnota by měla dosahovat 

nejméně 3, ideálně však více než 7. Pokud hodnota klesne pod 1, značí, že firma není 

schopná ze zisku zaplatit úroky. (10) 

Vzorec je: 

Úrokové krytí =  
EBIT

úroky
 

Vzorec 26: Úrokové krytí. (Zdroj: (10)) 

Doba splácení dluhu 

Tento ukazatel vyjadřuje, po kolika letech by byl podnik schopen splatit své dluhy, 

pokud by výkonnost podniku zůstala nezměněná. (11) 

Vzorec je: 

Doba splácení dluhu =
cizí kapitál − finanční majetek

cash − flow z provozní činnosti
 

Vzorec 27: Doba splácení dluhu. (Zdroj: (11)) 

1.7.5 Provozní ukazatele 

Tyto ukazatele obecně asistují podnikovému managementu při analýze základních 

aktivit uvnitř společnosti. Zachycují výkonnost ve vztahu k nákladům na zaměstnance, 

ukazatele nákladovosti vyhodnocují výši nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a 

udržení požadovaných výsledků činnosti podniku. (5) 

Mzdová produktivita 

Tento ukazatel informuje o tom, jak vysoký podíl tržeb připadá na 1Kč mzdových 

nákladů. (11) 

Vzorec je:  

mzdová produktivia =  
přidaná hodnota

mzdy
 

Vzorec 28: Mzdová produktivita. (Zdroj: (11)) 
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Produktivita z přidané hodnoty 

Ukazatel vyjadřuje, kolik Kč vydělá společnosti jeden pracovník. Hodnota by měla růst 

souměrně s růstem počtu zaměstnanců. V opačném případě zaměstnanci nepracují 

efektivně a je potřeba zjistit příčinu. Většinou jde o přebytečnost personálu.  (11) 

Vzorec je:  

produktivita z přidané hodnoty =
přidaná hodnota

počet zaměstnanců
 

Vzorec 29: Produktivita z přidané hodnoty. (Zdroj: (11)) 

Celková nákladovost z výnosů 

Vyjadřuje zatížení výnosů firmy celkovými náklady. Je doporučeno, aby hodnota tohoto 

ukazatele klesala. (8) 

Vzorec je: 

nákladovost výnosů =  
náklady

výnosy (bez mimořádných)
 

Vzorec 30: Celková nákladovost z výnosů. (Zdroj: (8)) 

 

1.8 Analýza soustav ukazatelů 

Narozdíl od předchozích ukazatelů, kteří mají omezenou vypovídací schopnost, existují 

soustavy ukazatelů, které posuzují celé hospodářství společnosti. Jsou tvořeny 

především bankrotními a bonitními modely. Hlavní rozdíl mezi těmito modely je důvod, 

kvůli kterému byli vytvořeny. (11) (17) 

Bonitní modely se snaží určit bonitu společnosti díky bodovému hodnocení. Mezi 

bonitní modely patří: Tamariho model, soustava bilančních analýz podle Rudolfa 

Douchy, Kralickův Quicktest. (10) 
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Bankrotní modely lze charakterizovat jako modely, které indikují případný bankrot 

firmy. Mezi bankrotní modely patří : Altmanovo Z-skóre, Tafflerův model, Index IN95. 

(10) 

1.8.1 Altmanův model (Z-skóre) 

Ukazatel je jeden z prvních a stále ještě nejznámějším vícerozměrným modelem 

finanční tísně. S jeho pomocí lze předpovědět prosperující nebo problémový podnik na 

základě využití několika finančních ukazatelů. Jednotlivým ukazatelům je přiřazena 

daná váha dle relativního významu pro finance podniku a výsledkem je určení skóre Z. 

Klesne-li hodnota ukazatele pod 1,2, signalizuje to velmi silné finanční problémy a 

možný bankrot firmy. Naopak pokud je hodnota vyšší než 2,9 je podnik ve velmi dobré 

finanční situaci. (2) (3) 

Vzorec je: 

Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,42x4 + 0,998x5 

Vzorec 31: Altmanův model. (Zdroj: (3)) 

Kde: 

X1 ...... čistý provozní kapitál/celková aktiva, 

X2 ...... nerozdělený zisk/celková aktiva,  

X3 ...... zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva,  

X4 ...... základní kapitál/cizí zdroje  

X5 ...... tržby/celková aktiva. 

1.8.2 Index IN05 

Model je vhodný pro roční hodnocení finančního zdraví společnosti. Zobrazuje také, 

zda společnost vytváří nějakou hodnotu pro věřitele. Optimální hodnota indexu IN05, 

kterou by měl mít každý podnik, by měla být vyšší než 1,6. Pokud je společnost v 

rozmezí 0,9 až 1,6 znamená to, že společnost se nachází v tzv. „šedé zóně“ 

nevyhraněných výsledků. Jestliže je hodnota výsledku nižší než 0,9, má společnost 

velké finanční potíže a spěje k bankrotu. (6) (12) 
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Vzorec je:  

IN05 = 0,13 ×
aktiva

cizí zdroje
+ 0,04 ×

EBIT

nákladové úroky
+ 3,97 ×

EBIT

aktiva
+ 0,21 ×

výnosy

aktiva
+

0,09 ×
oběžná ativa

krátkodobé závazky
  

Vzorec 32: Index IN05. (Zdroj: (6)) 

 

1.9  Strategická analýza 

Strategická analýza se zaobírá vnitřní situací podniku a jeho okolí. Lukášková (18) ve 

své publikaci zmiňuje: „Cílem strategické analýzy je identifikace a analýza vnějších 

faktorů působících na podnik a jejich konfrontace se zdroji a schopnostmi podniku.“ 

Dále vymezuje dvě hlavní dělení strategické analýzy - analýzu vnějšího okolí, která 

zahrnuje analýzu makrookolí a mikrookolí a analýzu vnitřních zdrojů a schopností 

podniku (18).  

„Obecně je analýza jednou z nejdůležitějších součástí vědecké metody, je jejím 

základem. Strategická analýza obsahuje různé analytické techniky využívané i pro 

identifikaci vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční 

síly, trh, konkurenty a zdrojový potenciál podniku“ (19). 

 

Obr. 2: Podnikatelské okolí společnosti (Zdroj: (18)). 
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Základní druhy strategické analýzy jsou: 

• analýza metodou „4C“, 

• porterův model, 

• PEST analýza, 

• SWOT analýza. 

Analýza metodou „4C“ 

Slouží k analýze globalizačních trendů i lokálního trhu. (18) 

• Customers (zákazníci) – projevování shodného spotřebitelského vkusu 

v různých odvětvích i trzích, 

• Country (národní specifika) – rozdílné standardy, ochranářská politika, odlišné 

kulturní normy, celní bariéry, 

• Costs (náklady) – náklady na výrobu a marketing vytváří tlak na výkony a 

standardizaci, 

• Competitors (konkurence) – stává se globálnější a vyvíjí tlak i na regionální 

společnosti. (17) 

Porterův model 

Jde o způsob analýzy odvětví a jeho rizik, při použití pěti prvků. Podstatou této metody 

je zjištění vývoje konkurenční situace v daném odvětví trhu na základě odhadu 

možného chování následujících subjektů a objektů působících na daném trhu a rizika 

hrozícího podniku z jejich strany: 

• konkurenti v odvětví - jejich schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství 

daného výrobku nebo služby. (17) 

• potencionální konkurenti - možnost, že vstoupí na trh a ovlivní cenu a nabízené 

množství daného výrobku nebo služby. (17) 

• dodavatelé - jejich schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství potřebných 

vstupů. (17) 

• odběratelé - jejich schopnost ovlivnit cenu a poptávané množství daného 

výrobku či služby. (17) 
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• náhradní výrobky - cena a nabízené množství výrobků nebo služeb aspoň 

částečně schopných nahradit daný výrobek či službu. (17) 

Společnost by měla ovlivňovat rovnováhu těchto sil strategickými pohyby a posilovat 

tak svou pozici na trhu. (18) 

PEST  analýza 

Analyzuje 4 základní faktory (oblasti) vnějšího prostředí: 

• P – politické faktory (legislativa, soc. rámec). 

Legislativa každé země má svá specifika, které určuje jak současná, tak i předchozí 

vláda vydáním zákonů, regulací, nařízení atd. U zaměstnavatelů hraje stát roli 

prostřednictvím státní správy a naopak u spotřebitelů na základě zajišťování veřejných 

statků pro obyvatelstvo. (18) 

• E – ekonomické (míra nezaměstnanosti, vývoj HDP). 

Stav ekonomiky velmi ovlivňuje jednaní daného podniku prostřednictvím faktorů jako 

je inflace, cenová hladina, zadluženost státu a řízení monetární i fiskální politiky, stav 

hospodářského cyklu, stupeň nezaměstnanosti. (18) 

• S – sociální (demografický vývoj, mobilita obyvatel, životní styl). 

Do této oblasti faktorů lze zahrnout především klima ve společnosti, vztahy mezi lidmi, 

postoje lidí k veřejným statkům, zdravotní stav a životní úroveň populace. (18) 

• T –  technologické (trendy ve vývoji IT). 

Rozvoj technologií a samotný pokrok dosahuje v posledních dvou stoletích obrovské 

rychlosti a dynamiky. Před deseti lety většina firem nepoužívala internet pro své 

podnikání ovšem dnes téměř každá firma spadla do víru elektronické komunikace. 

Vynakládají se čím dál větší finanční prostředky na výzkum a vývoj, aby firma strhla 

konkurenční výhodu a tím i značnou část zisku na svou stranu. 
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SWOT  analýza 

Patří mezi marketingové nástroje, ktere mají pro firmy strategický význam. Je 

výstupem komplexní analýzy prostředí – vnitřního i vnějšího. Ukazuje přehledné a 

komplexní zhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. (18)  

Slovo SWOT je zkratkou anglických pojmů: 

• Strenghts (silné stránky). 

Silné stránky patří do vnitřního prostředí podniku a pomáhají firmě dosahovat jejím 

cílům. (17) 

• Weaknesses (slabé stránky). 

Jedná se určení nedostatků či problémů, které aktuálně existují a ohrožují dosažení 

stanovených cílů. (18) 

• Opportunities (příležitosti). 

Patří mezi vnějšího prostředí firmy a jedná se o souhrn možných oblastí vývoje či 

zdokonalení, které můžeme využít ve svůj prospěch. (18) 

• Threats (hrozby). 

