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1  Úvod 

 

Diplomová práce je zaměřena na stanovení strategie v oblasti finančních ukazatelů 

společnosti. Dobře prosperující firma by neměla zapomínat na sledování důležitých 

finančních ukazatelů, jejich řízení a následné porovnání s konkurenčními společnostmi 

nazývané jako benchmarking.  

 

K dosažení cíle je nutno vymezit cestu a vytvořit tzv. záchytné body, které budou procházet 

jednotlivými etapami. Za tuto cestu můžeme považovat controlling, pomocí něhož budou 

stanoveny plány – záchytné body a vyhodnoceny odchylky skutečnosti od plánu. Controlling 

je ve společnostech používán především k zamezení selhání správy společnosti. Již 

mnohokrát v historii došlo k úpadku uznávaných a ve své době velmi úspěšných podniků, 

který byl zaviněn chybou některého z vrcholových manažerů společnosti. Komparací 

stanovených ukazatelů s konkurenčními podniky mohou být zjištěny nedostatky porovnávané 

společnosti a konkurenční výhody ostatních podniků. 

 

 Správnou interpretací výsledků a následnou aplikací vhodně zvolených metod a postupů pro 

získání konkurenční výhody bude ve společnosti dosaženo úspěchu. Klíčovým východiskem 

získání konkurenční výhody je sestavení celopodnikové strategie složené ze strategií 

jednotlivých oddělení. Pro zajištění úspěchu nesmí být podřízené strategie v rozporu 

s nadřízenou celopodnikovou strategií.  

 

Diplomová práce je složena ze šesti kapitol. První kapitolou je úvod, v němž je naznačen 

obsah práce. V druhé kapitole jsou popsány metody pro řešení praktické části diplomové 

práce. Třetí kapitola je zaměřena na praktickou aplikaci metod v konkrétní společnosti.  

Ve čtvrté kapitole je společnost porovnávána na základě stanovených kritérií s konkurenčními 

společnostmi. V páté kapitole jsou navržena vhodná řešení pro zlepšení situace  

ve společnosti. Šestou kapitolou je závěr, v němž je shrnut postup a návrhy řešení diplomové 

práce.  

 

Cílem diplomové práce bude navržení sledování a následné zlepšování vhodných ukazatelů 

finanční analýzy a výkonnostních ukazatelů pro žádoucí vývoj společnosti na základě 

komparace s konkurenčními společnostmi a zavedení reportu controllingu.  
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2  Teoretické aspekty controllingu a finanční analýzy 

 

2.1  Strategie   

 

Moderní definicí můžeme strategii označit jako připravenost na budoucnost. „ Ve strategii 

jsou stanoveny dlouhodobé cíle firmy, průběh jednotlivých strategických operací a rozmístění 

firemních zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů tak, aby strategie vycházela z potřeb 

firmy, přihlížela ke změnám zdrojů a schopností a zároveň odpovídajícím způsobem 

reagovala na změny v okolí firmy.“ (Dedouchová, 2001, s. 160) 

 

Za strategii nelze považovat přesně určené jednotlivé kroky daného postupu, je to jen 

stanovení směru, kterým by firma měla z dlouhodobého hlediska směřovat. Strategie je 

pokládána za způsob realizace mise a vize firmy. (Dedouchová, 2001) 

 

Strategie v rámci podniku jsou definovány ve třech úrovních: celofiremní strategie, strategie 

jednotlivých oblastí podnikání a provozní strategie. Pro dlouhodobý vývoj společnosti je 

stanovena celofiremní strategie, jež zahrnuje geografickou orientaci a portfolio nabízených 

výrobků a služeb. K určení konkrétních aktivit společnosti na daném trhu je zvolena strategie 

jednotlivých oblastí podnikání. Díky provozní strategii je stanovena efektivita využívání 

zdrojů a procesů podniku. (Tyll, 2014) 

 

Správné fungování chodu společnosti by měla zajišťovat celopodniková strategie složená ze 

strategií jednotlivých oddělení. Jednotlivé strategie nesmí být mezi sebou v rozporu  

a především jsou podřízeny celopodnikové strategii. Pro zpracování diplomové práce byla 

vybrána pouze strategie zaměřená na oblast financí. 

 

2.1.1  Tvorba strategií 

 

Proces tvorby strategie je rozdělen do jednotlivých fází (viz Obr. 2.1). Každá společnost je 

něčím specifická, a tak může být sled dílčích kroků rozdělen na menší etapy, avšak beze 

změny posloupnosti a obsahu. 
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Obr. 2.1 Proces tvorby strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Tyll, 2014, s. 4 
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a)  Mise 

Mise je charakterizována jako poslání firmy. Mise je odpovědí na otázku, proč podnik 

existuje a co dělá. Pokud není specifikován důvod k další existenci podniku a podnik nebude 

prodávat zboží, za něž by vykazoval tržby, nemůže počítat s uplatněním na trhu v budoucnu  

a může tak být ohrožena dlouhodobá perspektiva. Správně formulovaná vize by neměla 

překračovat rozsah dvaceti slov. (Tyll, 2014) 

 

Při formulaci mise musíme pamatovat na to, abychom vytvořili dobře zapamatovatelný slogan 

pochopitelný a přijatelný i lidem, kteří neznají problematiku společnosti. Důležité je zvolit 

slogan nenáročný na mluvenou i psanou formu. (Havlíček, 2009) 

 

b)  Vize 

Významem vize je stanovení dlouhodobého směru, kterým se bude firma ubírat a jakých 

hodnot by měla dosáhnout. Můžeme ji formulovat kvalitativně i kvantitativně. Správně 

definovaná mise by měla splňovat následující kritéria: 

- představitelnost – stanovení požadovaného vývoje společnosti a tržní pozice, 

- žádanost – obsah a realizace vize vede k naplnění očekávání zainteresovaných stran, 

- dosažitelnost – proveditelnost vize s dostupnými zdroji a schopnostmi podniku, 

- specifikace – orientace na klíčové faktory úspěchu dosažitelné pomocí jednotlivých 

kroků, 

- flexibilita – dostatečná pružnost a přizpůsobivost měnícím se podmínkám trhu, 

- sdělitelnost – interpretace a vysvětlení vize během několika minut. (Tyll, 2014) 

 

 strategické cíle 

Pro sestavení strategie je důležité vhodně stanovit cíle podniku, kterými je tvořena podstata 

strategie a které jsou hlavní součástí obsahu. Jako stěžejní kritérium pro hodnocení činnosti 

podniku je určen stupeň dosažení cílů. Všechny strategické cíle by měly splňovat pravidlo 

SMART. Vlastnosti cílů jsou vymezeny jednotlivými písmeny pravidla:  

S = stimulace k dosažení nejlepších výsledků, 

M = měřitelnost cílů, 

A = akceptovatelnost těch, co je budou plnit, 

R = reálné a dosažitelné, 

T = timed= určené v čase. (Landa, Polák, 2008) 
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Při formulaci strategických cílů je důležité si ujasnit cílovou oblast. Každá cílová oblast je 

vymezena následujícími prvky: 

obsahem cíle, 

rozsahem cíle, 

cílovou oblastí, 

cílovou lhůtou. (Landa, Polák, 2008) 

 

c) Oblast a rozsah podnikání 

Vymezení oblasti a rozsahu podnikání se týká třech hlavních oblastí: zákaznického segmentu, 

geografické působnosti a rozsahu vykonaných interních procesů. (Tyll, 2014) 

 

d) Konkurenční výhoda 

Definováním konkurenční výhody může společnost určit směr a hodnoty, kterých chce firma 

v budoucnu dosáhnout, a v čem chce být lepší než konkurence. Konkurenční strategie je 

složena z jednotlivých prvků, z nichž některé mohou sloužit pouze pro interní účely a jiné 

jsou sdělovány zákazníkům. Ve většině případů nejsou informace zveřejňovány nebo jsou 

použity jen některé informace formou propagace. (Tyll, 2014) 

 

2.1.2  Analýza vnějšího a vnitřního okolí 

 

Jedním z hlavních kroků pro stanovení vhodné firemní strategie je analýza vnějšího okolí 

podniku a vnitřních zdrojů podniku. Analýza vnějšího okolí je složena z analýzy mikrookolí 

a analýzy makrookolí. K analýze makrookolí je využívána analýza PESTEL. Pro účely 

analýzy mikrookolí podniku se používá Porterův model pěti sil. Součástí analýzy vnitřních 

zdrojů podniku je analýza VRIO, analýza strategických schopností, SWOT analýza, SPACE 

analýza a benchmarking. (Tyll, 2014) 

 

a) Porterův model pěti sil 

Na odvětví a společnosti v něm působí různé síly, které mohou firmy ohrozit nebo představují 

nové příležitosti. Podnik může ovlivňovat několik sil najednou nebo pouze některé z nich. 

Porter (1980) identifikoval pět sil: 

 Potenciální konkurenti – firmy, které mohou vstoupit na trh, rozhodnutí o vstupu 

nové konkurence jsou ovlivněna bariérami vstupu do odvětví; 
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 Rivalita stávajících konkurentů – identifikace současných konkurenčních firem, 

které mohou ovlivnit rivalitu počtem a velikostí, poptávkou zákazníků, bariérami 

výstupu; ve většině případů se jedná o cenovou rivalitu; 

 Kupující – určit zdali se jedná o monopolního nebo oligopolního kupujícího, 

vymezení velikosti objemu nákupu, možnosti volby jiných levnějších firem, možnost 

nakoupit přímo od výrobce, posouzení varianty výroby produktů kupujícími; 

 Dodavatelé – větší síla dodavatelů může být způsobena velkou odlišností dodavatelů, 

neexistencí dodávaných substitutů, neatraktivností odvětví pro dodavatele, vertikální 

integrací dodavatelů a neschopností kupujících vytvořit vertikální integraci; 

 Substituty -  existence substitučních produktů velmi podobných našemu produktu, 

díky vlivu substitutů je způsobena cenová konkurence.  

 

b) Model šesti sil podle Grovea 

Porterův model pěti sil může být rozšířen o šestou sílu – komplementáře, jejichž 

podnikatelská činnost je závislá na činnosti naší firmy. Komplementáři jsou označováni 

výrobci komplementů. (Srpová, 2011) 

 

2.2  Typy konkurenčních strategií 

 

Každá firma zaujímá na trhu své konkrétní postavení, které se odvíjí od konkurenční strategie. 

Důležitá je volba mezi jednoúrovňovou a dvouúrovňovou strategii pro různé skupiny výrobků 

či služeb. Rozhodnutí se odvíjí od celofiremní strategie, složení a velikosti portfolia produktů 

či služeb a segmentace trhu. (Tyll, 2014) 

 

2.2.1  Porterovy generické konkurenční strategie 

 

Cílem manažerů v každé společnosti je dlouhodobě udržet firmu na trhu a vytvořit 

požadovanou hodnotu pro vlastníky a stakeholdery prostřednictvím konkurenční výhody, 

kterou může být téměř cokoli, čeho není schopná konkurence. Pokud nemá firma žádnou 

konkurenční výhodu, může být snadno stlačitelná z trhu.  (Tyll, 2014) 

 

Porter (1995) rozlišuje dva základní typy konkurenčních strategií. Prvním typem je strategie 

založená na minimalizaci nákladů společnosti pod úroveň konkurence. Vzniklé úspory jsou 



12 

 

zakomponovány do nižších cen pro zákazníky. Druhým typem je strategie založená na vysoké 

hodnotě zboží a služeb poskytnuté zákazníkovi, který je ochoten za vysokou hodnotu zaplatit 

vyšší cenu. Později byla připojena strategie zohledňující šířku segmentu zákazníků, jež 

rozlišuje široký segment zákazníků malou přesně definovanou skupinu zákazníků. Jednotlivé 

typy strategií jsou popsány níže. 

 

a) Vůdčí postavení v nízkých nákladech 

Firmy řídící se touto strategií jsou charakteristické vysokými počátečními investicemi, 

vysokým relativním tržním podílem, portfoliem s podobnými produkty, přísným řízením 

nákladů a zaměřením na procesy. Stěžejními faktory pro dosažení strategie je zajistit nízké 

ceny vstupů a dosáhnout úspor z rozsahu. Vedení společnosti se nejčastěji snaží výrobu 

přemístit do oblastí s levnou pracovní silou nebo co nejblíže výrobním surovinám (platí pro 

nerostné suroviny). Vedení podniku se snaží dosáhnout úspor z rozsahu formou zvýšení 

produkce, kdy jsou fixní náklady rozpočítávány mezi více kusů, čímž jsou sníženy náklady na 

jednotku. Musíme si však dát pozor při zapojování většího množství vzácných zdrojů, kdy se 

zvýšením jejich objemu roste i cena. Předpokladem dosažení úspory je zajištění dostatečného 

odbytu. 

 

S rostoucí produkcí přímo úměrně narůstají i zkušenosti pracovníků, díky kterým jsou 

pracovníci schopni vyrábět efektivněji a tím docílit snížení průměrných jednotkových 

nákladů. Tato skutečnost se stává konkurenční výhodou pro firmy, které vstoupily do odvětví 

dříve než konkurenční podniky. 

 

Další z forem snížení nákladů jsou inovace produktů, popřípadě procesů podniku. 

V některých případech může dojít i ke zvýšení užitku pro konečného zákazníka. Cenový 

vůdce si může vybrat ze dvou možností, jak reagovat na cenu a kvalitu konkurenčních 

produktů: 

- Srovnání s konkurenčními produkty a službami – stanovení identické cenové úrovně 

jako konkurenti, nižší náklady slouží ke zvýšení zisku, 

- Blízkost funkcí a kvality produktů a služeb – v případě nabídky produktů s téměř 

totožnými vlastnostmi a kvalitou v porovnání s konkurencí může být mírně zhoršená 

kvalita a méně funkcí u cenového lídra vykompenzována snížením ceny pod úroveň 

konkurenta. (Tyll,2014) 
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b) Diferenciace 

Podstatou strategie je nabídnout zákazníkovi určitou jedinečnost, za kterou je ochoten 

připlatit. Za jedinečnost lze považovat značku, výrobek včetně jeho designu, funkci popřípadě 

místo či způsob prodeje. Pro nalezení vhodného odlišujícího faktoru jsou používány 

„percepční mapy“, pomocí kterých lze zjistit požadované atributy, funkce a vnímání produktů 

zákazníkem. Následně je vyhledán prostor s nejmenším počtem konkurenčních firem. 

K úspěšnému dokončení strategie je nutné správně segmentovat trh a zacílit na zákazníka, 

který rozpozná a ocení rozdíly oproti konkurenci. Posledním bodem je vymezení 

konkurenčních podniků. (Tyll, 2014) 

 

c) Zostření 

Třetí typ strategie je kombinací dvou výše popsaných typů. Hlavní odlišnost vychází 

z velikosti cíleného segmentu zákazníků. Díky lepšímu zacílení a stejnorodosti zvoleného 

segmentu lze vykazovat tržby z menšího počtu zákazníků vykompenzovanou vyšší mírou 

ziskovosti. Po zdárné aplikaci strategie může firma získat ve zvoleném segmentu monopolní 

sílu a odradit potencionální konkurenty. Také je nutné učinit rozhodnutí o volbě cesty nízkých 

nákladů nebo diferenciace. (Tyll, 2014) 

 

d) Zaseknutý uprostřed 

Dle Portera není vhodné stanovit strategii formou kombinace několika strategií, ale přesně 

vymezit strategii, abychom firmu nedostali do bodu „někde uprostřed“. Situace může nastat 

jako důsledek konkurenčního boje nebo při nezdárné aplikaci zvolené strategie. Pokud je 

snahou společnosti dlouhodobá aplikace strategie nízkých nákladů, ale nedosáhne pozice 

lídra, je nucena poskytnout zákazníkům přidanou hodnotu, s kterou souvisí dodatečné 

náklady. Tím nastane přesun ke strategii diferenciace. Může dojít i k opačné situaci. 

Specializované prodejny jsou nuceny, z důvodů rozšíření cílového segmentu, zařadit do 

portfolia levnější výrobky. Situace není doporučována, ale lze ji vyřešit pomocí strategických 

podnikatelských jednotek. (Tyll, 2014) 

 

2.2.2  Strategie modrých a rudých oceánů 

 

Významem strategie je nalezení nových tržních prostor, kde nebyl zaznamenán vstup 

konkurence. Jako „modrý oceán“ je charakterizován nový trh neobsazený konkurencí. 
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„Rudým oceánem“ lze chápat prostředí zasažené konkurenčním bojem či cenovou válkou. 

Tedy prostředí zaplněné konkurencí. (Tyll, 2014) 

 

2.2.3  Udržitelnost konkurenční strategie 

 

Pro obchodní společnosti je nejlepší možnou variantou dlouhodobě udržet vybranou strategii. 

Hlavním principem strategie je atraktivnost produktů či podniku pro zákazníka a také 

spokojenost a loajalita zákazníků. K dlouhodobé udržitelnosti strategie je vhodné zvolit 

přístup tzv. připoutání zákazníka k firmě. Dosáhnout přístupu, kdy se snažíme vyvinout  

u zákazníka „závislost“, můžeme třemi způsoby: nejlepším výrobkem, komplexním řešením 

pro zákazníka a systémovým propojením. Zmíněné způsoby znázorňují nové zdroje růstu  

a ziskovosti a jsou součástí Delta modelu prezentovaného Arnoldem Haxem. (Tyll, 2014) 

 

2.2.4  Strategie ve vazbě na konkurenci 

 

V případě existence hyperkonkurence v odvětví je nutné zvolit strategii zaměřenou na 

spolupráci s konkurencí. Odlišení se od konkurence tedy nemusí být vždy jediným správným 

řešením.  

 

Jednou ze strategií vázaných na konkurenci je kooperativní strategie, jejímž smyslem je 

navázat výhodnou spolupráci. Je doporučována kombinace konkurenčních a kooperativních 

strategií. Kooperací je myšlena spolupráce s dodavateli, odběrateli, konkurenty, nově 

vstupujícími podniky na trh a substituty. Hlavním důvodem vybudování vztahu je prospěch 

pro zákazníka. Díky spolupráci může dojít u obou stran ke vzniku užších forem spolupráce, 

kterými mohou být strategické aliance či společné podniky. (Tyll, 2014) 

 

2.2.5  Finanční strategie 

 

„Finanční strategie představuje relativně ucelený a navzájem propojený soubor strategických 

finančních cílů, rozhodovacích kritérií a pravidel, která tvoří základ strategického (případně 

taktického a operativního) finančního plánování.“ (Landa, Polák, 2008, s. 147) 

 

Finanční strategie, která je zahrnuta v soustavě funkčních strategií, má specifickou roli 

vyplývající z postavení a úlohy finančních prostředků v oblasti řízení podniku. Při sestavování 
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finanční strategie se musí respektovat nadřazené strategie (obchodní strategie, výrobní  

a zásobovací strategie, marketingová a odbytová strategie, celková firemní strategie), ale 

zároveň jsou vyšší strategie touto strategií podstatně ovlivňovány. (Landa, Polák, 2008) 

 

2.2.6  Složky finanční strategie 

 

Finanční strategie je složena ze dvou základních skupin oblastí: obecné složky finanční 

strategie a organizační složky.  

„ Do obecných složek finanční strategie patří hlavní typy finančních politik:  

a) investiční politika se zaměřením na prosazení ekonomické efektivnosti investičních 

projektů,  

b) politika v oblasti financování (externí a interní) podnikových aktivit,  

c) politika v oblasti řízení pohledávek a závazků (úvěrová politika),  

d) politika v oblasti řízení zásob,  

e) politika v oblasti řízení hotovosti (peněžních toků) a likvidity,  

f) politika nakládání s výsledkem hospodaření, 

g) politika v oblasti řízení nákladů a zisku. 

