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1 Úvod 

Cíle podniků mohou být jakékoliv, ale jeden mají všechny společný a to uspět na daném 

trhu. V dnešní době není nijak jednoduché se na trhu udržet, zvlášť když je zjevné, jaká je všude 

konkurence a to vystavuje vlastníky a manažery tlaku, zda své rozhodnutí učiní dobře  

nebo špatně. Manažer musí mít do detailu zmapovanou finanční a hospodářskou situaci podniku 

a být si stoprocentně jistý, že dělá správnou věc.  

 

Pro zjištění finanční situace podniku je nutný důkladný rozbor jak účetních, tak 

finančních výkazů podniku. Velmi důležitou částí jsou inovace, ať už sledování trendů 

ekonomiky nebo používání finančních dat či modelů, aby mohli manažeři provádět svá 

rozhodnutí na základě faktů a znalostí o finanční situaci v podniku. Jednou z nejdůležitějších 

částí finančního řízení je finanční analýza, od níž se odvíjí celé rozhodování. Finanční analýza 

představuje primární zdroj informací, poskytuje podniku informace o jeho majetkové a finanční 

struktuře, díky čemuž lze určit stav finančního zdraví podniku, a vytváří velmi důležitý 

předpoklad pro budoucí rozhodování o finanční stránce podniku.  

 

Provádění analýzy může podniku ukázat jeho slabé stránky, na které je potřeba se 

zaměřit. Také dokáže odhalit silné stránky, kterých podnik může využít pro zlepšení své pozice, 

na trhu mezi konkurencí. Pokud tedy podnik neudělá včas řádné opatření a slabé stránky budou 

převyšovat silné, může nastat situace, která celé budování rychle ukončí. Finanční analýza 

rozebírá získané data z účetních výkazů, jakož jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash 

flow. Analýza se nezabývá pouze minulostí a přítomností, ale také budoucností podniku. 

Tématem bakalářské práce je hodnocení finanční výkonnosti podniku dané firmy. 

 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit výkonnost podniku MGL s.r.o., určit slabá místa  

v hospodaření podniku a navrhnout možná řešení ke zlepšení. Podklady pro hodnocení jsou 

data z účetních výkazů za období 2009 - 2013.  
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Práce je rozdělena do pěti kapitol, včetně úvodu a závěru.  Druhá kapitola je zaměřena 

na teoretická východiska hodnocení výkonnosti. Zde jsou vysvětleny základní pojmy, 

informace o finanční analýze podniku, základní výkazy a metody finanční analýzy. Následně 

jsou zde podrobně popsány jednotlivé metody, včetně daných ukazatelů a jejich propočtů.  

 

Další kapitola obsahuje charakteristiku podniku MGL s.r.o. Zde jsou vysvětleny 

základní údaje o společnosti, o historii a organizační strukturu s popisem její hlavní činnosti.  

 

Následně je provedena samotná analýza výkonnosti podniku pomocí finančních výkazů, 

analýza pomocí poměrových ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti, 

tedy zaměřena na celkovou výkonnost podniku a jsou zde vyhodnoceny výsledky analytické 

části a provedeny návrhy s doporučením do budoucnosti, vedoucí ke zvýšení výkonnosti 

podniku. 
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2 Teoretická východiska hodnocení výkonnosti podniku 

 

Výkonností podniku se rozumí schopnost podniku dosahovat určitých výsledků, které 

jsou srovnatelné s předem stanovenými kritérii. Celkově tato činnost závisí na využití určité 

konkurenční výhody, kterou podnik má. Samotnou výkonností podniku můžeme rozumět 

velikost bankovního konta, počet zaměstnanců, vzrůstající popularita značky či podíl na trhu 

nebo také schopnost upokojit zákazníky nebo mít zaměstnance, kteří jsou dobře motivováni  

a zároveň spokojeni nebo splácet v čas své závazky vůči svým věřitelům. V podstatě všechny 

zmiňované věci jsou správně, záleží, v jaké pozici se právě nacházíme, jelikož každý  

ze subjektů, který má co dočinění s danou firmou, může výkonnost podniku hodnotit odlišným 

způsobem. 