Jedná se o získání přehledu  o možných hrozbách, které mohou přinášet rizika pro 

firmu a ohrozit tak dosažení stanoveného cíle. (18) 

V zásadě je možné říci, že hlavními oblastmi, které je zapotřebí vzít v potaz, jsou: 

• demografie, 

• ekonomika, 

• politika, 

• příroda, 

• technologie, 

• finance. 
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SWOT analýza není pouhým vyjádřením silných a slabých stránek, možností a hrozeb, 

ale slouží také k nalezení možných strategií při řešení problémů, které se v podniku 

vyskytují. (17) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části práce bude představena firma Antares, s.r.o. a následně pro ni vypočítána 

finanční analýza v letech 2013-2017, díky výročním zprávám a účetním výkazům jako 

je výkaz zisků a ztrát, rozvaha a přehled o finančních tocích. Díky výsledkům ukazatelů 

pak budou předloženy návrhy na celkové zlepšení situace podniku. 

2.1  Základní informace o firmě 

Datum vzniku a zápisu: 12. ledna 1994 

Spisová značka: C 13714 vedená u Krajského soudu v Brně 

Obchodní firma: ANTARES, s.r.o. 

Sídlo: Jakubské náměstí 109/1, Brno-město, 602 00 

Identifikační číslo: 49972456 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  

• hostinská činnost 

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

• silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 

přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí 

• prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

Statutární orgán: 

• jednatel: Vendula Skalníková 

• jednatel: Miloslav Furch 
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Způsob jednání: každý jednatel zastupuje společnost samostatně. 

Základní kapitál: 16 100 000,- Kč 

 

2.2  Popis firmy  

Tato kapitola obsahuje představení firmy, její předmět podnikání, konkurence, 

zaměstnanců a základní strategické analýzy. 

Firma vznikla v roce 1994, kdy ji založil Petr Šico a Františkem Juračkou. V roce 2005 

celou firmu odkoupila Vendula Skalníková se svým manželem a vedou ji do dnes. 

Firma se od svého založení věnovala pouze výrobě, obchodu a službám neuvedených 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. V dalších letech přidávala ostatní své divize 

a postupně se rozvíjela. Nejnovější divizí je prodej kvasného lihu, kterému se 

společnost věnuje od roku 2014. 

V současné době má firma 26 zaměstnanců. 

Mezi největší konkurenty společnosti Antares, s.r.o. patří MOSS Hustopeče, ČSAD 

Hodonín a Bors Břeclav.  
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Organizační struktura 

 

 

Společnost Antares, s.r.o. má 4 divize své podnikatelské činnosti.  

Kavárna CAFFE ANTARES, kterou provozují od roku 2014, sídlí na Jižní Moravě ve 

vinařské oblasti Slovácko, v městysi Moravská Nová Ves, okres Břeclav. Součástí 

nabídky je velký výběr káv, míchaných nápojů, koktejlů, nealkoholických nápojů, 

čepované pivo „Břeclavský kanec a Podlužan“ a samozřejmé výběr zákusků a 

Michal Furch (jednatel)

(Divize hutního 
materiálu)

Obchodní zástupce 
(divize olejů)

Skladník

Účetní

Ekonomka

Fakturantka

Administrativní 
pracovnice

Vendula Skalníková 
(jednatel)

Divize autodoprava

Dispečer 5 řidičú

Dispečer 5 řidičú

Dispečer 3 řidiči

Divize kavárna 2 servírky



40 

 

zmrzlinových pochoutek, které si můžete užít v příjemném a stylovém prostředí nově 

zrekonstruované kavárny, kde nechybí ani zahrádka a salonek. (20) 

Dalším odvětvím společnosti Antares, s.r.o. je prodej slunečnicového a řepkového oleje. 

Jako ryze česká firma působí na trhu již od roku 1994. V roce 2013 založila divizi 

prodeje rostlinných olejů přímo od vyrobců ze Srbska a Maďarska. Za tuto krátkou 

dobu navázala dlouhodobou spolupráci s mnoha firmami, kterým nabízí pružné 

reagování na potřeby zákazníka, dodání zboží ve sjednaném termínu a na určené místo 

doručení, dlouholetou spolupráci a individuální přistup ke každému ze zákazníků. Firma 

je držitelem certifikátu ISO 9001. (20) 

Jedním z největších odvětví je doprava a spedice, kterou firma provozuje taktéž od roku 

1999. Společnost se specializuje především na celou západní Evropu, kde má nejvíce 

zákazníků ovšem dopravu a spedici provozuje i východním směrem. Je také schopna 

přepravit nejen expresní ale i celovozové zásilky a to i v krátkých dodacích lhůtách. 

Vozy společnosti jsou pojištěny až do výše 1,5 mil. Kč. a jako jedna z mála spedičních 

firem je pojištěna proti tzv. chybám spediční kanceláře do výše 10mil. Kč. Dále také 

splňují normy pro provoz vozidel v mezinárovní silniční dopravě. Vozidla jsou 

vybavena GPS kontrolním systémem a mobilními telefony, což v případě potřeby 

umožní okamžité spojení s řidičem. Firma je též oprávněna přepravovat nebezpečné 

zboží a předměty podle dohody ADR. Firma je držitelem EURO licence a certifikátu 

nákup, prodej a dělení hutního materiálu. (20) 

Posledním a nemalým odvětvím je velkoobchod hutního materiálu, který se na trhu 

vyskytuje od roku 2006. Zákazníkům firma dodává hutní materiály zahraniční i 

tuzemské produkce i zejména žárově pokovovaných pásů a plechů z nízkouhlíkových 

ocelí, válcových za studena, za tepla i popřípadě mořené.  Materiály společnost dodává 

převážně jako tabule, které jsou baleny na paletách dle rozměrů plechu, přístřihy na 

míru, dělené pásem a nebo jako celé svitky, které jsou dodávány v dřevěných „křížích“, 

u kterých je samozřejmostí ochrana hran proti poškození a folie. Firma se však řídí dle 

požadavků zákazníků. (20) 
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2.3  Strategická analýza 

Ze strategických analýz byly vybrány PEST, analýza konkurenčního prostředí a SWOT 

analýza. 

2.3.1 PEST analýza 

Klíčovou součásti makrookolí jsou faktory politické a legislativní, ekonomické, sociální 

a kulturní a technologické. Dělení na tyto čtyři základní skupiny faktorů se označuje 

PEST analýza. Tyto skupiny zahrnují řadu faktorů makrookolí, které různou měrou 

ovlivňují podnik. Důležitost těchto faktorů se pro různá odvětví, podniky a různé 

situace může lišit. 

Politické faktory  

Sledovat vývoj legislativy a věnovat pozornost novým zákonům a jejich novelizacím 

musí v dnešní době každá firma. Nejdůležitější zákony pro podnikající firmy jsou ISO 

normy, zákon o dani z příjmu, zákon o DPH, občanský zákoník a zákoník práce,  

nařízení EU ohledně emisí a dopravních prostředků obecně. 

Pro dopravní společnosti jsou nejdůležitší zejména: 

• zákon o silničním provozu, 

• zákon o silniční dopravě, 

• zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel, 

• zákon o provozu pozemních komunikací, 

• vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, 

• vyhláška o užívání zpoplatnění pozemních komunikacích. 

Velký vliv na politické faktory měl vstup ČR do EU 1. května 2004, kdy ČR získala 

téměř neomezený přístup na na trh zemí Unie. Vstupem na tento trh byly zrušeny 

pravidelné celní kontroly pohybu zboží. Členství v EU ovšem znamená volný přístup na 

trh ČR konkurenčním firmám z EU, a proto vzniklo nové vysoce náročené konkurenční 
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prostředí, kvůli kterému většina podnikatelů ztratila cenovou konkurenční výhodu a 

musí se zaměřit prosazovat vysokou produktivitou a necenovými faktory konkurence. 

Ekonomické prostředí 

Makroekonomický vývoj ekonomiky je sledován díky daným makroekonomickým 

ukazatelům, mezi které patří například:  

• vývoj reálného HDP, 

• výše HDP na jednoho obyvatele, 

• míra inflace a měnový kurz, 

• míra nezaměstnanosti, 

• výše spotřeby domácností. 

Hrubý domácí produkt roste každým rokem ve sledovaném období. ČR  se dokonce řadí 

mezi státy EU-25 s nejrychleji rostoucí ekonomikou. 

Inflace je obecně definována jako růst cenové hladiny, a to znamená že charakterizuje 

múru znehodnocování měny v přesně vymezeném časovém období. Ve sledovaném 

období se ceny tržních služeb v podnikatelské sféře zvyšovali průměrně o 2%. Zvýšení 

míry inflace v dopravě bývá zejména v důsledku zdražení cen ropy.  

U míry zaměstnanosti se předpokládá snižení, v což ale zřejmě nelze doufat. 

Radikálnějšímu poklesu nezaměstnanosti na úroveň mezi třemi a čtyřmi procenty, jakou 

dnes mají v rámci EU severské země, brání u nás nedostatečná flexibilita trhu práce a 

stavu nepřespívá ani nastavení systému sociálních dávek, jejichž pobírání je pro některé 

nezaměstnané stále výhodnější než práce. 

Sociální prostředí 

Úroveň sociálního prostředí v dopravě je závislá na ekonomickém rozvoji ČR, což tedy 

znamená i rozdílnou úroveň sociálních vymožeností pro občany.  

Mezi důležité prvky zkvalitňující oblast sociálního prostředí v dopravě patří: 

• rozvoj výchovy a vzdělávání pracovníků v dopravě, 
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• vytváření systému vzdělání a přípravy zaměstnanců i za pomoci mezinárodních 

programů, 

• objektivizace potřeby a struktury pracovníků. 

U malých a středních dopravních firem dochází často k bankrotu kvůli neustále se 

zvyšující konkurenci a tím pádem i  omezování pracovních příležitostí, proto je důležité 

aby se firmy zaměřily na sociální program, který bude zahrnovat zejména opatření ke 

zmírnění poklesu počtu zaměstnanců a problematiku rekvalifikace. 

Technické a technologické prostředí 

Vstup do EU způsobil navýšení volného pohybu zboží a osob, a proto nastaly problémy 

spojené s dopravou, např. nehody na silnicích, zpoždění v letecké dopravě nebo 

problém bezpečnosti. Evropská komise se snaží tyhle problémy vyřešit podporou 

zavádění inteligentních dopravních systémů a služeb napříč všemy druhy dopravy ke 

zvýšení efektivity a bezpečnosti dopravy. 

