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Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce podstata plánování cash flow v závislosti na výrobním  

a prodejním plánu. Práce je rozdělena do několika částí. V teoretické části je pozornost 

věnována základním pojmům jako podstata finančního řízení podniku, řízení likvidity  

a faktory ovlivňující likviditu, cash flow, jeho struktura a význam pro podnik či řízení 

pracovního kapitálu. Jakékoli finanční rozhodování musí být podložené finanční analýzou.  

Praktická část je zaměřena na zpracování cash flow ve společnosti Shimano Czech Republic, 

s. r. o. v letech 2009 až 2012, plán cash flow společnosti na období 2013 až 2015.  

Dle požadavků společnosti je zpracována analýza ukazatelů likvidity v letech 2009 až 2012. 

V závěrečné části jsou na základě srovnání plánu se skutečností cash flow navržena 

doporučení na zlepšení situace peněžních toků pro následující období.    
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Abstract 

The subject of this thesis is the essence of planning cash flow depending on the production 

and sales plan. The work is divided into several parts. The theoretical part focuses on basic 

concepts such as the nature of financial management, liquidity management 

and factors affecting liquidity, cash flow, its structure and meaning to the enterprise and 

working capital management. Any financial decision-making must be based on financial 

analysis. 

The practical part is focused on the processing of cash flow in the company Shimano Czech 

Republic, for the years 2009-2012, plan cash flow for the period 2013 to 2015. 

According to the company's requirements it is mad the analysis of liquidity ratios from 2009 

to 2012.In the final section, based on comparing the plan with reality cash flow, there are 

recommendations to improve the situation of cash flows for the following years. 
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Úvod 

V současné době by mělo být samozřejmostí každého manažera provádění nejrůznějších 

analýz, zejména finančních, aby byl zajištěn úspěšný rozvoj podniku. Základem pro úspěšný 

rozvoj podniku je hledisko likvidity, které udává schopnost podniku platit své závazky. 

Důležitá je také finanční stabilita podniku, jejíž součástí je sestavování finančních cílů  

a finanční plánování. 

Jakékoli finanční rozhodování musí být podložené finanční analýzou. Finanční analýza  

se provádí několika způsoby, především se srovnávají absolutní údaje v čase (např. sledování 

zisku) a pomocí poměrových ukazatelů (likvidity, rentability, zadluženosti). Snahou podniku 

by mělo být, aby byl dlouhodobě likvidní a současně aby byl i dlouhodobě výnosný.  

Ukazatel likvidity vyjadřuje schopnost podniku dostát svým krátkodobým závazkům, ukazatel 

rentability vyjadřuje schopnost podniku vytvářet zisk a ukazatel zadluženosti vyjadřuje, 

v jakém rozsahu je podnik financován cizím kapitálem.  

Cílem této diplomové práce je podstata plánování cash flow v závislosti na výrobním  

a prodejním plánu.  

Diplomová práce je rozdělena do několika částí. Náplní teoretické části je vymezení 

základních pojmů jako podstata finančního řízení podniku, řízení likvidity a faktory 

ovlivňující likviditu, cash flow, jeho struktura a význam pro podnik či řízení pracovního 

kapitálu. Jakékoli finanční rozhodování musí být podložené finanční analýzou. Tyto údaje 

jsou důležité zejména pro management, umožňují dospět k určitým závěrům o finančním 

zdraví podniku. Kvalita zpracování finanční analýzy závisí na použitých vstupních 

informacích, přičemž základním zdrojem informací pro její zpracování jsou účetní výkazy: 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích. 

Praktická část jen zaměřena na zpracování cash flow ve společnosti Shimano Czech 

Republic, s. r. o. v letech 2009 až 2012, plán cash flow společnosti na období 2013 až 2015. 

V průběhu zpracování této diplomové práce byl dán požadavek na analýzu ukazatelů likvidity 

v letech 2009 až 2012. 

V závěru je porovnávána skutečnost s plánem cash flow a na základě těchto srovnání 

jsou navržena opatření na zlepšení situace peněžních toků pro následující období.   
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1 Podstata finančního řízení podniku  

Finanční řízení je významnou součástí komplexního systému podnikového řízení.  

J. Kráľovič a K. Vlachynský  [1] definují finanční řízení jako „finanční management, který  

se zaobírá finančními aspekty činnosti podniku. Jeho obsahem je organizování a řízení 

finančních procesů v podniku v podmínkách tržní ekonomiky.“ Podle J. Sedláčka  [2]  

se „finančním řízením rozumí veškeré aktivity, jež zabezpečují efektivní financování, tj. 

obstarávaní a rozdělování kapitálu z hlediska cílů daného podniku.“ Finanční řízení lze tedy 

považovat za subjektivní ekonomickou činnost, která se zabývá získáváním potřebného 

množství finančních prostředků z různých zdrojů, investováním těchto prostředků do různých 

forem majetku a rozdělováním zisku s cílem maximalizace tržní hodnoty vlastního majetku 

podniku.  [3] 

Finanční řízení se v posledních letech stalo hlavní složkou řízení podniku. Jestliže 

veškerá podniková rozhodnutí směřují k naplnění primárního cíle podniku a všechna tato 

podniková rozhodnutí se v konečném důsledku projeví ve financích (tzn. v nákladech, 

výnosech a výsledku hospodaření) lze říci, že primární cíl podniku je současně také 

primárním cílem finančního řízení.  V současné době se v podmínkách tržního hospodářství 

rozlišují dva základní přístupy k primárnímu podnikovému cíli. [4] Jde především o to,  

čí zájmy hrají při řízení podniku klíčovou roli. První přístup, jenž se nazývá koncept řízení 

shareholder value, orientuje zaměření managementu podniku výhradně na akcionáře 

podniku, a tedy na maximalizaci tržní hodnoty podniku. Těžiště druhého přístupu, který  

se nazývá jako koncept řízení stakeholder value, nespočívá výlučně v uspokojení zájmů 

majitelů podniku, ale také v uspokojení zájmů dalších zainteresovaných subjektů 

participujících na existenci podniku (tzn. zaměstnanců, obchodních partnerů, věřitelů  

a potenciálních investorů). Tento přístup tedy usiluje o zachování dlouhodobé stability 

podniku jako celku včetně zajištění jeho udržitelného rozvoje. [4] Rozhodující dílčí cíle 

finančního řízení pak spočívají jak v zajištění trvalé finanční rovnováhy podniku, která je 

podmíněna optimální majetkovou a kapitálovou strukturou, tak v zajištění trvalého dostatečně 

vysokého výsledku hospodaření, jenž spočívá ve schopnosti podniku produkovat pro jeho 

majitele kýžené efekty. 
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Strategie ve finančním poradenství je ve správném přirazení zdrojů k cílům! Také 

přináší změny v procesu plánování a jako součást strategického řízení sice tuto fázi prodlouží, 

ale je schopna zkrátit plánování operativní. Celkově zpravidla dojde ke zkrácení celého 

plánovacího procesu. 

 

Podle M. Landy lze obsah finančního řízení stručně formulovat do čtyř klíčových úloh 

[5]: 

 získávání potřebného kapitálu pro současné i budoucí potřeby podniku, 

 rozhodování o efektivní alokaci a využití kapitálu (tzn. financování provozu 

podniku, výzkumu a vývoje nových produktů a technologií, investice  

do nemovitého či movitého majetku a jiných finančních aktiv), 

 rozhodování o rozdělování zisku (tzn. k posílení vlastního kapitálu nebo k výplatě 

dividend), 

 prognózování, plánování, evidence, analýza, kontrola a řízení finanční situace  

a hospodaření podniku.    

Finanční řízení nelze provádět podle univerzálního návodu. Liší se jak mezi 

jednotlivými průmyslovými odvětvími, tak mezi jednotlivými podniky. Struktura a způsob 

financování tedy odpovídá konkrétním podnikatelským aktivitám. 

 

1.1 Řízení likvidity  

Problematika řízení likvidity je v odborné literatuře prezentována celým souborem 

činností, opatření a rozhodování. Vždy se však jedná o procesy vedoucí k udržení schopnosti 

podniku hradit své závazky a další potřeby, jejichž společným cílem je dosažení celkové 

efektivity a udržení přiměřeného rizika.  [3] 

Podle M. Landy  [5] je „podnik likvidní, má-li k určitému datu k dispozici dostatečné 

finanční prostředky k úhradě svých splatných závazků“. Podstatu likvidity tedy vidí  

ve vzájemné provázanosti mezi složkami oběžného majetku a krátkodobými závazky. Každý 

podnik má k dispozici určité platební prostředky, jenž může ihned případně v krátké době 

využít k úhradě krátkodobých závazků. Přičemž při řízení likvidity podniku jde o to, mít 

dostatek těchto platebních prostředků k danému datu (tj. ve správném čase) a v odpovídající 

podobě (tj. na správném místě). 
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Jednotlivé podnikové útvary generují příjmy a výdaje, přičemž úlohou finančního 

útvaru je udržovat mezi příjmy peněžních prostředků a jejich výdaji rovnováhu. Udržení této 

rovnováhy je nezbytné pro zachování stability podniku. Přičemž finanční útvar současně 

usiluje o minimalizaci nákladů souvisejících s držením peněžních zůstatků. Z pohledu 

likvidity zajišťuje držení peněžních zůstatků podniku určité pohodlí, nicméně podnik ztrácí 

výnosy z jejich alternativního užití, respektive z realizace projektů a investic s vysokou 

rentabilitou. S rostoucím množstvím držených peněžních prostředků mezní hodnota likvidity 

podniku klesá. Proto by měl finanční manažer usilovat o rovnost mezní hodnoty likvidity  

 a ušlého výnosu.  [5] 

 

1.1.1 Stupně likvidity 

Pro pochopení podstaty problematiky likvidity, jejíž problémy jsou zpravidla zkoumány 

z hlediska určitého časového období, je nezbytné rozlišovat především krátkodobou  

a dlouhodobou likviditu. Přičemž podstata spočívá v nástrojích, s jejichž pomocí lze danou 

likviditu ovlivňovat.  

 

Krátkodobá likvidita 

 Krátkodobá likvidita je ovlivněna jak aktuálním stavem a strukturou oběžného majetku 

a krátkodobých závazků, tak běžným provozem podniku. Lze ji pak ovlivňovat zejména  

na úrovni krátkodobého finančního plánování, a to pomocí těchto nástrojů  [5]: 

 řízení stavu zásob tak, aby finanční zdroje vázané v zásobách se rychle přetvářely 

do podoby pohledávek a následně do podoby peněžních prostředků, 

 řízení pohledávek tak, aby se finanční zdroje vázané v pohledávkách po uplynutí 

doby jejich splatnosti přetvářely na peněžní hotovost, a to včetně zajištění 

minimalizace rizika jejich nesplacení, 

 řízení finanční hotovosti tak, abych měl podnik v souladu se zvolenou strategií 

vždy k dispozici optimální množství odpovídajících platebních prostředků, 

 řízení krátkodobého financování tak, aby podnik v souladu se zvolenou strategií 

udržel optimální strukturu závazků z obchodního styku a krátkodobých bankovních 

úvěrů.  
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Stupně krátkodobé likvidity: 

Z pohledu finanční analýzy lze krátkodobou likviditu rozdělit na tři základní stupně  [6]: 

 likvidita 1. stupně – peněžení (okamžitá) likvidita, 

 likvidita 2. stupně – pohotová likvidita, 

 likvidita 3. Stupně – běžná likvidita. 

 

Okamžitá likvidita: Okamžitá likvidita měří schopnost podniku splácet své aktuální 

závazky peněžními prostředky a jejich ekvivalenty, kterou jsou k dispozici v hotovosti,  

na běžných účtech či ve formě krátkodobého finančního majetku. Závisí tedy na okamžitém 

stavu peněžních prostředků a jejich ekvivalentů v podniku, přičemž doporučená hodnota 

ukazatele by měla dosahovat hodnoty v rozmezí hodnot 0,2 až 1  [6]:. 

Vzorec pro výpočet  [7]: 

 

          krátkodobý finanční majetek 

Okamžitá likvidita =  ───────────────── 

                   krátkodobé cizí zdroje                                          (1) 

 

 

Pohotová likvidita: Pohotová likvidita umožňuje posoudit, v jakém rozsahu je cizí 

krátkodobý kapitál kryt likvidními prostředky a pohledávkami. Charakterizuje platební 

schopnost podniku, tzn. schopnost podniku krýt svými peněžními prostředky krátkodobé 

dluhy, přičemž doporučená hodnota ukazatele by měla dosahovat hodnoty v rozmezí hodnot  

1 až 1,5 [6]. Navíc by neměla klesnout pod hodnotu 1. 

Vzorec pro výpočet  [7]: 

 

           krátkodobé pohledávky + krátkodobý finanční majetek 

Pohotová likvidita =  ─────────────────────────────── 

                      krátkodobé cizí zdroje            (2) 

 

Běžná likvidita: Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé 

závazky. Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti podniku. Je citlivá jak na stav a strukturu 

zásob včetně jejich správného (reálného) oceňování vzhledem k jejich prodejnosti, tak na stav 

a strukturu pohledávek vzhledem k jejich nesplacení ve lhůtě či nedobytnosti. 
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Za optimální výši tohoto ukazatele lze považovat hodnoty v rozmezí hodnot 1,5 až 2,5  [6]. 