 

Vlastník podniku, chápe výkonnost podniku podle uspokojení svých požadavků  

na produkt, naopak dodavatelé podle schopnosti splácet své závazky. Samotní zaměstnanci 

podle platu a podmínek, které jim jsou nabídnuty. Jelikož jde vývoj stále kupředu, můžeme se 

podívat do minulosti a zjistit, že na počátku šlo především o ziskovou marži, další etapou byl 

růst zisku, jinak řečeno jeho maximalizace. Další období bylo charakterizováno výnosností 

kapitálu, zaměřeno na ROE, ROI, ROA a právě tohle období se zaobírá tvorbou hodnoty pro 

vlastníky a to podle ekonomicky přidané hodnoty či provozní návratností investic.  

 

Hodnocení výkonnosti podniku je velmi důležité a bezpochyby nezbytné pro každý 

podnik, který chce být na trhu úspěšný. Rozlišujeme dva přístupy. V podnicích často bývá 

kladen důraz na plnění zájmů akcionářů – koncept shareholder value. Akcionáři nesou největší 

riziko podnikání a to z důvodu, že vložili do podniku kapitál, díky své myšlence, kterou se 

rozhodli zrealizovat. Očekávají návratnost svých prostředků vložených do podnikání. Druhým 

přístupem je kladení důrazu na dlouhodobé fungování podniku – koncept stakeholder value. 

Přístup, který zahrnuje kromě zájmů akcionářů i zájmy všech ostatních subjektů,  

tedy zákazníků, věřitelů, zaměstnanců atd. Cílem každého podniku je dobře fungovat  

a dlouhodobě prosperovat. Proto je důležité sjednotit všechny podnikové činnosti spojené 

s výkonností, (Pavelková, Knápková, 2011).  
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Finanční analýza 

 

„Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena 

především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, 

současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek,“jak tvrdí Růčková (2011, s. 9). 

Základní smyslem a účelem pro finanční analýzu je připravení podkladů pro rozhodování  

o fungování podniku. 

 

Základním cílem finanční analýzy je analyzování finanční stability, která se hodností 

podle dvou kritérií. Prvním z nich je schopnost vytvářet zisk a druhou zajištění platebních 

schopností podniku. Schopnost vytvářet zisk je považováno za nejdůležitější, jelikož vystihuje 

podstatu a účel podnikání. Zajištění platebních schopností zajišťuje existenci fungování 

podniku, tedy vylučuje neschopnost podniku splácet své závazky. V podstatě se nedá určit, 

které kritérium je primární, protože obě spolu velmi úzce souvisí. Zpracování finanční analýzy 

je pro daný podnik důležité i z hlediska finančního zdraví, které by mohlo vést k problémům  

a směřovat ke slabým stránkám a pozdějšímu negativnímu dopadu na naši činnost nebo také 

k silným stránkám a k zjištění pozitivních informací, (Růčková, 2011). 

 

Stručně řečeno: Výkonnost zkoumáme pro všechny subjekty, které mají snahu a potřebu 

se dozvědět důležité údaje o podmínkách, průběhu a výsledcích dané činnosti a tuto informaci 

využívají pro své chování a jednání. Důležité je rozlišit uživatele na interní a externí, podle 

toho, jestli jsou samotnými vykonavateli činnosti nebo se na činnosti jen z části podílí,  

tedy spolu vykonavateli.  

 

Do skupiny externích uživatelů informací můžeme zahrnout subjekty, které poskytly 

kapitál pro založení nebo rozvoj společnosti, což jsou samotní iniciátoři založení. Dále 

poskytovatelé finančních zdrojů, poskytovatelé práce, příjemci výsledků činností firmy, tím je 

myšleno články, které odebírají výkony společnosti v podobě zboží, služeb, výrobků  

nebo materiálu jinak řečeno naši odběratelé či zákazníci. Nesmíme také zapomenout  

na konkurenty a subjekty veřejné správy, například finanční úřady nebo úřady práce. 

 

Důvody zájmu externích uživatelů mohou být rozdílné. Jako nejvýznamnější z nich 

zmíníme rozhodování o vztahu k organizaci. Otázkou vlastníka bude, zda nakoupit či prodat 
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podíl, věřitele bude zajímat účelnost poskytnutí půjčky, dodavatelé budou uvažovat o splacení 

dodávky v hotovosti nebo na fakturu a v neposlední řadě jsou zde zaměstnanci, kteří stojí  

před otázkou spojení své budoucnosti s danou firmou. Dalšími důvody může být vymahatelnost 

práv na organizaci, například u akcionářů a jejich podíl na zisku nebo u zaměstnanců s jejich 

mzdou, vývoj organizace, usměrňování a jednání agentů a porovnávání výkonnosti s ostatními 

subjekty tedy s konkurencí. 