Česká republika tuhle problematiku vnímá velmi intenzivně, jelikož její umístění 

z hlediska dopravního má strategickou polohu a její dopravní infrastruktura musí tedy 

umožnit nejen plynulé spojení s evropskými centry, ale také musí uživatelům dopravy 

poskytnout odpovídající služby. 

Je potřeba zvážit, že dopravní prostředky se neustále inovují a je potřeba sledovat 

trendy. Pečovat o zastaralý vozový park je pro všechny firmy mnohdy nákladnější než 

jeho obnova. 

2.3.2 Porterův model 

Porterova analýza neboli Porterův model pěti konkurenčních sil bývá nazývána i jako 

analýza odvětví. Tato analýza je zdrojem dat pro analýzu SWOT, která kromě silných a 

slabých stránek firmy analyzuje i příležitosti a hrozby se kterými se daná firma setkává 

na trhu a v odvětví. Právě tyto příleţitosti a hrozby se objevují v Porterově modelu pěti 

konkurenčních sil. Konkurence je v dnešní době vysoká, a proto je důležitá znalost 

všech faktorů, které mohou danou firmu ohrozit či snížit její zisky. Podle Portera 

intenzita konkurence v daném odvětví není věcí náhody ani smůly, spíše je možné říci, 
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že konkurence v odvětví vyrůstá z podhoubí jeho ekonomické struktury a přesahuje 

chování dosavadních konkurentů. 

Konkurenti v odvětví 

Konkurenty pro společnost Antares, s.r.o. jsou různé společnosti se kterými bojuje o 

lepší postavení na trhu. Za konkurenty nákladní dopravy lze považovat kteroukoliv 

dopravní firmu, která provozuje nákladní dopravu a disponuje stejným či vyšším 

počtem vozidel. Nejdůležitější konkurenti jsou ovšem společnosti se sídlem v 

nejbližším okolí Břeclavi. 

Mezi nejvýznamnější konkurenty patří: 

• BORS Břeclav, a.s. 

Provozuje městskou hromadnou dopravu, veřejnou linkovou dopravu, zájezdovou 

dopravu, mezinárodní i vnitrostátní nákladní dopravu,  čerpací stanice, odbavení při 

dovozu i vývozu, celní služby, opravárenská střediska, prodej nových i ojetých vozů 

Renault a Dacia a mnoho dalšího. 

• MOSS logistics s.r.o. 

Zajišťuje mezinárodní přepravu po zemích EU a ostatních evropských zemích, 

tuzemskou nákladní přepravu, nadměrné náklady, skladování zboží, zpracování 

kompletní logisticé studie a jiné. 

• ČSAD Hodonín, a.s. 

Do portfolia firmy patří nákladní doprava, osobní doprava, přeprava kusových zásilek 

TOPTRANS, poskytování logistických služeb (skladování zboží, přeprava, celní služby 

apod.), autorizovaný servis vozidel DAF, autorizovaný prodej a servis vozů Citroen a 

KIA, obchod s pohonnými látkami a provoz čerpacích stanic. 

Metody k výhodnému postavení na trhu jsou cenová konkurence, reklamní kampaně, 

uvedení produktu a zlepšený servis zákazníkům nebo záruky. Důvod soupeření mezi 
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firmami je ten, že jedna nebo více firem pociťuje tlak, anebo vidí příležitost k vylepšení 

své pozice. Některé formy soupeření můžou mít ovšem za následek snížení ziskovosti. 

Potencionální konkurenti 

Nově vstupující konkurenty na trh sledujeme z důvodu, že možnost jejich potenciálního 

vstupu ovlivní ceny a nabízené množství daného výrobku či služby. Podnikání v tomto 

oboru je finančně velice náročné. Investice je spojena s nákupem mnoha nákladních 

vozů, skladovacích a výrobních prostor a také s administrativou. Díky těmto aspektům 

není velkou hrozbou vstup nových konkurentů na trh ze strany českých podnikatelů. 

Naopak je větší hrozbu představují konkurenti ze zahraničí. 

Dodavatelé 

Společnost Antares, s.r.o. má díky dlouholetému působení na trhu dobré vztahy se 

svými dodavateli. Dodavatelé, se kterými podnik spolupracuje, jsou spolehliví, co se 

týká délky dodacích lhůt i kvality materiálu pro výrobu. Cenová úroveň dodávek je 

ovšem na vyšší úrovni a případné zvýšení ceny, by společnost řešila změnou 

dodavatele, kterých je na trhu velké množství. V případě dopravní divize je za 

dodavatele možné označit pouze prodejce nákladních vozidel. Jelikož společnost 

nakupuje vozy po více kusech po delší době nemohou ji dodavatelé nějak výrazně 

ovlivňovat. 

Odběratelé 

Divize nákladní dopravy zajišťuje své služby zákazníkům z celé Moravy. Vzhledem 

k tomu, že služby nabízené konkurenčními firmami jsou velice podobné, lze říci, že 

vyjednávací síla odběratelů záleží především na velikosti a objemu objednávky. Hrozby 

přechodu ke konkurenci jsou naprosto běžné a hrozí zejména od zákazníků, kteří 

s firmou nemají sepsanou odběratelskou smlouvu. 

Substituty 

Za prioritní substitut v oblasti nákladní dopravy lze považovat podobné služby, jaké 

nabízí konkurenční firmy. Konkurenční služby jsou provozovány jen v jiném složení, 
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jinými přepravními vozy nebo za jiných podmínek. Pokud zákazník nehledá speciální 

služby je pro něj nepodstatné, kterou firmu si vybere. 

Nutné je uvést i jiné formy dopravy, jakými je především doprava letecká a železniční, 

které mohou dopravní firmy považovat za určitou hrozbu, ale ne za výraznou 

konkurenci. Letecká doprava nedokáže pojmout tak velký náklad a je dražší, takže se 

stejně pro dopravení na místo kombinuje s dopravou nákladní.  

2.3.3 SWOT analýza 

Při SWOT analýze se představí 4 největší vlivy ovlivňující firmu. 

Silné stránky  

Silnými stránkami společnosti je především spolehlivý tým dispečerů, kteří odvádí svou 

práci poctivě a rychle, a kvůli kterým má firma dlouhodobé vztahy ze zákazníky.  Další 

velmi silnou stránkou je vlastní doprava firmy, díky které zvládá více zákázek. 

Slabé stránky 

Slabou stránkou je špatná finanční strategie firmy, kdy firma zadržuje příliš málo 

likvidních prostředků a je příliš tolerantní ke svým odběratelům v otázkách splatnosti 

pohledávek. Dále mezi slabé strány firmy patří malá prezentace na internetu, nízké 

investice do reklamy, nízké povědomí o značce. V neposlední řadě může být 

problémem přílišná vytíženost zdrojů, jak lidských tak technických. 

Příležitosti 

Mezi největší příležitosti patří zajisté proniknutí na trh nejen v oblasti břeclavského 

kraje, ale po celém Jihomoravském kraji, kde by příliv nových zakázek zvýšil zisk, což 

by představovalo vyšší finanční zdroje na posílení vybavení firmy. 

Hrozby 

Mezi hrozby společnosti se řadí zvyšování cen energií, nižší kupní síla obyvatelstva, 

vstup nové konkurence na trh, existence substitutů, ohrožení ze strany dodavatelů a 

zvyšovaní cen nafty. 
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2.4  Analýza absolutních ukazatelů 

V této části se nachází analýza absolutních ukazatelů, která je provedena pomocí 

horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

2.4.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Zde je rozdělena horizontální a vertikální analýza rozvahy na aktiva a pasiva. K 

výpočtům slouží vzorce z kapitoly 1.5. 

Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv zachycuje meziroční změny vybraných položek aktiv. V 

následující tabulce jsou změny vyjádřeny v procentech i absolutních částkách, pro lepší 

představu o vlivu změny na finanční zdraví společnosti. 

Tab. 2: Horizontální vývoj aktiv(Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Aktiva 

2013 -

2014 

(tis. 

Kč) 

2013 -

2014 

(%) 

2014 -

2015 

(tis. 

Kč) 

2014 -

2015 

(%) 

2015 

-2016 

(tis. 

Kč) 

2015 - 
2016 

(%) 

2016 -

2017 

(tis. 

Kč) 

2016 -

2017 

(%) 

Aktiva 

celkem 
3738 7,77 -12772 -24,64 -870 -2,23 -3115 -8,16 

Dlouhodobý 

majetek 
-1621 -19,87 768 11,74 496 6,79 -977 -12,52 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek 
-1621 -19,87 768 11,74 496 6,79 -977 -12,52 

Stavby -1929 -85,2 -15 -4,48 87 27,19 70 9,83 

Hmotné 

movité věci a 

jejich 

soubory 

308 6,36 891 17,32 409 6,78 -1017 -15,78 

Oběžná 

aktiva 
5803 14,76 -13518 -29,97 -1248 -3,95 -2468 -8,13 

Zásoby -228 -11,39 1633 91,69 -3014 -88,28 413 103,25 

Materiál 212 109,84 298 73,58 -461 -65,58 -20 -8,26 

Zboží -440 -24,23 1335 76,9 -2553 -94,17 433 274,05 

Krátkodobé 

pohledávky 
2918 8,21 -11661 -30,3 2562 9,55 -3787 -12,99 

Pohledávky 

z obchodních 

vztahů 
5591 19,03 -12491 -35,72 2344 10,43 -3927 -15,82 
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Krátkodobé 

poskytnuté 

zálohy 
-1130 -30,4 -1873 -72,4 685 95,93 -628 -44,89 

Jiné 

pohledávky 
-1543 -62,57 2283 247,34 -557 -17,37 97 3,66 

Peněžní 

prostředky 
3113 179,42 -3490 -71,99 -796 -58,62 936 166,55 

Peníze 249 60,12 -378 -48,27 32 7,9 152 34,78 

Účty v 

bankách 
2819 226,24 -3112 -76,55 -828 -86,88 784 627,2 

 

V roce 2014 vzrostla hodnota celkových aktiv o 7,77%, ovšem v následujím roce 2015 

došlo k výraznému poklesu o 24,64%. Tento pokles byl způsoben hlavně poklesem 

krátkodobých pohledávek o cca 12mil. Kč, což bylo způsobeno velkým odlivem 

zákazníku ke konkurenci. Volné finanční prostředky na bankovním účtu z předchozího 

roku byly použity na obnovu vozového parku, to mělo negativní vliv na splácení 

krátkodobých závazků, jak bude patrné z ukazatele obratu závazků níže. V následujím 

roce došlo k mírnému zlepšení, vzhledem k rostoucím pohledávkám atd. Ovšem v roce 

2017 musela firma přistoupit k odprodeji dlouhodobého majetku i materiálu, jelikož 

zájem odběratelů nebyl takový, jaký firma očekávala. To se negativně projevilo na 

vzrůstu zásob a poklesu pohledávek. 
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Graf 1: Horizontální vývoj aktiv (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Nejmenšími výkyvy v peněžních prostředcích procházely finance na bankovním účtu. 