Čím vyšší hodnoty běžná likvidita dosahuje, tím nižší riziko platební schopnosti podnik 

podstupuje. 

Vzorec pro výpočet  [7]: 

            oběžná aktiva 

Běžná likvidita =  ──────────── 

        krátkodobé cizí zdroje              (3) 

 

Dlouhodobá likvidita 

Dlouhodobou či střednědobou likviditu lze ovlivňovat pouze v dlouhodobém období,    

a to s využitím strategického finančního plánu, přičemž za klíčové lze považovat tyto nástroje 

[5]: 

 celková podniková strategie, jež se zaměřuje na růst, stabilizaci či zachování 

podnikových aktivit, případně jejich útlum, 

 vzájemná provázanost dílčích podnikových strategií (tzn. produktové, 

marketingové, personální či finanční), 

 náležité provádění analýz efektivnosti investičních projektů, které jsou zaměřeny 

jak na ziskovost, tak ovlivňování peněžních toků. 

 

1.2 Likviditní politika podniku 

Každé podnikání s sebou nese určité riziko, proto je nezbytné v rámci finanční politiky 

podniku správně zvolit míru rizika, jež budou v rámci podnikového řízení akceptovat jak 

majitelé podniku, tak obchodní partneři, věřitelé a potenciální finanční investoři. Uvedené 

subjekty totiž vyžadují rozdílnou míru rizika platební neschopnosti. Podniky věnují likviditní 

politice prvořadou pozornost v rámci dlouhodobého finančního plánu. Dbají na zachování 

nebo zvýšení podílu fondů ze zisku ve vlastním jmění, na přiměřenost dlouhodobých dluhů 

(dlouhodobých závazků z obchodního styku a dlouhodobých bankovních úvěrů), na optimální 

vybavenost vlastním kapitálem či na podíl úroků k zisku před odečtením daní a úroky (tzv. 

úrokové krytí). [8] V rámci udržení krátkodobé likvidity podnik v krátkodobém časovém 

horizontu usiluje o zajištění finanční stability, o optimální objem a likvidnost oběžných aktiv 

a rovněž o přiměřený objem krátkodobých závazků. 

 



 

 

7 

1.3 Faktory ovlivňující likviditu 

Předpokladem aktivního řízení likvidity podniku v krátkodobém i dlouhodobém 

časovém období je identifikace faktorů, jež likviditu podniku ovlivňují včetně jejich 

promítnutí do klíčových oblastí finančního řízení podniku.  [5] 

Na likviditu podniku působí faktory, které spadají do oblasti provozní, investiční  

a finanční. Hlavními faktory v oblasti provozní je zisk (tzn. rozdíl mezi výnosy a náklady) 

a čistý pracovní kapitál (tzn. rozdíl mezi krátkodobým oběžným majetkem a krátkodobými 

závazky).  [5] Je-li podnik ziskový, znamená to, že je schopen vyprodukovat tržby převyšující 

náklady, což se následně příznivě projeví na jeho platební bilanci. Nicméně ziskovost sama  

o sobě nestačí k tomu, aby byl podnik likvidní. Ten se rovněž musí starat o optimální stav 

zásob, o nepřetržité sledování a inkaso pohledávek a o optimální stav krátkodobé 

zadluženosti. Základní faktor v oblasti investiční představují efektivní investice  

do dlouhodobého majetku podniku.  [5]  Efektivní investice ovlivňují jak úspěšnost produktů 

na trhu a tím i výnosy, tak přiměřené náklady na produkci a kapitál, jenž bude využit na jejich 

financování. Stěžejními faktory v oblasti finanční je míra dlouhodobé zadluženosti podniku  

a využití výsledku hospodaření.  [5] Míra dlouhodobé zadluženosti podniku spočívá zejména 

ve formě dlouhodobých závazků z úvěrů, jenž slouží podniku pro dlouhodobé financování 

podnikových potřeb respektive investic. Jejich optimalizaci přímo ovlivňuje velikost podniku 

a jeho finanční zdraví, ale i situace na finančních trzích v tuzemsku a zahraničí. Problematika 

využití výsledku hospodaření pak spočívá zejména v tom, zda podnik výsledek hospodaření 

zadržuje jako vnitřní zdroj financování nebo jej používá k výplatě dividend (tzn. 

v dividendové politice podniku). 

 

1.4 Základní zdroje informací 

Základní zdroje informací jak pro finanční řízení a plánování, tak pro zpracování 

podnikových analýz jsou účetní výkazy. Poskytují informace o skutečném stavu financování  

a potažmo také finanční kondici podniku, přičemž tvoří informační základnu pro zpracování 

finančního plánu. Mezi základní účetní výkazy patří: 

 Rozvaha: Rozvaha je účetním výkazem, jenž bilanční formou zachycuje přehled 

aktiv (majetku) a pasiv (zdrojů jeho financování) vždy k určitému časovému 
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okamžiku.  [6] Představuje základní přehled o tom, jaký majetek podnik vlastní         

a z jakých zdrojů byl pořízen. Z hlediska finančního řízení jsou důležité zejména 

informace v jakých konkrétních druzích je majetek vázána jak rychle se obrací,         

o výši a struktuře vlastního a cizího kapitálu a celkové finanční situaci podniku, tzn., 

jakého zisku podnik dosáhl. 

 Výkaz zisku a ztráty: Výkaz zisku a ztráty je účetním výkazem, který zachycuje 

přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření vždy za určité časové období.  

[6] Zachycuje tedy pohyb výnosů a nákladů, nikoliv pohyb příjmů 

 a výdajů. Z hlediska finančního řízení zpravidla hledáme odpověď na otázku, jak 

jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty ovlivňovaly výsledek hospodaření.  

Je nezbytným zdrojem informací pro kontrolu plnění finančního plánu, neboť 

porovnává skutečně dosažené výnosy, náklady a výsledek hospodaření a jejich 

plánovanými hodnotami. Ve struktuře výkazu zisku a ztráty je možno nalézt několik 

stupňů výsledků hospodaření, z nichž nejdůležitější položkou je hospodářský 

výsledek z provozní činnosti, jež odráží schopnost podniku ze své hlavní činnosti 

generovat zisk. 

 Přehled o peněžních tocích (cash flow): Výkaz cash flow je účetním výkazem, který 

zachycuje přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků a jejich 

ekvivalentů vždy za určité časové období.  [6] Bilanční formou srovnává zdroje 

tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich využitím (výdaji), přičemž jeho hlavní 

význam ve finančním řízení spočívá v posouzení skutečné finanční situaci podniku. 

Informuje, kolik peněžních prostředků podnik vytvořil a k jakým účelům je využil. 

Více se tématu cash flow věnuje následující 2. kapitola.  

 

Tříbilanční systém   

Tak jako lze z rozvahy „vypreparovat“ zisk a sledovat samostatně jeho tvorbu  

ve výkazu zisku a ztráty, lze z rozvahy „vypreparovat“ peněžní prostředky a sledovat 

samostatně jejich pohyb ve výkazu peněžních toků. Osou tohoto tzv. tříbilančního systému je 

rozvaha. Ostatní bilance jsou bilancemi odvozenými. Vzájemnou vazbu účetních výkazů 

znázorňuje obrázek 1.1.  
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Obr. 1.1 – Tříbilanční systém [9] 

 

Hospodářským procesem dochází nepřetržitě k pohybu hodnot, který se projevuje 

změnami stavů položek aktiv a pasiv, včetně změn peněžních prostředků a zisku. Přičemž 

pomocí tohoto systému propojení účetních výkazů, tzv. tříbilančního systému, můžeme 

identifikovat čtyři základní typy hospodářských operací: 

 transakce finančně účinné (tzn. ovlivňují peněžní prostředky) neovlivňující zisk, 

 transakce ziskově účinné (tzn. ovlivňují zisk) neovlivňující peněžní prostředky, 

 transakce ziskově i finančně účinné, 

 transakce neovlivňující ani zisk, ani peněžní prostředky. 
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2 Cash flow – jeho význam pro podnik a řízení likvidity   

Termín cash flow má svůj původ v USA, kde si jeho zjišťování, analýzu a evidenci 

vynutily potřeby kapitálových trhů. Většinou se nepřekládá a znamená tok peněz. Předmětem 

zájmu finanční teorie se stal na počátku minulého století, přičemž od 60. let se doporučuje 

v podnikové praxi rozšířit finanční výkazy o přehled o peněžních tocích. Povinnou součástí 

účetní závěrky se tento výkaz stává v USA od roku 1971. V roce 1977 pak výbor pro 

mezinárodní účetní standardy vydává pod vlivem požadavku z USA mezinárodní účetní 

standard IAS 7, jenž upravuje jednotné vykazování cash flow. [6] V České republice  

se přehled o peněžních tocích stává v podnikové praxi povinnou součástí účetní závěrky  

od roku 2002. 

J. Sedláček termín cash flow definuje  [6] „jako skutečný pohyb (tok) peněžních 

prostředků podniku za určité období v souvislosti s jeho činností. Pokládá jej za podstatu 

řízení likvidity podniku, neboť  [2]: 

 existuje rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním 

vyjádřením (např. nákup zásob na obchodní úvěr), 

 vzniká časový nesoulad mezi hospodářskými operacemi vyvolávajícími náklady 

a jejich finančním zachycením (např. vznik mzdových nákladů  a vlastní výplata 

mezd), 

 vzniká rozdíl mezi náklady a výdaji a mezi výnosy a příjmy, kdy účetnictví 

zachycuje hospodářské jevy a výsledek hospodaření podniku nezávisle  

na okamžiku uskutečněných plateb. 

 

Z těchto důvodů je v podnikové praxi třeba sledovat a samozřejmě i generovat jak zisk, 

tak cash flow. V této souvislosti cash neznačí jen peníze, ale i jiná aktiva s vysokou likviditou, 

tzv. peněžní ekvivalenty, které lze poměrně snadno, rychle a bez významné změny jejich 

hodnoty směnit za peníze. Cash flow podniku ukazuje, odkud se peníze a jejich ekvivalenty 

v daném časovém období vzaly a kam se poděly. [2] Sleduje jak absolutní, tak relativní 

intenzitu jednotlivých peněžních toků, změny ve struktuře toků i hladinu jejich stability. 

Navíc posuzuje formy financování podniku, formy vázanosti kapitálu v podnikových aktivech 

i způsoby jeho uvolňování. Zpravidla jej podnik využívá pro rozpočtování peněžních příjmů  

a výdajů či hodnocení investičních projektů. 
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2.1 Výkaz cash flow a jeho struktura 

Podstata výkazu o peněžních tocích spočívá v poskytnutí informací o schopnosti 

podniku vytvářet peněžní prostředky a jejich ekvivalenty i o jejich užití. [2] Měl by podniku 

sloužit k posouzení správnosti dosavadních odhadů peněžních toků či pro zjišťování 

ziskovosti podniku ve vztahu k čistým peněžním tokům.  

Podle D. Prokůpkové nachází výkaz o peněžních tocích uplatnění při  [9]: 

 analýze hospodaření podniku, 

 rozpočtování peněžních příjmů a výdajů podniku, 

 posouzení budoucí platební schopnosti podniku (tzn. v nejbližších měsících, 

čtvrtletí), 

 finančním plánování činnosti podniku v dlouhodobém horizontu, 

 zjišťování tržních cen podnikových aktiv (vycházející např. z diskontovaných 

budoucích peněžních toků). 

Je však nutné připomenout, že výkaz cash flow je určen stejně jako celé finanční 

účetnictví primárně pro potřeby externích uživatelů, tudíž nemůže nahradit specifické 

vykazování peněžních toků pro potřeby podnikového managementu, a to zejména  

pro predikci peněžních toků do budoucna. Každý podnik musí přistupovat k obsahovému 

vymezení výkazu cash flow dle svých vlastních představ, požadavků a podmínek. Nicméně 

účetní metodika může vždy posloužit jako jistý vzor. [10] 

 

Vzhledem k tomu, že výkaz cash flow vypovídá o změnách peněžního fondu podniku, 

je nutné zde blíže definovat obsah fondu. Obecně se jedná o dvě složky [2]: 

 peněžní prostředky – tzn. peněžní hotovost podniku v pokladně (vč. cenin)  

a na běžných účtech v bankách, a to včetně peněz na cestě, 

 peněžní ekvivalenty – tzn. likvidní finanční aktiva podniku, která jsou snadno, 

rychle a bez velké změny hodnoty v čase směnitelné na peníze. 

  

2.1.1 Struktura výkazu cash flow 

Přínosem metodiky vykazování cash flow je snaha důsledně rozdělit peněžní toky  

do samostatných oblastí lišících se finančně-hospodářským významem. Výsledkem této snahy 
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je členění výkazu o peněžních tocích, které koresponduje se základními podnikovými 

činnostmi rozdělenými dle hlavních oblastí řízení na  [10]: 

 cash flow z provozní činnosti, 

 cash flow z investiční činnosti, 

 cash flow z finanční oblasti. 

Cash flow z provozní činnosti: Provozní činnosti se rozumí hlavní výdělečná činnost 

podniku, která přináší podniku výnosy. Jedná se o stěžejní zdroj vnitřního financování 

podniku. Patří sem především [2]: 

 peněžní úhrady od odběratelů, 

 peněžní příjmy ze zprostředkovatelské činnosti, 

 peněžní platby dodavatelům a zaměstnancům,  

 peněžní příjmy a výdaje z mimořádné činnosti, 

 splatná daň z příjmů,  

 přijaté a vyplacené úroky či dividendy. 