 

Organizační složky finanční strategie zahrnují zejména: 

a) koncepční rámec a organizaci účetního (ekonomického) informačního systému (včetně 

kontrolních mechanismů), 

b) řešení právních vztahů finančního charakteru, 

c) politiku v oblasti informačních výstupů pro externí subjekty, 

d) politiku v oblasti vzdělávání pracovníků podniku v oborech účetnictví, daně, právo  

a finance.“ (Landa, Polák, 2008, s. 148) 

 

2.3  Benchmarking 

 

Pro benchmarking existuje český ekvivalent komparace. Benchmarking v překladu znamená 

učení se od druhých. Prostřednictvím sledování a měření výkonnosti organizací může být 

benchmarking použit pro identifikaci konkrétních nedostatků a potenciálních oblastí zlepšení. 

(Robins, Coulter, 2009) 
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Benchmarking je systematické srovnání organizačních procesů a výkonů s cílem vytvořit 

nové standardy a zlepšit procesy.  

Rozlišují se čtyři základní typy: 

 interní – benchmarking hodnot v rámci společnosti, např. mezi jednotlivými 

obchodními jednotkami, 

 konkurenční – benchmarking činností a výkonů mezi přímými konkurenčními 

podniky, 

 funkční – benchmarking podobných procesů v rámci širšího odvětví, 

 obecný – porovnání operací mezi nepříbuznými odvětvími. 

 

Všechny druhy benchmarkingu mohou být pro podnik velmi přínosné. Mohou poskytnout 

nahlédnutí do silných a slabých stránek společnosti, ilustrovat nová zlepšení a objevit nové 

směry a nápady. Benchmarking zahrnuje následující kroky (někdy se mohou překrývat): 

 určení rozsahu, 

 výběr partnerů pro porovnání, 

 určení opatření, jednotek, indikátorů a metod sběru dat, 

 sběr dat, 

 analýza rozdílů, 

 prezentace analýz a diskuse o možných důsledcích v oblasti cílů, 

 vytvoření akčního plánu a postupů, 

 sledování pokroků v probíhajícím benchmarkingu. 

 

Při využití metody benchmarkingu je důležité uvědomit si základní otázku: Čeho chceme 

dosáhnout pomocí benchmarkingového projektu? Vezmeme-li v potaz rozdíl mezi záměrem  

a činem, můžeme účel vymezit jako odpověď na jednu nebo více z následujících otázek: 

 Jak dobří jsme v tom, co děláme? 

 Vynikáme nad ostatní? 

 Jak můžeme něco zlepšit? 

 

Samozřejmostí je být si vědom rozdílu mezi záměrem a činem v této oblasti. Při stanovení 

rozsahu benchmarkingu zvažte dopad na klienta a komunikativnost projektu, aby se zvýšila 

míra úspěchu, stejně tak je nutné si uvědomit úsilí vynaložené k dosažení cenného 

benchmarkingu. (ten Have, 2003) 
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2.4  Mezipodnikové srovnání 

 

Mezipodnikové srovnání je využíváno především u benchmarkingu ukazatelů konkurenčních 

firem a zjištění pozice na trhu. Pro mezipodnikové srovnání výkonnosti je používána metoda 

prostého součtu pořadí, metoda váženého součtu pořadí, bodovací metoda, metoda normované 

proměnné a metoda vzdálenosti od fiktivního objektu. (Marinič, 2008)
1
 

 

2.4.1  Bodovací metoda 

 

Jednotlivým podnikům jsou přiřazovány body k daným ukazatelům. Podniku, jehož ukazatel 

dosáhl nejlepší hodnoty, je přiřazeno 100 bodů. Dále jsou přiřazovány body ostatním 

podnikům následovně: 

u charakteru ukazatele +1 

  
   

      
          (2.1) 

u charakteru ukazatele -1 

  
      

   
          (2.2) 

 

Význam zkratek: 

xij = hodnota j-tého ukazatele v i-tém podniku, 

xi, max = nejvyšší hodnota j-tého ukazatele (hodnocena 100 body), v případě ukazatele 

charakteru +1, 

xi, min = nejnižší hodnota j-tého ukazatele (hodnocena 100 body), v případě ukazatele 

charakteru -1, 

bij = bodové ohodnocení i-tého podniku pro j-tý ukazatel. (Sedláček, 2011) 

 

2.5  Controlling 

 

„Slovní základ control však znamená nejen kontrolovat, ale především řídit, ovládat, 

regulovat, případně dohlížet.“ Jak tvrdí Mikovcová (2007, s. 7). 

 

                                                 
1
 MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-

80-247-2432-4. 
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Pro příklad bude uvedena česká definice, v níž je controlling popsán následovně: controlling 

je vhodné chápat jako důsledné a přísné řízení. Řízené veličiny jsou vyhodnocovány 

v pravidelných, krátkých intervalech. V případě odchylky od předem stanovených hodnot 

nebo překročení daných mezí jsou přijímána rozhodnutí ke korekci procesů. Předem 

stanovené meze mohou být v určitých důvodech měněny. Controlling je tedy způsob řízení 

procesů, který zajistí udržení procesů v žádoucích mezích a dosažení předem stanovených 

výsledků jak finančních, tak i obchodních, rozvojových, technických a jiných. 

 

Controller zde neznamená kontrolor, nýbrž člen vedení podniku. Controller je nejen manažer 

zodpovědný za účetní oddělení, ale také manažer poskytující ostatním potřebné informace, 

které interpretuje. Controlling je systém řízení propojený od plánování po kontrolu 

podporovaný managementem formou skvělého informačního zázemí. (Mikovcová, 2007) 

 

Nejvyšším vývojovým stupněm controllingu je vlastní systém řízení, který má svou vlastní 

filozofii a využívá všechny dostupné a podstatné informace.  

Filozofie controllingu může být charakterizována podle tří základních principů: 

 orientace na cíle – předpokladem je přímý podíl controllingu na stanovení 

podnikových cílů a jejich následné kontrole, 

 orientace na úzké profily – vytvořením vhodného informačního systému 

s dostatečným množstvím kvalitních dat může být odhaleno a odstraněno tzv. úzké 

místo, které je překážkou splnění podnikových cílů, 

 orientace na budoucnost – pro zlepšení budoucnosti je důležité vycházet z minulosti 

a předejít tak nežádoucím problémům. Typickým příkladem je přechod  

od myšlenkového postupu feed-back k typu feed-forward (od zpětné vazby 

k perspektivnímu myšlení). (Mikovcová, 2007) 

 

Controllingové činnosti v jednotlivých úrovních řízení lze rozdělit dle časového hlediska na 

strategickou a operativní rovinu (viz Tab. 2.1).  
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Tab. 2.1 Základní charakteristiky operativního a strategického controllingu 

Kritérium Operativní controlling Strategický controlling 

Časový horizont omezený neomezený 

Veličiny kvantitativní kvalitativní 

Okolí zmapované, známé, předvídatelné 
nespojité, vyvíjející se, obtížně 

předvídatelné 

Počet variant nízký vysoký 

Charakter 

problémů 
strukturovatelné 

jedinečné, obtížně 

strukturovatelné 

Stupeň detailizace vysoký nízký 

Hierarchie řízení nízká vysoká 

Zdroj: Mikovcová, 2007, s. 29 

 

Mikovcová (2007) tvrdí, že controlling jako proces je rozdělen do několika fází a úrovní, 

v nichž je doporučováno používat různé techniky a metody. Proces je rozdělen na fázi 

analytickou, prognostickou a koncepční, realizační a kontrolní. 

 

Pro fázi analytickou je typická analýza globálního okolí (PEST analýza), analýza odvětví 

(Porterův model pěti sil), analýza podniku (analýza základního strategického postavení, 

analýza hodnotového řetězce, analýza funkčních oblastí), analýza produktu (analýza životního 

cyklu, portfolio techniky, analýza stáří výrobního programu, analýza progresivity výrobků), 

analýza cílů podniku, prováděná z hlediska jejich hierarchie, významu a vzájemných vazeb. 

 

Ve fázi prognostické a koncepční jsou využívány prognostické metody a techniky 

kvalitativního charakteru (individuální a skupinové výpovědi, techniky scénářů, metody 

analogie, strategické hry), prognostické metody a techniky kvantitativního charakteru (časové 

řady, kauzální techniky, modelování) a metody pro hodnocení a výběr z variant (porovnání 

nákladů, příspěvků na úhradu, analýzy citlivosti, propočty založené na časové hodnotě, 

simulační postupy, modely). 

 

Fáze realizační je charakteristická využíváním nákladových modelů, kalkulačních metod, 

kapacitních propočtů, analýzou úzkých profilů, tržní analýzou, analýzou životního cyklu  

a ABC analýzou. 

 

Ve fázi kontrolní jsou prováděna kvantitativní a kvalitativní porovnání plánu se skutečností  

a současně jsou porovnávány tyto plány s očekáváními, dále jsou analyzovány odchylky  
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a příčiny odchylek a v posledním kroku je vytvořen systém včasné výstrahy. (Mikovcová, 

2007) 

 

Hlavními kroky controllingu jsou plánování, kontrola a vyhodnocení odchylek a reporting. 

„Plánování znamená tedy systematickou podnikovou činnost, směřující k rozhodování  

o budoucnosti podniku a určují průběh podnikového procesu jako celku i jeho dílčích částí.“ 

Jak uvádí Mikovcová (2007, s. 109). Pro lepší představivost je sled controllingových aktivit 

zachycen na Obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2 Akční schéma controllingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Šulák, Vacík, 2005, s. 168 

 

2.5.1  Plánování 

 

Plánování je nosnou a základní částí controllingového systému řízení. Pro vytvoření  

a realizace strategie je potřeba určit jednotlivé cíle a z nich odvodit dílčí a celkové plány.  

Při vytváření plánů není důležitý časový horizont, nýbrž veličiny, které se plánují. 

 

a) Plánování lze rozlišit dle hlavních skupin: 

 Cílové zaměření 

o plánování vize – stanovení základních firemních cílů a rozhodnutí, 

o strategické plánování – stanovení vhodné strategie, která zajistí dlouhodobou 

prosperitu podniku, 

Stanovení výkonové 

metriky (plánování) 

Porovnání plánu a 

skutečnosti 
Korekce odchylek 

měření 
Analýza 

výkonnosti 

protiopatření 
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o operativní plánování – okamžité dosažení úspěchu při momentálně nejlepším 

možném využití potenciálů podniku, 

o plánování výsledků a likvidity – propojení a koordinace výše uvedených 

skupin. 

 Předmět plánování 

o výstavba podniku – organizační, finanční a technické hledisko, je určeno 

strategickým plánováním, 

o programové plánování – fixace výrobního programu a výrobního množství, 

z dlouhodobého hlediska je určeno strategickým plánováním, konkretizace je 

určena operativním plánováním, 

o podnikové procesy – harmonizace a využití výrobních faktorů. 

 Funkční struktura plánování 

o marketing – plán vychází z marketingové analýzy, z níž je následně odvozen 

cílový trh, cenové strategie, formy distribuce produktu a druh marketingové 

komunikace; z marketingového plánu jsou odvozovány plány výroby, výrobní 

kapacity, investiční a finanční plány a jiné plány, 

o výroba – v plánu výroby je zahrnut plán objemu a sortimentu, výrobkových 

skupin, výrobků, výrobních kapacit, struktury a počtu pracovníků, surovinové 

zdroje apod., 

o nákup – jsou v něm zahrnuty plány spotřeby, nákupu a zásob; úlohou je zajistit 

logistický řetězec v podobě surovin, materiálu, energií apod., 

o výzkum a vývoj – inovace výrobního programu, produktů, designu, 

technologie atd., 

o obnova a údržba majetku – v plánu je zahrnut plán oprav a údržby a plán 

pořízení a likvidace dlouhodobého majetku, plán se odvíjí od plánu výroby, 

plánu výrobních kapacit a plánů finančních, jeho součástí jsou propočty 

efektivnosti investic, 

o finanční plánování – je v něm zahrnuto rozhodování o získávání kapitálu, jeho 

následné alokaci, jeho rentabilitě a peněžním hospodaření podniku, 

o lidské zdroje – pro podnik je podstatné plánování počtu a struktury pracovníků, 

jejich kvalifikace a profesní růst, vytvoření vhodných pracovních podmínek  

a zavedení odpovídajícího systému odměňování. (Mikovcová, 2007) 
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b) Požadavky na plány 

 časová provázanost – zkušenosti z minulého vývoje a porozumění současné situaci 

jsou podkladem pro odhad budoucího vývoje, jsou stanoveny strategické plány, které 

jsou rozpracovány do jednotlivých operativních plánů, 

 věcná provázanost – je nezbytné sladit hlavní cíle dílčích plánů agregovaných  

do souhrnných plánů, 

 variantnost x závaznost – při výběru strategie vedení podniku vybírá z různých 

variant (optimistická, střední, pesimistická varianta včetně krizového scénáře), které 

jsou vytvořeny pro případnou změnu podmínek okolí; závaznost je zde nezbytná pro 

splnění daných cílů, 

 úplnost x přehlednost – požadavky poněkud protichůdné, ne za všech okolností 

mohou být dokumenty úplné, přehledné a zároveň aktuální, pro dosažení obou 

požadavků současně je nezbytné zahrnout pouze položky podstatné pro dosažení cíle, 

 proveditelnost – všechny podnikové cíle musí být nastaveny tak, aby byly pro podnik 

dosažitelné a reálné v rámci daného období a aby bylo dosaženo rozvoje podniku, 

 kontrolovatelnost – struktura plánu musí zajistit porovnání se skutečností a zachovat 

tak zpětnou vazbu pro korekci, 

 elastičnost – jak bylo zmíněno výše, plány musí být závazné, ale musí být také 

zajištěna aktualizace v závislosti na změně podmínek okolí, 

 systémovost – používáním vhodné metodiky a správně zvoleného systému pro tvorbu 

a kontrolu plánů budou zajištěny uvedené požadavky, 

 hospodárnost – náklady na vypracování plánu musí být v souladu se závěrem a jeho 

použitím. (Mikovcová, 2007) 

 

2.5.2  Kontrola a vyhodnocení odchylek 

 

Úlohou je srovnat kontrolní veličiny s veličinou, která je určena jako srovnávací hodnota. 

Smyslem je rozpoznat chyby vzniklé při plánování a navrhnout opatření k jejich odstranění. 

Poznatky zjištěné z kontroly je nutno zařadit do následujícího plánování a vyvarovat se jim.  

Pro podnik je důležité zavést kvalitní informační systém, zpracovat informace a vytvořit 

z nich dostačující podklady pro rozhodování manažerů podniku. Do podkladů by měla být 

zapracována poučení z minulosti díky analýze příčin vzniku odchylek. Analyzované 
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informace by měly být využity ke zdokonalení tvorby plánu a k odstranění či prevenci 

odchylek. Kontrola tedy má funkci informační, analytickou a preventivní. 

 

Kontrola je prováděna v jednotlivých etapách. Počáteční etapou je stanovení kontrolních  

či očekávaných veličin a mezí tolerancí pro možné odchylky. Dále je nutné evidovat skutečné 

či očekávané hodnoty, propočítat odchylky kontrolních veličin a analyzovat je. V poslední 

etapě jsou navržena nápravná opatření. (Mikovcová, 2007) 

 

2.5.3  Reporting 

 

Zásadní součástí controllingového procesu je reporting. Jeho cílem je poskytování 

relevantních informací všem úrovním managementu podniku. Informace obsažené 

v podnikových reportech mají dán obsah i formu podnikovými směrnicemi nebo metodickými 

pokyny. Pro dosažení vysoké vypovídací schopnosti reportu je nutné stanovit: 

a) potřebné údaje, 

b) metody zpracování, 

c) výstupy z pohledu dat, 

d) finální výstupy jako doporučení. 

 

Controllingový proces probíhá nepřetržitě a opakovaně, tudíž i výstupy musí být neustále 

aktualizovány. Report by měl obsahovat jak interní informace zjištěné z účetnictví, tak  

i externí informace týkající se podnikového okolí. (Mikovcová, 2007) 

 

2.6  Finanční analýza 

 

Finanční analýza je metoda používaná ke komplexnímu zhodnocení finančního hospodaření 

podniku. Získaná data jsou tříděna, seskupována, vzájemně poměřována, vztahy mezi nimi 

jsou kvantifikovány, jsou hledány příčinné souvislosti mezi nimi a je určen jejich vývoj a tím 

je dosaženo zvýšené vypovídací schopnosti zpracovávaných dat i zvýšené informační 

hodnoty. (Sedláček, 2011) 

 

Pomocí finanční analýzy může být odhaleno, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má 

vhodnou kapitálovou strukturu, zda jsou jeho aktiva využívána efektivně, zda je schopen 

splácet své závazky včas a mnoho dalších významných skutečností. (Knápková, 2013) 
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V klasické finanční analýze jsou zahrnuty dvě vzájemně propojené části: 

a) kvalitativní, tzv. fundamentální analýza, 

b) kvantitativní, tzv. technická analýza. 

 

Finanční analýza může být rozdělena také z časového hlediska na analýzu ex post, která je 

prováděna z retrospektivních dat a na analýzu ex ante, která je zaměřena na budoucnost a její 

snahou je predikovat vývoj podniku v nejbližším čase. 

 

„Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků (nejen pozorovatelů, ale 

i přímých účastníků ekonomických procesů), na jejich subjektivních odhadech i na citu  

pro situace a jejich trendy.“ Jak tvrdí Sedláček (2011, s. 7). V analýze jsou posouzeny a 

hodnoceny níže uvedené faktory: 

a) makroekonomické prostředí, 

b) mikroekonomické prostředí, 

c) fáze života podniku, 

d) cíle a vlivy ostatních zúčastněných stran. 

 

V technické analýze jsou používány matematické, statistické a jiné algoritmizované metody 

ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat. Následně budou kvalitativně posouzeny 

výsledky. V postupu jsou zařazeny jednotlivé etapy: 

1) charakteristika prostředí a zdrojů dat – je proveden výběr srovnatelných podniků, 

jsou připravena vstupní data a ukazatele a jsou sesbírána data a ověřeny použitelnosti 

ukazatelů, 

2) výběr metody a základní zpracování dat – je zvolena vhodná metoda analýzy  

a vybrány ukazatele, které jsou vypočteny a následně jsou zhodnoceny relativní pozice 

podniku, 

3) pokročilé zpracování dat – jsou identifikovány modely dynamiky, je provedena 

kauzální analýza hodnotící souvislosti mezi ukazateli s následnou korekcí a zjištěním 

odchylek, 

4) návrhy na dosažení cílového stavu – jsou zpracovány varianty návrhů opatření, 

odhadnuty rizika jednotlivých variant a v posledním kroku je vybrána doporučená 

varianta. (Sedláček, 2011) 
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2.6.1  Kritéria srovnatelnosti podniků 

 

„Časová srovnatelnost je umožněna obecně uznávanou zásadou účetnictví o stálosti metod, 

podle níž nesmí podniky měnit v průběhu roku postupy účtování, ani principy oceňování nebo 

způsoby odpisování.“ (Sedláček, 2011) Výjimku lze učinit pouze na přelomu roku, kdy 

změnou bude dosaženo věrnějšího zobrazení skutečnosti. Složitější je prostorové porovnání 

účetnictví, jelikož podniky mohou odlišně využívat prostor ponechaný právní úpravou 

účetnictví. Situace je ztížena při mezinárodním srovnání podniků, kdy je v různých zemích 

používán odlišným účetnictvím, kulturou, legislativou a sociálním prostředím. 