Z předchozích let měla firma volné peněžní prostředky, které investovala do 

dlouhodobého majetku, což se později ukázalo jako nevhodné vzhledem k vysokým 

nesplaceným krátkodobým závazkům. Největší výkyvy možno pozorovat u oběžných 

aktiv a to zejména u krátkodobých pohledávek. 

Jak je z grafu patrné, v  pozorovaném období dochází k dlouhodobému poklesu 

celkových aktiv, konkrétně v letech 2014 až 2015, který může mít do budoucna 

negativní dopad na chod firmy a tato oblast bude zobrazena v závěrečných návrzích. 

Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza pasiv zachycuje meziroční změny vybraných položek pasiv. V 

následující tabulce jsou změny vyjádřeny v procentech a v tis. Kč. 
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Tab. 3: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Pasiva 
2013 -

2014 

(tis. Kč.) 

2013 -

2014 

(%) 

2014 -

2015 

(tis. Kč) 

2014 -

2015 

(%) 

2015 -

2016 

(tis. Kč) 

2015 -

2016 

(%) 

2016 -

2017 

(tis. Kč) 

2016 -

2017 

(%) 

Pasiva 

celkem 
3738 7,77 -12772 -24,64 -870 -2,23 -3115 -8,16 

Vlastní 

kapitál 
-3730 -28,95 -7857 -85,83 11488 885,74 2099 16,41 

Základní 

kapitál 
x x x  x* 8000  98,76 0  0 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let 
1284 36,9 -3728 -78,25 -5787 -558,59 3488 -148,87 

Cizí zdroje 6970 19,89 -4782 -11,38 -11814 -31,74 -5238 -20,61 

Krátkodobé 

závazky 
5710 18,83 -8445 -23,44 -11869 -40,16 -2676 -15,13 

Závazky z 

obchodních 

vztahů 
5026 37,61 -3933 -21,38 -3423 -23,68 -1150 -10,42 

Závazky ke 

společníkům 
188 2,19 2371 27,05 -7146 -64,17 -2409 -60,38 

Stát - daňové 

závazky a 

dotace 
1542 24,97 -7310 -94,71 -408 -100 676 0 

Krátkodobé 

přijaté zálohy 
-481 -54,41 210 52,11 -219 -35,7 -167 -42,39 

Jiné závazky -409 -65,96 21 9,95 -112 -47,84 39 32,23 

* uvedené hodnoty nelze vypočíst – jmenovatel 0. 

Základní kapitál společnosti byl na začátku pozorovaného období tvořen jediným 

vkladem ve výši 8,1 mil. Kč. V roce 2016 došlo k jeho navýšení o 8 mil. Kč., 

přistoupením společníka s vkladem s procetnuelním podílem 25%. Zbylých 75% dodala 

stávající jednatelka společnosti. 
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Graf 2: Horizontální vývoj pasiv (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Navýšení základního kapitálu mělo spolu s výrazným nárůstem výsledku hospodaření 

z běžného účetního období vliv na neobvyklý skok vlastního kapitálu. Ten se v období 
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účelem vzala i dlouhodobý bankovní úvěr, které použila na splacení výše zmíněných 

závazků.  

Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza posuzuje jednotlivé části aktiv a podrobně ji analyzuje. Hodnoty jsou 

zobrazeny v procentech. 

Tab. 4: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 
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Dlouhodobý majetek 16,96 6,13 18,7 20,43 19,46 

Dlouhodobý hmotný majetek 16,96 6,13 18,7 20,43 19,46 

Oběžná aktiva 81,71 87,02 80,87 79,43 79,45 

Zásoby 4,18 3,44 8,74 1,05 2,32 

Pohledávky 73,93 74,22 68,64 76,91 72,86 

Peněžní prostředky 3,61 9,35 3,48 1,48 4,28 

Časové rozlišení aktiv 1,32 0,37 0,44 0,14 1,09 
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Největší podíl na celkových aktivech mají oběžná aktiva, která se pohybují ve všech 

letech okolo 80% kvůli velkému objemu pohledávek. 

 

Graf 3: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Jak je z grafu patrné jedná se o kapitálově lehkou firmu, jelikož jsou aktiva více než ze 

dvou třetin tvořena oběžnými.  Hlavní podíl zde mají pohledávky z obchodních vztahů, 

které zaznamenali nejvýraznější změnu v roce 2016, kdy došlo po předchozím úpadku 

zájmu k opětovnému nárustu počtu zakázek, což mělo vliv i na zvýšení podílu zásob na 

celkových aktivech, které ovšem v roce 2016 byly téměř odprodány. 

Podíl peněžních prostředků na bankovním účtu mezi lety 2014-2016 klesal, kvůli již 

výše zmíněnému nákupu dlouhodobého majetku. Jeho nárůst pozorujeme i na změně 

podílu dlouhodobých aktiv hlavně mezi lety 2014-2015. 

Vertikální analýza pasiv 

Zde je podrobněji analyzována struktura pasiv. Hodnoty jsou uvedeny v procentech. 
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Tab. 5: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Pasiva 2013 2014 2015 2016 2017 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 26,79 17,65 3,32 33,47 42,43 

Základní kapitál 16,84 15,63 20,73 42,15 45,9 

VH minulých let 7,24 9,19 2,65 -17,86 -9,45 

VH běžného účetního období 2,67 -7,2 -20,12 9,13 5,98 

Cizí zdroje  72,84 81,03 95,28 66,52 57,41 

Rezervy 0 3,83 6,31 6,45 7,03 

Dlouhodobé závazky  4,37 3,91 13,31 13,76 7,68 

Krátkodobé závazky 68,47 69,5 75,66 46,3 42,79 

Časové rozlišení pasiv 0,38 1,31 1,4 0 0,07 

V pasivech nejvíce převažují cizí zdroje, se pohybují okolo 60%. V roce 2015 dokonce 

95%. 

 

Graf 4: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

U vertikální analýzy pasiv je důležité, jaké zdroje jsou použity na financování aktiv 

společnosti, a jak jsou tyto zdroje drahé. Z grafu vyplývá, že firma využívá hlavně cizí 

zdroje, hlavně krátkodobé, které jsou tvořeny převážně závazky z obchodních vztahů. 

Podíl cizího kapitálu v první polovině sledovaného období díky narůstajícím závazkům 

nejen vůči obchodním partnerům, ale i státu a bankovním institucím(dlouhodobý úvěr, 

2015), vzrostl až na 95,28% a byla tak ohrožena platební schopnost firmy, takže vedení 

společnosti přistoupila v roce 2016 k navýšení základního kapitálu. 
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Krátkodobé závazky z obchodních vztahů byly v roce 2016 sníženy na téměř polovinu 

a tuto hodnotu se daří držet do dnes. Dlouhodobé závazky vůči bankovním institucím 

jsou postupně spláceny a jejich podíl v posledním roce činí 7%. 

Od roku 2014 si firma začala tvořit rezervy na opravy dlouhodobého hmotného 

majetku, které v roce 2017 dosáhly 7% z celkových pasiv.  

2.4.2 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát je další výkaz společnosti, který pomáhá analyzovat společnost.  

Horizontální analýza VZZ 

Horizontální analýza zobrazuje procentní vývoj jednotlivých položek výkazu. 

Tab. 6: Horizontální analýza VZZ (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  

2013 -

2014 

(tis. 

Kč) 

2013 -

2014 

(%) 

2014 -

2015 

(tis. 

Kč) 

2014 -

2015 

(%) 

2015 -

2016 

(tis. 

Kč) 

2015 -

2016 

(%) 

2016 -

2017 

(tis. 

Kč) 

2016 -

2017 

(%) 

VÝNOSY 

CELKEM 
28866 10,66 -53853 -24,83 -52078 -31,59 19003 10,33 

Tržby z 

prodeje 

výrobků a 

služeb 

772 0,79 -7093 -7,23 -11281 -14,65 -10107 -12,7 

Třžby z 

prodeje 

zboží 
27049 46,56 -25600 -30,06 -19518 -32,77 17170 42,89 

Ostatní 

provozní 

výnosy 
-1291 -1,56 -18234 -22,45 -19546 -30,47 11174 24,8 

Ostatní 

finanční 

výnosy 
-359 -14,02 -932 -39,08 -1313 -90,36 9143 546,42 

NÁKLADY 

CELKEM 
32880 11,98 -49724 -22,12 -63603 -39,46 26183 13,98 

Výkonová 

spotřeba 
12138 2,66 -24317 -8,62 -31792 -23,03 2799 2,632 

Osobní 

náklady 
381 5,63 598 9,64 -203 -2,98 -285 -4,32 
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Ostatní 

provozní 

náklady 
5997 8,17 -23085 -29,08 -21751 -28,69 9343 17,28 

Nákladové 

úroky 
151 54,12 -131 -30,47 42 14,04 24 7,04 

Ostatní 

finanční 

náklady 
340 18,24 -611 -27,72 -1362 -85,5 1562 676,19 

Finanční 

výsledek 

hospodaření 
-974 -125,35 -242 -122,84 7 1,59 -820 189,81 

Provozní 

výsledek 

hospodaření 
-3488 -302,77 -4232 -181,16 10696 37,61 -360 -8,78 

VH za 

účetní 

období 
-5014 -390,5 -4129 -310,69 10673 144,38 -1180 -39,82 

 

Tržby z prodeje výrobků a služeb měly v pozorovaném období klesající tendenci hlavně 

kvůli klesajícímu zájmu o slunečnicový a řepkový olej kvůli nástupu trendu zdravého 

životního stylu a tudíž větší oblibě oleje olivového či kokosového a kvůli zvyšující se 

konkurenci mezi dopravci. Naopak v posledním roce sledovaného období byly výrazně 

odprodány zásoby zboží, což pomohlo i celkové době obratu zásob, poměru mezi aktivy 

a pasivy a výsledku hospodaření za dané období. Jednotlivé oblasti budou rozvedeny 

níže. 
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Graf 5: Vývoj výnosů (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Výkonová spotřeba se v letech 2014 a 2015 snížila kvůli poklesu výroby podobně jako 

osobní náklady kvůli propouštění zaměstnanců. Jejich stav se z 44 zaměstnanců snížil 

na 31. 