Cash flow z investiční činnosti: Investiční činnost zahrnuje nabývání a pozbývání 

dlouhodobých aktiv, příp. činnosti související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, 

které nelze zahrnovat do provozní činnosti. Patří sem zejména [2]: 

 peněžní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv, 

 peněžní příjmy ze splátek úvěrů, půjček a výpomocí, 

 peněžní výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv, 

 peněžní výdaje související s poskytnutím úvěrů, půjček a výpomocí. 

Cash flow z finanční oblasti: Do finanční oblasti se promítají změny ve výši  

a struktuře podnikového kapitálu (vlastního i cizího). Investiční činnosti a financování mají 

úzkou souvislost. Patří sem především [2]: 

 peněžní příjmy z emise akcií, podílů, dluhopisů či opčních listů, 

 příjmy z peněžních darů či dotací, 

 peněžní příjmy z přijatých úvěrů, půjček a výpomocí (tzn. bankovních), 

 peněžní výdaje související s poskytnutím úvěrů, půjček a výpomocí, 

 výplaty dividend.  
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2.2 Metodika zjišťování cash flow 

V účetní metodice se obecně vyskytují dva odlišné přístupy ke zjišťování a sledování 

peněžních toků, a to přímá a nepřímá metoda. [2] 

 

Přímá metoda  

Přímá metoda je založena na sledování skutečných příjmů a výdajů, které jsou 

uspořádány podle hlavních titulů. Je považována za vhodnější, jelikož poskytuje detailnější 

informace o povaze peněžních toků. Navíc takto sestavené cash flow je snáze ověřitelné.  

Pro zjišťování cash flow přímou metodou se v podnikové praxi používají dvě odlišné 

techniky: 

 

a) Čistá přímá metoda:  

Čistá přímá metoda je založena na sledování skutečných příjmů a výdajů a jejich 

agregaci do předem vymezených položek. Vychází přímo ze změny stavů peněžních 

prostředků a jejich ekvivalentů, jež jsou vyvolány finančně účinnými hospodářskými 

transakcemi. Struktura výkazu cash flow sestaveného dle čisté přímé metody je uvedena  

na obrázku 2.1. 

 

 Obr. 2.1 – Schéma sestavení výkazu cash flow přímou metodou [2] 

  

Tato metoda sestavení cash flow se jeví jako bezproblémová, nicméně pokladní  

a bankovní operace, zachycené na daných účtech, neumožňují zjistit účel, za kterým byly 

provedeny. Možností je sestavení cash flow mimo účetnictví, tj. dodatečně analyzovat pohyby 

uskutečněné v pokladně a na bankovních účtech, případně kódovat účetní doklady podle 

jednotlivých příjmů a výdajů s následným seskupením za určité časové období. Tato metoda 
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je ale dosti pracná, přičemž takto sestavené cash flow postrádá údaje o tocích peněžních 

prostředků nemajících charakter příjmů a výdajů peněžních prostředků (např. změna zásob, 

pohledávek, závazků). 

 

b) Nepravá přímá metoda:  

Nepravá či modifikovaná přímá metoda je založena na transformaci výnosově 

nákladových pohybů na příjmově výdajové. Výnosy a náklady určitého období převzaté 

z výkazu zisku a ztráty se upravují o změny rozvahových položek (aktiv a pasiv) na příjmy  

a výdaje. Přičemž se vylučují ziskové transakce, jež nejsou peněžním tokem a naopak  

se začleňují finančně účinné transakce, jež neovlivňují zisk. Nelze-li přesně přiřadit změny 

rozvahových položek k jednotlivým položkám výkazu zisku a ztrát, nezbývá než vykázat tyto 

položky samostatně bez vazby na náklady či výnosy. Tím se ale snižuje vypovídací schopnost 

takto sestaveného cash flow. Struktura výkazu cash flow sestaveného dle nepravé přímé 

metody je uvedena na obrázku 2.2. 

 

Obr. 2.2 – Schéma zjišťování cash flow nepravou přímou metodou [2] 
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c) Nepřímá metoda:   

Nepřímá metoda je založena na výsledku hospodaření zjištěného z výkazu zisku  

a ztráty, který je postupně upravován na tok peněz. Je možné ji využít pouze u peněžních toků 

z provozní činnosti. Spočívá v úpravě zisku či ztráty z hospodaření podniku o nepeněžní 

položky a o změny rozvahových položek, které vyjadřují rozdíl mezi toky příjmů a výdajů  

a mezi toky výnosů a nákladů.  

 Nepeněžní operace představují: 

- náklady, které nejsou výdaji v běžném období – odpisy, tvorba rezerv  

a opravných položek, odložená daň, 

- výnosy, které nejsou příjmy v běžném období – zúčtování rezerv  

a opravných položek, příjmy příštích období. 

 Změny potřeby pracovního kapitálu představují: 

- položky, s nimiž spjaté peněžní toky již proběhly – zásoby, náklady  

a výnosy příštích období, 

- položky, které znamenají budoucí peněžní toky – pohledávky a závazky 

z obchodního styku. 

** Do zmíněných úprav nelze počítat změny stavu položek čistého 

pracovního kapitálu, jako např. dlužné úroky a dividendy či daně z příjmů, 

dluhy z nákupu dlouhodobých aktiv či pohledávky z prodeje 

dlouhodobých aktiv. 

Nepřímá metoda je obecně považována za snazší a méně náročnou na vstupy. Navíc  

pro podnik je výhodný i proto, že externímu uživateli vypoví o struktuře a pohybu peněžních 

toků méně, než metoda přímá. Běžně uváděným nedostatkem nepřímé metody pak je, že jsou  

do výkazu cash flow zahrnovány i nepeněžní transakce.  

 

Schéma základní struktury výkazu cash sestaveného dle nepřímé metody znázorňuje obrázek 

2.3. 
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Obr. 2.3 – Schéma zjišťování cash flow nepřímou metodou [2] 

 

 

2.3 Řízení pracovního kapitálu 

Pracovní kapitál = běžná (krátkodobá) aktiva 

Základní úkoly řízení pracovního kapitálu: 

- určení  potřebné (optimální, přiměřenou) výše každé položky oběžných aktiv a jejich 

celkové sumy  

-  určení způsobu financování oběžného majetku  
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Podnik by měl mít tolik oběžného majetku (zásob surovin, materiálů, hotových peněz, 

pohledávek), kolik vyžaduje hospodárný provoz podniku. Má-li ho méně, pak je investiční 

majetek podniku (budovy, stroje /výrobní kapacity/) nevyužit, což je nehospodárné a celkový 

rozvoj podniku je brzděn. Má-li ho více, pak je jeho část v nečinnosti, což vyvolává zbytečné 

náklady. Výše oběžného majetku má být optimální.  

Určení potřebné výše oběžných aktiv 

Při určení optimální výše oběžných aktiv lze postupovat dvěma způsoby: 

1. analyticky, tj. stanovením optimální výše jednotlivých položek oběžných aktiv (zásoby - 

výrobní, rozpracované výroby, hotových výrobků, pohledávky atd) 

2. globálně, tj. souhrnným výpočtem pomocí tzv. obratového cyklu peněz.  

Obratový cyklus peněz je doba mezi platbou za nakoupený materiál a přijatou platbou  

z prodeje výrobků. Charakterizuje dobu, po kterou jsou fondy podniku vázány v oběžných 

aktivech.  [11] 

Ukazetelé : 

- doby obratu zásob – udává průměrný počet dnů, po který jsou zásoby vázány v podniku  

do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje  

                  zásoby 

doba obratu zásob =  ──────────── 

           průměrné denní tržby               (4) 

 

              tržby celkem 

průměrné denní tržby  =  ──────── 

                        360                                (5) 

- doby obratu pohledávek z obchodního styku – udává, jak dlouho je majetek podniku 

vázán formou pohledávek, tzn., za jakou dobu jsou splaceny pohledávky.  

                          pohledávky 

Doba obratu pohledávek  =  ──────── 

                          denní tržby               (6) 

- doby obratu závazků z obchodního styku  - udává, za jak dlouho jsou splaceny závazky. 

              závazky 

Doba obratu závazků = ─────── 

                 denní tržby [12]               (7) 
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Obecně platí, že čím kratší je obratový cyklus peněz, tím méně pracovního kapitálu 

podnik potřebuje. Zkrátit ho lze zkrácením doby obratu zásob a doby obratu pohledávek  

a prodloužením doby obratu závazků (pokud toto prodloužení nezvýší náklady podniku  

a nepoškodí vztahy s dodavateli) 

 

Způsob financování oběžných aktiv 

Pracovní kapitál se dělí: 

- hrubý pracovní kapitál = veškerá oběžná aktiva používaná v podniku       (8) 

- čistý provozní kapitál = hrubý pracovní kapitál (oběžný majetek) - krátkodobá pasiva 

(krátkodobé závazky)               (9) 

 

V praxi se většinou používá výraz pracovní kapitál ve smyslu čistého pracovního 

kapitálu. Stálá (fixní) aktiva jsou financována vlastním jměním a dlouhodobými dluhy, 

oběžná aktiva jsou financována jak dlouhodobými dluhy (někdy i vlastním kapitálem), tak  

i krátkodobými dluhy. Pracovní kapitál je financován dlouhodobým kapitálem. Pracovní 

kapitál představuje tedy přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými dluhy, tedy tu část, která 

je financována dlouhodobými finančními zdroji. Protože dlouhodobý kapitál není okamžitě 

splatný, je tato část oběžného majetku k dispozici vedení podniku pro jeho podnikatelskou 

aktivitu. Je však třeba, aby tento pracovní kapitál byl v likvidní formě (penězích, 

obchodovatelných cenných papírech.  

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) = provozní kapitál = working capital - udává výši oběžných 

aktiv, které jsou financovány z dlouhodobých zdrojů. Je-li ČPK kladný, část oběžných aktiv  

je kryta dlouhodobým kapitálem. Je-li ČPK záporný, objem dlouhodobého kapitálu je menší 

než stálá aktiva a část stálých aktiv je kryta krátkodobým kapitálem. Existuje zde nebezpečí,  

že kvůli splácení krátkodobých závazků bude nutné rozprodat stálá aktiva. ČPK měří velikost 

relativně volné částky kapitálu. Každý podnik potřebuje ČPK, aby byla zajištěna potřebná 

míra likvidity. 
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Ukazatelé ČPK 

Přesné údaje o přiměřenosti ČPK poskytuje pouze podrobná analýza běžných zdrojů. 

Orientační údaje můžeme získat výpočtem přes ukazatel běžné likvidity (current ratio)  

a pohotové likvidity (quick ratio, také se používá název rychlý nebo kyselý (acid) test)  

 

       oběžná aktiva 

Běžná likvidita =  ──────────── 

                   krátkodobé závazky          (10) 

 

 

 

             oběžná aktiva – zásoby 

Pohotová  likvidita =  ────────────── 

                krátkodobé závazky         (11) 

 

 

Základní rovnice pro výpočet čistého pracovního kapitálu: 

 

Čistý pracovní kapitál = celková oběžná aktiva - celkové krátkodobé závazky    (12) 

nebo             

Čistý pracovní kapitál = (vlastní jmění + dlouhodobé závazky) - stálá aktiva     (13) 

 

Optimální výše ČPK  

- měl by být kladný, aby firma byla schopna platit krátkodobé závazky 

- ne příliš velký (snižuje rentabilitu a pracovní kapitál nevydělává)  

 

Poměr mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky má podstatný vliv na platební 

schopnosti podniku. Přebytek, ve zdravé míře likvidních, krátkodobých aktiv  

nad krátkodobými zdroji dává tušit, že firma má dobré finanční zázemí. To je důležité k tomu, 

aby si podnik zachovával určitou likvidnost, která mu umožní pokračovat ve své činnosti  

v případě, že by jej potkala nějaká nepříznivá událost s neočekávaným výdejem peněžních 

prostředků. Vyšší objemy pracovního kapitálu tedy mohou činit život podniku pohodlnějším, 

avšak mohou představovat dosti drahý a mnohdy i zbytečný luxus. Obzvláště v situacích 
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vysokých nákladů na kapitál a nízkých ziskových marží je nutné velice pečlivě zvážit  

a analyzovat pozitivní a negativní účinky spojené s určitou úrovní pracovního kapitálu.  [11]
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3 Plánování cash flow   

Plánování je jednou ze základních funkcí v procesu podnikového řízení. Je nezbytné, 

aby si podnik naplánoval cíle, kterých hodlá dosáhnout a zároveň stanovil, jak těchto cílů 

hodlá dosáhnout. Plánování lze z obecného hlediska nazvat procesem stanovování cílů, který 

je založený na prioritách podniku a podmínkách vnitřního i vnějšího okolí se zaměřením  

na budoucí vývoj. [13] Navíc ukazuje cestu, jak stanovených cílů dosáhnout. V rámci 

plánovacího procesu probíhá permanentní zpětná vazba mezi představami o cílech, které má 

management podniku a možnostmi jednotlivých funkčních útvarů podniku. Lze říci,  

že plánovací proces probíhá formou informačních protitoků. Plánované úlohy přicházející 

shora jsou dole konkretizovány a po případných korekturách se opačnou cestou opět vrací 

zdola nahoru. Je-li tato fáze plánování dokončena, jedná se o uzavřený podnikový plán. 