 

Interní skupinu tvoří subjekty vyvolávající správu a řízení organizace, jinými slovy 

řečeno manažeři organizace. Základním smyslem je zajistit kvalitní informační podporu řízení 

podnikové výkonnosti. Nejobvyklejší přístupy ke kategorizaci manažerského měření 

výkonnosti lze rozdělit do tří skupin. První z nich je horizont řízení, takže informační podpora 

strategického, taktického nebo operativního řízení. Tento způsob je v posledních letech velmi 

moderní. Stojí za zmínku, že tato strategie není měřitelná. S vědomím, že každá strategie je 

originální a jedinečná, je také těžké ji porovnávat. Druhá, je rozdělena podle fází řídícího 

procesu. Výkonnost měření rozlišujeme jako informační podporu plánovací, organizační  

a kontrolní. V plánovací fázi jde o uskutečnění rozhodnutí, v organizační zase informace  

o vývoji slouží jako dispozice pro pracovníky a v kontrolní fázi dochází k porovnání skutečného 

vývoje s požadovanými hodnotami. Poslední oblastí jsou manažerské činnosti a tedy měření 

výkonnosti jako informační podpora pro rozhodnutí, pro řízení a pro proces učení se, (Wagner, 

2009). 

 

2.1 Data finanční analýzy 

 

Informace a data pro finanční analýzu poskytuje finanční účetnictví, které je hlavním 

zdrojem dat pro ekonomické rozhodování. Cílem účetnictví je předání kvalitních informací  

a dat, abychom po sléze mohli správně sestavit finanční analýzu. Z následných údajů se podnik 

dopracuje k závěrům o svém celkovém hospodaření, případně navrhne různá opatření  

pro zlepšení. Výsledky z finanční analýzy slouží pro řízení a rozhodování v podniku. Vstupní 

data se rozdělují na externí a interní.  
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Interní data 

 

Jsou úzce spjaty s analyzovanou firmou, ale ne všechny jsou dostupné veřejnosti. 

Veřejné informace, které jsou poskytovány, se nazývají účetní závěrky. Účetní závěrka 

obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu, která doplňuje informace obsažené v rozvaze 

a výkazu zisku a ztráty. V předepsaných případech i výroční zpráva, nepovinně, ale standardně 

výkaz o peněžních tocích cash flow. Dále se zde nacházejí i jiné vnitropodnikové informace, 

jakož jsou například statistiky, kalkulace, nebo třeba vnitřní směrnice podniku a výroční zprávy 

z předchozích let.  

 

Externí data 

 

Tato data se týkají vnějšího prostředí, takže se týkají i domácího a zahraničního okolí 

podniku. Nalezneme zde informace z mezinárodních analýz, národního hospodářství  

nebo burzovní informace z tisku, (Růčková, 2011). 

 

2.1.1 Rozvaha 

 

Rozvaha je nejdůležitější účetní výkaz, ostatní výkazy vznikaly odvozením až v průběhu 

času. Je v ní zachycen stav majetku daného podniku, což jsou aktiva na jedné straně a na druhé 

straně, na straně pasiv, jsou zachyceny zdroje krytí majetku podniku. Strana aktiv se také 

označuje jako majetková a strana, na niž se vyskytují pasiva, bývá označována jako finanční 

struktura. Základem rozvahy je bilanční pravidlo, ve kterém se součet aktiv musí rovnat součtu 

pasiv, (Dluhošová, 2010). 

 

Strana aktiv podniku se dělí na tři části, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a ostatní 

aktiva. Dlouhodobý majetek lze chápat jako majetek, jehož doba životnosti v podniku je delší 

než jeden rok, může se vyskytovat ve formě odpisů u položek, které se odepisovat můžou. Dále 

si tento majetek můžeme rozdělit na dlouhodobý nehmotný majetek (DNM), kde se jedná se  

o patenty, licence, ochranné známky, goodwill a také softwary, je to tedy majetek, který nemá 

fyzickou podstatu, ale má ekonomický charakter, a na dlouhodobý hmotný majetek (DHM), 

kde jsou běžné činnosti podniku a mají dlouhodobý charakter. DHM můžeme odepisovat,  

krom pozemků, uměleckých děl nebo sbírek, které odepisovat nelze. DHM je v podstatě soubor 
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výrobních kapacit. Poslední částí jsou finanční investice, které jsou pořizovány za účelem 

přiměřeného výnosu, finanční investice se neodepisují.  