Největší změnou prošly tržby z prodeje zboží. V letech 2014 až 2016 se pohybovaly 

v záporných hodnotách a z roku 2014 na rok 2015 klesly o cca 25 mil. Kč. 

Výkyv na účtech ostatní finanční výnosy a ostatní finanční náklady v roce 2016-2017 

byl způsoben příjmutím a následným zrealizováním směnek, kterými vedení společnosti 

nahradilo krátkodobé úvěry na zajištění potřebné likvidity v rámci kalendářního roku. 
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Graf 6: Vývoj výsledku hospodaření (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Kladného rozdílu výsledku hospodaření za účetní období dosáhla firma pouze mezi lety 

2015-2016, kdy díky finanční injekci v podobě navýšení základního kapitálu došlo 

k oživení situace ve společnosti. Tento stav se bohužel neudržel příliš dlouho a již 

v následujícín roce došlo k mírnému poklesu.  

Vertikální analýza VZZ 

Vertikální analýza zobrazuje strukturu výnosů a nákládů ve firmě. 

Tab. 7: Vertikální analýza VZZ (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

VÝNOSY CELKEM 100 100 100 100 100 
Tržby z prodeje výrobků a služeb 40,19 36,19 41,91 48,3 37,8 
Třžby z prodeje zboží 24,02 31,45 27,45 24,29 31,11 

Ostatní provozní výnosy 34,11 30 29,04 27,33 30,89 
Ostatní finanční výnosy 1,45 0,88 0,67 0,08 0,49 
NÁKLADY CELKEM 100 100 100 100 100 

Výkonová spotřeba 59,21 59,18 61,45 61,96 58,24 
Osobní náklady 2,44 2,26 3,04 4,1 3,37 
Ostatní provozní náklady 35,78 33,86 31,09 33,55 33,85 

Nákladové úroky 0,12 0,16 0,13 0,21 0,2 
Ostatní finanční náklady 0,77 0,8 0,71 0,14 0,96 

Tržby z prodeje výrobků a služeb převyšují v celém pozorovaném období tržby 

z prodeje zboží i přes výše zmíněný odprodej zásob v roce 2016. Ostatní finanční 

výnosy byly v daných letech přibližně třetinou výnosů a obsahovaly hlavně výnosy 

z odprodaného majetku. 
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Graf 7: Vertikální analýza výnosů (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Výkonová spotřeba se taktéž držela na stálé hodnotě - okolo 60%, ostatní provozní 

náklady na 30%. Ovšem osobní náklady se zvyšovaly nepřímo ke klesajícímu počtu 

zaměstnanců. Firma tedy zvýšila osobní náklady na jednotlivé zaměstnance, což mělo 

pozitivní vliv na jejich produktivitu. 

 

2.5  Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatelé značí jak moc je firma likvidní. Ukazatelé slouží k analýze řízení 

finanční situace podniku.  

 

Graf 8: Rozdílové ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 
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Z grafu je patrné, že všechny ukazatele mají rostoucí tendenci. Nejhůře jsou na tom 

čisté pohotové prostředy, které se ve všech letech pohybují v záporných hodnotách. 

Čistý pracovní kapitál (manažerský přístup) 

Manažerský přístup ČPK je charakterizován jako fond finančních prostředků, neboli je 

součást oběžného majetku, který je financován dlouhodobým kapitálem. 

Tab. 8: Čistý pracovní kapitál – manažerský přístup (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

ČPK manažerský 6201 7116 2031 12352 12860 

Nejnižší hodnotu vykazoval ukazatel v roce 2015 kdy jeho hodnota dosáhla 2031 tis. 

Kč. V tomto roce má firma nízký stav oběžných aktiv ku hodnotě krátkodobých 

závazků. V roce 2016 došlo přes výrazný odprodej zásob k navýšení čistého pracovního 

kapitálu hlavně z důvodu splacení krátkodobých závazků a stejně tomu zůstalo i v roce 

2017. 

Čistý pracovní kapitál (investorský přístup) 

Investorské přístup ČPK představuje pro investory v podstatě běžně pracující 

dlouhodobý kapitál. 

 

Tab. 9: Čistý pracovní kapitál - investorský přístup (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

ČPK investorský 6825 4645 -809 10238 10752 

K poklesu čistého pracovního kapitálu z investorského pohledu došlo převážně kvůli 

nákupu dlouhodobého hmotného majetku a v roce 2015 díky splacení dlouhodobých 

závazků vůči státu a obchodním partnerů při neměném stavu dlouhodobých aktiv. 

V dalších dvou letech došlo ke skokovému navýšení vlivem nárůstu základního kapitálu 

o téměř 100%. 
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Čisté pohotové prostředky 

Tento ukazatel vychází hlavně z nejlikvidnějších aktiv a udává okamžitou likviditu 

právě splatných krátkodobých závazků. 

Tab. 10: Čisté pohotové prostředky (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

ČPP  -28574 -31171 -26216 -17126 -13514 
 

Jak je z grafu patrné, hodnoty čistých pohotových prostředků vyšly ve všech letech 

záporné, ač se situace postupně lepší. Tyto výsledky lze přisoudit hlavně tomu, že se 

vedení firmy rozhodlo, použít prostředky z bankovního účtu na nákup dlouhodobých 

aktiv místo na splacení krátkodobých závazků.  

Čistý peněžní majetek 

Čistý peněžní majetek představuje kompromis mezi oběma výše uvedenými ukazateli. 

Tab. 11: Čistý peněžní majetek (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

ČPM 6985 7306 600 12252 12047 

Hodnoty čistého peněžního majeteku má podobný vývoj jako hodnoty čistých 

pohotových prostředků hlavně díky odprodeji zásob a zboží v roce 2015 a poklesu stavu 

krátkodobých závazků v letech následujících. Do budoucna by bylo vhodné zvýšit 

objem zásob vůči vlastním výrobkům. 

 

2.6  Poměrové ukazatele 

Základním principem poměrových ukazatelů je dávat do poměru položky z rozvahy 

a výkazu zisků a ztrát. 
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2.6.1 Ukazatele rentability 

Hodnoty ukazatelů rentability by se měly pohybovat závisle na růstu či poklesu 

výsledku hospodaření. Výsledné hodnoty jsou důležité především pro investory, pro než 

je ziskovost nejdůležitějším faktorem při rozhodování o investování kapitálu.  

 

Graf 9: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Rentabilita aktiv 

Rentabilita celkových aktiv poukazuje na efektivnost využití majetku společnosti. 

Tab. 12: Rentabilita aktiv (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Rentabilita aktiv 2,67 -7,2 -20,12 9,13 5,98 

Oborové hodnoty 3,37 3,62 4,20 4,41 4,63 

V porovnání s oborových průměrem si firma nejlépe vedla v letech 2016 a 2017, kdy 

jsou hodnoty dokonce vyšší než jsou hodnoty oborové a firma svůj majetek využívala 

velmi efektivně. V roce 2014 a 2015 se společnost dostala do záporných hodnot, což by 

se stát nemělo. Značí to velmi neefektivní využití majetku ve společnosti.  

Rentabilita vlastního kapitálu 

Je jeden z nejdůležitějších ukazatelů pro případné investory a vlastníky. Výpočtem bylo 

zjištěno kolik haléřů čistého zisku připadá na jednu investovanou korunu. Umožňuje 

posoudit výhodnost investice a porovnáním ji například s úročením relevatní 

alternativy, jakou jsou na finančním trhu například dluhopisy. 
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Tab. 13: Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Rentabilita vlastního kapitálu 9,97 -40,75 -605,94 27,28 14,1 

Oborové hodnoty 3,52 4,61 4,9 4,78 4,93 

Obecně by se tato hodnota měla pohybovat nad hodnotou rentability celkových aktiv, 

ideálně pak nad 10%. Těchto hodnot nedosáhla firma pouze v letech 2014 a 2015, kdy 

byla firma ve finančních potížích, zejména tedy v roce 2015. V následujících letech 

firma převyšuje doporučené hodnoty, stejně jako hodnotu rentability aktiv. Toto lze 

považovat jako pozitivní trend. Pokud jde o srovnání s oborovými hodnotami, firma 

kromě let 2014 a 2015 vysoce tyto hodnoty převyšuje. 

Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel vyjadřuje hodnotu čistého zisku vůči tržbám. 

Tab. 14: Rentabilita tržeb (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Rentabilita tržeb 0,82 -1,99 -5,16 2,87 1,65 

Oborové hodnoty 5,35 6,19 7,77 8,12 8,24 

Hodnoty se opět srovnávají s oborovým průměrem, který firma bohužel nepřesáhla ani 

v jednom pozorovaném roce. Rentabilita tržeb se pohybovala od -5,16 do 2,87 což značí 

velmi vysoké náklady a nízké ceny výrobků. Jako pozitivní lze vnímat posun hodnot ze 

záporných do kladných po roce 2015. 

Rentabilita investovaného kapitálu 

Rentabilita investovaného kapitálu měří produkční sílu podniku. 

Tab. 15: Rentabilita investovaného kapitálu (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Rentabilita investovaného kapitálu 4,28 -28,33 -87,69 17,01 10,47 

Doporučené hodnoty se pohybují mezi 12-15%, kterých firma dosáhla pouze v roce 

2016. Velmi špatné výsledky byly způsobeny hlavně zápornými výsledky hospodaření 

a pozitivně je ovlivnil pouze nárůst kapitálu. Do budoucna je potřeba se na tuto oblast 

zaměřit. 



63 

 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu podobně jako rentabilita investovaného kapitálu 

nedosáhla požadovaných hodnot 

Tab. 16: Rentabilita dlouhodobého kapitálu (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu 8,57 -33,35 -120,96 19,33 13,08 

Vlastní kapitál společnosti byl v roce 2016 navýšen, hodnota dlouhodobých závazků 

o rok dříve. Tomuto nárůstu ovšem neodpovídá navýšení zisku, a proto firma dosahuje 

záporných hodnot. 

2.6.2 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele představují, jak společnost hospodaří se svými aktivy a zároveň jaký má 

toto hospodaření vliv na výnosnost a likviditu. 

 

Graf 10: Ukazatele aktivity (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel znázorňuje, kolikrát se celková aktiva obrátí v tržbách za daný rok. 