 

Pro objektivní hodnocení a porovnání finančního zdraví podniků je nezbytné dodržet 

následující kritéria: 

a) srovnatelnost ekonomických subjektů 

 oborová srovnatelnost – v podniku jsou používány stejné nebo velmi podobné vstupy, 

technologie, dochází k výstupům stejného druhu a okruh zákazníků je srovnatelný, 

 geografické hledisko – je strategickým aspektem z hlediska cen dopravy a pracovní 

síly, 

 politické hledisko – je důležité pro vytvoření ekonomického prostředí v tržním 

hospodářství, 

 historické hledisko – porovnání údajů rychle se rozvíjejících technologií výroby 

s údaji z minulých období může být omezeno,  

 ekologické hledisko – pouze v situaci, kdy je možné porovnat výhradně výsledky 

dosažené podobnou úrovní péče o životní prostředí, 

 legislativní hledisko – dosažené výsledky mohou být ovlivněny působením daňových, 

celních, úvěrových a jiných podmínek. 

b) podobnost podniků - by měla být základním předpokladem pro benchmarking 

podniků. Je nezbytné zvážit, zdali je podobnost ukazatelů typem přímé úměry nebo 

jestli je např. zvýšen výkon úměrně s počtem pracovníků. Pokud podobnost podniků 

není v souladu s ekonomikou, je potřeba místo přímé úměry nalézt jinou a vhodnější 

metodu analýzy. 

c) nehomogenita podniků – pokud podniky vyhovují všem podmínkám srovnatelnosti, 

nemusí být zaručena úplná shoda všech ekonomických kritérií. Podniky mohou být 
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členěny na shluky neboli podskupiny podniků s velmi podobnými parametry. 

Homogenita podniků může být narušena vybočujícími podniky. (Sedláček, 2011) 

 

Finanční analýza může být zpracovávána různými způsoby dle toho, k čemu mají její 

výsledky sloužit. Variantami mohou být horizontální analýza, vertikální analýza, indexová 

analýza, analýza rozdílových ukazatelů, analýza cash flow, analýza poměrových ukazatelů, 

analýza soustav ukazatelů či bankrotní a bonitní modely. (Sedláček, 2011) 

 

2.6.2  Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza vyjadřuje roční změny absolutních hodnot a procentní změny  

položek – neboli vývojové změny v jednotlivých řádcích.  

 

Absolutní změna = Ukazatel t – ukazatel t-1       (2.3) 

 

         
                       

           
             (2.4) 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013)) 

 

2.6.3  Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza je rozbor procentních podílů jednotlivých položek v účetních výkazech ke 

zvolené základně čítající 100 %. Základnami mohou být zvolena aktiva, popřípadě pasiva  

u rozboru rozvahy nebo výnosy, popřípadě náklady u rozboru výkazu zisku a ztráty. Tato 

analýza nepodléhá meziroční inflaci a je možné porovnat výsledky různých let. Struktura 

rozvahy vypovídá o hospodaření podniku a jeho způsobu financování majetku. Vertikální 

analýza rozvahy je členěna na analýzu majetkové struktury a analýzu finanční struktury. 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

 

2.6.4  Analýza poměrových ukazatelů 

 

Výhodou analýzy poměrových ukazatelů je možnost získání rychlých a nenákladných 

pohledů na finanční situaci podniku. Pro správnou interpretaci je žádoucí provedení hlubší 

analýzy, neboť nemá vysokou schopnost objasňovat jevy. Lze sestavovat podílové a vztahové 

ukazatele. Vzhledem k možnosti provádění analýzy časového vývoje finančních ukazatelů 
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konkrétní firmy je umožněno porovnávat podobné podniky mezi sebou a jsou používány jako 

vstupní data k popsání závislostí mezi jevy, je analýza poměrových ukazatelů vhodnou 

volbou. 

„Podle oblastí finanční analýzy se poměrové ukazatele obvykle člení na: 

a) ukazatele rentability, 

b) ukazatele aktivity, 

c) ukazatele zadluženosti, 

d) ukazatele likvidity, 

e) ukazatele tržní hodnoty, 

f) provozní (výrobní) ukazatele, 

g) ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow.“ Jak uvádí Sedláček (2011, s. 56). 

 

a) ukazatele rentability 

Mezi ukazatele rentability je řazena rentabilita vloženého kapitálu, rentabilita celkových 

vložených aktiv, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita dlouhodobých zdrojů, rentabilita 

tržeb, ukazatel ziskové marže a ukazatel nákladovosti. (Sedláček, 2011) 

 

Pro použití vzorců je nutno specifikovat varianty zisku: 

- EBITDA = zisk před úroky, odpisy a zdaněním, 

- EBIT = zisk před úhradou všech úroků a daně z příjmů, 

- EBT = zisk před zdaněním, 

- EAT = zisk po zdanění. (Marinič, 2008)
2
 

 

 Pomocí rentability celkových vložených aktiv (ROA – return on assets) je měřena 

hrubá produkční síla aktiv firmy před odpočtem daní a nákladových úroků. Ukazatel je 

vhodný pro porovnání podniků s odlišnými daňovými podmínkami a rozdílným podílem 

dluhu ve finančních zdrojích. (Sedláček, 2011) 

    
    

      á       
     (2.5) 

 

                                                 
2
 MARINIČ, Pavel. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 

191 s. ISBN 978-80-245-1397-3. 
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 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – return on common equity) je ukazatelem, 

podle něhož mohou vlastníci zjišťovat, zda je jejich vložený kapitál zhodnocován s intenzitou 

odpovídající míře investičního rizika. (Sedláček, 2011)  

    
č   ý     

      í      á 
      (2.6) 

 

Ukazatel ROE lze rozložit na rentabilitu celkového kapitálu a finanční páku. Pokud se 

hodnota finanční páky snižuje, dojde ke zpomalení růstu rentability vlastního kapitálu. 

(Kislingerová, 2008)  

     č í  á   
      

      í      á 
   (2.7) 

 

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE – return on capital employed) je vhodná 

k prostorovému porovnání podniků. Ukazatel vyjadřuje efekt vloženého kapitálu bez ohledu 

na původ kapitálu. (Dluhošová a kol., 2010) 

     
    

         é             í      á 
   (2.8) 

 

 Pomocí ukazatele rentability tržeb může být vyjádřen vztah zisku k tržbám. Pro 

srovnání různých podniků je přednostně využíván k výpočtu provozní zisk – EBIT z důvodu 

zkreslení vlivem odlišné skladby kapitálu. (Sedláček, 2011) 

    
    

     
       (2.9) 

 

 Ukazatel ziskové marže (PMOS – profit margin on sales) je vyjádřením zisku na 

korunu obratu, udávaného v haléřích. Zisková marže je obdobou rentability tržeb. Pokud není  

u ziskové marže dosaženo oborového průměru, značí to nízkou cenu výrobků nebo příliš 

vysoké náklady. (Sedláček, 2011) 

     
č   ý     

  ž  
     (2.10) 

 

 Ukazatel nákladovosti (1-ROS) – je vyjádřením nákladovosti tržeb. (Sedláček, 2011) 

        
    

  ž  
 

  ž       

  ž  
    (2.11) 
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b)  ukazatele aktivity 

Charakteristikou ukazatelů aktivity je vyjádřit efektivnost hospodaření s aktivy podniku.  

Při vyšším stavu aktiv vznikají společnosti nadbytečné náklady a zisk je snížen. Při 

nedostatku aktiv nemohou být v podniku realizovány podnikatelské příležitosti. Jednotlivé 

ukazatele jsou vyjádřeny formou vázanosti kapitálu ve vybraných položkách aktiv a pasiv, 

obratovost nebo dobu obratu aktiv. (Sedláček, 2011) 

 

 Vázanost celkových aktiv je ukazatel podávající informace o výkonnosti, s níž je 

podnik schopen využívat aktiva k dosažení tržeb. Pro společnost je žádoucí co nejnižší 

hodnota ukazatele. Ukazatel je vhodný pro prostorové porovnání a je nutné také zvážit 

metody odpisování a způsob oceňování aktiv. (Sedláček, 2011) 

                         
      

           
   (2.12) 

 

 Relativní vázanost stálých aktiv je vyvozena z předešlého ukazatele. V čitateli jsou 

uvedena stálá aktiva, čímž je vylepšen ukazatel. (Sedláček, 2011) 

        í  á         á ý         
  á á       

  č í   ž  
   (2.13) 

 

 Obrat celkových aktiv je vyjádřením počtu obrátek za daný časový interval. 

V případě nižší intenzity využívání aktiv než počtu obrátek celkových aktiv oborového 

průměru by mělo nastat zvýšení tržeb popřípadě odprodej některých aktiv. (Sedláček, 2011) 

            ý         
  č í   ž  

      á       
   (2.14) 

 

 Obrat stálých aktiv je převráceným vyjádřením relativní vázanosti stálých aktiv. 

Hodnota ukazatele nižší než oborový průměr je signálem pro zvýšení využití výrobních 

kapacit a pro omezení investic podniku. (Sedláček, 2011) 

        á ý         
  č í   ž  

  á á       
    (2.15) 

 

 Obrat zásob lze charakterizovat jako ukazatel intenzity využití zásob neboli kolikrát 

je během roku každá položka zásob prodána a znovu uskladněna. Hodnota ukazatele je 

vyjádřením, kolikrát jsou zásoby přeměněny v ostatní formy oběžného majetku až po finanční 

produkci a následný prodej, z něhož vyplynou tržby. Hodnota vyšší než oborový průměr je 

znamením malého počtu nelikvidních zásob v podniku. Nízký obrat a vysoký ukazatel 
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likvidity jsou znamením zastaralých zásob a nižší reálnou hodnotou než je cena uvedená 

v účetních výkazech. (Sedláček, 2011) 

       á    
  č í   ž  

 á    
    (2.16) 

 

 Obdobnými ukazateli jsou také obrat pohledávek a obrat závazků. 

             í         á    
  č í   ž  

       í       á   
   (2.17) 

 

       á    ů  ůč           ů  
  č í   ž  

 á       ůč           ů 
  (2.18) 

 

 Doba obratu zásob je vyjádřením, jak dlouho trvá jeden obrat, tj. doba nezbytná 

k tomu, aby peněžní fondy byly přeměněny na výrobky a aby zboží bylo přeměněno znovu do 

peněžní formy. Neboli kolik dní je potřeba prodávat, aby byly zaplaceny zásoby. (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013) Sedláček (2011) uvádí, že doba obratu zásob je průměrný počet dnů, 

po které jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich spotřeby, případně do doby jejich 

prodeje. Růčková (2011) tvrdí, že nejlepší situací pro podnik je, když je obratovost co 

nejvyšší a doba obratu zásob co nejkratší.  

             á    
 á    

  ž  
         (2.19) 

 

 Doba obratu pohledávek je doba existence kapitálu ve formě pohledávek. Doba 

obratu pohledávek je charakterizována jako období od okamžiku vzniku prodeje na obchodní 

úvěr, po které musí společnost průměrně čekat, než jí budou odeslány platby od svých 

odběratelů. Při delší průměrné době inkasa pohledávek bude společnost potřebovat větší výši 

úvěru, což znamená i vyšší náklady. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) Sedláček (2011) 

uvádí, že doba obratu pohledávek by se měla rovnat době splatnosti na fakturách, aby se tak 

předešlo zvýšené potřebě úvěru. 

                       
                   

         
   (2.20) 

 

 Doba obratu závazků je nazývána taky jako průměrná doba odkladu plateb nebo 

doba provozního úvěru. Hodnota ukazatele udává, jak dlouho společnost odkládá platby 

dodavatelských faktur. (Sedláček, 2011) Je to doba od vzniku závazku po dobu jeho úhrady. 
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Hodnota ukazatele by měla dosahovat alespoň stejné nebo v nejlepším případě vyšší hodnoty 

než je doba obratu pohledávek. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

             á    ů  
 á       ůč           ů 

  ž      
   (2.21) 

 

Obecně platí pravidlo, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek. 

V opačném případě může ve společnosti nastat druhotná platební neschopnost. Musíme brát 

v potaz i velikost firmy. Dlouhá doba obratu pohledávek může u malých firem vést 

k finančnímu krachu, jelikož nemají dostatečné rezervy na splacení závazků. (Růčková, 2011) 

 

c)  ukazatele zadluženosti 

Jsou využívány jako indikátory výše rizika a znázorňují vztah mezi cizími a vlastním zdroji 

financování podniku. Zadluženost může být chápána i jako pozitivní charakteristika podniku, 

neboť její růst může přispět k celkové rentabilitě a tak zvýšit tržní hodnotu podniku, ale 

současně je zvýšeno riziko finanční nestability (Sedláček, 2011). Jak tvrdí Knápková, 

Pavelková a Šteker (2013), pro podnik je určitá výše zadlužení užitečná z toho důvodu, že cizí 

kapitál je levnější než vlastní. Úroky z cizího kapitálu mají vliv na snížení daňového zatížení 

podniku, protože jsou součástí nákladů a snižují zisk (tzv. daňový štít). Naopak u vlastního 

kapitálu nejsou výplaty podílů na zisku daňově uznatelnou položkou a jsou vypláceny  

ze zdaněného zisku s přednostním nárokem před vlastníkem. Stupeň rizika podstoupený 

investorem je rozhodující pro výši ceny daného kapitálu. Výše nákladů na kapitál je také 

ovlivněna dobou splatnosti daného druhu kapitálu, čím delší splatnost, tím vyšší cena placená 

za něj.  

 

 Celková zadluženost (debt ratio) je jedním ze základních ukazatelů zadluženosti. 

Knápková, Pavelková a Šteker (2013) uvádí, že by se doporučená hodnota měla pohybovat 

mezi 30 – 60 % v závislosti na příslušnosti k odvětví a schopnosti splácet úroky. Všeobecně 

je, jak tvrdí Sedláček (2011), preference k nižším hodnotám ukazatele zadluženosti. Při vyšší 

hodnotě než je oborový průměr, může být pro společnost obtížné získat další dodatečné 

zdroje, aniž by zvýšila svůj vlastní kapitál. Čím vyšší je hodnota celkové zadluženosti, tím 

větší je riziko věřitelů. (Dluhošová a kol., 2010) 

      á      ž      
   í      á 

      á       
   (2.22) 

 



32 

 

 Kvóta vlastního kapitálu (equity ratio) je nazývána také koeficient samofinancování 

a je doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové zadluženosti. Je považována za 

nejdůležitějšího poměrového ukazatele zadluženosti pro hodnocení celkové finanční situace 

podniku, ovšem nesmí být opomenuta návaznost na ukazatele rentability. (Sedláček, 2011) 

Hodnota u stabilních společností by se měla pohybovat v rozmezí 80 % až 120 %. (Dluhošová 

a kol., 2010) 

  ó         í        á   
      í      á 

      á       
   (2.23) 

 

Součet hodnoty ukazatele celkové zadluženosti a kvóty vlastního kapitálu by měl být roven 

jedné. (Růčková, 2011) 

 

 Míra zadluženosti neboli koeficient zadluženosti má totožnou vypovídací schopnost 

jako celková zadluženost. Rozdíl je v tom, že celková zadluženost roste lineárně do 100 %, 

kdežto koeficient zadluženosti roste exponenciálně až k nekonečnu. Převrácená hodnota 

ukazatele bývá označována jako míra finanční samostatnosti podniku. (Sedláček, 2011) 

Pokud společnost zažádá o úvěr, je pro banku důležitý časový vývoj ukazatele – zda se podíl 

cizích zdrojů zvyšuje nebo snižuje. Pro analýzu zadluženosti je rozhodující také struktura 

zdrojů z hlediska splatnosti. Krátkodobé zdroje jsou pro podnik rizikovější, jelikož musí být 

splaceny v krátké době, avšak u dlouhodobých zdrojů je riziko vykoupeno jejich vyšší cenou. 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

 í        ž       
   í      á 

      í      á 
    (2.24) 

 

 Úrokové krytí je ukazatel konstruovaný k tomu, aby firma rozpoznala, kdy je pro ni 

dluhové zatížení ještě únosné. (Růčková, 2011) Úrokovým krytím je vyjádřeno, kolikrát jsou 

úroky kryty výší provozního zisku, tj. kolikrát je zaručeno placení úroku. (Dluhošová a kol., 

2010) Při výpočtu ukazatele je důležité, aby byl roven 1, tehdy jsou úroky zaplaceny celým 

ziskem a pro akcionáře již nic nezbude. (Sedláček, 2011) V odborné literatuře je uváděna 

doporučená hodnota ukazatele vyšší než 5, je to však orientační. (Knápková, Pavelková, 

Šteker, 2013) 

ú     é     í  
    

 á      é ú    
    (2.25) 

 



33 

 

 Úrokové zatížení je vyjádřením části celkového vytvořeného efektu, která je 

odčerpávána úroky. Při dlouhodobě nízkém úrokovém zatížení si podnik může dovolit vyšší 

podíl cizích zdrojů. Úrokové zatížení je vhodné používat ve vztahu k vývoji rentability  

a výnosnosti. Není vždy žádoucí, aby byla hodnota co nejnižší, je třeba přihlédnout 

k výnosnosti vložených prostředků a úrokové míře. (Dluhošová a kol., 2010) 

ú     é    íž  í  
 á      é ú    

    
    (2.26) 

 

 Dlouhodobá zadluženost je vhodná k určení optimálního poměru dlouhodobých  

a krátkodobých cizích zdrojů. V dlouhodobých cizích zdrojích jsou zahrnuty dlouhodobé 

obchodní závazky, úvěry a rezervy. (Sedláček, 2011) 

         á      ž      
         ý    í      á 

      á       
   (2.27) 

 

 Běžná zadluženost je poměřením krátkodobého cizího kapitálu s celkovými aktivy. 

V krátkodobém cizím kapitálu jsou zahrnuty krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry, 

pasivní přechodné a dohadné položky. (Sedláček, 2011) 

 ěž á      ž      
  á      ý    í      á 

      á       
   (2.28) 

 

 Doba splácení dluhů je doba, za kterou je podnik schopen vlastními silami splatit své 

dluhy z provozního cash flow. Pro podnik je nejpříznivější klesající trend ukazatele. 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

        á   í     ů  
   í               

       í          
   (2.29) 

 

 Dlouhodobé krytí stálých aktiv je podle Sedláčka (2011) krytí stálých aktiv 

dlouhodobým kapitálem. Pokud bude hodnota vyšší než 1, dojde k rekapitalizaci, která je 

znakem vyšší stability podniku, ale dochází ke snížení celkové efektivnosti podnikání.  

 

         é     í   á ý         
        á         í      á 

  á á       
 (2.30) 

 

 Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem je pro podnik ukazatelem finanční stability. 

Je-li hodnota vyšší než 1, znamená to, že podnik využívá vlastní kapitál také ke krytí 

oběžného majetku, dává tedy přednost finanční stabilitě před výnosem. Platí zde pravidlo, že 
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dlouhodobý majetek by měl být financován z větší části vlastním kapitálem. (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013) 

    í   á ý               í       á    
      í      á 

  á á       
 (2.31) 

 

 Úvěrová zadluženost je důležitým ukazatelem pro podniky, u kterých jsou hlavní 

formou cizích zdrojů bankovní úvěry. (Dluhošová a kol., 2010) 

ú ě   á      ž      
ú ě  

      í      á 
   (2.32) 

 

 Doba návratnosti úvěru je ukazatel, který využívají komerční banky při rozhodování  

po poskytnutí úvěru. Je to počet let nezbytných ke splacení úvěru z provozního cash flow. 

(Dluhošová a kol., 2010) 

      á          ú ě   
ú ě  

          
   (2.33) 

 

d)  ukazatele likvidity 

Likvidita je schopnost podniku hradit včas své závazky a získat prostředky potřebné pro 

uhrazení plateb. Likvidita závisí na tom, jak rychle je schopen své pohledávky splatit, jestli se 

jeho výrobky prodávají a zda je schopen prodat své zásoby pro případ potřeby finančních 

prostředků. (Dluhošová, 2010)  

 

„Likvidita je definována jako souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má 

podnik k dispozici pro úhradu svých splatných závazků. Solventnost se definuje jako 

připravenost hradit své dluhy, když nastala jejich splatnost, a je tedy jednou ze základních 

podmínek existence podniku.“ (Sedláček, 2011) 

Závislost těchto dvou pojmů je vyjádřena ve větě, že podmínkou solventnosti je likvidita. 