 

Oběžná aktiva neboli oběžný majetek, je význačný peněžními prostředky a věcnými 

položkami majetku, konkrétně suroviny, materiál nebo hotové výrobky či polotovary. Jeho 

doba vázanosti ve společnosti je kratší než jeden rok. Oběžný majetek je určen k použití, 

spotřebě nebo k prodeji.  

 

Hlavní účel ostatních aktiv spočívá v tom, že zobrazují zůstatek účtů časového rozlišení 

nákladů příštích období, tím se rozumí, například předem placené nájemné nebo činnosti námi 

vykonané, ale doposud nesplacené. Ostatní aktiva představují pro podnik malou část, že jejich 

změny nejsou schopny ovlivnit chod společnosti. 

 

Pasiva jsou tvořeny vlastním kapitálem, cizími zdroji a ostatními pasivy. Vlastní kapitál 

je základní kapitál, který je do společnosti vložen. Může být tvořen jak peněžními  

tak i nepeněžními vklady a výše kapitálu je závislá na formě podnikání. 

 

 Cizí zdroje obsahují závazky podniku, rezervy, bankovní úvěry a výpomoci. Poslední 

skupinou jsou ostatní pasiva, která zahrnují výdaje a výnosy příštích období, (Růčková, 2011). 
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Tab. 2.1 Rozvaha 

 

Zdroj: Vlastní zpracování – upraveno dle Dluhošová (2010, s. 52) 

 

2.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

 

Výkaz zisku a ztráty (VZZ) nám slouží ke zjištění výše a způsobu tvorby výsledku 

hospodaření. Tento výkaz nám zobrazuje náklady a výnosy za běžné období. Náklady lze 

charakterizovat jako spotřebu zdrojů, na to se váže opotřebení majetku a přírůstek závazků.  

Při vzniku nákladů, se nám snižuje majetek podniku, zachycený v rozvaze. Výnosy mají opačný 

efekt, při zvýšení výnosů, se nám aktiva zvyšují. 

 

Při tvorbě VZZ musíme všechny položky vykazovat v období, kdy byly realizovány, 

tedy musí se naplnit jejich časová a věcná správnost. Náklady a výnosy se uspořádají  

do určitých oblastí. Oblastmi se rozumí provozní, finanční a mimořádné aktivity. 

 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost je výsledkem VZZ. Tento výsledek nám 

ukazuje úspěšnost a ekonomické kvality dané společnosti. Zjištění konečného výsledku 

docílíme tak, že sečteme provozní, finanční a mimořádnou činnost, sníženou o daň. 

Označ. Položka  Označ. Položka  

 AKTIVA CELKEM   PASIVA CELKEM  

A. Pohledávky za upsaný 

základní kapitál 

 A Vlastní kapitál  

B. Dlouhodobý majetek  A.I. Základní kapitál  

B. I. Dlouhodobý nehmotný 

majetek 

 A.II. Kapitálové fondy  

B. II. Dlouhodobý hmotný 

majetek 

 A.III. Fondy ze zisku  

B. III. Dlouhodobý finanční 

majetek 

 A.IV. Výsledek hospodaření 

minulých let 

 

C. Oběžná aktiva  A.V. Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 

 

C. I. Zásoby  B Cizí zdroje  

C. II. Dlouhodobé pohledávky  B.I. Rezervy  

C. III. Krátkodobé pohledávky  B. II. Dlouhodobé závazky  

C. IV. Krátkodobý finanční 

majetek 

 B.III. Krátkodobé závazky  

D. Ostatní aktiva  B.IV. Bankovní úvěry a 

výpomoci 

 

D. I. Časové rozlišení  C Ostatní pasiva  

   C.I. Časové rozlišení  
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Tab. 2.2 VZZ 

Symbol položka Hodnota 

OM +    OBCHODNÍ MARŽE  

Tp +    Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb   

Np -     Provozní náklady  

VHp =    Provozní výsledek hospodaření  

Vf +    Výnosy z finanční činnosti  

Nf -     Náklady z finanční činnosti  

VHf =    Finanční výsledek hospodaření  

Db -     Daň z příjmů za běžnou činnost  

VHb =    Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHp + VHf – 

Db) 

 