V podstatě jeho jízdní řád ve směru dosažení stanoveného cíle.  

Podle H. Mikovcové [14] je nosnou částí podnikového plánování: 

 Fáze analytická a prognostická – cílem této fáze je získání nezbytných 

informací o minulosti a současnosti sledované veličiny. V zásadě se jedná  

o informace týkající se celkové situace na trhu, o působení konkurence,  

o nových technologiích a technologických postupech, o kapitálových 

možnostech.  

 Fáze koncepční – cílem této fáze je zpracování konkrétního rozvrhu  

či harmonogramu, jenž povede k dosažení kýžených cílů. Přičemž ten  

je považován za závazný, neboť management podniku učinil rozhodnutí o jeho 

realizaci.  

Hlavním úkolem podnikového plánování je sestavit uzavřený systém dílčích plánů,  

ve kterých jsou jasně definované kýžené cíle, opatření, činnosti a zdroje, jež jsou nezbytné  

pro jejich realizaci. Obsahovou složku plánování představuje funkční struktura podnikového 

plánování. Ta vychází z jednotlivých funkčních útvarů podniku a jejich činností, které nelze 

plánovat odděleně, ale vždy s ohledem na vzájemné vazby. V podniku by mělo být  

při plánovacím procesu dodrženo následující pořadí plánů  [15]: 

1) Plán marketingu a prodeje 
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2) Plán výroby 

3) Plán nákupu 

4) Plán běžných oprav a údržby majetku 

5) Plán investic 

6) Plán odpisů 

7) Plán lidských zdrojů 

8) Finanční plán 

Chce-li podnik v dnešním dynamicky se měnícím tržním prostředí přežít a být úspěšný 

musí všechna rozhodnutí řádné naplánovat. Naproti tomu musí dnešní podnikové plánování 

předpokládat, že budoucnost se zkrátka někdy předpovědět nedá.  Proto v uvedené 

hierarchické struktuře podnikového plánování hraje hlavní roli plán marketingu a prodeje  

a navazující plán výroby, jenž společně tvoří informační základnu pro všechny ostatní dílčí 

plány podniku. Navíc s ohledem na výše uvedené představují zpravidla tyto plány v podniku  

i tzv. úzké místo v procesu podnikového plánování. Na základě těchto plánu mohou být 

sestaveny plány nákladů a výnosu a potažmo i výsledku hospodaření. Přičemž se nesmí 

zapomenout na to, že je to likvidita a rentabilita, které vymezují hospodaření podniku. 

 

3.1 Finanční plánování 

Důležité postavení v procesu podnikového plánování zaujímá finanční plánování.  

P. Růčková a M. Roubíčková definují finanční plánování  [16]: „jako soubor činností, jejichž 

výsledkem je předpověď budoucích efektů finančních a investičních rozhodnutí firmy“. Jeho 

podstata spočívá právě v zajištění likvidity podniku, načež je založena na stanovení objemu  

a struktury zdrojů nezbytných k financování současných i budoucích potřeb podniku. „Jiná 

definice finančního plánování říká, že se jedná o specificky zaměřenou, kvalifikovanou 

činnost, jejímž výsledkem je řešení, které zabezpečuje žádoucí výnosovou situaci a finanční 

stabilitu podniku v daném časovém období.“  [16] 

Finanční plánování obsahuje  [16]: 

 stanovení finančních cílů podniku, které v sobě jednoznačně zahrnuje také 

analýzu proveditelnosti strategických cílů podniku, 
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 analýzu rozdílů mezi skutečným a žádoucím stavem, jejíž součástí je také 

nutnost identifikovat vzájemné vztahy a relace mezi jednotlivými prvky 

podniku, 

 soubor opatření nutných pro dosažení cílů, jehož součástí je snaha  

o identifikace všech možností, jež vedou k naplnění cílů a zajišťují celkovou 

efektivnost a růst hodnoty podniku.  

M. Konečný spatřuje úlohy finančního plánování v [17]: 

 sestavení příjmů a výdajů pro různá období plánování, 

 zajištění rezervy platební schopnosti, a to včetně souboru opatření  

pro zachování dostatečné výše této rezervy, 

 řízení zadluženosti, především pak plánování a řízení krátkodobého zadlužení 

 a kontrole střednědobých a dlouhodobých závazků. 

 

3.2 Finanční plán 

Podle P. Mariniče finanční plán podniku vymezuje úlohy finančního řízení, které 

vyplývají z celkové koncepce rozvoje podniku a jsou zachyceny v souhrnném podnikovém 

plánu  [13]. Jedná se o úlohy, jež předpokládají rozvoj podniku v dlouhodobém horizontu 

a předpovídají kvalitativně lepší výsledky finančního hospodaření oproti skutečnosti dosažené 

v minulém období. Lze říci, že finanční plán, jenž v sobě transformuje dílčí podnikové plány 

do číselné podoby, na který je navázána plánová rozvaha, plánový výkaz zisku a ztráty  

a plánový výkaz o peněžních tocích (cash flow), prověřuje proveditelnost a úspěšnost 

ostatních dílčích podnikových plánů. Je nástrojem, s jehož pomocí lze srovnávat dosaženou 

skutečnosti s vytýčenými cíli.  

Z časového hlediska lze finanční plánování a potažmo finanční plány rozlišit  

na dlouhodobé a krátkodobé. Navzdory tomu, že mezi těmito plány existuje vzájemná 

provázanost, mají tyto plány svou specifickou funkci a svou autonomii. 

 

Dlouhodobé finanční plánování  

Základním nástrojem finančního řízení v dlouhodobém horizontu a zároveň 

výstupem dlouhodobého finančního plánování je dlouhodobý finanční plán. [8] Dlouhodobý 
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finanční plán je součástí strategického plánu podniku, jenž se týká strategického plánování 

podnikatelských záměrů, které nelze uskutečnit během jednoho roku. Plánovací období  

se v tomto případě pohybuje zpravidla v rozmezí 3 až 5 let. Tím se dlouhodobý finanční plán 

stává pro podnik velmi důležitý, neboť jej ovlivňuje dlouhou dobu, což s sebou ale nese  

i určité riziko. Jeho nevýhoda spočívá zejména v nemožnosti včas zareagovat na změny 

vnějšího prostředí a externích faktorů. 

 

Krátkodobé finanční plánování 

Základním nástrojem finančního řízení v krátkodobém horizontu a zároveň výstupem 

krátkodobého finančního plánování je krátkodobý finanční plán. [8] Krátkodobý finanční plán 

obsahuje vymezení nejdůležitějších dílčích cílů finančního plánování, jež spočívají 

v zachování likvidity podniku a dosažení určitého objemu obratu či zisku. Neméně důležitým 

úkolem je pak stanovení výše a struktury kapitálu. Plánovací období se v tomto případě 

pohybuje zpravidla do 1 roku, s dalším rozpracováním na jednotlivá čtvrtletí a měsíce. 

Představuje nezbytný podklad pro zpracování dlouhodobého finančního plánu. Jeho výhoda 

pak spočívá v možnosti včasné reakce na změny vnějšího prostředí a externích faktorů. 

 

Plán cash flow 

Významnou součástí finančního plánu je plán peněžních toků neboli plán cash flow. 

Ten poskytuje informace o příjmech a výdajích podniku a konečném stavu volného cash flow 

v meziobdobích daného časového rozpětí. [18] Jeho cílem je vést likvidní politiku podniku, 

jenž představuje bázi pro stanovení budoucích závazků a investic. Plán cash flow vychází 

z dílčích podnikových plánů, resp. rozpočtů jednotlivých funkčních útvarů podniku, které 

přímo či nepřímo ovlivňují peněžní toky. Z velké části jej také ovlivňuje plán nákladů  

a výnosů a potažmo i výsledku hospodaření. V podstatě jde o dosažení rovnováhy mezi 

potřebou peněžních prostředků a výší disponibilních zdrojů. Plánovací horizont  

je dlouhodobý i krátkodobý, jenž je rozpracován na příjmy a výdaje pro čtvrtletí  

a jednotlivé měsíce. 

Dlouhodobé plánování peněžních toků úzce souvisí s časovou dimenzí dlouhodobého 

finančního plánu a jednotlivými dílčími podnikovými plány. Plánování dlouhodobých příjmů 
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a výdajů lze považovat za podstatu správných finančních rozhodnutí a přiměřeného využívání 

krátkodobých a dlouhodobých dluhů. [19] 

Krátkodobé plánování peněžních toků úzce souvisí s ročním plánem nákladů, výnosů 

a výsledku hospodaření a jejich měsíčními rozpočty. Při plánování cash flow v horizontu  

do jednoho roku jde zejména o nepřetržitou koordinaci příjmů a výdajů, jejímž cílem  

je zajistit rovnováhu mezi nimi a předejít tak nedostatku či přebytku peněžní hotovosti.  [19] 

Na plánování peněžních toků lze využít přímou či nepřímou metodu. Přímá metoda 

vychází z plánování očekávaných příjmů a výdajů ovlivňující peněžní hotovost podniku. 

Naproti tomu nepřímá metoda vychází z plánovaného čistého zisku po zdanění, který  

se koriguje o veškeré položky, jenž způsobí rozdíl mezi výnosy a příjmy či náklady a výdaji.  

 Plánování příjmových položek: Při plánování příjmů představují rozhodující 

příjmovou položku pohledávky z obchodního styku. Při stanovování jejich 

výše je nezbytné soustavné sledování a statistické vyhodnocování inkasa 

pohledávek i zohlednění údajů o odběratelích a jejich platební disciplíně. 

Ostatní příjmové položky jako je např. příjem z prodeje nepotřebného 

majetku, zásob či přijatý úvěr apod., je možné naplánovat relativně snadno  

a jejich reálnost je ve srovnání s inkasem pohledávek mnohem vyšší. 

 Plánování výdajových položek: Pří plánování výdajů představují rozhodující 

výdajovou položku závazky z obchodního styku. Při jejich plánování je nutné 

respektovat dohodnuté platební podmínky dodavatelů, termíny splátek úvěrů 

apod. Přiměřeného časového rozložení výdajových položek ve vztahu 

k položkám příjmovým, lze dosáhnout metodou pokusů a omylů, využívaje 

při tom určité rozpětí stanovení nákupu materiálu a surovin, výrobních zásob, 

zásob nedokončené výroby či hotových výrobků. V případě, kdy uvedené 

aktivity nezajistí minimální rezervu peněžních prostředků a jejich případný 

nedostatek má dlouhodobější charakter, lze využít úvěrového financování,  

ale jen při souběžném přijímání nápravných opatření za účelem zvýšit 

likviditu a rentabilitu podniku.  [18] 

  Plán peněžních toků tedy vychází z očekávané skutečnosti běžného roku  

a z odbytového plánu. Zpravidla se sestavuje metodou procentuálního podílu na tržbách, jenž 
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vychází z předpokládaných stabilních poměrů tržeb k určitým nákladovým položkám (odpisy, 

úroky), k položkám aktiv (dlouhodobý majetek, čistý pracovní kapitál) a k zisku. Plán cash 

flow navíc vyjadřuje objem výdajů na investiční činnost a jejich krytí čistým příjmem 

z provozní činnosti či změnou dlouhodobých cizích zdrojů. Pokud však zvýšení 

dlouhodobých cizích zdrojů není v případě podniku možné využít, je nutné hledat jiné cesty 

k vyrovnání potřeb a zdrojů, a to zejména v korekci provozní a investiční činnosti podniku.  

[2] 

 

3.3 Metody a modely tvorby finančního plánu 

Podle J. Kráľoviče a K. Vlachynského  [1] lze pro zpracování finančního plánu  

a potažmo plánu cash flow využít celou řadu metod či technik a finanční modely. Mezi tyto 

metody či techniky patří: 

 Globální metoda: Globální metoda patří k tradičním metodám zpracování 

finančního plánu. Je založena na zpracování a transformaci jednotlivých 

dílčích podnikových plánů, ze kterých přebírá plánovaný objem finančních 

zdrojů. 

 Metoda postupného sestavování rozpočtů: Metoda postupného sestavování 

rozpočtů se využívá především v rámci krátkodobého finančního plánování. 

V rámci této metody se rozpočty se srovnávají a slaďují s původním 

návrhem finančního plánu, přičemž se využívají rovněž při srovnávaní  

a kontrole plnění finančního plánu.  

 Metoda analýzy nulového bodu: Metoda analýzy nulového bodu spočívá  

ve zkoumání změny velikosti zisku a prodejních cen výrobků, a to na 

základě rozdělení fixních a variabilních nákladů na rozdílný objem odbytu. 

Metoda umožňuje zjistit kritický bod rentability, kdy další zvýšení objemu 

činnosti začíná tvořit zisk. Hlavní problém při využití této metody tkví 

zejména v rozdělení nákladů na fixní a variabilní. 