(Růčková, 2011) 

 

 Dluhošová (2010) uvádí, že smyslem běžné likvidity (také nazývána jako likvidita 3. 

stupně) je poměřit objem oběžných aktiv jako potencionálního objemu peněžních prostředků 

s objemem závazků, které jsou splatné v blízké budoucnosti. Pro správné hospodaření 

podniku by se hodnota ukazatele měla pohybovat v intervalu 1,5 - 2,5. Při hodnotě ukazatele 

1 je likvidita riziková v případě vyššího obratu krátkodobých cizích zdrojů oproti obratu 

oběžných aktiv. Pro podnik je velmi rizikové, pokud financuje dlouhodobým majetkem část 
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krátkodobých cizích zdrojů. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) Výši ukazatele je vhodné 

srovnat s podniky podobného charakteru činnosti nebo s průměrem v odvětví. Nedostatkem 

ukazatele je, že není vždy možné v krátkém čase přeměnit všechna oběžná aktiva na hotovost. 

Běžná likvidita může být zkreslena způsobem ocenění zásob, strukturou oběžných aktiv 

z hlediska likvidity (neprodejné zásoby), či strukturou krátkodobých závazků z hlediska jejich 

splatnosti.  Běžná likvidita by měla být posuzována v čase. (Dluhošová a kol., 2010) 

 ěž á           
  ěž á       

  á      é  á     
   (2.34) 

 

 Pohotová likvidita (nazývaná jako likvidita 2. stupně) eliminuje nedostatky běžné 

likvidity. Ukazatel by měl být opraven o nedobytné pohledávky či o pohledávky po korekci 

opravnou položkou. Hodnota by se měla pohybovat v intervalu od 1,0 do 1,5. (Dluhošová  

a kol., 2010) Pokud ukazatel dosahuje doporučených hodnot, podnik by měl být schopen 

uhradit své závazky, aniž by musel prodat zásoby (Růčková, 2011) Při hodnotě ukazatele 

nižší než 1 musí podnik počítat s případným prodejem zásob. (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013) Vypovídací hodnotu má také poměr běžné a pohotové likvidity. Příliš nízká hodnota 

pohotové likvidity znamená výraznou váhu zásob v rozvaze. Velký rozdíl ukazatelů je 

charakteristický pro obchodní společnosti s rychlou obměnou likvidních zásob, popřípadě 

společností sezonního charakteru. (Sedláček, 2011) 

                   
                    

                  
   (2.35) 

 

 Okamžitá likvidita (označována jako likvidita 1. stupně) je významným ukazatelem 

z krátkodobého hlediska, ovšem je nestabilní a je využíván spíše k dokreslení úrovně likvidity 

společnosti. (Dluhošová a kol., 2010) V podmínkách České republiky je doporučována 

hodnota ukazatele alespoň 0,2. Nižší hodnota ukazatele ještě neznamená pro firmu finanční 

problémy, jelikož v současných podmínkách bývá využíván i kontokorent, který nemusí být 

v rozvaze patrný. (Růčková, 2011) 

    ž  á           
       é        í      ř    

  á      é  á     
  (2.36) 

 

Pro objektivní náhled na likviditu podniku je vhodnější sledovat vývoj ukazatelů v delší 

časové řadě, jež by měly mít stanoven vývojový trend. Upřednostněna je stabilní situace bez 

výrazných výkyvů, která vyvolá pozitivní dojem na investory a věřitele. Je-li analýza 

sestavována pro věřitele, jsou vítány hodnoty blížící se horní hranici pásma. Vlastníci uvítají 
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hodnoty pohybující se u spodní hranice pásma, jelikož likvidita bude označovat efektivnější 

využití finančních prostředků. (Růčková, 2011) 

 

Ukazatele likvidity jsou v mnoha případech doplňovány o ukazatele struktury oběžných 

aktiv. 

 Jak uvádí Dluhošová a kol. (2010), růst ukazatele podílu pohledávek na OA je 

příznivý jen tehdy, platí-li odběratelé své pohledávky pravidelně. Při větším množství 

nedobytných pohledávek s dlouhou dobou splatnosti je příznivější snižování ukazatele. 

   í        á          
      á   

  ěž á       
   (2.37) 

 

 Hodnota ukazatele podílu zásob na OA by neměla být příliš vysoká z důvodu 

nejméně likvidní položky oběžných aktiv. Výše hodnoty je odvozována od konkrétní potřeby 

podniku pro zajištění dostatečného množství zásob. (Dluhošová a kol., 2010) 

   í   á          
 á    

  ěž á       
    (2.38) 

 

 Čistý pracovní kapitál (ČPK) je část oběžného majetku, která je během roku 

přeměněna v pohotové peněžní prostředky a v případě splacení krátkodobých závazků, může 

být využita k realizaci podnikových záměrů. Vyjadřuje část oběžného majetku, která je 

finančně kryta dlouhodobými zdroji. Pokud je krátkodobý oběžný majetek financován 

dlouhodobým kapitálem, jedná se o překapitalizování podniku. Je-li krátkodobý cizí kapitál 

využíván ke krytí dlouhodobého majetku, hovoří se o podkapitalizování majetku. (Dluhošová 

a kol., 2010) 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky  (2.39) 

nebo 

ČPK = dlouhodobé zdroje – fixní aktiva   (2.40) 

 

 Obrat pracovního kapitálu vyjadřuje, jak je podnik schopen vytvořit z vlastní 

hospodářské činnosti přebytky pro financování svých potřeb, kterými jsou úhrada závazků, 

podíly na zisku a investice. Délka pracovního cyklu promítnutá v ukazateli ovlivňuje velikost 

části oběžných aktiv v podobě čistého pracovního kapitálu a dobu, po kterou je vázána. 

(Sedláček, 2011) 

      Č   
  č í   ž  

 č   ý        í      á 
   (2.41) 
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e)  provozní (výrobní) ukazatele 

Jsou uplatňovány pro vnitřní řízení podniku. Management jimi může sledovat a analyzovat 

vývoj aktivity podniku. Základnou pro výpočet provozních ukazatelů jsou tokové veličiny, 

zejména náklady, jejichž řízením a hospodárným vynakládáním bude dosaženo vyššího 

efektu. (Sedláček, 2011) 

 

 Mzdová produktivita vyjadřuje, kolik výnosů připadne na 1 Kč vyplacených mezd. 

Ukazatel by měl vykazovat rostoucí trend. Jestliže chceme eliminovat vliv nakoupených 

surovin, energií či služeb, bude v čitateli dosazena přidaná hodnota. (Sedláček, 2011) 

     á              
 ý              řá  ý   

    
 

 ř    á        

    
 (2.42) 

 

 Produktivita dlouhodobého hmotného majetku je zachycením stupně využití 

dlouhodobého hmotného majetku neboli kolik výnosů přinese jedna koruna vložená  

do DHM v pořizovacích cenách. Pro podnik je žádoucí co nejvyšší hodnota ukazatele. 

(Sedláček, 2011) 

                 
 ý              řá  ý   

        
   (2.43) 

 

 Ukazatel stupně odepsanosti je vyjádřením procentuální části odepsaného DHM. 

Vývoj hodnoty ukazatele značí stárnutí podniku. (Sedláček, 2011) 

    ř              
       ů       ý      á  

        ř      í      á  
   (2.44) 

 

 Nákladovost výnosů udává, jak moc jsou výnosy podniku zatíženy celkovými 

náklady. Vývoj ukazatele by měl mít v čase klesající tendenci. (Sedláček, 2011) 

 á           ý   ů  
 á     

 ý              řá  ý   
   (2.45) 

 

 Materiálová náročnost výnosů udává zatíženost výnosů spotřebovaným materiálem  

a energiemi. (Sedláček, 2011) 

      á   á  á  č      ý   ů  
    ř          á            

 ý              řá  ý   
  (2.46) 
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 Vázanost zásob na výnosy uvádí objem zásob vázaných na 1 korunu výnosů. Pro 

podnik je příznivé, aby hodnota ukazatele byla minimální. (Sedláček, 2011) 

 á        á        ý     
 á    

 ý              řá  ý   
  (2.47) 

 

 Struktura nákladů je vyjádřením podílu určitého druhu nákladů na celkových 

nákladech. Příkladem mohou být odpisy, energie, mzdové náklady, materiálové náklady apod. 

(Sedláček, 2011) 

           á    ů  
      á    ů

      é  á     
   (2.48) 

 

f)  ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow 

Ukazatele založené na finančních fondech jsou používány k hlubší analýze finanční situace 

podniku. Jejich významem je zjistit schopnost vytvoření finančních přebytků z vlastní 

hospodářské činnosti, které budou využity k financování potřeb podniku. Nejčastěji je 

používán ČPK a ukazatele konstruované na jeho bázi: 

 

 Rentabilita obratu z hlediska ČPK 

                              Č   
Č  

  č í   ž  
  (2.49) 

 Podíl ČPK z majetku 

   í  Č             
Č  

      á       
   (2.50) 

 Rentabilita ČPK 

            Č   
    

Č  
    (2.51) 

 Doba obratu ČPK 

            Č   
Č  

    í   ž  
   (2.52) 

(Sedláček, 2011) 

 

2.6.5  Cash flow 

 

Cash flow je řazeno mezi tokové veličiny a je vyjádřením rozdílu mezi přílivem a odlivem 

hotovosti za dané období neboli rozdílem mezi příjmy a výdaji společnosti za dané období. Je 

to stav skutečných peněz k určitému okamžiku. Existují dvě metody zpracování výkazu  
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cash-flow: přímá a nepřímá metoda výpočtu. Výkaz CF je členěn podle hlavních aktivit na CF 

z provozní, investiční a finanční činnosti. 

 

CF z provozní činnosti se z velké části podílí na tvorbě čistého zisku, jehož základem je zisk 

z výrobní a odbytové činnosti společnosti. Změny čistého pracovního kapitálu mají vliv na 

výši CF. Mezi aktivity CF z investiční činnosti jsou především řazeny pohyby investičních 

aktiv. Pohyb fixních aktiv a transakce na finančním trhu (i poskytování úvěrů a půjček) 

ovlivňují výši CF. Mezi CF z finanční činnosti jsou zařazeny všechny finanční transakce 

s věřiteli finančních prostředků (půjčky, příjem a splátky úvěrů a obligací a emise akcií). 

(Dluhošová a kol., 2010) 

 

Přímá metoda výpočtu cash flow 

Principem této metody je třídění dokladů využívané především v krátkém časovém období. 

Cash flow přímou metodou je vypočteno jako rozdíl příjmů a výdajů sledovaného období. 

(Režňaková a kol., 2010) 

 

„Nepřímá metoda výpočtu cash flow 

+ čistý zisk 

+ odpisy 

změna stavu zásob 

změna stavu pohledávek   ČPK (bez fin. majetku) 

+ změna stavu kr. závazků 

= Cash flow z provozní činnosti (CF prov.) 

přírůstek dlouhodobých aktiv (investice) 

= Cash flow z investiční činnosti (CF inv.) 

+ změna bankovních úvěrů 

+ změna nerozděleného zisku minulých let 

- dividendy 

+ emise akcií 

= Cash flow z finanční činnosti (CF fin.) 

Cash flow celkem = CF prov. + CF inv. + CF fin.“ (Dluhošová a kol., 2010, s. 61)  
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2.7  Krycí příspěvek 

 

Krycí příspěvek je také nazýván příspěvkem na úhradu nebo hrubým rozpětím. Vypočítáme 

ho jako rozdíl prodejní ceny výrobku a variabilních nákladů na výrobu a odbyt. Modifikovaný 

výpočet pro celkový krycí příspěvek bude rozdílem tržeb a celkových variabilních nákladů. 

kp (jednotkový) = p – b    (2.53) 

KP (celkový) = Tržby – VN    (2.54) 

 

Významem krycího příspěvku je pokrýt fixní náklady a přispět k tvorbě podnikového zisku. 

Pokud je krycí příspěvek roven jen fixním nákladům, je dosaženo bodu zvratu, čili zisk 

společnosti je nulový, neboť cena výrobku pokrývá pouze náklady a není v ní zahrnut zisk. 

(Kislingerová, 2001) 

 

2.8  Ukazatel EVA 

 

Ve finanční analýze jsou především popsány kritické faktory hospodaření. Po identifikaci 

příčin kritických faktorů je potřebný syntetický nástroj, kterým je ukazatel ekonomické 

přidané hodnoty (EVA – Economic Value Added). Ukazatel je vyjádřením ekonomické 

výkonnosti podniku a zachycuje vztah mezi ziskem a náklady na kapitál. Pro zachování 

ekonomického smyslu podnikání je nezbytně nutné, aby provozní zisk po zdanění byl vyšší 

nebo alespoň stejně velký jako náklady na kapitál (tvořené úroky placené vnějším investorům 

a výnosy žádané akcionáři). Z toho vyplývá, že také vlastní kapitál má své náklady. Hodnota 

ukazatele EVA musí být kladná a nestačí pouze dosáhnout dané výše zisku na akcii. 

V literatuře jsou uváděny dvě varianty způsobu výpočtu ukazatele EVA entity: 

 

Varianta 1 

 

EVA entity = EBIT • (1-t) - (WACC • C)                 (2.55) 

 

Vzorec se od následující varianty odlišuje v dosazení hodnot za NOPAT. Zde je dosazován 

EBIT ponížený o daň z příjmu. Výpočet ostatních veličin je roven výpočtům v následující 

variantě. (Růčková, 2011) 
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Varianta 2 

  

EVA entity = NOPAT – (NOA • WACC)                 (2.56) 

nebo 

EVA entity = NOPAT – (C • WACC)                 (2.57) 

 

Význam zkratek: 

NOPAT (Net Operating Profit after Tax) = zisk z provozních operací po zdanění 

C (NOA) = (investovaný kapitál, NOA = čistá operační aktiva) investovaný zpoplatněný 

kapitál představující hodnotu všech finančních zdrojů vložených investory do podnikání 

NOA = dlouhodobá aktiva + čistý pracovní kapitál                 (2.58) 

nebo 

C = pasiva – neúročený cizí kapitál                        (2.59) 

             

WACC (weighted average cost of capital) = vážené náklady kapitálu 

WACC = rd • (1-t) • D/C + re • E/C                   (2.60) 

 

rd = náklady cizího kapitálu (= úrok) 

t = sazba daně z příjmu 

D = cizí kapitál 

C = celkový kapitál (E + D) 

re = náklady vlastního kapitálu 

E = vlastní kapitál 

 

Pro korektní výpočet ukazatele EVA entity je nezbytné sestavit ekonomickou rozvahu, v které 

jsou zahrnuty údaje o operačních aktivech jiné další položky (např. údaje o leasingu). 

Ekonomická rozvaha a výsledovka se tak velmi podobají finančním výkazům sestaveným  

na základě Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. (Landa, Polák, 2008) 

 

2.9  Vztah zadluženosti, rentability a likvidity 

 

Pro zajištění optimální situace v podniku je důležité dodržovat kompromisní řešení v oblasti 

vztahu zadluženosti, rentability a likvidity. Pro každou společnost je důležitá co nejvyšší 
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rentabilita, neboť díky ní je zajištěna dlouhodobá výnosnost vložených zdrojů a je základem 

úspěchu. Pomocí ukazatelů zadluženosti je ovlivněna finanční stabilita podniku. Ukazatele 

likvidity jsou obrazem schopnosti splatit své závazky. 

 

Tři oblasti poměrových ukazatelů jsou zastoupeny rentabilitou vlastního kapitálu, finanční 

pákou a pohotovou likviditou. Čím vyšší je zadluženost (pokud zanedbáme náklady 

bankrotu), tím vyšší je rentabilita vlastního kapitálu v důsledku daňového štítu. Růst 

ukazatelů zadluženosti je příčinou poklesu likvidity podniku a tedy neschopnosti splácet 

závazky. Není tedy možné dosahovat vysokých hodnot ukazatelů rentability a zároveň 

nízkých hodnot ukazatelů likvidity. Pro tuto oblast existuje kompromisní řešení (viz Obr. 2.3), 

ve kterém by se měl podnik pohybovat. (Dluhošová a kol., 2010) 

 

Obr. 2.3 Vzájemné vztahy mezi zadlužeností, rentabilitou a likviditou 
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Zdroj: Dluhošová a kol., str. 91 
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3  Praktická aplikace na společnost 

 

3.1  Představení společnosti 

 

Společnost V-PODLAHY, s. r. o. byla založena v roce 1997, ale jako fyzická osoba působila 

na trhu již od roku 1994.  Do roku konce roku 2011 společnost vystupovala pod názvem  

V-PLAST Vsetín, s. r. o. Od 1. 1. 2012 byla společnost přejmenována na V-PODLAHY,  

s. r. o. a současně byla centrála společnosti přestěhována do nově vybudovaných vlastních 

prostor. Součástí objektu je Podlahářská univerzita a školicí středisko, které byly financovány  

za pomocí dotací EU. Vznik prvního velkoobchodního skladu je datován k roku 1994. 

Společnost sídlí ve Vsetíně. Poboček a skladů postupem času přibývalo a nyní jsou 

rozmístěny po celé České republice a to v Ostravě, Olomouci, Brně, Praze, Pardubicích, Ústí 

nad Labem a v současné době se jedná o otevření nové pobočky v Plzni. Během dvacetileté 

existence společnosti proběhlo několik stěhování jednotlivých skladů do nových  

a vhodnějších prostor. Od roku 2004 do roku 2011 probíhala franchizingová spolupráce se 

společností VPP Pardubice, s. r. o. a Rieger s. r. o. Nyní již spolupráce nefunguje  

a v prostorách těchto firem je provozována velkoobchodní a maloobchodní činnost 

společnosti V-PODLAHY, s. r. o. Spolupráce na bázi franchizingu probíhala od roku 2007 

také v Karlových Varech se společností Profistep s. r. o., ale v současné době je tato 

spolupráce již ukončena. Organizační struktura je uvedena v příloze č. 1. (V-PODLAHY, 

2015) 

 

Předmětem podnikání je především velkoobchod, ale také maloobchod se zahraničními  

i tuzemskými výrobky v oblasti podlah (kromě dlažeb), stavební chemie, doplňků a nářadí pro 

profesionály. (V-PODLAHY, 2015) 

 

Rozsah sortimentu je sestaven tak, aby druhově i množstevně uspokojoval požadavky co 

nejširšího okruhu zákazníků. Systém doplňování zboží je ovlivněn potřebami zákazníků, je 

řízen logistickou metodou ABC analýzy, ale jsou také zohledňovány neustálé inovační 

procesy samotných výrobců.  

„Zastoupení nejvýznamnějších dodavatelů u produktového sortimentu: 

 PVC podlahové krytiny (Fatra, IVC, Forbo, Tarkett, Gamrat, Grabo), 

 linoleum (Forbo, Tarkett), 
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 vinylová plovoucí podlaha (Fatra, IVC Group), 

 vinylové dílce (Fatra), 

 koberce (Rudan, Edel, Real), 

 laminátové podlahy (Egger, Kronoflooring, Tarkett), 

 dřevěné parkety vícevrstvé (Magnum, BOEN), 

 vlysy – dřevěné parkety (Dřevopar, Mosaic), 

 exotické parkety (DLH, Affinis), 

 stavební chemie (Thomsit, Uzin, Bona, Loba), 

 prostředky na údržbu a čištění (Dr. Schutz, Bona), 

 korkové podlahy a korkové dlaždice (Likor), 

 doplňkový sortiment k podlahám (K-Produkt, Döllken, Dekora Nova, Midas, MTA, 

Mirel), 

 přechodové profily (Eurofinal). (V-PODLAHY, 2015) 

 

Systém managementu jakosti zahrnuje všechny fáze průchodu zboží ve firmě od identifikace 

potřeb zákazníka až po jeho uspokojení formou odborných, rychlých a komplexních výkonů. 

Dodržování zásad systému managementu jakosti vede především k naplnění očekávání všech 

zainteresovaných stran. Spolupráce s dodavateli je založena na dlouhodobém partnerství. Od 

dodavatelů je vyžadována vysoká kvalita dodávaných výrobků. (V-PODLAHY, 2015) 

 

Firemní kultura společnosti je tvořena třemi stěžejními pilíři, kterými jsou slušnost, poctivost 

a kvalita odvedené práce. Vedení společnosti se neustále snaží učit novým metodám  

a využívat je pro zefektivnění práce zaměstnanců. (V-PODLAHY, 2014) 

  

3.1.1  Mise společnosti 

 

Na základě definice mise byla stanovena mise společnosti: Podlahy dělají svět hezčí. 