Vm +    Mimořádné výnosy  

Nm -     Mimořádné náklady  

Dm -     Daň z mimořádné činnosti  

VHm =    Mimořádný výsledek z hospodaření  

VH =    Výsledek hospodaření za účetní období (VHb + VHm)  

Zdroj: Vlastní zpracování – upraveno dle Dluhošová, (2010, s. 58)  

 

2.1.3 Cash-flow 

 

Je to výkaz, který nám slouží pro zachycení příjmů a výdajů ve společnosti za určité 

období. Samotnou podstatou je změna stavu peněžních prostředků. Používají se pouze dva 

způsoby pro zjištění cash flow:     

Přímá metoda je strukturně jednoduší. Je charakterizována tím, že výsledné cash flow 

je rozdílem všech zjištěných výdajů a příjmů podniku v daném období. 

 

Naopak nepřímá metoda je složitější a stanoví se sečtením čistého zisku po zdanění 

včetně odpisů za dané období a přírůstků či úbytků jednotlivých položek aktiv a pasiv  

oproti počátečnímu stavu.   

 

Struktura CF se dělí na 3 části: 

 

 CF z provozní činnosti chápeme, že zisk je základ z výrobní a odbytové činnosti. 

Organizace, které taky investují své finanční zdroje, si zisk vytváří i z přijatých úroků 

nebo dividend a v neposlední řadě zde patří i odpisy. 
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 CF z investiční činnosti se odvíjí od pohybu fixních aktiv, jako je prodej, koupě 

dlouhodobého majetku a z transakcí na investičním trhu. Patří sem také poskytnutí 

úvěrů a půjček. 

 

 CF z finanční činnosti, zde zapadají veškeré finanční transakce s poskytovateli 

peněžních prostředků. 

 

Jak můžeme vidět v tabulce 2.3, konečný stav peněžních prostředků vypočteme sečtením všech 

tří částí CF. 

 

Tab. 2.3 Zjednodušená struktura CF  

Počáteční stav peněžních prostředků 

+ CF z provozní činnosti 

+ CF z investiční činnosti 

+ CF z finanční činnosti 

Konečný stav peněžních prostředků 

Zdroj: Vlastní zpracování – upraveno dle Dluhošová (2010, s. 61)  

 

Účetní výkazy spolu velice úzce souvisí a jsou zachyceny v tří bilančním systému. 

Rozvaha zobrazuje stav majetku a jeho finanční krytí. Výkaz zisku a ztráty určuje náklady  

a výnosy za určité období. Spojovacím prvkem těchto dvou výkazů je výsledek hospodaření 

běžného účetního období. Výkaz cash flow je spjat s rozvahou prostřednictvím peněžních 

prostředků. Tří bilanční systém je zobrazen v obrázku 2.4. 
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Obr. 2.4 Tříbilanční systém 

 

 

 

 

2.2 Metody a postupy finanční analýzy 

Základními používanými metodami pro finanční analýzu je procentní rozbor  

a poměrová analýza. „Obě vycházejí z absolutních ukazatelů, a to jak stavových,  

tak intervalových, tokových,“ jak tvrdí Synek (2011, s. 350). Stavové veličiny roční nebo 

měsíční výše, naopak u procentního rozboru počítáme podíl položek na aktivech a položek 

výsledovky na výnosech. Analýza na tomto principu se nazývá vertikální. Horizontální analýza 

srovnává podíly s časem, plánem nebo se standardními nebo doporučenými hodnotami, (Synek 

et al., 2011). 

 

Procentní rozbor 
 

Existují dva způsoby této analýzy. Prvním je vertikální analýza. Je to technika, která dává 

do poměru podíl jednotlivých položek k celku. Vztahuje se na rozvahu, výkaz zisku a ztráty  

a také na cash flow. Ve vertikální analýze můžeme jako základ sta procent stanovit například 

součet aktiv nebo celkový počet závazků či vlastního kapitálu. Všechny ostatní položky v každé 

sekci jsou vyjádřeny jako procento z těchto čísel. 