Tab. 17: Obrat celkových aktiv (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat celkových aktiv 3,25 3,61 3,89 3,19 3,62 

Oborové hodnoty 0,63 0,58 0,54 0,62 0,59 
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Optimální hodnoty pro tento ukazatel se pohybují mezi 1,6 až 3,0, přičemž hodnoty pod 

touto hranicí značí, že firma má více majetku než je účelné a naopak vyšší hodnoty 

znamenají, že firma využívá svůj majetek téměř naplno a v případě neočekávaně velké 

zakázky, by mohla mít problémy ji včas zajistit. Oborové hodnoty firma vysoce 

převyšuje, ale v tomto případě to není až tak pozitivním jevem. Stojí proto za zvážení, 

jak velký vozový park je pro firmu ideální a jestli odprodej jeho části v roce 2014 byl 

dobrou volbou.  

Obrat dlouhodobého majetku 

Ukazatel sděluje efektivnost využívání budov, zařízení, strojů a ostatního dlouhodobého 

majetku a zároveň pomáhá při rozhodování zda pořídit další majetek či nikoliv. 

Tab. 18: Obrat dlouhodobého majetku (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat DM 19,17 28,62 20,84 15,59 18,62 

Oborové hodnoty 13,33 13,36 13,46 13,75 13,84 

Obrat dlouhodobého majetku se opět nejčastěji srovnává s oborovým průměrem, který 

se v daných letech pohyboval okolo hodnoty 13,7. Analyzovaná firma dosáhla ve všech 

letech hodnot vyšších než je oborový průměr, což značí, že se svými dlouhodobými 

aktivy hospodaří efektivně. Zároveň firma splňuje podmínku, že hodnoty obratu 

dlouhodobých aktiv jsou vyšší než hodnoty obratu celkových aktiv. 

Obrat zásob 

Jak bylo v teoretické části popsáno, doba obratu zásob značí, kolikrát je daná položka za 

rok prodána a znovu naskladněna. 

Tab. 19: Obrat zásob (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat zásob 77,88 105,05 44,6 304,17 156,31 

Jak výplývá i z doby obratu zásob, firma prodává vysokoobrátkové zboží, hodnoty jsou 

tedy velmi vysoké, zejména v roce 2016. 
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob nám vyjadřuje počet dní do doby prodeje nebo spotřeby zásob. 

Tab. 20: Doba obratu zásob (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Doba obratu zásob 4,62 3,43 8,07 1,18 2,3 

Ve všech pozorovaných letech dosáhla firma výborných hodnot. Celkově je vázanost 

kapitálu v zásobách malá, firma zde tedy neváže zbytečně mnoho prostředků. 

Doba obratu pohledávek 

Je to průměrná doba splatnosti pohledávek. Udává počet dnů, během kterých je inkaso 

peněz zadrženo v pohledávkách. 

Tab. 21: Doba obratu pohledávek (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Doba obratu pohledávek 67,89 67,28 53,13 73,44 59,19 

V případě sledované firmy jsou pohledávky jednou z nejdůležitějších částí celkových 

aktiv a průměrně tvořily přibližně 75%. Splatnost faktur  má firma nastavenou na 45 

dní. Hodnoty ukazatele jsou poměrně vysoké a co je překvapivé, narozdíl od 

předchozích ukazatelů má doba obratu pohledávek nejlepší výsledky právě v roce 2015, 

kdy dosáhla hodnoty 53 dnů, což bylo pravděpodobně způsobeno značným odprodejem 

zásob a rostoucími tržbami. Přesto by společnost měla snížit dobu obratu pohledávek. 

Doba obratu závazků 

Ukazatel zobrazuje dobu od počátku závazku do jeho splacení.  

Tab. 22: Doba obratu závazků (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Doba obratu závazků 69,74 69,3 65,19 52,37 42,53 

Hodnota ukazatele by neměla být nižší než doba obratu pohledávek, což se v prvních 3 

letech nedaří. Dále má doba obratu závazků má klesající tendenci, což značí, že 

společnost čím dál tím dříve dostát svým závazků. Ve srovnání s dobou obratu 

pohledávek firma v posledních dvou letech platí své závazky dříve než jsou jí splaceny 
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pohledávky a nemá tak možnost čerpat provozní úvěr, jenž sama poskytuje svým 

odběratelům.  

2.6.3 Ukazatele likvidity 

Likvidita měří schopnost podniku využít investované finanční prostředky a vázanost 

jednotlivých složek kapitálu u aktiv a pasiv. 

 

Graf 11: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Z grafu je patrné, že běžná a pohotová likvidita mají skoro totožný vývoj ve všech 

sledovaných letech.  

Běžná likvidita 

Představuje schopnost podniku přeměnit oběžná aktiva na finanční prostředky, kterými 

lze uhradit své krátkodobé závazky. 

Tab. 23: Běžná likvidita (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Běžná likvidita 1,19 1,19 1,07 1,72 1,86 

Oborové hodnoty 1,59 1,56 1,84 1,70 1,65 

Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu se pohybují v intervaluu 1,5 až 2,5, což se 

firmě podařilo pouze v posledních dvou letech. Naopak v roce 2015 lze firmu 

považovat za nesolventní.  
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Pohotová likvidita 

Při výpočtu pohotové likvidity se od oběžných aktiv odečítají zásoby, jelikož jsou 

nejméně likvidní. 

Tab. 24: Pohotová likvidita (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Pohotová likvidita 1,11 1,13 1,02 1,69 1,8 

Oborové hodnoty 1,48 1,46 1,73 1,56 1,62 

Hodnota tohto ukazatele by neměla klesnout pod 1, což se nestalo ani v jednom 

sledovaném roce. Díky výsledným hodnotám lze říct, že se situace dlouhodobě zlepšuje. 

Od oborového průměru se nejvíce odchýlila v roce 2015, kde se dostala skoro na 

hraniční hodnotu 1. Naopak v následujím roce 2016 se k oborovému průměru firma 

nejvíce přiblížila.  

Okamžitá likvidita 

Výsledky okamžité likvidity značí, že firma není schopná uhradit aktuálně splatné 

závazky z finančních prostředků v hotovosti a na bankovních účtech. 

Tab. 25: Okamžitá likvidita (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Okamžitá likvidita 0,06 0,13 0,05 0,03 0,1 

Oborové hodnoty 0,61 0,78 0,91 0,85 0,81 

Hodnoty by se měly pohybovat v intervalu 0,2 až 0,5 a tyto hodnoty nedosáhla ani 

v jednom roce. Na druhou stranu čím vyšší je hodnota, tím horší je hospodaření 

s kapitálem, a jak je patrné, firma nedrží zbytečně mnoho nevyužitých finančních 

prostředků v pokladně a na bankovním účtu. 

2.6.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatelé vyjadřují skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv cizí zdroje. 

Motivem tohoto financování je poměrně nižší cena ve srovnání se zdroji vlastními. 



68 

 

 

Graf 12: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Celková zadluženost 

Ukazuje poměr celkových závazků k celkovým aktivům. 

Tab. 26: Celková zadluženost (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Celková zadluženost 0,73 0,81 0,95 0,67 0,57 

Zadluženost firmy je velmi vysoká, což může způsobit problémy při žádosti o další 

bankovní úvěr. K výraznému poklesu došlo mezi lety 2015 a 2016, jelikož se navýšil 

základní kapitál ze strany stávajících jednatelů společnosti. Pro ostatní investory se 

může tato firma jevit jako riziková. Nižší hodnoty v posledních dvou letech jsou 

způsobeny snížením zavazků vůči dodavatelům a částečným splacením bankovního 

úvěru. 

Míra zadluženosti 

Jde o velmi důležitý ukazatel v případě, že společnost žádá o nový úvěr. Díky němu se 

banka rozhodne, zda úvěr schválí, či ne. 

Tab. 27: Míra zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Míra zadluženosti 2,72 4,59 28,7 1,98 1,36 
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Poměr cizího vůči vlastnímu kapitálu se výrazně pohyboval převážně mezi lety 2015 

a 2016, kdy na jednu stranu došlo k navýšení cizího kapitálu přijetím krátkodobého 

bankovního úvěru a o rok později zvýšení vlastního kapitálu.  

Koeficient samofinancování 

Doplňuje ukazatel celkové zadluženosti a v součtu s ním by měl tvořit hodnotu 1.  Na 

rozdíl od ukazatele celkové zadluženosti vyjadřuje finanční nezávislost podniku. 

Tab. 28: Koeficient samofinancování (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Koeficient samofinancování 0,27 0,18 0,03 0,33 0,42 

Oborové hodnoty 0,61 0,56 0,57 0,59 0,63 

Všeobecně se chápe, že hodnota koeficientu samofinancování by se měla pohybovat 

okolo hodnoty 0,5, k čemuž se firma v posledních letech blíží. Ovšem na začátku 

pozorovaného období bylo pro firmu zjevně výhodnější využívat dodavatelského úvěru, 

než jejich celková hodnota přesáhla únosnou míru. Oborových hodnot firma nedosahuje 

ani v jednom roce, ale postupně se k nim přibližuje, což lze brát za pozitivní trend. 

Úrokové krytí 

Banky vyžadují hodnotu úrokového krytí okolo 3, avšak u finančně zajištěných firem by 

se měla hodnota pohybovat v intervalu 6-8. 

Tab. 29: Úrokové krytí (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů)  

  2013 2014 2015 2016 2017 

Úrokové krytí 4,6 -8,67 -26,28 10,23 5,75 

V prvním a posledním roce sledovaného období si firma nevedla špatně. V roce 2016 

dokonce dosáhla hodnoty přes 10, ovšem mínusové hodnoty v předchozích letech značí, 

že náklady na cizí kapitál byly mnohonásobně vyšší než zisk společnosti. 

2.6.5 Provozní ukazatele 

Tyto ukazatele obecně asistují podnikovému managementu při analýze základních 

aktivit uvnitř společnosti.  
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Mzdová produktivita 

Tento ukazatel informuje o tom, jak vysoký podíl tržeb připadá na 1 Kč mzdových 

nákladů. 

Tab. 30: Mzdová produktivita (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Mzdová produktivita  2,97  4,44  2,46  2,74  3,8 

Tento ukazatel by měl mít rostoucí tendenci, která se společnosti téměř daří. 

 

Graf 13: Mzdová produktivita (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Propad v roce 2015 způsobil odprodej přebytečných zásob, které firma nakoupila 

původně s úmyslem vlastního zpracování, ke kterému však v důsledku poklesu 

objednávek nedošlo a firma tak musela zboží odprodat s měnším ziskem. 