 Metoda poměrových finančních ukazatelů: Metoda poměrových finančních 

ukazatelů je založena na výběru určitých poměrových ukazatelů, jejichž 

výsledky se srovnávají s výsledky při očekávaných tržbách. 
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 Metoda procentuálního podílu na tržbách: Metoda procentuálního podílu  

na tržbách spočívá ve využití lineární závislosti mezi jednotlivými 

rozvahovými položkami a celkovým objemem tržeb, což však nemusí platit 

za všech okolností. Je závislá výlučně na tržbách, přičemž nezohledňuje 

náklady kapitálu, riziko a další faktory.  

 Regresní metoda: Regresní metoda představuje opak metody procentuálního 

podílu na tržbách, neboť místo fixního poměru mezi tržbami a rozvahovými 

položkami zohledňuje statisticky ověřenou skutečnost proměnlivého poměru 

dvou veličin. Lze ji aplikovat na delší časový horizont plánování.  

 Finanční modely: Finanční modely představují matematické modely, které 

lze rozdělit na simulační a optimalizační modely finančního plánu. V rámci 

simulačních modelů se zpracovávají plánované finanční výkazy v různých 

alternativách. Nicméně tyto modely nezohledňují tržní riziko či čistou 

současnou hodnotu apod. Naopak optimalizační modely pomáhají hledat 

nejlepší řešení za určitých předpokladů a omezení, kdy se využívá metodiky 

lineárního programování. 
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4 Finanční analýza   

Problematika finanční analýzy představuje významnou součást soustavy 

podnikového řízení. Je úzce spojena s finančním řízením a účetnictvím podniku, přičemž 

propojuje tyto dva nástroje podnikového řízení, jejichž význam v tržní ekonomice vystupuje 

výrazně do popředí. [8] Finanční analýza představuje hodnocení podnikové minulosti, 

současnosti a predikci budoucího finančního hospodaření podniku. [6]  

 J. Sedláček definuje finanční analýzu [20] „jako metodu hodnocení finančního 

hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, 

kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. 

Tím se zvyšuje vypovídací schopnost zpracovávaných dat, zvyšuje se jejich informační 

hodnota.“ 

Finanční analýza tedy umožňuje dospět k určitým závěrům o finančním zdraví 

podniku, což by mělo vést k přijetí správných finančních a řídících rozhodnutí. Kvalita 

zpracování finanční analýzy závisí na použitých vstupních informacích, přičemž základním 

zdrojem informací pro její zpracování jsou účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty  

a přehled o peněžních tocích. Další informace se čerpají především z vnitropodnikového 

účetnictví, evidence a statistiky. Vytěžit maximum z účetních výkazů a dalších informačních 

zdrojů, posoudit finanční kondici podniku a zpracovat tak podklady pro důležitá finanční  

a řídící rozhodnutí lze považovat za hlavní smysl finanční analýzy.  [21]  

J. Sedláček vidí cíle finanční analýzy v  [20]: 

 analýze vnitřního a vnějšího prostředí podniku, 

  analýze dosavadního vývoje podniku, 

 analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidové rozklady), 

 přípravě informací pro rozhodování o budoucím vývoji, 

 analýze variant budoucího vývoje a výběru nejvhodnější varianty, 

 interpretaci výsledků včetně návrhu pro plánování a řízení financování 

podniku.  
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4.1 Metody finanční analýzy 

Finanční analýzu lze provádět různým způsobem, v České republice není výběr 

metody nijak určen zákonem ani právními předpisy, proto záleží na každém podniku, kterému 

přístupu či metodě dá přednost. Pokud vycházíme pouze z účetních výkazů, jedná se  

o kvantitativní metodu vyhodnocení finančních dat.  

Báze této finanční analýzy spočívá v elementárních metodách, jež obsahují základní 

postupy běžně využívané v podnikové praxi. Podle účelu, ke kterému finanční analýza slouží, 

a podle dat, se kterými pracuje, lze rozlišit níže uvedené elementární metody. Ty jako celek 

tvoří komplexní rozbor finančního hospodaření podniku. 

Elementární metody finanční analýzy [6]: 

 Analýza absolutních ukazatelů:  

- horizontální analýza 

- vertikální analýza 

 Analýza rozdílových ukazatelů: 

- analýza fondů 

- analýza cash flow 

 Analýza poměrových ukazatelů: 

- analýza ukazatelů likvidity 

- analýza ukazatelů rentability 

- analýza ukazatelů aktivity 

- analýza ukazatelů zadluženosti 

- analýza ukazatelů tržní hodnoty 

 Analýza soustav ukazatelů: 

- pyramidové rozklady 

- Du Pont rozklad 

Oblast finanční analýzy je velmi obsáhlá, proto následuje stručná charakteristika 

pouze jejich elementárních metod, jež se v podnikové praxi využívají nejčastěji. V praktické 

části pak bude názorně vysvětleno, jaké elementární metody lze využít pro zvolený výrobní 

podnik, jak zvolené ukazatele vypočítat a jak s nimi dále pracovat. 
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4.1.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální analýza (analýza vývojových trendů) slouží k zachycení změny 

struktury majetku i kapitálu podniku. Horizontální neboli také vodorovná analýza zkoumá 

veličiny v čase, tedy jak se jednotlivé položky účetních výkazů oproti minulému období 

změnily v absolutních číslech (tzn. diference) nebo v procentech (tzn. index). [16] 

Procentuální vyjádření je vhodné využít zejména v okamžiku detailního oborového 

srovnávání. Při interpretaci se orientujeme obzvláště na nejvýraznější změny, které zásadně 

ovlivnily výsledky podniku. 

 

Vertikální analýza (procentní rozbor) slouží k zachycení finanční stability podniku. 

Tato metoda se využívá zejména pro zkoumání podílu jednotlivých položek majetku  

na celkových aktivech, podílu jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech, podílu 

jednotlivých položek výsledovky na celkových tržbách, přidané hodnotě apod. Při procentním 

rozboru porovnáváme položky účetních výkazů s určitou veličinou v jednotlivých letech 

odshora dolů, tedy vertikálně.  

 

4.1.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza fondů finančních prostředků slouží k hodnocení a řízení finanční situace 

podniku, především jeho likvidity. Pod pojmem fond finančních prostředků lze chápat rozdíl 

mezi souhrnem vybraných položek krátkodobého majetku a krátkodobého kapitálu, čímž 

vzniká tzv. čistý fond. [16] Za základní finanční fond je považován čistý pracovní kapitál. 

 

Analýza cash flow slouží k posouzení vnitřní síly podniku, neboť vyjadřuje 

schopnost podniku vytvářet z vlastní podnikatelské aktivity volné peněžní prostředky 

využitelné k financování existenčně důležitých potřeb. To znamená např. k financování 

investic či výplatě dividend. [6] Jedná se o posouzení příjmů a výdajů podniku v určitém 

období, které identifikuje vliv provozní, investiční a finanční činnosti podniku na jeho 

finanční situaci. 
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4.1.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů představuje základní a v podnikové praxi 

nejpoužívanější elementární metodu finanční analýzy. Charakterizuje vzájemnou souvislost 

mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli, a to pomocí jejich podílu. Lze tak získat rychlý 

obraz o základních finanční kondici podniku. Zpravidla se jedná o analýzu ukazatelů likvidity, 

rentability, aktivity, zadluženosti, tržní hodnoty a analýzu ukazatelů na bázi cash flow. Tyto 

skupiny ukazatelů jsou vnímány jako stejně důležité a rovnocenné, přičemž není nezbytně 

nutné využít všechny skupiny těchto ukazatelů, ale zvolit takové, jenž nejvhodněji poslouží 

danému účelu. 

Analýza ukazatelů likvidity: Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit  

(v čitateli), tím, co je nutno zaplatit (ve jmenovateli). [6] Vyjadřují schopnost podniku hradit 

včas své splatné závazky, nevytvářet nedobytné pohledávky a způsob přeměny aktiv  

na peněžní prostředky. Likvidita souvisí s dlouhodobou existencí podniku, přičemž její řízení 

závisí na podnikové strategii, ale rovněž na kompromisu, neboť při vysoké likviditě jsou 

finanční prostředky vázány v aktivech, což brání jejich investování a tím i zhodnocování. 

Naopak nízká likvidita může signalizovat potíže z nedostatku finančních prostředků,  

kdy podnik není schopen dostát svým závazkům, což může vést k platební neschopnosti  

a potažmo bankrotu podniku. [22] Lze tedy konstatovat, že pouze vyvážená míra likvidity 

podniku zaručí, jak adekvátní zhodnocení finančních prostředků, tak i způsobilost dostát 

svým závazkům.  

Analýza ukazatelů rentability: Ukazatele rentability, tedy výnosnosti či ziskovosti, 

jsou měřítkem schopnosti podniku dosahovat zisku a vytvářet nové zdroje, a to využitím 

vloženého kapitálu [16]. Ukazatele zpravidla poměřují zisk dosažený podnikáním (v čitateli) 

s výší zdrojů podniku, jenž byly využity pro jeho dosažení (ve jmenovateli). V podnikové 

praxi se využívají obměny ukazatelů rentability, jež se liší podle toho, zda se pro jejich 

výpočet použije zisk před odečtením úroků a daní, zisk před odečtením daní nebo čistý zisk. 

Čím vyšší rentability podnik dosahuje, tím lépe hospodaří se svým majetkem a kapitálem.  

Analýza ukazatelů aktivity: Ukazatele aktivity vyjadřují, jak podnik efektivně 

hospodaří se svými aktivy. [18] Ukazuje, zda v podniku vznikají přebytečné kapacity,  

či naopak nedostatek produktivních aktiv, čímž ztrácí možnost využít řadu růstových 
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příležitostí. Je možné se setkat se dvěma typy ukazatelů. Ukazatele obratovosti vyjadřují 

počet obratů aktiv za určité období, naopak ukazatele doby obratu měří průměrnou dobu 

trvání jedné obrátky aktiv. V obou případech se jedná o ukazatele relativní vázanosti 

jednotlivých složek kapitálu v různých položkách krátkodobých či dlouhodobých aktiv  

či pasiv. 

Analýza ukazatelů zadluženosti: Ukazatele zadluženosti poměřují cizí a vlastní 

zdroje, jenž podnik využívá k financování své podnikatelské aktivity. Obecně se udává,  

že krytí potřeb pouze vlastními zdroji je dražším způsobem financování, jenž může vést 

k finančnímu zatěžování podniku. Zadluženost tedy nebývá považována za negativní 

ukazatel, neboť může přispět ke zvýšení rentability podniku a tím i k jeho vyšší tržní hodnotě. 

Nicméně je nezbytné pamatovat na to, že zadluženost podniku zvyšuje riziko jeho finanční 

nestability. Čím více je podnik zadlužený, tím vyšší riziko podstupuje, neboť svým závazkům 

musí dostát bez ohledu na to, jak se mu právě daří. [23] 

Analýza ukazatelů tržní hodnoty: Ukazatele tržní hodnoty, respektive kapitálového 

trhu, hodnotí minulou činnost podniku a jeho budoucí vývoj. Pracují s tržními hodnotami, 

z čehož vyplývá jisté omezení jejich využití. Navíc pro podnik mají význam pouze tehdy, 

snaží-li se získat finanční zdroje na kapitálovém trhu. Jsou tedy důležité pro potenciální 

investory, kteří musí vědět, zda jim ona investice přinese kýženou návratnost. 

Analýza provozních ukazatelů: Provozní či výrobní ukazatele jsou zpravidla 

využívány v rámci řízení uvnitř podniku, a to při analýze jeho základních činností. Pracují 

zejména s tokovými veličinami, jako jsou náklady, jejichž řízení vede k jejich efektivnímu 

využití a v konečném důsledky také k dosažení vyšší hospodárnosti podniku. 

Analýza ukazatelů na bázi cash flow: Ukazatelé na bázi cash flow slouží zejména  

pro hlubší analýzu finanční kondice podniku. Cílem je zde posoudit vnitřní finanční potenciál 

podniku, identifikovat negativní skutečnosti a zhodnotit, jak se finanční kondice podniku 

vyvíjí. 
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4.1.4 Analýza soustav ukazatelů 

Ve finanční analýze lze soustavy poměrových ukazatelů využít pro snazší posouzení 

celkové finanční situace podniku. Existují jak modely založené na větším počtu ukazatelů,  

tak i modely, které ústí do jediného čísla. Velmi oblíbené a v podnikové praxi i hodně 

využívané jsou tzv. pyramidové soustavy ukazatelů. 

Pyramidová soustava ukazatelů: Pyramidová soustava ukazatelů je založena  

na postupném, stále detailnějším rozkladu ukazatele stojícího na vrcholu pyramidy do dalších 

dílčích ukazatelů, a to pomocí multiplikativních (tj. násobení nebo dělení) či aditivních  

(tj. sčítání nebo odčítání) vazeb. Nejznámějším pyramidovým rozkladem je model Du Pont, 

jenž rozkládá rentabilitu vlastního kapitálu. Ukazuje, kam by měl podnik zaměřit své úsilí 

týkající se zvyšování své ziskovosti. 
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5 Profil společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o. 

 Společnost Shimano je světovým výrobcem cyklistických komponentů, rybářského 

vybavení a dalších sportovních potřeb. 

 Její filozofie je založená na výrobě produktů, které spojují přírodu, volný čas a životní 

styl s kvalitou světové úrovně. 

 

5.1 Základní údaje
1
 

 

Obchodní jméno: Shimano Czech Republic, s. r. o. 