 

3.1.2  Vize společnosti 

 

„V-PODLAHY chtějí trvale patřit mezi lídra a nejvýznamnějšího dodavatele podlahových 

krytin na českém trhu. I přesto, že jsme velkou společností, chceme být vnímáni jako flexibilní 

společnost, která se dokáže rychle přizpůsobit změnám na trhu a potřebám zákazníků. Tohoto 

postavení a vnímání dosáhneme tím, že budeme poskytovat takové produkty a služby,  
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po kterých bude na trhu poptávka z důvodu vysoké přidané hodnoty, a také tím, že budeme 

úzce spolupracovat s prověřenými obchodními partnery a intenzivně komunikovat se svými 

zákazníky.“ (V-PODLAHY, 2014) 

 

3.2  Porterův model pěti sil 

 

3.2.1  Potenciální konkurence 

 

Nově mohou vstoupit na český trh zahraniční výrobci, kteří by chtěli zřídit síť prodejen a své 

produkty prodávat bez mezičlánků přímo koncovým zákazníkům a zaručit jim nižší cenu než 

mezičlánky. Dalším možným konkurentem se může stát síť obchodních řetězců s nízkými 

cenami a skvěle nastaveným cílovým marketingem a nově založené podniky se stejnou 

podnikatelskou činností rozšířenou o jiné související služby. Nároky vstupu na velkoobchodní 

a maloobchodní trh podlahových krytin nejsou přehnaně vysoké a ve srovnání s jinou 

podnikatelskou činností jsou běžné. Za bariéry lze považovat získání živnostenského 

oprávnění, ke kterému je požadováno pouze splnění všeobecných podmínek provozování 

živnosti, dále dostatek finančních prostředků pro nákup zboží, prostory pro skladování  

a kontakty s dodavateli a odběrateli.  

 

3.2.2  Rivalita stávajících konkurentů 

 

Pro společnost jsou největší možnou hrozbou společnosti na území ČR s velkým objemem 

ročních tržeb. Mezi největší stávající konkurenční firmy patří SPOLTEX spol. s r. o., STEP 

STYLE spol. s r. o., Koberce Trend, KOBERCE BRENO, spol. s r. o. a ASKO a. s. Rivalita 

probíhá především v oblasti stanovení cen a poskytnutí doprovodných služeb. Níže uvedené 

české společnosti se prezentují jako jedny z největších firem na trhu podlahovin se snahou 

poskytnout zákazníkům kvalitní produkty za příznivé ceny. 

 

SPOLTEX spol. s r. o. 

Společnost byla založena v roce 1991. Po roce 1993 vznikla na Slovensku dceřiná společnost. 

Hlavní činností společnosti je velkoobchodní činnost s podlahovými krytinami.  Nabízený 

sortiment je tvořen především koberci, vinylovými podlahovinami, dřevěnými, laminátovými 

podlahami, přírodním linoleem, stavební chemií a doplňky v podobě profilů  

a lišt. Společnost poskytuje poradenskou činnost při výběru podlahových krytin pro projekty  
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a stavby. Od roku 2002 je vybudováno realizační středisko zajišťující komplex služeb 

spojených s profesionální pokládkou podlahovin. Velkoobchodní sklady jsou umístěny 

v Liberci, Nepomuku u Plzně a ve Valašském Meziříčí. Roční tržby z prodeje zboží dosahují 

211 mil. Kč. (SPOLTEX, 2015) 

 

STEP STYLE spol. s r. o. 

Společnost specifická prodejem vinylových, laminátových, dřevěných, korkových podlah  

a doplňkového sortimentu působí na českém trhu od roku 1995, na slovenském trhu od roku 

2011. Prodej je realizován prodejními sklady v Olomouci, Praze, Hradci Králové a Trenčíně. 

Společnost je prezentována jako společnost spolupracující s výrobci podlahovin, jež je 

schopna nabídnout zákazníkům široké portfolio produktů za příznivé ceny. Objem tržeb za 

zboží v roce 2013 dosahoval 152 mil. Kč. (STEP STYLE, 2015)  

 

Koberce Trend 

Mezinárodně působící řetězec s obchodním jménem LIMEX ČR, s. r. o. byl založen v roce 

1997. V současné době je rozmístěno 77 maloobchodních prodejen po celé ČR, což je největší 

počet prodejních míst v oblasti podlahovin na českém území. Svým zákazníkům nabízí 

metrážové a kusové koberce, PVC, běhouny, laminátové podlahy, podlahové lišty, zdravotní 

matrace, garnyže a další doplňky. V této oblasti sortimentu je největším obchodním řetězcem 

 v České republice. Společnost provozuje i velkoobchodní prodej. Činnost společnosti je na 

bázi mezičlánku mezi výrobcem a koncovým zákazníkem. (Koberce Trend, 2015)  

 

KOBERCE BRENO, spol. s r. o. 

Velkoobchod a maloobchod podlahových krytin založený v roce 1997 s prodejní sítí 41 

vlastních prodejen a 14 prodejen 7 franchisingových partnerů v současné době provozuje  

i 5 poboček na Slovensku. Klíčovými složkami sortimentu jsou různé druhy koberců a PVC. 

Jako doplňkový sortiment je nabízen bytový sortiment a garnýže. Do portfolia produktů 

nejsou zařazeny laminátové, dřevěné a korkové podlahy, stavební chemie ani doplňkový 

sortiment související s těmito krytinami. Pro zákazníky jsou zajišťovány komplexní 

profesionální služby v podobě kvalifikovaného poradenství, rozvozu a pokládky i úprava 

podlahové krytiny. (KOBERCE BRENO, 2015)  
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ASKO a. s. 

Moderní logistické centrum, založené v roce 1998, je předním distributorem produktů 

dřevozpracujícího průmyslu na českém trhu. Činností společnosti je nákup, skladování, 

logistika a prodej dřevařských materiálů. Portfolio produktů je složeno z deskových materiálů, 

parapetů, řeziva, palubek, obkladových panelů, podlah, podlahového příslušenství, lišt, madel, 

nábytkového kování, nátěrových hmot, zahradního nábytku a izolačního materiálu. Mezi 

produkty ve skupině podlah jsou zařazeny laminátové, vinylové a dřevěné podlahy. Ve 

společnosti pracuje 99 zaměstnanců. Roční tržby z prodeje zboží převyšují 600 mil. Kč. 

(ASKO, 2015) 

 

Bylo zjištěno, že ne všechny konkurenční společnosti jsou úzce zaměřeny pouze na sortiment 

podlahových krytin. Mnoho konkurentů nabízí další bytové doplňky a sortiment podlahových 

krytin není tak široký.  

 

3.2.3  Kupující 

 

Největšími zákazníky jsou především maloobchodní firmy, které jsou dalším mezičlánkem 

mezi výrobcem a konečným zákazníkem. Jelikož se jedná o velkoobchodní a maloobchodní 

společnost zároveň, stávají se tak kupujícími i koncoví zákazníci. Velká část zákazníků je 

tvořena podlaháři. Mezi největší odběratele se řadí Profistep s. r. o., J & J Renova, s. r. o.   

a MARVAL PODLAHY s. r. o. 

 

Profistep s. r. o. 

Společnost sídlící v Karlových Varech založená v roce 2007 byla dříve franchisingovým 

partnerem společnosti V-PODLAHY. Druhá provozovna je vybudována v Plzni. Nabídka 

sortimentu zahrnuje PVC podlahy, vinylové a vinylové plovoucí podlahy, linoleum, pryžové  

a laminátové podlahy, dřevěné a korkové podlahy, koberce a podlahové palubky. (Profistep, 

2010-11) 

 

J & J Renova, s. r. o.  

Velkoobchodní firma působí na trhu více než 20 let. V produktovém portfoliu jsou 

zakomponovány podlahové krytiny, stavební chemie a doplňkový sortiment. Společnost se 

stala výhradním dovozcem švýcarské firmy TISCA TIARA swiss carpets pro ČR  
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a Slovensko. Probíhá i spolupráce s architektonickými ateliéry. Společnosti nabízí komplex 

služeb od vzniku stavebních projektů až po jejich zdárnou realizaci. (J &J  Renova, 2011) 

 

MARVAL PODLAHY s. r. o. 

Působení společnosti je datováno k roku 2006 a navázalo na podnikatelskou činnost 

společnosti MARVAL v. o. s, jež působila na trhu 10 let. Předmětem podnikání je realizační, 

obchodní a výrobní činnost vykonávaná 12 zaměstnanci a smluvními partnery. Výrobní 

činnost spočívá v opracování dřeva kartáčováním, po němž následuje úprava povrchu 

olejováním nebo lakováním. Produkty výrobní činnosti jsou obklady schodišť, kartáčování 

dřeva, barevné nátěry, venkovní terasy. V produktovém portfoliu obchodní činnosti jsou 

zahrnuty PVC podlahy, laminátové, dřevěné, korkové a epoxidové podlahy, koberce, přírodní 

linoleum, stavební chemie a doplňkový sortiment související s podlahami. (MARVAL 

PODLAHY, 2013) 

 

3.2.4  Dodavatelé 

 

Hlavními dodavateli jsou ve většině případů přímo výrobci jednotlivých druhů podlahovin. 

Pro společnost jsou klíčovými dodavateli Fatra, a. s., IVC Group, HENKEL ČR, spol. s r. o., 

UZIN s. r. o. a Tarkett. Ve většině případů se jedná o společnosti s dlouholetou tradicí.  

(V-PODLAHY, Výroční zpráva 2013) 

 

Fatra, a. s. 

Společnost působí na trhu již od roku 1935, kdy byla založena. Je jedním z významných 

zpracovatelů plastů ve střední Evropě. Produktové portfolio je složeno ze dvou kategorií a to 

z PVC a POLYMERŮ. Do kategorie PVC jsou zařazeny izolační a technické fólie, podlahové 

krytiny, profily a granuláty. Kategorie Polymerů je tvořena paropropustnými fóliemi  

a lamináty, biaxiálně orientovanými PET fóliemi a lamináty, fóliemi a deskami z PE, EVA  

a PET, vstřikovanými a tvarovanými výrobky. Produkty společnosti jsou tak uplatnitelné 

v mnoha různých odvětvích.  Větší část výroby je vyvážena do 50 světových zemí. Společnost 

je vlastníkem dvou výrobních závodů v Napajedlích a Chropyni s téměř 1 000 zaměstnanci. 

Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality a ekologie řídící se normami ČSN ISO 9001  

a 140001. V roce 2000 se společnost stala členem koncernu AGROFERT HOLDING, a. s. 

Tržby z prodeje výrobků a služeb činily téměř 3 mld. Kč, z toho tvořily přibližně 20% podíl 

podlahové krytiny. (Fatra, 2015)   
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HENKEL ČR, spol. s r. o. 

Celosvětově působící společnost Henkel se sídlem v Düsseldorfu (Německo), založená v roce 

1876 je organizována ve třech obchodních divizích – Prací a čisticí prostředky, Péče o krásu,  

Lepidla a technologie. Portfolio je tak složeno ze širokého sortimentu produktů z různých 

oblastí. Ve všech pobočkách po celém světě pracuje téměř 47 000 zaměstnanců. Česká 

pobočka byla založena až v roce 1991, jejíž sídlo je v Praze a zaměstnává 250 zaměstnanců. 

Mezi nejvýznamnější značky společnosti se řadí Bref, Ceresit, Clin, Fa, Loctite, Palette, 

Palmex, Pattex, Persil, Perwoll, Pritt, Pur, Rex, Silan, Somat, Taft a Teroson. Pro společnost 

V-PODLAHY je dodavatelem především v oblasti lepidel. (HENKEL, 2015)  

 

IVC Group 

Společnost založená v roce 1997 prodává své výrobky ve 120 zemích světa. Hlavní složkou 

portfolia jsou vinylové a laminátové podlahy. Vinylové podlahy jsou vyráběny v Belgii  

a Lucembursku. Pro střední a východní Evropu je zřízeno pět distribučních center v Rusku  

a Polsku. (IVC Group, 2015) 

 

Tarkett 

Společnost se 130-ti letou historií je světovým lídrem inovativních a udržitelných 

podlahových krytin a úprav sportovních povrchů. Vyniká jedním z nejširších portfolií 

v podlahovém průmyslu. Firma Tarkett je považována za globálního hráče s 12 000 

zaměstnanci, jež distribuuje své výrobky do více než 100 zemí světa. Majoritním akcionářem 

je rodina Deconinck. V roce 2014 činily čisté tržby z prodeje výrobků 2,4 miliardy EUR. 

(Tarkett, 2015) 

 

UZIN s. r. o. 

Založení mezinárodního koncernu UZIN UTZ AG je datováno do roku 1911 ve Vídni. O dva 

roky později byla umístěna výrobní dílna v Ulmu v Německu. V roce 1997 změnila 

společnost právní formu na akciovou společnost. V České republice byla založena dceřiná 

společnost UZIN s. r. o. v roce 1999. V sortimentu můžeme nalézt stavební a podlahovou 

chemii, systémy pro obklady a dlažby, parketové laky a oleje, nářadí a stroje pro podlaháře  

a parketáře, lité podlahy a nátěry podlahových krytin, čisticí prostředky a parketové brusky. 

Nabídka produktů je rozšířena o technické poradenství v terénu a pořádání odborných školení. 

Distribuce produktů je prováděna za pomoci velkoobchodních partnerů. (UZIN, 2015) 
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Šířka produktového portfolia některých výrobců je větší než pouze zaměření na podlahové 

krytiny či související doplňky. 

 

3.2.5  Substituty 

 

Za substituty mohou být pokládány dlažby v interiéru, podlahy z kamene nebo kamenné 

koberce a lité podlahy. Při sestavování strategie by se nemělo zapomínat na tyto substituty,  

u nichž může být způsobena tzv. „cenová válka“. Konkurenční výhoda může spočívat také 

v poskytnutí doprovodných služeb důležitých pro zákazníka, které jim mohou pomoci při 

volbě typu podlahy nebo samotné realizaci. Substituční produkty nabízejí společnosti 

LASSELSBERGER s. r. o. s obchodní značkou RAKO, PODLAHY POSPÍŠIL s. r. o.  

a PIEDRA EMPRESA s. r. o.  

 

RAKO 

Značka RAKO se 130-ti letou tradicí je využívána společností LASSELSBERGER, s. r. o., 

která ji získala formou akvizice v roce 2004 a je řazena k největším evropským výrobcům 

obkladových materiálů. V České republice je považována za největšího výrobce keramických 

obkladů a dlažeb. Působení společnosti na českém trhu je datováno do roku 1998. Společnost 

je tvořena pěti výrobními závody, v nichž je zaměstnáno 1 450 pracovníků. Do firemní 

strategie byla zařazena výroba ekologických výrobků. Značka RAKO je segmentována na 

další značky, jež jsou zaměřeny na jednotlivé cílové skupiny zákazníků a jejich požadavky. 

Segmentované značky jsou specializovány na obklady a dlažby používané v interiérech 

koupelen, kuchyní, na balkonech, terasách a exteriérových schodištích, dále na vysoké 

technické požadavky architektů a projektantů, jež vytvářejí atypické řešení a pro přípravu 

podkladů pro lepení a jejich následnou údržbu. (RAKO, 2015) 

  

PIEDRA EMPRESA s. r. o.  

Společnost působí na trhu 10 let, během nichž upevnila významnou pozici na trhu a stala se 

tak největším solidním prodejcem kamenných koberců a produktů z mramoru a žuly. Náplní 

podnikatelské činnosti společnosti je výroba a prodej produktů z přírodního kamene. Portfolio 

prodávaného sortimentu je z velké části tvořeno kamennými koberci širokého výběru 

nabízenými ve vysoké kvalitě. Dalšími produkty jsou oblázky a drtě, obklady a dlažby, 

kuchyňské či koupelnové desky, parapety, schody vaničky do sprchových koutů a umyvadla.  

Doménou společnosti je snaha poskytnout svým zákazníkům komfort v podobě solidního 
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jednání a doplňkových služeb. Pro větší zasažení trhu byla vytvořena síť partnerských 

prodejen, jež nabízejí kamenný koberec. (PIEDRA EMPRESA, 2014)  

 

PODLAHY POSPÍŠIL s. r. o. 

Společnost působí na českém, slovenském a evropském trhu již přes 20 let. Nabídkou 

společnosti je poskytnutí komplexních řešení v oblasti realizací nových průmyslových podlah, 

jejich rekonstrukce, oprava a lití interiérových podlah s využitím špičkových technologií  

a materiálů. Součástí komplexního řešení je konzultace se zákazníkem o způsobu provedení  

a požadavcích na podlahu z hlediska jejího budoucího využití a také o splnění požadovaných 

norem. Součástí nabídky společnosti jsou kromě litých podlah také dekorativní, betonové  

a pancéřové podlahy, sanace průmyslových podlah, opravy schodů, broušení teraca, mramoru, 

beton a podlah, speciální dopravní značení, frézování podlah a realizace nových schodů. 

(PODLAHY POSPÍŠIL, 2015)  

 

3.3  Model šesti sil podle Grovea 

 

Za komplementáře, tedy podniky závislé na činnosti společnosti, mohou být považováni 

podlaháři. Pokud podnik přestane provozovat svou podnikatelskou činnost nebo ji pozmění, 

tyto subjekty budou nuceny také svoji podnikatelskou činnost změnit. Za méně závislé jsou 

považováni projektanti, stavební firmy a dekoratéři interiérů. 

 

3.4  Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

 

Finanční analýza společnosti V-PODLAHY, s. r. o. je zpracována za uplynulá období  

2010 - 2013 na základě podkladů z portálu Justice.cz zřízeného Ministerstvem spravedlnosti 

ČR. Ukazatele jsou vypočítány z dat uvedených v účetních výkazech společnosti, jež jsou 

z důvodu úspory místa zpracovány v příloze č. 2 a č. 3. Ve výpočtech nejsou používány 

průměrné hodnoty položek, jelikož výsledné hodnoty ukazatelů jsou následně zpracovány 

jako podklad pro účetnictví. Všechny údaje jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Na základě dat uvedených v Tab. 1 a Tab. 2 přílohy č. 4 byly zpracovány následující grafy, 

pomocí nichž je znázorněna situace ve sledovaném období 2010-2013. 
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Při pohledu na Graf 3.1 můžeme vidět, že aktiva podniku jsou kryta především vlastním 

kapitálem. Dlouhodobý majetek za sledovaná období netvořil ani 30 % celkových aktiv (viz 

Graf 3.2), přičemž vlastní kapitál tvořil více než 70 % celkových pasiv v jednotlivých letech. 

Dlouhodobý majetek i přibližně polovina oběžných aktiv je tedy kryta vlastním kapitálem. 

 

Graf 3.1 Kapitálová struktura v letech 2010 – 2013 

 

 Zdroj: vlastní zpracování  

 

Krátkodobá aktiva převyšují krátkodobé závazky, tedy dlouhodobý kapitál slouží 

k financování krátkodobého oběžného majetku, jedná se tedy o překapitalizování podniku. 

Z hlediska efektivního využití kapitálu se nejedná přímo o chybu – část oběžného majetku je 

neustále v podniku. (Dluhošová a kol., 2010) 

 

Graf 3.2 Majetková struktura v letech 2010 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Převážná část oběžných aktiv je tvořena krátkodobými pohledávkami a zásobami (viz Graf 

3.3). U zásob je viditelná mírná klesající tendence, což je pro podnik výhodou. Snížením 

velikosti zásob mohou být prostředky vázané v nich využity jiným a pokud možno 

efektivnějším způsobem. Z Grafu 3.3 je patrné zvýšení krátkodobého finančního majetku, 

v němž jsou zahrnuty peníze a účty v bankách. Zvýšení těchto položek znamená pro podnik  

i zvýšení likvidity.  

 

Graf 3.3 Poměrové složení oběžných aktiv v období 2010 - 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Horizontální a vertikální analýza majetkové a finanční struktury je uvedena v příloze č. 5  

a č. 6. 