Produktivita z přidané hodnoty 

Ukazatel vyjadřuje, kolik Kč vydělá společnosti jeden pracovník. 

Tab. 31: Produktivita z přidané hodnoty (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Produktivita z přidané hodnoty 292,27 470,75 286,91 350,79 567,55 
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V roce 2014 se produktivita z přidané hodnoty, i přes stálý počet zaměstnanců, zvýšila, 

což naznačuje větší efektivnost na pracovišti a přínos patřičného zisku. 

 

Graf 14: Produktivita z přidané hodnoty (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

V roce 2015 se ovšem snížila o necelých 50% při ztrátě jediného zaměstnance. Tento 

jev lze vysvětlit snížením mzdových nákladů, tedy mezd, ve stejném roce taktéž 

o přibližně polovinu. Naopak v dalších letech 2016 a 2017 se produktivita z přidaného 

hodnoty rapidně zvyšovala, a to i přes pokles počtu zaměstnanců, což je pro firmu velmi 

pozitivní.  

Celková nákladovost z výnosů 

Jak bylo v teorii popsáno, tento ukazatel vyjadřuje jaká část z 1 Kč tržeb připadá na 

celkové náklady. 

Tab. 32: Celková nákladovost z výnosů (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Celková nákladovost z výnosů 0,99 1,01 1,04 0,98 1,02 
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Hodnota ukazatele by se neměla dostat nad hodnotu 1. Jak je ale z tabulky i grafu (níže) 

patrné, v celém pozorovaném období jsou hodnoty velmi špatné. 

 

Graf 15: Celková nákladovost z výnosů (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Náklady musely být zjevně financovány nejen ze zisku, ale již výše zmíněným 

odprodejem zásob, dlouhodobého majetku či přijmutím směnky. 

 

2.7 Analýza soustav ukazatelů 

Narozdíl od předchozích ukazatelů, kteří mají omezenou vypovídací schopnost, existují 

soustavy ukazatelů, které posuzují celé hospodářství společnosti. 

2.7.1 Altmanův model 

Díky tomuto ukazateli lze předpovědět prosperující nebo problémový podnik na základě 

využití několika finančních ukazatelů, kterým je přiřazena daná váha dle relativního 

významu pro finance podniku a výsledkem je určení skóre Z. 
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Tab. 33: Altmanův model (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Altmanova analýza 
Hodnoty ukazatele za jednotlivé roky 

2013 2014 2015 2016 2017 

x1 0,817 0,87 0,808 0,794 0,794 

x2 0,0724 0,0919 0,265 0 0 

x3 0,0401 -0,0488 -0,1794 0,0866 0,0488 

x4 0,2312 0,1928 0,2176 0,6337 0,7982 

x5 3,253 3,6095 3,8979 3,1854 3,6225 

Altmanovo Z-skóre 4,1153 4,2333 4,2279 4,2835 4,6714 

Klesne-li hodnota ukazatele pod 1,2, signalizuje to velmi silné finanční problémy a 

možný bankrot firmy. Naopak pokud je hodnota vyšší než 2,9 je podnik ve velmi dobré 

finanční situaci. 

 

Graf 16: Altmanovo Z-skóre (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

Ve všech letech sledovaného období vykazuje firma status finančně zdravého podniku, 

jelikož se hodnoty pohybují nad 2,9. Dokonce má rostoucí tendenci, což značí i do 

budoucna finanční stabilitu společnosti. Je potřeba si ale uvědomit, že vysoké hodnoty 

indexu jsou ovlivněny hlavně nízkou hodnotou aktiv, které ve vzorci mají velkou váhu. 

2.7.2 Index IN05 

Model je vhodný pro roční hodnocení finančního zdraví společnosti. Zobrazuje také, 

zda společnost vytváří nějakou hodnotu pro věřitele. 
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Tab. 34: Index IN05 (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

IN05 1,6414 0,7376 -0,244 2,0277 1,9549 

Optimální hodnota indexu IN05, kterou by měl mít každý podnik, by měla být vyšší než 

1,6. 

 

Graf 17: Index IN05 (Zdroj: vlastní zpracování účetních výkazů) 

V roce 2015 se hodnoty indexu dostaly do mínusu, což lze považovat za velmi 

nežádoucí jev, který naznačoval, že firma spěje k bankrotu. V následujících letech se 

ovšem situace výrazně zlepšila  a hodnota indexu se vyšplhala přes 1,6, tedy tvoří 

hodnotu. Srovnájí-li se výsledky s Altmanovým indexem, vykazuje firma v indexu 

důvěryhodnosti o něco horších výsledků. To je způsobeno rozdílnou váhou jednotlivých 

členů ve výpočtu a vstupních dat.  

 

2.8  Souhrnné hodnocení 

Z analýzy absolutních ukazatelů je patrné, že se hodnota aktiv i pasiv výrazně měnila. 

Z vertikální analýzy obecně vyplývá, že firma Antares, s.r.o. je kapitálově lehkou. 

Aktiva jsou z 80% tvořena oběžnými, konkrétně pak pohledávkami za odběrateli. 

V roce 2014 došlo k výraznému odprodeji dlouhodobého majetku, v roce 2016 i zásob. 

Výraznými výkyvy procházely peněžní prostředky, kdy firma hledala optimální výši 

financí na pokladně a bankovním účtu. 
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Základní kapitál společnosti byl původně tvořen jediným vkladem ve výši 8,1 mil. Kč. 

V roce 2016 došlo k jeho navýšení o 8 mil. Kč., což spolu s nárůstem výsledku 

hospodaření (který byl v prvních letech záporný) mělo značný vliv na výrazný nárůst 

vlastního kapitálu. Díky splácení závazků z obchodních vztahů, zaplacení odložené 

daně a závazků za společníky, které byly splaceny dlouhodobým úvěrem pořízeným 

v roce 2015, měly cizí zdroje klesající tendenci. Krátkodobé závazky z obchodních 

vztahů byly v roce 2016 sníženy téměř na polovinu a tuto hodnotu se daří držet do dnes. 

Dlouhodobé závazky vůči bankovním institucím jsou postupně spláceny a jejich podíl 

v posledním roce činí 7%. Od roku 2014 si firma tvoří i rezervy na opravy dlouhobého 

hmotného majetku. 

Tržby z prodeje výrobků a služeb měly klesající tendenci hlavně kvůli zvyšující se 

konkurenci mezi dopravci a snižujícím se zájmu o dříve běžný slunečnicový a řepkový 

olej. Naopak tržby z prodeje zboží se po propadu v letech 2014 a 2015 zvýšily hlavně 

díky odprodeji zásob v roce 2016. Přesto nepřevýšily tržby z prodeje výrobků a služeb. 

Výkonová spotřeba se snížila kvůli poklesu výroby, podobně jako osobní náklady kvůli 

propouštění zaměstnanců. Krátkodobý nedostatek peněžních prostředků vyřešila firma 

pomocí směnek, kterými vedení společnosti nahradilo krátkodobé úvěry, což mělo 

značný vliv na účty ostatních finančních výnosů a nákladů. V letech 2014 a 2015 

dosáhla firma záporného výsledku hospodaření za účetní období, který se díky navýšení 

základního kapitálu a tím i oživení chodu firmy podařilo přesunout do zisku. 

Výsledek hospodaření má značný vliv na ukazatele rentability, kde firma v porovnání 

s oborových průměrem nedosáhla ani v jedné oblasti požadovaných hodnot. Nejvíce se 

to projevilo na rentabilitě investovaného kapitálu, který dosahoval velmi špatných 

záporných výsledků. Jako pozitivní lze považovat fakt, že v posledních dvou letech 

dochází k výraznému zlepšení a například v oblasti rentability vlastního kapitálu firma 

přesáhla doporučovanou hodnotu. Výsledky rentability tržeb značí vysoké náklady 

a nízké ceny výrobků, v roce 2015 se dokonce pohybovaly v záporných číslech. 

Naopak při hodnocení ukazetelů aktivity si firma vedla velmi dobře. Doba obratu zásob 

se ve všech letech pohybovala do 10 dní, což značí, že firma neváže zbytečně mnoho 

prostředků v zásobách. Srovná-li se doba obratu pohledávek a závazků, jedná se 

o přibližně stejné hodnoty, které jsou ovšem poměrně vysoká – okolo 70 dní. 
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V posledních dvou letech firma platí své závazky dříve, než jsou jí splaceny pohledávky 

a tudíž se připravuje o možný levný cizí kapitál. Z analýzy obratu celkových aktiv 

vyplynulo, že firma využívá svůj majetek téměř naplno, což může do budoucna 

způsobit komplikace. Obrat dlouhodobého majetku přesáhl ve všech letech oborový 

průměr, což značí, že se svými dlouhodobými aktivy hospodaří firma efektivně. Jelikož 

firma prodává vysokoobrátkové zboží, hodnoty obratu zásob dosahují velmi vysokých 

hodnot, obzvláště v roce 2016. 

Ze zkoumaných typů likvidity nejhůře dopadla okamžitá, jelikož firma nedrží příliš 

mnoho prostředků v pokladně a na bankovních účtech, což může působit problémy při 

úhradě aktuálně splatných závazků. Běžná likvidita dosáhla požadovaných hodnot až 

v posledních dvou letech, pohotová díky způsobu výpočtu ve všech. 

Hodnocení ukazatelů zadluženosti z dlouhodobého hlediska je poměrně složité, jelikož 

došlo ke změně základního kapitálu a faktu, že firma měla například odloženou daň. Pro 

případné investory nebo banky se může firma jevit jako riziková, náklady na cizí kapitál 

byli mnohonásobně vyšší než zisk společnosti, avšak v posledních dvou letech dochází 

k výraznému zlepšení. 

Ukazatele produktivity byly ovlivněny velkými změnami počtu zaměstnanců, výkyvy 

v hodnotě zásob a zároveň v mzdových nákladech. Obecně lze říct, že produktivita 

rostla, což je pro firmu pozitivní jev. 

Při hodnocení Altmanova indexu firma vykazuje status finančně zdravého podniku 

a hodnoty výrazně převyšují doporučenou mez. Výsledky jsou ale zkresleny nízkou 

hodnotou aktiv, které mají při výpočtu velkou váhu. Horších výsledků dosahuje firma 

v indexu důvěryhodnosti, kde v roce 2015 měla dokonce mínusové hodnoty. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Po kompletní finanční analýze podniku, jsem dospěl k závěru, že nejvíce problematické 

jsou tyto oblasti: 

• likvidita, 

• rentabilita 

• pohledávky, 

• závazky, 

• divize logistiky, 

• divize olejů, 

• marketing. 