Logo:  

  

Sídlo: Karviná, Staré Město 

 Dětmarovická 403/4,  PSČ 733 01 

IČ: 25875701 

DIČ: CZ25875701 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Den zápisu do obchodního rejstříku: 13. března 2001 

Předmět podnikání: a) výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy  

    a jiných nemotorových dopravních 

prostředků 

 b) velkoobchod  

                                                

1  Výpis z Obchodního rejstříku, dostupné na https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-

vypis?subjektId=isor%3a449615&typ=full&klic=7efe0j 
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 c) maloobchod se smíšeným zbožím 

Společník: Shimano (Singapore) Private Limited 

 20 Benoi Sector, Jurong Towwn, 629 852  

 Singapurská republika 

Obchodní podíl: 100%  

Základní jmění:  90.100.000,-  Kč 

Statutární orgán:  Tobino Osamu, jednatel – do 18.04.2013 

 Shone Akihiko, jednatel – od 18.04.2013 

 

Základní informace
2
 

Společnost Shimano Czech Republic, s.r.o. byla založena zakladatelskou listinou jako 

společnost s ručením omezeným dne 13. března 2001 a vznikla zapsáním do Obchodního 

rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24082, dne 13. března 2001. 

Jednatelem společnosti byl do 18. dubna 2013 pan Tobino Osamu. V současné době zastává 

funkci jednatele společnosti pan Shone Akihiko. 

 Jediným společníkem se 100% obchodního podílu je společnost Shimano (Singapore) 

Private Limited, 20 Benoi Sector, Jurong Town, 629 852 Singapurská republika. 

 Společnost Shimano (Singapore) Private Limited je vlastněna společností SHIMANO 

INC. se sídlem 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japonsko. 

 Společnost SHIMANO INC. založil v roce 1921 pan Shozaburo Shimano. Prvním 

produktem společnosti bylo ozubené kolečko pro jízdní kolo. O více jak 30 let později byla 

uvedena na trh první přehazovačka. Následně se výroba začala rozšiřovat o komponenty  

pro různé typy jízdních kol, rybářské potřeby, vybavení pro akční sporty a výrobky  

pro automobilový průmysl vyráběné za studena. 

                                                
2 Výroční zpráva společnosti za r. 2012 
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Hlavními zásadami Týmu Shimano je: 

inspirovat se tvořivým myšlením a usilovat o neustálé zdokonalování, zlepšovat technické 

dovednosti, aby mohlo dojít ke splnění našich snů, jež jsou pro nás výzvou, dosahovat našich 

cílů prostřednictvím inovací a reakcí na problémy spojené s výzvou, před níž jsme postaveni. 

Motto společnosti:  

BLÍŽE K PŘÍRODĚ, BLÍŽE K LIDEM 

 

 

5.2 Historie firmy Shimano Czech Republic, s. r. o.3
 

 

 Japonská firma založena v roce 1921 Shozaburo Shimanem, zahajuje výrobu součástek 

jízdních kol.  

V roce 1940 byla založena společnost se základním jměním 1.5 miliónů jenů. 

 Roku 1951 společnost kupuje Shimano Bicycle Company a zvyšuje základní jmění na 

32 miliónů jenů. Také došlo ke změně názvu společnosti na Shimano Industry Co. Ltd. 

 V roce 1960 byla vyvinuta technologie kování za studena. 

 V dalších letech společnost vstupuje na trhy ve více než 20 zemích celého světa.   

Roku 2009 byl uveden na trh nový výrobek: elektronický řadící systém Dura-Ace 7970. 

 13. 3. 2001 byla založena společnost Shimano Czech Republic, s. r. o. v České 

Republice, v Karviné. 

 V první fázi své existence v Karviné byla společnost montážním závodem cyklistických 

komponentů, který kompletoval výrobky ze součástek vyrobených v Japonsku, Singapuru a 

Itálii. 

                                                
3 http://www.scrs.cz/history/ 
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 V roce 2003 byla dokončena výstavba druhé fáze továrny. Spolu s ní byla zahájena 

strojírenská prvovýroba. V roce 2004 společnost začala v prostorách Ostravě - Kunčicích  

s technologií lisování za studena. Těžiště výroby leží v obrábění, zušlechťování kovů, 

vstřikování plastu a dalších činnostech předcházejících konečné montáži. 

 V současné době pracuje ve společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o., kolem 500 

zaměstnanců. 

 

 

5.3 Hlavní produkty společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o.  

 

Zadní náboj s vnitřním řazením: SG7R50 standard, black 

   

7-mi rychlostní ovladač: SL7S30 

   

Zadní náboj s vnitřním řazením: SG7C30 
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6 Cash flow společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o. 

 

Cash flow analýza vychází z výkazu cash flow, který je součástí účetní závěrky  

u společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o. Jejím cílem je zhodnocení příjmů a výdajů 

firmy za sledované období, to je v letech 2009 až 2012. Cash flow analýza je nezbytnou 

součástí analýzy účetních výkazů, pomocí nichž snadněji poznáme, jaká je současná finanční 

pozice společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o., v plánu cash flow pak uvidíme budoucí 

finanční pozici. 

 

6.1 Analýza plánování cash flow ve společnosti Shimano Czech Republic, 

s.r.o. 

Cash flow zpracovává firma vždy na následujících 6, případně 12 měsíců. Aktuální 

měsíc je zpracováván se 100% přesností (příjmy i výdaje), a to přibližně do 3. dne v měsíci. 

Na následující měsíc se do cash flow započítávají výdaje dle plánované skutečnosti, a příjmy 

výhledově na základě údajů z prodejního oddělení. Na další měsíce se do cash flow zahrnují 

výdaje rovněž dle plánované skutečnosti a příjmy výhledově dle plánů prodeje a dle údajů  

za stejný měsíc předcházejících let.  

 

 

6.1.1 Výdaje uváděné ve výkazu cash flow ve společnosti Shimano Czech 

Republic, s. r. o.
4
 

Ve firmě  Shimano Czech Republic, s. r. o. se ve výkazu cash flow náklady rovnají 

výdajům.  

 Započítány jsou tyto položky: mzdové náklady, služby (energie, doprava, clo aj.), 

drobný materiál, balicí materiál, oleje, technické plyny, nástroje pro výrobu, subdodavatelské 

služby (opracování materiálu, pokovení apod.), náhradní díly, surový materiál, správní  

a odbytová režie.   

                                                
4 Interní materiály společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o. 
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 Hodnota nakupovaných součástek určených k montáži do hotových výrobků jsou  

z nákladů (které jsou považovány za výdaje) vyjmuty. Je to z toho důvodu, že se jedná  

o skladované materiály významné hodnoty. Jejich nákup je uskutečňován v předstihu a výdej 

ze skladu do spotřeby je plánován přesně dle plánu výroby. Proto je do cash flow zahrnuta 

hodnota příchozích dodávek, a to v termínu jejich splatnosti dodavateli (vše na základě 

informací dodaných oddělením Plánování výroby). A protože se ve většině případů jedná  

o nákupy a platbyv cizích měnách, je zohledněn i kurz měny, ve které se součástky nakupují.

  Clo z dovážených součástek je do cash flow zapaočítáno ve výši 4,7 %  

z plánované platby za součástky.  

 Z nákladů-výdajů jsou vyjmuty komise, tj. provize distributorům, které se platí 

půlročně, případně ročně. Do cash flow jsou započítány v 1. měsíci pololetí, tj. v lednu  

a v červenci. Na rozdíl od výkazu zisku a ztráty, kde jsou rozpočítány na jednotlivé měsíce. 

 Daně jsou z výdajů rovněž vyjmuty a do cash flow je započítána až jejich platba. 

 Vzhledem k tomu, že firma obchoduje téměř výhradně se zahraničím, v cash flow jsou 

zohledněny kurzové rozdíly, které jsou stanoveny následovně: 

 v aktuálním měsíci = kurz ČNB k poslednímu dni předcházejícího měsíce 

 v dalších měsících = kurz stanovený mateřskou splečnosti pro dané pololetí, 

průměrný kurz či jiný dle rozhodnutí vedení firmy. 

 Odpisy a úroky z poskytnutých úvěrů jsou ve výkazu zisku a ztráty plánovány měsíčně, 

ve výkazu cash flow uvedeny nejsou. Úroky se budou platit až při splatnosti jednotlivých 

úvěrů v následujících letech. 

 Položka investic je stanovena na základě rozhodnutí přijatého na pracovní schůzce 

vedení společnosti (tzv. mítinku) a plánu zhodnocení majetku. Plán oprav je zohledněn  

v plánu nákladů. Investice jsou limitovány rozhodnutím ředitele firmy a mateřské společnosti, 

případně hospodářským výsledkem. 
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6.1.2 Příjmy uváděné ve výkazu cash flow ve společnosti Shimano Czech 

Republic, s. r. o.
5
 

 Příjmy z nezaplacených pohledávek jsou v cash flow uváděny na základě informací 

z oddělení prodeje. 

 V aktuálním měsíci jsou příjmy stanoveny z vydaných nezaplacených faktur splatných v 

daném měsíci. Vychází se z obratu účtu 601, tj. z konkrétních, již uskutečněných prodejů, 

splatnosti jednotlivých faktur jsou dány smluvně. 

 K těmto, již vydaným, fakturám se připočítají příjmy stanovené dle prodejního plánu  

na aktuální měsíc (budoucí obrat účtu 601), který se skládá z již potvrzených objednávek. 

Zohledněna je jejich splatnost, která je dána také smluvně. 

 Na další měsíce jsou příjmy uvedeny dle pravděpodobných splatností budoucích 

prodejů v návaznosti na potvrzené objednávky a odhadu objednávek prodejního oddělení.  

U potvrzených objednávek jsou splatnosti plánovány dle skutečnosti. U odhadovaných 

prodejů jsou plánovány z 80 % v následujícím měsíci a z 20 % v dalším měsíci.  

 Příjmy na následující pololetí a další roky jsou plánovány výhledově po měsících. Údaje 

jsou poskytovány plánovacím oddělením mateřské společnosti. 

 Většina prodejů se uskutečňuje do zahraničí, tudíž tato plnění jsou osvobozena 

od daně z přidané hodnoty (neplatí se DPH na výstupu). DPH se projevuje jako nadměrný 

odpočet a v plánu cash flow jsou částky počítány do příjmů dle historie. 

 Do příjmů pro výkaz cash flow jsou započítány také výnosové úroky, které firma účtuje 

zákazníkům z titulu prodloužené splatnosti faktur. Úroky jsou považovány za příjem  

v měsíci, ve kterém firma účtuje výnos, nejsou tedy přesně vázané ke splatnosti faktur. 

 Další položkou při zpracovávání výkazu cash flow jsou neočekávané příjmy, mezi které 

jsou zahrnuty zejména půjčky od mateřské společnosti a předpokládané úvěry. 

 

                                                
5 Interní materiály společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o. 
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Tabulka č. 6.1 Cash flow 2009 - 2012, zdroj: interní materiály společnosti, upraveno autorem 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH - CASH FLOW 
   

(v tis. CZK) 2009 2010 2011 2012 

P. Stav peněžních prostředků na začátku úč. období 167 982 342 331 235 238 108 312 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti         

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 39 265 12 372 -35 595 75 916 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 101 219 62 403 56 411 40 328 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 76 496 52 619 51 614 36 898 

A.1.2. Změna stavu: 11 022 -4 949 -7 001 -285 

A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému 
majetku         

A.1.2.2. rezerv a opravných položek         

A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -120   -354 -3 

A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů         

A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku 13 821 14 733 12 152 3 718 

A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky         

A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace     

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými 
položkami 140 484 74 775 20 816 116 244 

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 29 990 -152 719 -70 106 194 493 

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti  
a aktivních účtů časového rozlišení -30 549 22 756 15 133 -66 056 

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní 
činnosti a pasivních účtů časového rozlišení 16 146 -182 632 6 929 429 376 

A.2.3. Změna stavu zásob 44 393 7 157 -92 168 -168 827 

A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut 
do peněžních prostředků         

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
finančními a mimořádnými položkami 170 474 -77 944 -49 290 310 737 

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -16 826 -17 053 -14 244 -7 087 

A.4. Přijaté úroky 3 005 2 320 2 092 3 369 

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky 
daně za minulá období -1 031   25 -9 453 

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními 
případy         

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku         

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 155 622 -92 677 -61 417 297 566 

Peněžní toky z investiční činnosti         

B.1. Nabytí stálých aktiv -12 844 -11 333 -18 128 -33 986 

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku         

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku         

B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku         
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B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 278 0 372 4 

B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku         

B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku         

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0     

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -12 566 -11 333 -17 756 -33 982 

Peněžní toky z finančních činností         

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých 
závazků z finanční oblasti 31 293 -3 083 -47 753 -300 374 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 0 0 0   

C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. 
rezervního fondu         

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům         

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a 
akcionářů         

C.2.4. Úhrada ztráty společníky         

C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku         

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně 
zaplacené srážkové daně         

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 31 293 -3 083 -47 753 -300 374 

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 174 349 -107 093 -126 926 -36 790 

R. Stav peněžních prostředků na konci úč.období 342 331 235 238 108 312 71 522 

 

 

6.2 Plánování cash flow 

Plánování představuje proces navrhování, hodnocení a výběrů prostředků k dosažení 

cílů, kterých bychom v budoucnu chtěli dosáhnout. 