 

 

3.5  Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Na základě dat uvedených v Tab. 1 a Tab. 2 přílohy č. 7 byly zpracovány následující grafy, 

pomocí nichž je znázorněna situace ve sledovaném období 2010-2013. 

 

V Grafu 3.4 je znázorněn vývoj celkových nákladů a výnosů. Pouze v roce 2010 převyšují 

náklady výnosy. V následujících letech se situace značně zlepšila a rozdíl mezi výnosy  

a náklady se zvýšil. Graf je sestaven na základě dat uvedených v příloze č. 7. 
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Graf 3.4 Poměr nákladů a výnosů za sledovaná období 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Po ztrátovém výsledku hospodaření v roce 2010, který byl zapříčiněn odepsáním 

dlouhodobých nesplacených pohledávek, společnost opět v dalších letech dosáhla poměrně 

vysokého zisku (viz Graf 3.5). Graf byl zpracován na základě přílohy č. 3.  

  

Graf 3.5 Výsledek hospodaření v období 2010 - 2013 

 

 Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů Ministerstva spravedlnosti ČR 

 

Největší složkou tržeb jsou tržby za prodej zboží, což je vzhledem k předmětu podnikání 

očekáváno. Pouze v roce 2011 jsou součástí struktury i tržby z prodeje cenných papírů, ale 

v celkové výši tržeb zachycují jen nepatrnou část (viz Graf 3.6). V letech 2010 a 2013 je velká 

část tržeb tvořena tržbami z prodeje dlouhodobého majetku, neboť v roce 2010 byl prodán 

sklad v Olomouci a v roce 2013 byly prodány regály, auta a manipulační technika. Údaje pro 

sestrojení grafu jsou uvedena v příloze č. 8. 
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Graf 3.6 Struktura tržeb za sledovaná období 

 

  Zdroj: vlastní zpracování 

 

Do Grafu 3.7 byly zařazeny pouze náklady dosahující vyšší hodnoty než 1 %. Z grafu je 

patrné, že největší složkou nákladů jsou náklady na prodej zboží. V posledních dvou letech 

sledovaného období je zaznamenán mírný nárůst osobních nákladů, což odpovídá nárůstu 

tržeb, neboť jednou z pohyblivých složek mezd je právě splnění plánu tržeb. Graf je sestrojen 

dle údajů z přílohy č. 9. 

 

Graf 3.7 Struktura nákladů za sledovaná období 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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3.6  Poměrová analýza 

 

U ukazatelů rentability je ve většině případů používán EBIT pro lepší porovnání 

s konkurenčními podniky. Výsledky tak nebudou zkresleny odlišnou strukturou zdrojů 

financování. K výpočtu poměrových ukazatelů jsou používány různé druhy zisků, jež jsou 

vypočítány v příloze č. 10. Přesné postupy výpočtu jednotlivých ukazatelů jsou součástí 

přílohy č. 11. Ukazatele jsou vypočítány dle vzorců uvedených v kapitole 2.6.4. 

 

Tab. 3.1 ukazatele rentability 

 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

ROA   1,98 %   1,91 %   8,74 %   8,57 % 

ROE  -0,91 %   2,09 %   8,78 %   7,78 % 

Finanční páka    1,35     1,41    1,15    1,23 

ROCE   2,45 %   2,36 % 10,05 % 10,59 % 

ROS   1,01 %   1,05 %   4,10 %   4,56 % 

P-MOS  - 0,003 0,008 0,036   0,034 

1-ROS 98,99 %   98,95 % 95,90 % 95,44 % 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hodnoty ukazatelů ROA a ROCE vykazují stejný charakter (viz Tab. 3.1). V roce 2011 mírně 

poklesly a v následujících letech došlo k prudkému nárůstu. Jen u ROA v posledním roce 

hodnota mírně klesla a to i přes rostoucí výši zisku a rostoucí tendenci celkových aktiv 

s výjimkou roku 2012. Vzhledem k příčině ztráty jsou výsledky rentabilit odpovídající. 

Nejvyšších hodnot dosahuje ukazatel ROCE, kdy největší výnosy pro podnik jsou zajišťovány 

dlouhodobými zdroji. U ukazatele ROE je důležité, aby jeho výše byla větší než jiná forma 

zhodnocení kapitálu. V posledních dvou letech se výnosnost pohybuje kolem 8 %. S největší 

pravděpodobností takovou míru zhodnocení nenalezneme u jiné méně rizikové formy 

investování. Hodnoty ukazatele finanční páky jsou mírně rozkolísány, jejich mírně klesající 

charakter je příčinou zpomalení růstu rentability vlastního kapitálu. V roce 2010 se hodnoty 

ukazatelů ROE a P-MOS pohybovaly v záporných číslech. Příčinou je dosažená ztráta, neboť 

k výpočtu zmíněných ukazatelů je využíván čistý zisk.  Z hlediska časového srovnání ukazatel 

ROS vykazuje rostoucí tendenci, která je znakem zlepšení pracovních výkonů managementu 

společnosti a posílení dobrého jména na trhu. Nejvyšších hodnot u ukazatele P-MOS bylo 

dosaženo v roce 2012, kdy každá koruna obratu byla zhodnocena téměř 4 háleři. Ukazatel  
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1-ROS je charakteristický nákladovostí tržeb, jejích tendence je klesající a pro podnik 

výhodná. 

 

Tab. 3.2 ukazatele aktivity 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Vázanost CA 51,13 % 54,88 % 46,85 % 53,12 % 

Relativní vázanost SA   5,00 % 12,43 % 11,98 % 10,25 % 

Obrat CA    1,96    1,82    2,13    1,88 

Obrat SA  19,99    8,05    8,35    9,76 

Obrat zásob    7,15    6,83    7,77    8,18 

Obrat obchodních pohledávek    7,61    8,07    8,24    8,82 

Obrat závazků vůči dodavatelům  29,40  22,21  32,03  16,69 

Doba obratu zásob (dny) 50 52 46 44 

Doba obratu obchodních pohledávek (dny) 47 44 43 40 

Doba obratu závazků vůči dodavatelům (dny) 12 16 11 21 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z Tab. 3.2 můžeme vidět poměrně rozkolísané výše hodnot některých ukazatelů. Nelze 

jednoznačně určit klesající nebo rostoucí tendenci. Hlavním úkolem controllingu by měla být 

snaha o udržení vývoje hodnot žádoucím směrem. Kolísavý charakter vázanosti celkových 

aktiv není pro společnost ideálním znakem. Pro společnost je nejvhodnější situace dosáhnout 

co nejvyšších tržeb s minimem aktiv. Ve sledovaném období byla pro společnost nejvhodnější 

situace v roce 2012, kdy hodnoty ukazatele byly nejnižší.  Hodnoty relativní vázanosti stálých 

aktiv měly od roku klesající charakter, což je pro podnik pozitivní zpráva, neboť méně stálých 

aktiv je potřeba k dosažení vyšších tržeb.  Doporučená hodnota obratu stálých aktiv by se 

měla pohybovat nad hodnotou 5,1. Od roku 2011 hodnota narůstá a převyšuje doporučenou 

hodnotou, tudíž vedení podniku nemusí omezovat investiční činnost společnosti. Rostoucí 

hodnota ukazatele je znakem vyššího využití aktiv.  

 

Ve společnosti s předmětem podnikání koupě zboží za účelem prodeje jsou mezi stěžejní 

ukazatele řazeny ukazatele související se zásobami. Čím více obrátek zásob bude provedeno, 

tím méně prostředků bude vázáno v zásobách. Rostoucí charakter obratu zásob je pro podnik 

pozitivem a svědčí o vyšším využití zásob.  

 

Stejný charakter byl zjištěn i u obratu obchodních pohledávek. Tato situace je pro podnik 

pozitivem. V obchodních pohledávkách jsou zahrnuty krátkodobé i dlouhodobé pohledávky 
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z obchodních vztahů. Stejně tak jsou v závazcích vůči dodavatelům zahrnuty krátkodobé  

i dlouhodobé závazky z obchodních vztahů. Rozkolísanost obratu závazků vůči dodavatelům 

může být způsobena bonusy za brzkou platbu faktur, popřípadě aktuálním stavem peněžních 

prostředků. Pro společnost je žádoucí snižovat dobu obratu zásob a zvyšovat obrat zásob. 

Tohoto pravidla bylo ve sledovaných obdobích docíleno a v následujících obdobích by 

veškerá snaha managementu měla vést k udržení této tendence. Pro udržení klesajícího 

charakteru doby obratu obchodních pohledávek by vedení společnosti mělo usilovat  

o dodržení stanovené splatnosti faktur, popřípadě o vymáhání sankcí při platbě po splatnosti. 

V současné době jsou stanoveny sankce při překročení daného intervalu u platby po 

splatnosti. U doby obratu pohledávek a závazků je porušeno pravidlo solventnosti. Dle 

pravidla by měla být doba obratu závazků delší než doba obratu pohledávek. Ve sledovaném 

období je situace přesně opačná. U velkých firem s dostatečným množstvím platebních 

prostředků nemusí být narušena platební morálka. Společnost využívá možnosti placení před 

dobou splatnosti z důvodu poskytování procentních bonusů z fakturované částky  

u dodavatelů.  Situace by však neměla být podceňována, aby nedošlo k neschopnosti splácet 

závazky. V případě zjištění neschopnosti splácet včas, musí být stanoveny kroky vedoucí 

k snížení doby obratu pohledávek a prodloužení doby obratu závazků v podobě zkrácení doby 

splatnosti faktur u odběratelů, případně vymáhání sankcí při pozdní platbě a odkládání plateb 

faktur dodavatelům až na poslední dny splatnosti. Z určitého pohledu lze říci, že porušení 

pravidla solventnosti nelze na řízení společnosti a chodu jednotlivých procesů rozpoznat, 

čímž může na okolí působit jako silný a vysoce konkurenční podnik. 

 

Tab. 3.3 ukazatele zadluženosti 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 25,20 % 28,92 %  12,58 % 18,64 % 

Kvóta vlastního kapitálu 73,95 % 70,69 % 86,95 % 80,98 % 

Míra zadluženosti 34,07 % 40,91 % 14,47 % 23,02 % 

Úrokové krytí    4,34    5,24  26,74  77,63 

Úrokové zatížení 23,04 %  19,09 %   3,74 %   1,29 % 

Dlouhodobá zadluženost   7,37 % 11,08 %   0,52 %   0,57 % 

Běžná zadluženost 18,68 % 18,23 % 12,53 % 18,45 % 

Doba splácení dluhů -    1,88    0,75    3,47 

Dlouhodobé krytí SA    8,31    3,61    3,42    4,21 

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem    7,56    3,12    3,40    4,20 

Úvěrová zadluženost 18,23 % 19,42 %  0,00 %  0,07 % 

Doba návratnosti úvěrů (roky)    9,26    4,02    0,00    0,01 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Výše hodnot celkové zadluženosti nedosahuje ani hranice intervalu doporučených hodnot, 

jejíž spodní hranicí je 30 %. Nižší hodnoty celkové zadluženosti jsou pro věřitele znakem 

nižšího rizika. Pro kvótu vlastního kapitálu je stanovena dolní hranice doporučené hodnoty  

u stabilních společností na 80 %.  V posledních dvou sledovaných obdobích jsou vypočítané 

hodnoty v rozmezí doporučeného intervalu. Můžeme říci, že finanční situace společnosti je 

velmi stabilní. Cizí zdroje jsou tvořeny z větší části krátkodobými závazky, které mohou 

působit jako rizikovější z důvodu nutnosti splatit je v krátké době. Hodnoty míry zadluženosti 

mají kolísavý charakter, ovšem v posledních dvou letech jsou menší než 25 %. V případě 

žádosti o úvěr by ho banka měla povolit.  

 

Pro úrokové krytí je stanovena orientační doporučená hodnota vyšší než 5. Kromě roku 2010, 

kdy byl výsledek hospodaření po zdanění záporný, je kritérium splněno. V posledních letech 

sledovaného období bylo dosaženo hodnot několikanásobně vyšších než doporučených. Ve 

sledovaném období nastal výrazný pokles hodnot úrokového zatížení. Oproti hodnotám ROA 

je úrokové zatížení v posledních dvou letech několikrát nižší. Hodnoty dlouhodobé 

zadluženosti jsou výrazně nižší než hodnoty běžné zadluženosti. V letech 2012 a 2013 jsou 

téměř nulové. Ani u jednoho z ukazatelů nebyly zjištěny extrémně vysoké hodnoty. Důvodem 

vysokého vlastního kapitálu je ponechání nerozděleného zisku ve společnosti pro budoucí 

případné investice. Záměrem managementu společnosti bylo nezatěžovat podnik cizím 

kapitálem a nebýt tak závislý na bankách. Zpravidla je však cizí kapitál levnější než vlastní, 

ale toto pravidlo není ve společnosti preferováno.  

 

U ukazatele dlouhodobého krytí stálých aktiv a u krytí stálých aktiv vlastním kapitálem je 

dosaženo hodnot větších než 1. Zjištěné údaje jsou pro podnik znakem finanční stability  

a současně znakem snížení výnosnosti podnikání. Je zde dodrženo pravidlo financování 

dlouhodobého majetku vlastním kapitálem. Pro podnik nejsou hlavní formou financování cizí 

zdroje, tudíž hodnota ukazatele nemá velkou váhu. Potěšující zprávou je, že v posledních 

sledovaných obdobích je společnost téměř nezadlužená (viz Tab. 3.3). 
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Tab. 3.4 ukazatele likvidity 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 4,33 3,71 5,39 3,58 

Pohotová likvidita 2,80 2,21 3,11 2,30 

Okamžitá likvidita 0,10 0,31 0,44 0,70 

Podíl pohledávek na OA   62,28 %   51,46 %   49,49 %   44,74 % 

Podíl zásob na OA   35,42 %   40,31 %   42,26 %   35,60 % 

ČPK (tis. Kč) 155 096 134 538 130 629 133 622 

Obrat ČPK 3,29 3,77 4,03 4,04 

  Zdroj: vlastní zpracování 

 

U běžné a pohotové likvidity byly zjištěny vyšší hodnoty, než jsou stanoveny v doporučeném 

intervalu. Pouze u okamžité likvidity v roce 2010 nebylo dosaženo doporučené hodnoty vyšší 

než 0,2. V následujících obdobích se situace zlepšila a hodnoty se zvýšily žádoucím směrem 

(viz Tab. 3.4). Z vypočtených údajů lze konstatovat, že předností společnosti je zajištění 

potřebných prostředků pro úhradu svých závazků včas. Oběžná aktiva jsou v průměru 

z poloviny tvořena krátkodobými a dlouhodobými pohledávkami. Vzhledem k vysokým 

nedobytným pohledávkám z roku 2010 je pozitivní pokles hodnoty ukazatele podílu 

pohledávek na oběžných aktivech. Podíl zásob na oběžných aktivech není příliš velký. 

Důležité je, aby bylo zajištěno množství zásob potřebné k chodu společnosti a nebylo v něm 

vázáno velké množství finančních prostředků. Vzhledem k výpočtu čistého pracovního 

kapitálu, u něhož byl použit vzorec č. 2.39, lze říci, že podnik je překapitalizován a je 

zajištěna likvidita podniku neboť oběžná aktiva jsou větší než krátkodobé závazky. U obratu 

čistého pracovního kapitálu byl zaznamenán nárůst hodnoty. Podnik je tedy schopen vytvořit 

vlastní hospodářskou činností přebytky pro zajištění úhrady závazků a investic.  

 

Tab. 3.5 provozní ukazatele 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Mzdová produktivita    1,78    2,08    1,74    1,87 

Produktivita DHM  12,48    6,27    5,97    8,01 

Opotřebovanost DHM    0,56    0,73    0,68    0,78 

Nákladovost výnosů    1,00    0,99    0,97    0,97 

Materiálová náročnost výnosů    0,02    0,03    0,02    0,02 

Vázanost zásob na výnosy    0,13    0,14    0,12    0,12 

Struktura variabilních nákladů  77,42 %  76,20 %  81,03 %  78,97 % 

Struktura fixních nákladů  22,58 %  23,80 %  18,97 %  21,03 % 

 Zdroj: vlastní zpracování  
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Pro výpočet mzdové produktivity byla použita přidaná hodnota z důvodu zamezení zkreslení 

výpočtu vlivem ceny nakupovaných surovin, energií či služeb. Hodnota ukazatele v roce 2011 

byla nejvyšší a přinesla 2,08 Kč přidané hodnoty na 1 Kč vyplacených mezd. Výnosnost 

mezd je tedy 208 %. U produktivity DHM byl zaznamenán pokles hodnoty do roku 2012 (viz 

Tab. 3.5). V roce 2013 došlo ke zvýšení a tudíž obrat k žádoucímu vývoji ukazatele. Z hodnot 

opotřebovanosti DHM je patrné časté obnovování dlouhodobého hmotného majetku. Kdyby 

nastal pokles hodnoty, majetek by zastarával. Podkladem pro výpočet produktivity  

a opotřebovanosti DHM je příloha č. 12. Vývoj hodnot nákladovosti výnosů splňuje 

doporučený klesající charakter. Můžeme říci, že náklady jsou nižší než výnosy společnosti.  

U hodnoty materiálové náročnosti výnosů byla zjištěna stagnace. Výnosy jsou zatíženy 

spotřebou materiálu a energiemi pouze 2 %. Zásoby vázané na výnosy mají lehce klesající 

charakter, což je pro podnik velmi příznivá situace. Podíl variabilních nákladů z celkových 

nákladů převyšuje hodnotu 75 %. Fixní náklady jsou složeny z více položek v nižší hodnotě.  

 

Tab. 3.6 ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow 

Ukazatel  2010 2011 2012 2013 

Rentabilita obratu z hlediska ČPK 30,38 % 26,52 % 24,79 % 24,73 % 

Podíl ČPK z majetku 59,41 % 48,32 % 52,91 % 46,56 % 

Rentabilita ČPK -1,13 %   3,06 % 14,43 % 13,54 % 

Doba obratu ČPK (dny) 109 95 89 89 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pokles rentability obratu z hlediska ČPK je způsoben poklesem hodnoty čistého pracovního 

kapitálu a navýšením tržeb ve sledovaném období. Snížení hodnoty čistého pracovního 

kapitálu je zapříčiněno snížením objemu oběžných aktiv a nárůstem krátkodobých závazků. 

Nejvyšší podíl ČPK z majetku byl zjištěn v roce 2010 (viz Tab. 3.6). V následujícím roce byl 

zaznamenán pokles hodnoty podílu a v následujících obdobích došlo ke střídavému zvyšování 

a snižování hodnoty podílu. Příčinou záporné rentability v roce 2010 byla již výše zmíněna 

ztráta.  Vlivem dosažení zisku a mírného poklesu hodnoty čistého pracovního kapitálu 

v dalších letech byla zvýšena i rentabilita ČPK. Nejdelší doba obratu ČPK byla zjištěna v roce 

2010, poté došlo ke zkrácení a stagnaci doby obratu. Důvodem nejdelší doby obratu byly nižší 

tržby a vysoká hodnota čistého pracovního kapitálu. 

 

  



62 

 

3.7  Cash flow 

 

Na základě údajů z rozvahy byl sestaven výkaz cash flow nepřímou metodou. Ve sledovaném 

období je celkové CF kladné, což značí příliv peněžních prostředků na konci období. Nepřímá 

metoda výpočtu nemusí být vždy přesná. Vzniklé odchylky mohou být způsobeny přelivem 

finančních prostředků mezi fyzickou a právnickou osobou a nezahrnutím časového rozlišení. 

Sestavený výkaz nalezneme v příloze č. 13. 