 

3.1 Likvidita 

V oblasti lividity by se firma měla zaměřit na krátkodobé finanční prostředky jak 

v pokladně tak na běžném účtu, které je potřeba navýšit nebo snížit aktuálně splatné 

závazky. Problém by z části vyřešilo sjednání výhodnějších nabídek od dodavatele, od 

kterého by firma mohla požadovat levnější dodávky za odebírání většího množství či 

rychlejšího splacení, nebo změnu dodavatele. Dále by bylo vhodné zvážit způsob 

zásobování v oblastech, kde není vysokoobrátkové zboží metodou just in time, neboli se 

snažit zboží, které se naskladní co nejdříve prodat/spotřebovat. Za zvážení by stálo 

i nahrazení krátkodobého financování dlouhodobým, což by bylo více než vhodné 

vzhledem k výši krátkodobých pohledávek ke dlouhodobým. 

 

3.2 Rentabilita 

Podnik by se měl zaměřit na zvýšení výsledku hospodaření, aby dosahoval větší 

rentability (ziskovosti). Volba správné strategie by měla být především zaměřena na 

zvýšení zisku, nejprve by bylo vhodné se zaměřit na snižování nákladů společnosti, 
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které jsou vysoké navzdory nízkým cenám výrobků.  Je potřeba zaměřit se více na 

přidanou hodnotu u výrobků a klientům nabízet výhodné nabídky při větším odběru.  

 

3.3 Pohledávky 

Podnik váže značnou část svých oběžných aktiv v pohledávkách z obchodních vztahů. 

Je zapotřebí stav svých pohledávek pravidelně kontrolovat a snažit se o jeho snižování. 

Doba splácení pohledávek je až příliš vysoká a je nutné se zaměřit na její snížení. 

Situaci by zlepšilo aplikování metody forfaitingu či faktoringu, kdy by firma zjistila 

nabídku od společností za jakou provizi odkupují a vypočítala o co by přišla. Výsledek 

pak srovnat s náklady na úvěr, který si firma musí vzít pokud nemá peníze od svých 

odběratelů a potřebuje splatit své závazky. Pokud se ji podáří snížit a zároveň zůstanou 

stejné dodavatelské podmínky, tak bude firma disponovat určitou dobu volným 

kapitálem. Dále by bylo vhodné nabídnout svým odběratelům různé slevy, nabídky za 

rychlejší jednání při nákupu, rozlišení dobu splatnosti podle částky, a naopak sankce za 

zaplacení po splatnosti. 

Například: 

• sleva za rychlejší splacení pohledávky, 

• množstevní slevu, 

• výhodné nákupy formou 3+1 zdarma atd., 

• odměna za platbu v hotovosti, 

• koupení většího množství = delší doba splatnosti. 

 

3.4 Závazky 

Při uzavírání smluvních závazků se stávajícím dodavatelem je potřeba vyjednat si lepší 

podmínky, například snížení ceny při větším odběru nebo jiných výhodách. Pokud 

dodavatel na výhody nepřistoupí bylo by vhodné přemýšlet o změně dodavatele, který 
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bude pro firmu výhodnější. Dále by bylo potřeba zvýšit dobu splácení, aby mohla firma 

svým dodavatelům splácet své závazky později. 

 

3.5 Divize logistiky 

Divize logistiky je ve firmě největší a nejvíc prosperující, proto by se v budoucích 

letech firma měla zaměřit právě na tuto divizi a snažit se ji ve všech směrech posílit. 

Zaprvé udělat průzkum a poté vzhledem k nepřetržitému a velice rychlému 

technologickému vývoji obnovit a modernizovat vozový park. Společně s dlouhodobým 

majetkem bude také zapotřebí zaměstnat více zaměstnanců. Zadruhé je potřeba udělat 

průzkum konkurence a zjistit, v čem mají konkurenti sílu a bylo zbytečné navyšovat 

služby, a naopak zjistit, co konkurenti nabízí minimálně nebo vůbec a na tuhle oblast se 

zaměřit. Podle výsledků průzkumu udělat marketingový plán na novou klientelu do 

budoucích let. Problematice marketingu je podrobněji věnován poslední bod návrhové 

části. 

 

3.6 Divize olejů 

Dále stojí za zvážení rozšíření portfólia v divizi olejů, pokud výrobní technologie firmy 

umožní zařadit další druhy olejů bez zakoupení dalšího stroje. Ve světě převažuje 

v posledních letech zdravý trend a tudíž je větší poptávka po kokosovém, olivovém či 

arašídovém oleji. Přidáním aspoň jednoho druhu zdravého oleje by se divizi zvýšila 

poptávka a tudíž i tržby.  

Dále jelikož jsou hlavními odběrateli olejů hotely, restaurace a pekárny, stálo by za 

zvážení nabídky doplňkových služeb jako například fritézy, v rámci návázání 

oboustranné spolupráce s prodejcem fritéz. Například když si u firmy Antares koupí 

zákazník větší množství oleje doporučí firma spolupracujícího výrobce fritéz a naopak – 

když si zákazník koupí fritézu doporučí firmu Antares jako výrobce kvalitních olejů. 

Odměnou by byla procenta z prodeje na obou stranách. 
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3.7 Marketing 

Jako poslední a velice důležitý bod návrhů na zlepšení je marketing, ve kterém firma 

docela zaostává a nevyvíjí dostatečné aktivity, které by pomohly k její stabilitě a růstu.  

Je potřeba zainvestovat do činností spojených s propagací firmy a provedení 

profesionální reklamní kampaně formou reklamních letáků, upoutávek na odborných 

webech. Vhodná by bylo navázání spolupráce s externí marketingovou společností, 

která má dostatečné zkušenosti s vyhledáváním nové klientely v daném oboru. Na tuto 

oblast by se měla firma zaměřit jako první, a proto je potřeba rozebrat si rozpočet 

a následně zobrazit možné výnosy. 

 

Rozpočet: 

• konzultace s externí marketingovou agenturou – 15 000 Kč, 

• marketingový průzkum –sestavení dotazníku odborníkem  – 5000 Kč, 

• marketingový průzkum – 4 Kč/dotázaná osoba (předpoklad 500 osob) – 2 000 Kč, 

• tisk 1000ks letáků – 3 000Kč, 

• grafické zpracování letáku – 1 600Kč, 

• 5 brigádníků na roznos letáků v průběhu dvou dnů (500/den/osoba) – 5 000 Kč, 

• pronájem billboardu v Modřicích – 4 499 Kč, 

• grafické zpracování billboardu – 3 000 Kč, 

• Facebook reklama – 435 Kč/den po dobu jednoho měsíce – 13 050 Kč. 

Celkové náklady na základní propagaci firmy činí: 52 149 Kč. 

Mimo výše uvedené služby by bylo vhodné použít ještě email marketing. Letáky 

a sestavené nabídky služeb rozeslat elektronickou poštou do zahraničních firem po celé 

Evropě a nabídnout jim dovoz či vývoz z jejich země do Česka a zpět. Nabídky služeb 

je nutno sestavit podle výsledků marketingového průzkumů a nabídnout nízkou cenu 

oproti konkurentům při dlouhodobé spolupráci. Cena při odeslaní 50 000 emailů se 

pohyboje okolo 5 000 Kč. 
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Momentálně má firma výnosy z jedné cesty v průměru 15 tis. Kč. a v průměru 250 jízd 

měsíčně. Pokud by se podařilo oslovit více jak tuzemských, tak zahraničních firem 

a společnosti by se tak zvýšil měsíční počet jízd o přibližně 100, měsíční výnosy by se 

mohli vyšplhat z přibližně 3,5 mil. Kč na cca 5,25 mil. Kč. Při zjevném počtu jízd by 

nejspíš společnost musela investovat do rozvíjení vozového parku a zvýšit počet 

zaměstnanců, aby mohla plně uspokojit poptávku. Pokud by společnost přijala tento 

návrh na zlepšení situace, musela by vyhodnotit, při jakém objemu jízd už jí nebude 

dostačovat vozový park a počet zaměstnanců. 

Kromě zaměření na marketing by firma měla přijmout nového zaměstnance na pozici 

poradce/manažer, který je zkušený v oboru a může firmě nabídnout novou inspiraci a 

strategii pro dosažení většího zisku. 

Provést zlepšení marketingu a zaměstnání nového manažera by bylo vhodné do konce 

roku 2018. Jelikož má firma měsíčně docela vysoký počet jízd, měla by v následujím 

roce 2019 důkladně sledovat změny mezi jednotlivými čtvrtletími a porovnávat je 

s předchozími lety, aby byly výsledky co nejrychlejší a mohla se podle nich operativně 

rozhodovat k dalším krokům v průběhu roku. Pokud by se firmě navýšil počet zakázek 

a klientů, nejlepší by bylo v této strategii pokračovat a vynakládat vyšší náklady na 

pokročilejší marketingové služby jako jsou například tvorba profesionálních webových 

stránek, veletrhy, promo akce, eventy, public relation, média atd. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo na základě finanční analýzy společnosti Antares s. r. o. 

navrhnout finanční strategii, která povede ke zlepšení ekonomické a finanční situace 

firmy, k maximalizaci její tržní hodnoty a k podpoření jejího dosavadního dynamického 

růstu.  

První část se zabývala teoretickými východisky, kde byla blíže popsána finanční 

analýza, její rozdělení a všechny ukazatele a následné vzorečky k jednotlivým 

ukazatelům, které jsou nedílnou součástí zpracování praktické části. 

V praktické části práce se nejprve představila vybraná firma Antares, s. r. o., která byla 

pro bakalářskou práci zvolena. Dále bylo provedeno hodnocení finanční situace podniku 

v letech 2013 až 2017 na základě použití vybraných metod finanční analýzy. Zdroje 

informací pro tyto metody byly čerpány z účetních výkazů firmy. Po vypočtení a 

přehledném grafickém znázornění následuje vždy komentář, ve kterém se hodnotí 

získané výsledky za celé analyzované období.   

Na závěr byly dle výsledků ukazatelů finanční analýzy představeny návrhy na zlepšení 

finanční situace podniku. Návrhy se týkaly nejvíce likvidity, rentability, pohledávek, 

závazků, divize olejů, divize logistiky a marketing. Nejdůležitěším a nejvíc 

rozpracovaným bodem byl marketing, kde byla navržena a zkalkulována marketingová 

kampaň a možné její výsledky. 
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