 Korporátní nebo-li podnikové plánování v oblasti financí vede k vytvoření finančních 

plánů dlouhodobých, zpravidla na 5 let, i krátkodobých - ročních finančních plánů. 

 V dlouhodobém finančním plánu se plánují především dlouhodobá kapitálová  

a investiční rozhodnutí. Dlouhodobý finanční plán vychází z rozboru finančních  

a investičních možností podniku, propočítává očekávané příjmy a na základě nich vypočítává 

výdaje, plánuje pravděpodobnou rozvahu a výkaz zisku a ztráty. 
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  Z níže uvedené tabulky Plánu cash flow 2013 – 2015 [6.2] a grafu plánovaných příjmů 

a výdajů [6.1] je patrný značný nárůst cash flow v letech 2014 a 2015 oproti roku 2013. 

 Podrobnějším rozborem jednotlivých položek přehledu o finančních tocích a interních 

výrobních a prodejních plánů v roce 2013 vyplývá, že společnost Shimano Czech Rebublic, 

s. r. o. počítá s nákupem materiálu, jehož dodavatelé vyžadují platby předem formou záloh.  

Za materiál nakoupený mimo území Evropské unie – hlavně v Japonsku, je nutno zapracovat 

do finančních toků clo. V dalších letech plánu cash flow již společnost nepočítá  

se zálohovými platbami dodavatelům ani s placením cla. 

Tabulka č. 6.2 Plán CASH FLOW v letech 2013 – 2015, zdroj: interní materiály společnosti, vlastní výpočty 

PLÁN CASH FLOW Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 2013 – 2015   

Položka / rok 2013 2014 2015 

PŘÍJMY       

Příjmy z tržeb 44 666 524 47 855 180 49 146 138 

Příjmy z úroků 2 036 811 2 138 652 2 138 652 

Příjmy z tržeb a úroků 1 128 861 258 1 203 303 670 1 235 706 715 

Příjmové peněžní operace 3 094 727 3 094 727 3 094 727 

Vratky DPH 56 100 000 54 000 000 54 000 000 

PLÁNOVANÉ PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 1 188 055 986 1 260 398 397 1 292 801 443 

VÝDAJE       

Výdajové peněžní operace 3 094 727 3 094 727 3 094 727 

Investice  39 812 362 20 004 000 20 004 000 

Zakoupené díly 42 402 576 0 0 

Vydané zálohy 457 284 494 0 0 

Mzdové náklady 177 805 634 175 139 428 181 846 977 

Daňové příjmy  13 270 050 26 766 863 18 272 624 

Daň srážková 1 979 972 2 480 671 2 403 847 

Clo (4,7% z nakup.souč.) 21 492 371 0 0 

Ostatní daně 328 642 328 642 328 642 

Clo + daně 37 071 035 29 576 176 21 005 113 

Vydané zálohy + DPH 459 287 751 403 234 178 414 491 586 

Poplatky za užívání práv 18 159 984 22 326 036 21 634 624 

Provize z prodeje 55 734 558 60 024 682 61 538 646 

VÝDAJE Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 1 208 438 185 693 395 227 703 611 673 

CASH FLOW Z PROVOZNÍ ČINNOSTI -20 382 199 567 003 170 589 189 770 
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Graf č. 6.1 Plánované příjmy a výdaje v letech 2013 – 2015, zdroj: interní materiály společnosti, vlastní výpočty 

 

 
 

 

Graf č. 6.2 Plánované příjmy v letech 2013 – 2015, zdroj: interní materiály společnosti, vlastní výpočty 
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Graf č. 6.3 Plánované výdaje v letech 2013 – 2015, zdroj: interní materiály společnosti, vlastní výpočty 
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7 Analýza ukazatelů likvidity ve společnosti Shimano Czech 

Republic, s. r. o. 

 Na základě požadavků společnosti, které byly vzneseny v průběhu zpracovávání této 

diplomové práce, byla rovněž provedena analýza a zhodnocení ukazatelů likvidity, rentability, 

aktivity, zadluženosti, kapitálového trhu a produktivity. Společnost k rozboru poskytla 

rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích z let 2009 až 2012 (viz přílohy), na 

základě kterých byla provedena analýza a zhodnocení jednotlivých ukazatelů. 

Tato diplomová práce je zaměřena plánování cash flow, ze kterého by firma měla 

vycházet při řízení likvidity. Proto ukazateli likvidity je věnována větší pozornost. 

Ukazatele likvidity slouží ke schopnosti dostát svým závazkům v době jejich 

splatnosti, udávají tedy solventnost podniku. 

 

Likvidita I. stupně 

 

               finanční majetek 

Okamžitá likvidita =  ──────────── 

           krátkodobé  závazky     [12]          (14) 

 

 

Tabulka č. 7.1 Likvidita 1. stupně v letech 2009 – 2012 – okamžitá (v tis. Kč), zdroj: interní materiály 

společnosti, vlastní výpočty  
 

k 30.11.2009 k 30.11.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2012

Finanční majetek 342 331 235 238 108 312 71 522

Krátkodobé závazky 293 016 111 621 486 067 615 069

Okamžitá likvidita 1,17 2,11 0,22 0,12  
 

 



 

 

47 

 
Graf č. 7.1 Vývoj finančního majetku a krátkodobých závazků v tis. Kč v letech 2009 - 2012, zdroj: vlastní 

zpracování 

 

Doporučené hodnoty likvidity I. Stupně se mají pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5.  

Ve sledovaném podniku v letech 2009 a 2010 byly hodnoty likvidity vyšší z důvodu zůstatku 

finanční hotovosti na bankovních účtech, ke snížení v letech 2011 a 2012 došlo v důsledku 

úbytku finančních prostředků na bankovních účtech a také poskytnutého úvěru mateřskou 

společností. 

 

Likvidita II. stupně  

 

           Oběžná aktiva - zásoby 

Pohotová likvidita =  ────────────── 

              krátkodobé závazky   [12]         (15) 
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Tabulka č. 7.2 Likvidita II. stupně v letech 2009 – 2012 – pohotová (v tis. Kč), zdroj: interní materiály 

společnosti, vlastní výpočty 

k 30.11.2009 k 30.11.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2012

Oběžná aktiva 596 447 459 053 409 356 607 749

Zásoby 170 800 163 363 255 626 424 738

Krátkodobé závazky 293 016 111 621 486 067 615 069

Pohotová likvidita 1,45 2,65 0,32 0,30

  

 

 

 
Graf č. 7.2 Vývoj oběžných aktiv, zásob a krátkodobých závazků v tis. Kč v letech 2009 - 2012, 

 zdroj: vlastní zpracování 

 

Doporučené hodnoty mají být v rozmezí 1 – 1,5. Ve sledovaném podniku v roce 2010 

došlo ke snížení finančních prostředků na bankovních účtech byly hodnoty této likvidity 

vyšší, k poklesu došlo v letech 2011 a 2012 v důsledku úbytku finančních prostředků  

na bankovních účtech a v důsledku poskytnutého úvěru o mateřské společnosti. 

 

Likvidita III. Stupně 

        oběžná aktiva 

Běžná likvidita =  ──────────── 

                  krátkodobé závazky  [12]        (16) 
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Tabulka č. 7.3 Likvidita III. stupně v letech 2009 - 2012 – běžná (v tis. Kč), zdroj: interní materiály 

společnosti, vlastní výpočty 

k 30.11.2009 k 30.11.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2012

Oběžná aktiva 596 447 459 053 409 356 607 749

Krátkodobé závazky 293 016 111 621 486 067 615 069

Běžná likvidita 2,04 4,11 0,84 0,99
  

 

 

 

 Graf č. 7.3 Vývoj oběžných aktiv a krátkodobých závazků v tis. Kč v letech 2009 - 2012, zdroj: vlastní 

zpracování 

Doporučené rozmezí hodnot je 1,8 – 2,5, stejně jak u likvidity II. stupně, v roce 2010 

došlo ke snížení finančních prostředků na bankovních účtech byly hodnoty této likvidity 

vyšší, k poklesu došlo v letech 2011 a 2012 v důsledku úbytku finančních prostředků na 

bankovních účtech a v důsledku poskytnutého úvěru o mateřské společnosti.. 

 

Další ukazatelé potřebné pro poměrovou finanční analýzu 

Ukazatel rentability – ziskovosti – poměřují výsledek hospodaření se zdroji vynaloženými  

na dosažení zisku. 

Ukazatel aktivity – udává, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 
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Ukazatel zadluženosti – hodnotí, v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financována cizími 

zdroji. 

Ukazatel kapitálového trhu – podává informaci o tom, jak vidí budoucnost podniku investoři 

na kapitálovém trhu.  

Hrubý pracovní kapitál = veškerá oběžná aktiva používaná v podniku      (17) 

 

 

 

Tabulka č. 7.4 Hrubý pracovní kapitál v letech 2009 - 2012, zdroj: interní materiály společnosti, vlastní výpočty 

k 30.11.2009 k 30.11.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2012

Oběžná aktiva = hrubý pracovní 

kapitál 596 447 459 053 409 356 607 749
 

 

Čistý provozní kapitál se vypočte jako rozdíl mezi hrubým pracovním kapitálem (oběžný 

majetek) a krátkodobými pasivy (krátkodobé závazky)        (18) 

 

Tabulka č. 7.5 Čistý provozní kapitál v letech 2009 - 2012, vlastní zpracování 

k 30.11.2009 k 30.11.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2012

Oběžná aktiva 596 447 459 053 409 356 607 749

Krátkodobé závazky 293 016 111 621 486 067 615 069

Čistý provozní kapitál 303 431,00 347 432,00 -76 711,00 -7 320,00  
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8 Návrhy a doporučení pro firmu 

   

Dle mého názoru by mělo být v současné době samozřejmostí každého manažera 

provádění nejrůznějších analýz, zejména finančních, aby byl zajištěn úspěšný rozvoj podniku. 

Hledisko likvidity je základem pro úspěšný rozvoj podniku, udává schopnost podniku platit 

své závazky. Důležitá je také finanční stabilita podniku, jejíž součástí je sestavování 

finančních cílů a finanční plánování. 

Finanční rozhodování v podniku musí být podložené finanční analýzou. Ta se provádí 

několika způsoby, pomocí poměrových ukazatelů (likvidity, rentability, zadluženosti)  

a srovnáváním absolutních údajů v čase (např. sledování zisku). Snahou managementu  

v podniku by mělo být, aby byl podnik dlouhodobě likvidní a současně aby byl i dlouhodobě 

výnosný.  

Cílem této diplomové práce byla podstata plánování cash flow v závislosti na výrobním  

a prodejním plánu. 

V teoretické části bylo využito řady odborných publikací, pozornost je věnována 

základním pojmům jako podstata finančního řízení podniku, řízení likvidity a faktory 

ovlivňující likviditu, cash flow, jeho struktura a význam pro podnik či řízení pracovního 

kapitálu. Jakékoli finanční rozhodování musí být podložené finanční analýzou.  

Praktická část je zaměřena na zpracování cash flow ve společnosti Shimano Czech 

Republic, s. r. o. v letech 2009 až 2012, plán cash flow společnosti na období 2013 až 2015.  

Na požádání společnosti je zpracována analýza ukazatelů likvidity v letech 2009 až 2012. 

Dle plánů na rok 2013 společnost Shimano Czech Rebublic, s. r. o. bude na konci roku 

vykazovat záporné cash flow z provozní činnosti. Proto bude nutno se zabývat způsobem 

financování naplánovaných výdajů provozní a dalších činností podniku.  

V letech 2014 a 2015 jsou příjmy z provozní činnosti naplánovány v téměř dvojnásobné 

výši než výdaje. Z toho vyplývá, že společnost bude schopna splácet své běžné závazky,  

ale i úvěry poskytnuté mateřskou společností. Management by mohl rovněž uvažovat  

o nákupu nových investic, které by přispěly ke zvýšení produkce a tím i tržeb. 