 

3.8  Krycí příspěvek 

 

Krycí příspěvek je pojat z hlediska hlavního předmětu podnikání, kterým je nákup zboží za 

účelem prodeje, tudíž převážná část položek nákladů je tvořena fixními náklady. Stejně tak 

budou v tržbách zahrnuty pouze tržby z prodeje zboží. Největší částí variabilních nákladů jsou 

náklady vynaložené na prodej zboží. Jen u části zaměstnanců (fakturantky, odbytáři, vedoucí 

skladu, vedoucí střediska a obchodní zástupci) je mzda tvořena pohyblivou složkou závislou 

na velikosti objemu prodeje či marže. Z toho důvodu bude mezi variabilní náklady zařazen 

podíl mezd, sociálního a zdravotního pojištění ve výši 15 % z  objemu těchto položek. Do 

variabilních nákladů budou také zařazeny náklady na přepravu k zákazníkovi. Pokud budeme 

do krycího příspěvku zahrnovat výše zmíněné položky, celkový krycí příspěvek (viz Tab. 3.7) 

nebude postačovat ani k pokrytí všech fixních nákladů (viz Tab. 3.8). Z tohoto pohledu 

můžeme říci, že provoz společnosti je tzv. dotován ostatními výnosy v podobě tržeb z prodeje 

vlastních výrobků a služeb a tržeb z prodeje dlouhodobého majetku či jiných výnosů. Velkou 

roli zde hraje splatnost faktur dodavatelů, kdy při brzkém splacení faktury společnost získá 

bonus, kterým je procentní sleva z fakturované částky. Pro budoucí vývoj by vedení 

společnosti mělo s touto skutečností pracovat a snažit se zvýšit hodnotu krycího příspěvku 

minimálně na hodnotu rovnou velikosti fixních nákladů. Krycí příspěvek je vypočítán dle 

vzorce č. 2.54. 
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Tab 3.7 Krycí příspěvek v tis. Kč 

Položky 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží     489 312     490 677    516 529   521 406 

Celkové variabilní náklady     417 602     404 878    431 841   433 464 

- náklady na prodané zboží     409 383     396 490    422 865   423 387 

- přeprava k zákazníkovi    2 949   2 570   2 529  3 561 

- podíl mezd   3 932   4 333   4 808  4 857 

- podíl SP a ZP   1 338   1 485   1 639  1 659 

Celkový krycí příspěvek 71 710 85 799 84 688 87 942 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 3.8 Struktura nákladů v tis. Kč 

Náklady 2010 2011 2012 2013 

Variabilní náklady 417 602 404 878 431 841 433 464 

Fixní náklady 121 764 126 480 101 115 115 421 

Náklady celkem 539 366 531 358 532 956 548 885 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.9  Ukazatel EVA 

 

 Pro porovnání byl ukazatel EVA vypočítán ve dvou variantách. V první variantě je za 

NOPAT dosazena hodnota EBITu po zdanění. Z údajů v Tab. 3.9 je patrná kolísající hodnota 

tzv. skutečné ceny vloženého kapitálu. Pro věřitele a investory je důležitá maximalizace této 

hodnoty, neboť ukazatele EVA je pro podnik sledovacím měřítkem efektivity vlastního a 

cizího kapitálu. Záporná hodnota ukazatele v letech 2011 a 2012 svědčí o financování 

podniku především z vlastního kapitálu, který je pro společnost drahý, tudíž je tento způsob 

financování neefektivní. Paradoxně nejvyšší kladné hodnoty bylo dosaženo v roce 2010, kdy 

se podnik dostal do ztráty. Podnik využil pro financování cizího kapitálu a optimalizoval tak 

náklady kapitálu. Za re je dosazena vypočtená hodnota rentability vlastního kapitálu. Náklady 

cizího kapitálu tedy úroková sazba je součtem sazby 1M PRIBOR vyhlašované ČNB a 

přirážky stanovené konkrétní bankou. Podkladem pro výpočet je příloha č. 14. Údaje pro 

výpočet ukazatele EVA jsou vypočítány dle vzorců uvedených v kapitole 2.8. 
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Tab. 3.9 Ukazatel EVA – varianta 1 

  2010 2011 2012 2013 

EBIT 5 174 5 328 21 578 24 608 

WACC 0,0002 0,0225 0,0796 0,0669 

re -0,0091 0,0209 0,0878 0,0778 

rd 0,0339 0,0327 0,0285 0,0241 

D   65 771   80 522   31 060   53 492 

E 193 050 196 825 214 663 232 391 

C 258 821 277 347 245 723 285 883 

t 0,19 0,19 0,19 0,19 

EVA (v tis. Kč) 4 142 -1 931 -2 086 799 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ve druhé variantě (viz Tab. 3.11) je za NOPAT dosazen provozní výsledek hospodaření 

očištěný o tržby z prodeje majetku, zůstatkovou cenu prodaného majetku, nedobytné 

pohledávky a daně (viz Tab. 3.10). Tyto položky přímo nesouvisí s hlavní provozní činností, 

proto nebyly započítány do NOPATu. 

 

Tab. 3.10 NOPAT 

  2010 2011 2012 2013 

VH provoz -2 387     189 15 732 20 447 

- tržby z prodeje majetku  8 666     176      153 10 704 

+ ZC majetku  4 449       25      134   7 409 

+ nedobyt. Pohl. 24 290 29 275  -3 062   7 075 

- daň 19 % 19 % 19 % 19 % 

NOPAT 14 326 23 744 10 247 19 624 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výsledky varianty 2 jsou poněkud odlišné. Pro správné srovnání je důležitý charakter hodnot. 

Zde je však záporný charakter hodnoty ukazatele pouze v roce 2012. Společnost splatila 

všechny úvěry a činnost podniku tak byla financována pouze z vlastních zdrojů. Tato situace 

je pro věřitele znamením vysokých nákladů na vlastní kapitál a neefektivnosti financování, 

kdy by společnost mohla ušetřit využitím úvěru. Z výsledku nelze vyčíst špatná situace 

podniku. 
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Tab. 3.11 Ukazatel EVA – varianta 2 

  2010 2011 2012 2013 

NOPAT   14 326   23 744   10 247  19 624 

NOA 212 284 227 684 215 945  234 034 

WACC 0,0002 0,0225 0,0796 0,0669 

re   -0,0091 0,0209 0,0878 0,0778 

rd 0,0339 0,0327 0,0285 0,0241 

D   65 771   80 522   31 060    53 492 

E 193 050 196 825 214 663  232 391 

C 258 821 277 347 245 723  285 883 

t 0,19 0,19 0,19 0,19 

EVA (v tis. Kč) 14 285  18 616 -6 946 3 961 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z porovnání lze usoudit, že druhá varianta výpočtu má větší vypovídací hodnotu z hlediska 

efektivnosti využití investovaného kapitálu. 

 

3.10  Controlling 

 

Ve společnosti V-PODLAHY, s. r. o. má na starosti controlling finanční úsek. Poměrně 

detailně jsou plánovány položky nákladů a tržeb a také další poměrové ukazatele, mezi něž 

jsou zařazeny ukazatele ROS, ROE, ROA, celková a dlouhodobá zadluženost, okamžitá, 

pohotová a běžná likvidita, doba obratu zásob a pohledávek, splatnost závazků dodavatelům, 

procentní marže v poměru k tržbám, přidaná hodnota na odpracovanou hodinu, osobní 

náklady v poměru k tržbám, osobní náklady na 1 zaměstnance, počet zaměstnanců  

a odpracovaných hodin, tržby a marže na odpracovanou hodinu, přidaná hodnota a osobní 

náklady na odpracovanou hodinu. Poměrové ukazatele jsou především sledovány a řízeny 

pouze v případě velké odchylky od žádoucího vývoje ukazatele. U celkové zadluženosti je 

nastaven interval 0 až 50 %. Pro dlouhodobou zadluženost je stanoven interval 0 až 30 %.  Při 

komparaci skutečných a plánovaných hodnot ukazatelů je využíváno tzv. „zdravého selského 

rozumu“. V případě zjištění výrazné odchylky od plánu jsou zjišťovány příčiny. Pokud byla 

příčinou neplánována investice, která byla pro společnost značně prospěšná (např. 

neplánované pořízení řezačky, díky níž je výrazně uspořen čas a zvýšena produktivita práce 

skladníka), nejsou učiněna žádná opatření. Ve většině případů jsou tyto investice předem 

schváleny vedením společnosti a následně realizovány.  
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Jsou zde rozlišovány vědomé a nevědomé odchylky. V případě nevědomých odchylek jsou 

zjišťovány příčiny a vynakládána potřebná opatření k nápravě, která mohou postupem času 

přejít v preventivní opatření. 
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4  Komparace s konkurencí 

 

Výsledky finanční analýzy získají správnou vypovídací hodnotu teprve při porovnání hodnot 

s konkurenčními podniky. Mezipodnikové srovnání bylo provedeno formou konkurenčního 

benchmarkingu, vítěz benchmarkingu byl určen bodovací metodou. 

 

4.1  Výběr konkurenčních společností 

 

Pro stanovení správné strategie společnosti na základě zjištěných výsledků je důležité zvolit 

pro benchmarking vhodné podniky, které splňují zadaná kritéria. Prvním krokem bylo 

vyhledání obchodních společností se stejným hlavním předmětem činnosti, jímž byla koupě 

zboží za účelem dalšího prodeje v oblasti podlahových krytin. Vyhodnocení benchmarkingu 

proběhlo ve dvou úrovních. V první úrovni byly porovnány nefinanční ukazatele. Pro postup 

do druhé úrovně bechmarkingu bylo důležité, aby vyhledané společnosti byly společnosti 

s ručením omezeným se sídlem v ČR, jejichž hospodářský rok byl totožný s kalendářním 

rokem. Čtvrtým kritériem bylo zařazení konkurenční společnosti do stejné kategorie počtu 

zaměstnanců. Společnosti, jež nesplňovaly stanovená kritéria, byly vyřazeny z dalšího 

benchmarkingu.  

 

Ve druhé úrovni jsou porovnávány finanční ukazatele, mezi něž byly zařazeny vybrané 

ukazatele rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a provozní ukazatele.  

 

4.2  Benchmarking nefinančních ukazatelů 

 

Mezinárodní obchodní řetězec Koberce Trend, jehož obchodní jméno je LIMEX ČR, s. r. o.  

a společnost BOMA PARKET s. r. o. bohužel nemohly být zařazeny do benchmarkingu 

z důvodu nezveřejnění výroční zprávy s účetními výkazy za rok 2013. Tento problém se 

vyskytl u více společností. Existuje více prodejců podlahových krytin, ve většině z nich jsou 

součástí sortimentu také například záclony, garnýže a jiné bytové doplňky. Pokud budeme 

srovnávat podniky, které prodávají pouze podlahoviny, výběr bude zúžen. Dále byla 

z benchmarkingu vyřazena společnost SORTIM Praha, s. r. o., jelikož ve sledovaném období 

byla společnost postižena povodní a výsledné ukazatele by tak byly značně zkresleny touto 

událostí.  
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Byla provedena komparace společnosti V-PODLAHY s konkurenčními společnostmi na 

základě veřejně dostupných údajů získaných z podkladů webového portálu Justice.cz 

spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Údaje pro výpočty ukazatelů jsou uvedeny 

v příloze č. 15 a č. 16. 

 

Tab. 4.1 Konkurenční společnosti 

Název společnosti Sídlo 
Rok 

založení 

Hospodářský 

rok 

Kategorie 

počtu z-ců 

Tržby za 

zboží 

2013 

Anvi trade s. r. o. Praha 1994 běžný 25-50 173 623 

ASKO a. s. Praha 1998 běžný 50-99 632 706 

BRASED 

EUROTEXTIL CZ spol. 

s r. o. 

Brno 1997 
1. 4. 2013  

až 31. 3. 2014 
20-24 103 839 

INKU International, 

 s. r. o. 
Brno 1992 běžný 6-24 11 489 

KOBERCE BRENO,  

spol. s r. o. 
Praha 1997 běžný 250-499 1 088 436 

Kratochvíl parket profi, 

s. r. o. 

Moravany 

u Brna 
1997 

1. 4. 2013   

až 31. 3. 2014 
25-49 150 781 

MAPETO podlahy  

s. r. o. 

Měřovice 

na Hané 
2006 běžný 6-24 17 545 

MM -SERVIS CZ s. r. o. Zákupy 2005 běžný 6-24 66 949 

Podlahy Šesták s. r. o. 
Předměřice 

nad Jizerou 
2005 běžný 6-24 128 546 

Riva, spol. s r. o. Praha 1991 běžný 25-49 195 917 

SPOLTEX spol. s r. o. Liberec 1991 běžný 50-99 210 561 

STEP STYLE spol. 

 s r. o. 
Olomouc 1993 běžný 50-99 152 086 

Supellex centrum, s. r. o.  Velká Bíteš 2000 běžný 25-50 146 228 

VAŠÍN PODLAHY  

s. r. o. 
Brno 1998 běžný 25-50 54 907 

V-PODLAHY, s. r. o. Vsetín 1997 běžný 50-99 521 406 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pozn.: Hodnoty tržeb jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Z první úrovně benchmarkingu musela být vyřazena společnost ASKO a. s. z důvodu 

nesplnění právní formy. Společnost ASKO a. s. byla velmi podobná společnosti  

V-PODLAHY, s. r. o. z hlediska data založení, počtu zaměstnanců a objemu tržeb. Do další 

úrovně srovnání nemohla postoupit ani společnost BRASED EUROTEXTIL CZ spol. s r. o.  
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a Kratochvíl parket profi, s. r. o., jelikož jejich hospodářský rok není totožný s kalendářním 

rokem a mohlo by tak dojít ke zkreslení. 

 

Z hlediska počtu zaměstnanců spadají do stejné kategorie jako srovnávaná společnost také 

společnosti SPOLTEX spol. s r. o. a STEP STYLE spol. s r. o. Ze zbylých konkurenčních 

společností se nejvíce podobají i podílem na trhu a budou analyzovány v druhé úrovni 

benchmarkingu. 

 

4.3  Benchmarking finančních ukazatelů 

 

Vyhodnocení druhé úrovně benchmarkingu spočívalo ve zjištění stanovených ukazatelů  

a přiřazení bodů porovnávaným společnostem. Ukazatele byly vypočteny na základě vzorců 

uvedených v teoretické části finanční analýzy. Body byly přiděleny na základě vzorců č. 2.1  

a č. 2.2 uvedených v kapitole 2. Ukazatelům dosahujících výrazně špatných hodnot 

(záporných), je přiřazeno 0 bodů. 

 

4.3.1  Rentabilita 

 

Z důvodu ztráty dosahuje společnost STEP STYLE pouze záporných hodnot ukazatelů 

rentability, tudíž byla ohodnocena 0 body. Nejlepších výsledků rentability vykazuje 

společnost V-PODLAHY s výjimkou rentability dlouhodobých zdrojů. Nejlépe zhodnocený 

vložený kapitál z porovnávaných společností vlastní společnost SPOLTEX (viz Tab. 4.2). 

Ztráta společnosti SPOLTEX je zapříčiněna vysokými ostatními finančními náklady, jimiž 

mohou být vysoké poplatky bance. 

 

Tab. 4.2 Rentabilita srovnávaných společností 

Ukazatele rentability V-PODLAHY Body SPOLTEX Body 
STEP 

STYLE 
Body 

ROA    8,57 % 100    3,37 %   39   -2,07 % 0 

ROE    7,78 % 100    5,18 %   67 -14,99 % 0 

ROCE  10,59 %   51  20,91 % 100   -7,43 % 0 

ROS    4,56 % 100    1,84 %   40   -0,84 % 0 

P-MOS           0,03 100      0,00   13    -0,01 0 

Body celkem X 451 X 260 X 0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Situaci dokládá i Graf 4.1, kdy nejlepší situace je znázorněna co největším vnějším kruhem.  

 

Graf 4.1 Spider analýza rentability 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3.2  Aktivita 

 

V kategorii aktivity byly zjištěny nejlepší hodnoty právě u ztrátové společnosti STEP STYLE. 

Je zde zachováno pravidlo solventnosti, ale i přesto by mělo být snahou zjištěné doby obratu 

snižovat. Obrat aktiv může být řazen taky mezi kladné stránky. Důvodem je vyšší hodnota 

tržeb oproti aktivům. Největší obrátka zásob a pohledávek byla zjištěna u společnosti  

V-PODLAHY. U společnosti SPOLTEX byly zaznamenány nejlepší hodnoty pouze u obratu 

závazků vůči dodavatelům (viz Tab. 4.3). 

 

Tab. 4.3 Aktivita srovnávaných společností 

Ukazatele aktivity V-PODLAHY Body SPOLTEX Body 
STEP 

STYLE 
Body 

Vázanost CA    53,12 %   76    54,56 %   74 40,58 % 100 

Obrat CA 1,88   76 1,83   74    2,46 100 

Obrat SA 9,76   22     33,48   77  43,44 100 

Obrat zásob 8,18 100 3,07   37 6,10   75 

Obrat obchodních 

pohledávek 
8,82 100 5,80   66 7,19   82 

Obrat závazků vůči 

dodavatelům 
       16,69   71     23,44 100 5,97   25 

Doba obratu zásob (dny) 44 100 117   37 59   75 

Doba obratu obchodních 

pohledávek (dny) 
40 100 62   66 50   82 

Doba obratu závazků vůči 

dodavatelům (dny) 
21   36 15   25 60 100 

Body celkem X 682 X 558 X 738 

Zdroj: vlastní zpracování 

ROA 

ROE 

ROCE ROS 

P-MOS 

V-PODLAHY 

SPOLTEX 

STEP STYLE 
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4.3.3  Zadluženost 

 

Favoritem ukazatelů zadluženosti je jednoznačně společnost V-PODLAHY, jíž dělí od 

maximálního možného skóre v této kategorii pouze nižší hodnoty ukazatele dlouhodobého 

krytí stálých aktiv v porovnání s konkurencí. Prioritou vedení společnosti je zakládat si na 

nezadluženosti a s tím spojené nezávislosti na finančních institucích, což je odrazem těchto 

výsledků znázorněných v Tab. 4.4. Společnost SPOLTEX obdržela maximální počet bodů 

pouze u ukazatele dlouhodobého krytí stálých aktiv.  

 

Tab. 4.4 Zadluženost srovnávaných společností 

Ukazatele zadluženosti V-PODLAHY Body SPOLTEX Body 
STEP 

STYLE 
Body 

Celková zadluženost 18,64 % 100 82,98 %   22   77,08 %   24 

Kvóta vlastního kapitálu 80,98 % 100 15,92 %   20   22,92 %   28 

Míra zadluženosti 23,02 % 100  521,30 %     4  336,38 %     7 

Úrokové krytí       77,63 100      1,22     2     -1,51     0 

Úrokové zatížení   1,29 % 100 82,07 %     2  -66,30 %     0 

Dlouhodobá zadluženost   0,57 % 100 40,93 %     1     4,88 %   12 

Běžná zadluženost 18,45 % 100 43,15 %   43    72,21 %   26 

Dlouhodobé krytí SA         4,21   41    10,38 100      4,90   47 

Krytí stálých aktiv 

vlastním kapitálem 
        4,20 100      2,91   69      4,04   96 

Úvěrová zadluženost         0,07 % 100  118,54 %     0  126,51 %     0 

Doba návratnosti úvěrů 

(roky) 
        0,01 100      8,51     0   -17,80     0 

Body celkem X 1 041 X 263 X 240 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3.4  Likvidita 

 

Nejlepší předpoklady pro splácení závazků včas má společnost V-PODLAHY (viz Graf 4.2). 

Nízké hodnoty likvidity u konkurenčních společností jsou zapříčiněny vysokými 

krátkodobými závazky složenými z velké části z krátkodobých bankovních úvěrů.  
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Graf 4.2 Likvidita porovnávaných podniků v roce 2013 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Krátkodobé úvěry jsou rizikovou položkou především z hlediska krátké doby splatnosti. 

Zjištěná situace společností SPOLTEX a STEPSTYLE je přenesena i do ukazatele čistého 

pracovního kapitálu, jehož nízká hodnota je důsledkem vysokých krátkodobých úvěrů (viz 

Tab. 4.5). 