Podle analýzy skutečnosti a plánu finančních toků bych doporučila managementu 

společnosti zvážit snížení skladových zásob, zkrátit dobu splatnosti pohledávek odběratelům  
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a naopak se snažit prodloužit dobu splatnosti závazků dodavatelům, čímž by došlo 

k zefektivnění finančních toků. 
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Příloha č. 1 

Seznam obrázků, tabulek a grafů 

 

Obr. 1.1 – Tříbilanční systém [9] 

Obr. 2.2 – Schéma sestavení výkazu cash flow přímou metodou [2] 

Obr. 2.3 – Schéma zjišťování cash flow nepravou přímou metodou [2] 

Obr. 2.4 – Schéma zjišťování cash flow nepřímou metodou [2] 

 

Tabulka č. 6.1 Cash flow 2009 - 2012 

Tabulka č. 6.2 Plán CASH FLOW v letech 2013 – 2015 

Tabulka č. 7.1 Likvidita 1. stupně  

Tabulka č. 7.2 Likvidita II. stupně v letech 2009 – 2012  

Tabulka č. 7.3 Likvidita III. stupně v letech 2009 – 2012 

Tabulka č. 7.4 Hrubý pracovní kapitál v letech 2009 – 2012 

Tabulka č. 7.5 Čistý provozní kapitál v letech 2009 - 2012 

 

Graf č. 6.1 Plánované příjmy a výdaje v letech 2013 – 2015 

Graf č. 6.2 Plánované příjmy v letech 2013 – 2015 

Graf č. 6.3 Plánované výdaje v letech 2013 – 2015 

Graf č. 7.1 Vývoj finančního majetku a krátkodobých závazků v tis. Kč v letech 2009 – 2012 

Graf č. 7.2 Vývoj oběžných aktiv, zásob a krátkodobých závazků v tis. Kč v letech 2009 – 

2012 

Graf č. 7.3 Vývoj oběžných aktiv a krátkodobých závazků v tis. Kč v letech 2009 – 2012 
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Příloha č. 2 

 

Rozvaha společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o.  

z let 2009 – 2012 (aktiva)      

ROZVAHA - AKTIVA 

  

    

(v tis. CZK) ř. 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 1 985 239 806 667 723 367 918 832 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 2         

Stálá aktiva 3 388 561 347 275 313 771 310 858 

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 4 201 3 196 4 155 3 489 

Zřizovací výdaje 5         

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6         

Software 7 201 42 4 052 3 314 

Ocenitelná práva 8         

Goodwill 9         

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10         

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11   3 154 103 175 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

12         

Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) 13 388 360 344 079 309 616 307 369 

Pozemky 14 814 814 814 814 

Stavby 15 301 693 283 804 239 471 223 256 

Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 

16 77 612 54 853 67 341 76 803 

Pěstitelské celky trvalých porostů 17         

Základní stádo a tažná zvířata 18         

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19         

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 7 650 4 101 1 550 5 986 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 

21 591 507 440 510 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22         

Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) 23         

Podíly v ovládaných a řízených osobách 24         

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 

25         

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26         

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv 

27         

Jiný dlouhodobý finanční majetek 28         
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Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29         

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 

30         

Oběžná aktiva 31 596 447 459 053 409 356 607 749 

Zásoby (ř.33 až 38) 32 170 800 163 363 255 626 424 738 

Materiál 33 84 555 95 129 125 185 241 563 

Nedokončená výroba a polotovary 34 32 957 44 702 41 560 44 714 

Výrobky 35 52 352 23 467 88 820 138 392 

Zvířata 36         

Zboží 37 20 26 20 29 

Poskytnuté zálohy na zásoby 38 916 39 41 40 

Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) 39 754 855 921 906 

Pohledávky z obchodních vztahů 40         

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41         

Pohledávky - podstatný vliv 42         

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 

43         

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 754 855 921 891 

Dohadné účty aktivní 45         

Jiné pohledávky 46       15 

Odložená daňová pohledávka 47         

Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57) 48 82 562 59 597 44 497 110 583 

Pohledávky z obchodních vztahů 49 51 272 50 922 35 048 92 483 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50         

Pohledávky - podstatný vliv 51         

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 

52         

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53       36 

Stát - daňové pohledávky 54 25 945 5 711 7 700 15 904 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 1 873 2 745 1 463 1 746 

Dohadné účty aktivní 56 3 431       

Jiné pohledávky 57 41 219 286 414 

Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62) 58 342 331 235 238 108 312 71 522 

Peníze 59 107 193 242 360 

Účty v bankách 60 342 224 235 045 108 070 71 162 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 61         

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62         

Ostatní aktiva 63 231 339 240 225 

Náklady příštích období 64 231 339 240 225 

Komplexní náklady příštích období 65         

Příjmy příštích období 66         
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Příloha č. 3 

Rozvaha společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o.  

z let 2009 – 2012 (pasiva)  

ROZVAHA - PASIVA 

 

    

(v tis. CZK) ř. 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM 67 985 239 806 667 723 367 918 832 

Vlastní kapitál  68 261 734 272 869 237 300 303 763 

Základní kapitál (ř.70+71+72) 69 90 100 90 100 90 100 90 100 

Základní kapitál 70 90 100 90 100 90 100 90 100 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71         

Změny základního kapitálu 72         

Kapitálové fondy (ř.74 až 77) 73 234 345 234 345 234 345 234 345 

Emisní ážio 74         

Ostatní kapitálové fondy 75 234 345 234 345 234 345 234 345 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 

76         

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77         

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku (ř.79 až 80) 

78 9 010 9 010 9 010 9 010 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 79 9 010 9 010 9 010 9 010 

Statutární a ostatní fondy 80         

Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83) 81 
-109 
955 

-71 721 -60 585 -96 155 

Nerozdělený zisk minulých let 82 90 308 128 542 139 678 139 678 

Neuhrazená ztráta minulých let 83 
-200 
263 

-200 
263 

-200 
263 

-235 833 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) 

84 38 234 11 135 -35 570 66 463 

Cizí zdroje 85 723 505 533 798 486 067 615 069 

Rezervy (ř.87 až 90) 86 12 136 6 907 0 0 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87         

Rezerva na důchody a podobné závazky 88         

Rezerva na daň z příjmů 89         

Ostatní rezervy 90 12 136 6 907     

Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101) 91 418 353 415 270 0 0 

Závazky z obchodních vztahů 92         

Závazky - ovládající a řídící osoba 93 382 606 364 816     

Závazky - podstatný vliv 94         
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Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k účastníkům sdružení 

95 35 747 50 454     

Dlouhodobé přijaté zálohy 96         

Vydané dluhopisy 97         

Dlouhodobé směnky k úhradě 98         

Dohadné účty pasivní 99         

Jiné závazky 100         

Odložený daňový závazek 101         

Krátkodobé závazky (ř.103 až 113) 102 293 016 111 621 486 067 615 069 

Závazky z obchodních vztahů 103 267 420 77 548 88 167 206 007 

Závazky - ovládající a řídící osoba 104     300 374 292 690 

Závazky - podstatný vliv 105         

Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k účastníkům sdružení 

106     67 143 61 379 

Závazky k zaměstnancům 107 5 401 7 636 7 175 9 597 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

108 2 561 3 783 3 712 5 102 

Stát - daňové závazky a dotace 109 1 425 3 255 2 028 11 183 

Krátkodobé přijaté zálohy 110 983 1 559 733 2 349 

Vydané dluhopisy 111         

Dohadné účty pasivní 112 15 093 17 539 16 588 26 461 

Jiné závazky 113 133 301 147 301 

Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115+116+117) 114         

Bankovní úvěry dlouhodobé 115         

Krátkodobé bankovní úvěry 116         

Krátkodobé finanční výpomoci 117         

Ostatní pasíva 118         

Výdaje příštích období 119         

Výnosy příštích období 120         
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Příloha č. 4 
 

Výkaz zisku a ztráty společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o.  

z let 2009 – 2012      

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY      

(v tis. CZK) ř 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 1 1 143 941 1 022 1 420 

Náklady vynaložené na prodané 
zboží 

2 856 733 809 1 120 

Obchodní marže (ř.01-02) 3 287 208 213 300 

Výkony 4 524 466 720 154 745 520 1 086 388 

Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 

5 540 544 735 909 688 229 1 069 182 

Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 

6 -16 787 -17 207 56 111 15 402 

Aktivace 7 709 1 452 1 180 1 804 

Výkonová spotřeba 8 379 514 477 366 555 157 811 220 

Spotřeba materiálu a energie 9 304 381 392 668 461 280 686 226 

Služby 10 75 133 84 698 93 877 124 994 

Přidaná hodnota (ř.03+04-08) 11 145 239 242 996 190 576 275 468 

Osobní náklady (ř.13 až 16) 12 116 542 141 184 158 818 172 475 

Mzdové náklady 13 84 360 100 999 112 786 123 617 

Odměny členům orgánů 
společnosti a družstva 

14         

Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 

15 26 410 33 376 37 002 41 529 

Sociální náklady 16 5 772 6 809 9 030 7 329 

Daně a poplatky 17 165 267 306 335 

Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 

18 76 496 52 619 51 614 36 898 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu (ř.20+21) 

19 4 914 8 697 10 255 5 940 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 

20 278   372 4 

Tržby z prodeje materiálu 21 4 636 8 697 9 883 5 936 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a 
materiálu (ř.23+24) 

22 3 346 5 797 5 248 6 152 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 

23 158   18 1 

Prodaný materiál 24 3 188 5 797 5 230 6 151 
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Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích 
období 

25 11 022 -4 949 -7 001 -285 

Ostatní provozní výnosy 26 94 438 13 324 202 6 214 

Ostatní provozní náklady 27 3 461 1 956 2 261 2 883 

Převod provozních výnosů 28         

Převod provozních nákladů 29         

Provozní výsledek hospodaření 
(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-
27+28-29) 

30 33 559 68 143 -10 213 69 164 

Tržby z prodeje cenných papírů a 
podílů 

31         

Prodané cenné papíry a podíly 32         

Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku (ř.34+35+36) 

33 0 0 0 0 

Výnosy z podílů v ovládaných a 
řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným 
vlivem 

34         

Výnosy z ostatních dlouhodobých 
cenných papírů a podílů 

35         

Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 

36         

Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 

37         

Náklady z finančního majetku 38         

Výnosy z přecenění cenných 
papírů a derivátů 

39         

Náklady z přecenění cenných 
papírů a derivátů 

40         

Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti 

41         

Výnosové úroky 42 3 005 2 320 2 092 3 369 

Nákladové úroky 43 16 826 17 053 14 244 7 087 

Ostatní finanční výnosy 44 38 857 24 175 27 608 64 909 

Ostatní finanční náklady 45 19 330 65 213 40 838 54 439 

Převod finančních výnosů 46         

Převod finančních nákladů 47         

Finanční výsledek hospodaření 
(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-
43+44-45+46-47) 

48 5 706 -55 771 -25 382 6 752 

Daň z příjmů za běžnou činnost 
(ř.50+51) 

49 1 031 1 237 -25 9 453 

 -splatná 50 1 031 1 237 -25 9 453 

 -odložená 51     0 0 

Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost (ř.30+48-49) 

52 38 234 11 135 -35 570 66 463 
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Mimořádné výnosy 53         

Mimořádné náklady 54         

Daň z příjmů z mimořádné 
činnosti (ř.56+57) 

55 0 0 0 0 

 -splatná 56         

 -odložená 57         

Mimořádný výsledek hospodaření 
(ř.53-54-55) 

58 0 0 0 0 

Převod podílu na výsledku 
hospodaření společníkům (+/-) 

59         

Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-) (ř.52+58-59) 

60 38 234 11 135 -35 570 66 463 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním (ř.30+48+53-54) 

61 39 265 12 372 -35 595 75 916 
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Příloha č. 5   

Přehled o finančních tocích – CASH FLOW           společnosti 

Shimano Czech Republic, s. r. o. z let 2009 – 2012 
 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH - CASH FLOW 
   

(v tis. CZK) 2009 2010 2011 2012 

P. Stav peněžních prostředků na začátku úč. 
období 167 982 342 331 235 238 108 312 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti         

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 
před zdaněním 39 265 12 372 -35 595 75 916 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 101 219 62 403 56 411 40 328 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 76 496 52 619 51 614 36 898 

A.1.2. Změna stavu: 11 022 -4 949 -7 001 -285 

A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k 
nabytému majetku         

A.1.2.2. rezerv a opravných položek         

A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -120   -354 -3 

A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných 
papírů         

A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku 13 821 14 733 12 152 3 718 

A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové 
úroky         

A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní 
operace         

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním, změnami pracovního kapitálu, 
finančními a mimořádnými položkami 140 484 74 775 20 816 116 244 

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 29 990 -152 719 -70 106 194 493 

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní 
činnosti a aktivních účtů časového rozlišení -30 549 22 756 15 133 -66 056 

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z 
provozní činnosti a pasivních účtů časového 
rozlišení 16 146 -182 632 6 929 429 376 

A.2.3. Změna stavu zásob 44 393 7 157 -92 168 -168 827 

A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který 
není zahrnut do peněžních prostředků         

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním, finančními a mimořádnými 
položkami 170 474 -77 944 -49 290 310 737 

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou 
kapitalizovaných úroků -16 826 -17 053 -14 244 -7 087 

A.4. Přijaté úroky 3 005 2 320 2 092 3 369 
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A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou 
činnost a doměrky daně za minulá období -1 031   25 -9 453 

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými 
účetními případy         

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku         

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 155 622 -92 677 -61 417 297 566 

Peněžní toky z investiční činnosti         

B.1. Nabytí stálých aktiv -12 844 -11 333 -18 128 -33 986 

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného 
majetku         

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného 
majetku         

B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního 
majetku         

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 278 0 372 4 

B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku         

B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého 
finančního majetku         

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0     

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k 
investiční činnosti -12 566 -11 333 -17 756 -33 982 

Peněžní toky z finančních činností         

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. 
krátkodobých závazků z finanční oblasti 31 293 -3 083 -47 753 -300 374 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na 
peněžní prostředky 0 0 0   

C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního 
ážia event. rezervního fondu         

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu 
společníkům         

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků 
společníků a akcionářů         

C.2.4. Úhrada ztráty společníky         

C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku         

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na 
zisku včetně zaplacené srážkové daně         

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční 
činnosti 31 293 -3 083 -47 753 -300 374 

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních 
prostředků 174 349 -107 093 -126 926 -36 790 

R. Stav peněžních prostředků na konci 
úč.období 342 331 235 238 108 312 71 522 

 

 

 