 

Tab. 4.5 Likvidita srovnávaných společností 

Ukazatele likvidity V-PODLAHY Body SPOLTEX Body 
STEP 

STYLE 
Body 

Běžná likvidita 3,58 100 2,21   62 1,30   36 

Pohotová likvidita 2,30 100 0,79   34 0,74   32 

Okamžitá likvidita 0,70 100 0,02     2 0,08   11 

Podíl pohledávek na OA    44,74 %   78    34,95 % 100   50,96 %   69 

Podíl zásob na OA    35,60 % 100    64,36 %   55   43,08 %   83 

ČPK (tis. Kč) 133 622 100 62 778   47 13 447  10 

Obrat ČPK 4,04   35 3,61   32    11,40 100 

Body celkem X 614 X 332 X 341 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3.5  Provozní ukazatele 

 

Téměř maximální počet bodů v oblasti provozních ukazatelů obdržela společnost  

V-PODLAHY (viz Tab. 4.6). Její slabou stránkou je pouze nízká produktivita dlouhodobého 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

V-PODLAHY SPOLTEX STEP STYLE 

Okamžitá 

likvidita 

Pohotová 

likvidita 

Běžná 

likvidita 



73 

 

hmotného majetku. Vysoká produktivita značí schopnost podniku vyprodukovat vyšší výnosy 

s menším objemem majetku. Nejlepších hodnot produktivity DHM dosáhla společnost STEP 

STYLE. 

 

Tab. 4.6 Provozní ukazatele srovnávaných společností 

Provozní ukazatele V-PODLAHY Body SPOLTEX Body 
STEP 

STYLE 
Body 

Mzdová produktivita 1,87 100 1,73   92 1,34   71 

Produktivita DHM 8,01   38 9,25   43  21,30 100 

Opotřebovanost DHM 0,78 100 0,25   33 0,46   59 

Nákladovost výnosů 0,97 100 0,98   99 1,01   96 

Materiálová náročnost 

výnosů 
0,02 100 0,05   41 0,03   58 

Vázanost zásob na 

výnosy 
0,12 100 0,32   37 0,15   76 

Body celkem X 538 X 345 X 460 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Po sečtení bodů ze všech kategorií poměrových ukazatelů byly získány celkové body, dle 

nichž bylo stanoveno pořadí. Nejvyšší počet bodů znamenal nejlepší umístění.  

 

Tab. 4.7 Výsledky bodovací metody 

Skupiny ukazatelů V-PODLAHY SPOLTEX STEP STYLE 

Rentabilita    451    260     0 

Aktivita    682    558  738 

Zadluženost 1 041    263   240 

Likvidita   614    332   341 

Provozní ukazatele   538    345   460 

Body celkem 3 325 1 757 1 778 

Celkové pořadí 1. 3. 2. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejlépe se umístila společnost V-PODLAHY, s. r. o. s celkovým počtem bodů 3 325. Nejhůře 

se umístila společnost SPOLTEX, ovšem jen o několik málo bodů. Ztráta společnosti STEP 

STYLE je odrazem špatných výsledků jednotlivých ukazatelů. Pokud vedení společnosti 

nezapracuje na zlepšení, může společnost v brzké době zkrachovat. Společnost zvítězila 

s největším počtem bodů pouze v kategorii aktivity. Zjištěné výsledky by měly být pro 

společnost V-PODLAHY ponaučením a současně varováním při směřování hodnot 
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nežádoucím směrem. Po provedení benchmarkingu bylo zjištěno, že z veřejně dostupných 

údajů se na trhu podlahových krytin nevyskytuje konkurenční společnost se stejnou právní 

formou srovnatelná počtem zaměstnanců, datem založení, velikostí tržeb a také počtem 

poboček či provozoven. Je tak svého druhu jedinou na trhu podlahových krytin. Je nutno však 

brát v potaz nezveřejnění údajů ostatních konkurenčních společností. V případě jejich 

zveřejnění by tak mohl být výsledek benchmarkingu zcela odlišný. Pro společnost je stěžejní 

především udržet stávající pozici a snažit se dosáhnout ještě lepších výsledků ve srovnání se 

společností SPOLTEX a STEP STYLE. 
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5  Návrhy na zlepšení 

 

Vzhledem k provedenému Porterově modelu pěti sil, finanční analýze a následnému 

benchmarkingu stanovených ukazatelů, u nichž bylo zjištěno dosažení lepších hodnot 

analyzované společnosti oproti konkurenčním podnikům se zveřejněnými údaji pro 

komparaci, jsou hodnoty těchto ukazatelů považovány za konkurenční výhodu. Za největší 

konkurenční výhody jsou pokládány vysoké hodnoty likvidit, nízká zadluženost a dosažení 

vyšších hodnot rentability ve srovnání s konkurencí. Na základě těchto zjištění byla navržena 

strategie pro budoucí vývoj společnosti. 

 

5.1  Návrh strategie 

 

Prozatím nebyla ve společnosti přesně definována určitá strategie, ale již od počátku bylo 

snahou společnosti odlišit se od konkurence. Navržená strategie spočívá v udržení strategie 

diferenciace v propojení a zaměření se na finanční strategii doplněnou o kooperativní 

strategii. Odlišení se od konkurence bude založeno na využití konkurenčních výhod ve 

finanční oblasti. 

 

Pro udržení a zvyšování konkurenční výhody jsou navrženy následující strategické cíle: 

 každoroční růst tržeb o 2 % v časovém horizontu 5 let, 

 zvýšení celkového krycího příspěvku minimálně na hodnotu rovnou fixním nákladům 

a v následujících letech hodnotu vyšší než fixní náklady, 

 obchodní zástupce navýší počet stávajících zákazníků minimálně o 1 stálého 

zákazníka za rok, 

 striktní vyžadování platby závazků maximálně 3 dny po lhůtě splatnosti, v případě 

neuhrazení zákaz vydávání dalšího materiálu na fakturu. 

 

Růst tržeb přispěje k celkově lepšímu vývoji společnosti, upevnění pozice na trhu a ke 

zlepšení ukazatele rentability tržeb a ukazatelů aktivity za předpokladu nezvyšování ostatních 

položek – především nákladů.  

 

K docílení zvýšení krycího příspěvku mohou být použity dva směry nebo jejich kombinace. 

Prvním z nich je zvýšení marže s následným navýšením tržeb z prodeje zboží. Druhou volbou 
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je snaha snížit náklady na prodané zboží formou vyjednání nižších nákupních cen 

prostřednictvím množstevních slev a nalezení nejlevnější dopravy, která také vstupuje do 

ceny pořizovaného zboží. Náklady na přepravu k zákazníkovi a podíl mezd nejsou tak velkou 

položkou variabilních nákladů, tudíž jejich snížení nehraje tak velkou roli. V případě 

vyjednání množstevních slev nesmí být opomenuty kapacity skladů a náklady spojené s příliš 

velkými zásobami. Snahou managementu by mělo být generování zisku především z provozní 

činnosti.  

 

Cíl navýšení stávajícího počtu stálých zákazníků je propojen na cíl zvýšení tržeb. Dodržení 

cíle také mírně splývá se strategií rudých oceánů. Pro udržení a posílení pozice na trhu je 

důležité zaujmout a získat další nové zákazníky. K přechodu od konkurence mohou být 

zákazníci motivováni kvalitou poskytovaných služeb v oblasti výběru a doporučení typu 

podlahové krytiny pro jejich potřeby, šíří sortimentu, rychlou dodávkou až do domu, 

příjemným personálem a zdárným vyřešením případné reklamace. Jednou z forem udržení 

stálých zákazníků je poskytování slev vztahujících se pouze k objemu nakoupeného zboží. 

Nejvěrnější a největší zákazníci mohou být motivováni účastí na společenských akcích 

pořádaných společností. Společenskou akcí může být myšlen víkendový pobyt nebo přátelské 

večerní posezení se zaměstnanci společnosti, při němž budou utuženy vztahy. Může 

proběhnout konverzace týkající se možných zlepšení služeb pro zákazníky. 

 

Pro společnost je nesmírně důležitým úkolem vyvarovat se ztrátě zapříčiněné odpisem 

nedobytných pohledávek. Pracovníci společnosti se tak musí snažit motivovat a přinutit 

zákazníky splácet jejich závazky včas. V případě nezaplacení závazků ve stanovené lhůtě po 

splatnosti by zaměstnanci neměli zákazníkům poskytovat další zboží na fakturu, pouze při 

platbě v hotovosti nebo až po uhrazení závazků. Toto pravidlo musí být poctivě dodržováno i 

za cenu hrozby ztráty zákazníka. 

 

Doba obratu pohledávek je výrazně větší než doba obratu závazků. Je zde porušeno pravidlo, 

kdy doba obratu závazků by měla být vyšší než doba obratu pohledávek. Situace je 

pravděpodobně zapříčiněna slevami při rychlém splacení závazků dodavateli. Může však 

nastat situace, kdy společnost nebude mít dostatek peněžních prostředků pro splacení 

závazků. Byl zjištěn vysoký podíl pohledávek na oběžných aktivech, který je ovšem ve 

sledovaném období snižován. Ještě většího snížení hodnoty pohledávek a současně doby 

jejich obratu bude dosaženo zkrácením doby splatnosti faktur.  
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Vygenerovaný zisk není rozdělen mezi vlastníky, ale ponechán pro financování budoucích 

investic. Díky této skutečnosti není společnost zadlužována a je finančně samostatná. Pouze 

malá část zisku je přesunuta do Fondu kulturních a sociálních potřeb, z něhož jsou 

zaměstnancům poskytovány benefity. V některých případech je efektivnější využít cizích 

zdrojů financování a dosáhnout tak určité úspory. K financování investic je také využíváno 

dotací. 

 

Dalším z návrhů je zavést výpočet cash flow, který dosud nebyl prováděn. Z důvodu možných 

nepřesností je doporučována přímá metoda výpočtu. Pro usnadnění výpočtu by odchozí  

a příchozí platby měly být označeny poznámkou, o jakou činnost se jedná. Následně by byly 

vyfiltrovány jen platby vztahující se k dané činnosti a výsledné cash flow by bylo získáno 

součtem výsledků jednotlivých činností. 

 

Pro zefektivnění činnosti pracovníků, posílení pozice na trhu a zvětšení počtu konkurenčních 

výhod by měly být měřeny a časem i řízeny ukazatele související s metodou BSC. Účelem 

metody je měřit a následně řídit výkonnostní ukazatele ze 4 oblastí. V aplikaci na společnost 

V-PODLAHY jsou to ukazatele z oblasti financí, obchodu, logistiky a personálu. V oblasti 

financí je navrženo měřit celkový krycí příspěvek a krycí příspěvek na zaměstnance případně 

na odpracovanou hodinu. Měřítkem výkonnosti obchodní činnosti je rozdíl nových  

a ztracených stálých zákazníků. Výsledek by měl být větší než nula. Za stálé zákazníky jsou 

považováni zákazníci, kteří nakupují minimálně 3x do roka v celkový výši ročního nákupu 

v hodnotě 100 000 Kč. Pro logistiku je důležité zjistit poměr objemu zastaralých zásob 

k celkovým zásobám, dobu zpracování zakázky a počet reklamací nesprávného nebo vadného 

zboží vůči počtu objednávek. Pro zjištění výkonnosti personální oblasti je navrženo sledovat 

tržby na zaměstnance firmy, tržby na zaměstnance jednotlivých středisek a tržby za 

odpracovanou hodinu. Správné řízení výkonnostních ukazatelů spočívá ve zlepšování 

dosažených hodnot jednotlivých ukazatelů. 

 

Byla zjištěna nízká hodnota produktivity DHM ve srovnání s konkurencí. Zlepšení hodnoty 

ukazatele bude dosaženo zvýšením výnosů, jež je opět spojeno s výše zmíněným cílem růstu 

tržeb. 

 

Mnoho konkurenčních společností nemá zveřejněny finanční výkazy, ačkoliv jim to nařizuje 

zákon. Z toho důvodu je doporučeno opakované provádění benchmarkingu v dalších letech 
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nebo po zveřejnění údajů konkurenčními společnostmi. Vzhledem k této skutečnosti může být 

výsledek benchmarkingu mírně zkreslen a mělo by být vyvinuto ještě větší úsilí k dosažení 

pokud možno nejlepších hodnot sledovaných ukazatelů. 

 

Finanční strategii je vhodné doplnit o kooperativní strategii. Návrhem kooperativní strategie 

je spolupracovat se zákazníky a zjistit jejich požadavky na vlastnosti nabízených materiálů. 

Požadavky budou předány dodavatelům-výrobcům, kteří na základě poskytnutých podkladů 

mohou vyvíjet nové produkty s vylepšenými užitnými vlastnostmi. 

 

5.2  Návrh reportu controllingu 

 

Z důvodu velké obsáhlosti práce nebyla controllingu věnována větší pozornost. Pro vylepšení 

stávajícího controllingu je navržena podoba reportu, který doposud nebyl sestavován. 

Principem reportu je dodržování stanovených plánů prostřednictvím vymezení odpovědnosti. 

Odpovědné osoby musí zjistit příčinu odchylky a odstranit ji ve stanoveném termínu. 

 

Tab. 5.1 Návrh reportu controllingu 

Kritéria Plán Skut. 
Termín 

splnění 

Odpovědná 

osoba 
Odchylka Důvod 

Termín 

odstranění 

odchylky 

Tržby za 

středisko     
31. 12. 2015 

vedoucí 

střediska     
31. 3. 2016 

Rentabilita 
    

31. 12. 2015 
vedoucí fin. 

oddělení     
31. 3. 2016 

Likvidita 

    

31. 12. 2015 
vedoucí fin. 

+ účet. 

oddělení     

31. 3. 2016 

Zadluženost 
    

31. 12. 2015 
vedoucí fin. 

oddělení     
31. 3. 2016 

Doba obratu 

pohledávek 
    

31. 12. 2015 
vedoucí 

obchodního 

oddělení     

31. 3. 2016 

Doba 

obratu 

závazků     

31. 12. 2015 
vedoucí 

účetního 

oddělení     

31. 3. 2016 

Ukazatele 

řízení zásob     
31. 12. 2015 

vedoucí 

logistiky     
31. 3. 2016 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dalším návrhem v oblasti controllingu je provádět controlling u ukazatelů vypočtených 

v kapitole 3, u kterých dosud nebyl prováděn. Účelem by bylo pouze sledovat a řídit vývoj 

hodnot ukazatelů žádoucím směrem, ne však plánovat konkrétní hodnoty ukazatelů. 
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6  Závěr 

 

Každá společnost, jejíž vedení se snaží zaujmout přední pozici na trhu, musí mít určenou 

strategii a všechny podniknuté kroky směřovat k jejímu naplnění. Nezbytnou součástí je 

zjištění konkurenční výhody a její následné udržení a rozšíření. Díky konkurenční výhodě 

může společnost dosahovat lepších výsledků než konkurence. Předností společnosti může být 

exkluzivita nabízeného produktu nebo jeho kvalita, poskytnutí nadstandardních služeb, 

efektivní proces realizace nebo dosažení podstatně lepších hodnot srovnávaných ukazatelů 

z finanční oblasti. 

  

Cílem diplomové práce bylo navržení sledování a zlepšování vhodných ukazatelů finanční 

analýzy a výkonnostních ukazatelů pro žádoucí vývoj společnosti na základě benchmarkingu 

a zavedení reportu controllingu. 

 

Nejprve byl prakticky aplikován Porterův model pěti sil. Byli charakterizováni hlavní 

dodavatelé, konkurenti, zákazníci, společnosti nabízející substituční produkty a také byly 

vymezeny hrozby potenciální konkurence. V dalším kroku byly provedeny výpočty finanční 

analýzy, které byly zároveň zhodnoceny. Výsledky ukazatelů finanční analýzy byly 

porovnány s konkurenčními společnostmi, jež zveřejnily finanční výkazy a vyhodnoceny 

bodovací metodou. Na základě zjištěných údajů byla stanovena strategie vedoucí k udržení 

stávající pozice na trhu s potenciálem dalšího růstu.  

 

Ze zjištěných výsledků lze konstatovat, že společnost zaujímá přední pozici na trhu. Po 

komparaci hodnot srovnávaných ukazatelů je společnost V-PODLAHY, s. r. o. 

charakteristická vysokou likviditou a nízkou zadlužeností. V porovnání se společnostmi 

SPOLTEX spol. s r. o. a STEP STYLE spol. s r. o. je dosahováno podstatně lepších hodnot 

ukazatelů rentability. Nejlepší hodnoty ukazatelů aktivity byly zjištěny u společnosti STEP 

STYLE spol. s r. o. V ostatních porovnávaných kategoriích ukazatelů byla jednoznačným 

vítězem společnost V-PODLAHY, s. r. o. Oproti konkurenci je ve společnosti V-PODLAHY, 

s. r. o. vygenerován vyšší zisk. I přes vykázanou ztrátu společnosti STEP STYLE spol. s r. o., 

byly v celkovém vyhodnocení bodovací metody zjištěny lepší hodnoty ukazatelů než  

u společnosti SPOLTEX spol. s r. o. Vzhledem k nezveřejnění finančních výkazů 

konkurenčních společností mohou být zjištěné výsledky zavádějící. 
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Ve společnosti V-PODLAHY, s. r. o. byly ve sledovaném období zjištěny neuspokojivé 

hodnoty celkového krycího příspěvku. Pro zlepšení hodnoty ukazatele byla doporučena 

kombinace zvýšení tržeb a vyjednání nižších nákupních cen, případně zvýšení marže. 

 

Společnosti V-PODLAHY, s. r. o. bylo navrženo udržení konkurenční strategie diferenciace 

v propojení na finanční strategii, kterou je vhodné doplnit o kooperativní strategii. Součástí 

doporučené strategie bylo navržení strategických cílů vedoucích ke zlepšení hodnot 

analyzovaných ukazatelů a udržení stávající pozice na trhu. Pro dosažení vyšší výkonnosti  

a zefektivnění procesů bylo navrženo sledování a následné řízení ukazatelů na bázi Balanced 

Scorecard. Je doporučeno zavedení reportu z controllingu, v němž je vymezena zodpovědnost 

za řízení jednotlivých ukazatelů a stanoven termín pro odstranění případných odchylek od 

plánu. Z důvodu nepoužívání je navržen výpočet krycího příspěvku a cash flow. 

 

Návrhy na zlepšení jsou prostředkem k uskutečnění strategie, pomocí níž bude na trhu 

upevněna pozice lídra s velkým množstvím konkurenčních výhod. 
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Seznam zkratek 

 

Apod. = a podobně. 

a.s. = akciová společnost 

Atd. = a tak dále 

b = jednotkové variabilní náklady 

CA = celková aktiva 

CF = cash flow 

CP = cenné papíry 

č. = číslo 

ČNB = Česká národní banka 

ČPK = čistý pracovní kapitál 

ČR = Česká republika 

DFM = dlouhodobý finanční majetek 

DHM = dlouhodobý hmotný majetek 

dl. = dlouhodobý 

DNM = dlouhodobý nehmotný majetek 

fin. = finanční 

Henkel = HENKEL ČR, spol. s r. o. 

KFM = krátkodobý finanční majetek 

kp = krycí příspěvek 

kr. = krátkodobý 

mil. = milion 

mld. = miliarda 

OA = oběžná aktiva 

Obr. = obrázek 

p = cena 

PC = pořizovací cena 

s. = strana 

SA = stálá aktiva 

skut.= skutečnost 

SP =  sociální pojištění 

SPOLTEX = SPOLTEX, spol. s r. o. 
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s. r. o./spol. s r. o. = společnost s ručením omezeným 

STEP STYLE = STEP STYLE spol. s r. o. 

střed. = středisko 

škol. = školící 

Tab. = tabulka 

tis. = tisíc 

Tzn. = to znamená 

Tzv. = tak zvané 

účet. = účetní 

vl. = vlastní 

VH = výsledek hospodaření 

VN = celkové variabilní nákly 

v. o. s. = veřejná obchodní společnost 

V-PODLAHY = V-PODLAHY, s. r. o. 

z-ců = zaměstnanců 

ZP = zdravotní pojištění
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