 

Druhým je horizontální analýza. Je to technika pro analýzu procentuální změny  

v jednotlivých výkazech položek z jednoho roku do roku dalšího. První rok nebo můžeme říci 

období v rámci analýzy je považován za základní, a změny v následujících obdobích jsou 

prezentovány a vypočítány jako procento z předchozího období, (Joseph T. Wells, 2011). 
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Analýza poměrových ukazatelů 

 

Tato analýza vychází z údajů z účetních výkazů. Samotný poměrový ukazatel se 

vypočítá jako poměr jedné či několika účetních položek základních účetních výkazů k jiné 

položce nebo skupině. V praxi se využívájí tyto poměrové ukazatele: 

- ukazatele likvidity, 

- ukazatele rentability, 

- ukazatele zadluženosti, 

- ukazatele aktivity, (Růčková, 2011). 

 

2.2.1 Ukazatele likvidity 

 

Pod likviditou chápeme schopnost podniku hradit své závazky. Cílem je získat dostatek 

prostředků na realizaci plateb společnosti. Záleží na tom, jak rychle je podnik schopen 

inkasovat za své pohledávky, jestli dokáže prodat své výrobky nebo zda je v případě potřeby 

připraven prodat své zásoby a mít z nich tržby, 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝐴

𝐾𝑍
 ,                                                                                   (2.01) 

kde OA jsou oběžná aktiva a KZ krátkodobé závazky. 

Jinými slovy se poměřuje potencionální objem peněžních prostředků, s objemem 

splatných závazků v blízké době, to znamená, kolikrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé 

závazky. Mnoho zdrojů uvádí různé optimální výše hodnot daného ukazatele, například 

Dluhošová (2010) uvádí rozmezí 1,5 – 2,5. Nejdůležitější je porovnávání s podniky ve stejném 

odvětví. Problémem ovšem je předpoklad, že celková oběžná aktiva nestihneme v krátkém čase 

přeměnit na hotovost. Nedostatky tohoto ukazatele odstraňuje jiný ukazatel a to pohotová 

likvidita, 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝐴 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑍
 ,                                                             (2.02) 

kde OA jsou oběžná aktiva a KZ krátkodobé závazky. 

Už samotný výraz „Pohotová likvidita“ značí, že budeme pracovat s pohotovými 

prostředky, tedy od OA se odečítají zásoby jako likvidní část oběžného majetku, konkrétně  
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tím myslíme peníze na účtech, hotovost na pokladně, cenné papíry či pohledávky. Výsledná 

hodnota této likvidity by se měla pohybovat dle Dluhošové (2010) v rozmezí 1,0 až 1,5.  

Je dobré, zachycovat vývoj ukazatele. Růst by nám měl naznačovat zlepšení o naši platební 

situaci nebo naopak. 

 

Dalším ukazatelem je okamžitá likvidita. Tento případ používáme v krátkodobém 

časovém horizontu. Okamžitá likvidita je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou schopnost 

společnosti uhradit své krátkodobé závazky. Pro úhradu těchto závazků může být použit 

finanční majetek – tj. hotovost v pokladnách, na běžných účtech společnosti a hotovost uložená 

v krátkodobě obchodovatelných cenných papírech,  Dluhošová (2010), 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝐴 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑍
 ,                                                             (2.03) 

kde OA jsou oběžná aktiva a KZ jsou krátkodobé závazky. 

 

2.2.2 Ukazatele rentability 

 

Jinými slovy můžeme nazývat výnosnost vloženého kapitálu. Ukazuje nám, jak je 

podnik schopný vytvářet nové zdroje a dosáhnout zisku prostřednictvím investovaného 

kapitálu. Nejčastěji se zde vychází z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. V čitateli tohoto 

ukazatele je toková veličina, tedy položka, vypovídající o výsledku hospodaření.  

Ve jmenovateli pak nalezneme určitý druh kapitálu, popřípadě tržby. Faktem je, že rentabilita 

slouží k hodnocení celkové efektivity určité činnosti. Největší zájem o tento ukazatel se 

objevuje na straně akcionářů či potenciálních investorů.  

 

Rentabilita je v širším slova smyslu poměrem zisku ke kapitálu. Pro finanční analýzu je 

důležité, si také vyjasnit tři nejdůležitější kategorie zisku, jimiž jsou 

 EBIT – zisk před odečtením úroků a daní, 

 EBT – zisk před zdaněním,  

 EAT – zisk po zdanění (čistý zisk), (Růčková, 2011). 
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Rentabilita aktiv 

 

Poměřuje zisk a celková aktiva, které byly do společnosti investované, bez ohledu na 

to, z jakých zdrojů je financována. Je zde vyjádřena efektivnost využívání vlastního majetku  

nebo také kolik korun provozního zisku připadá na jednu korunu aktiv, 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝐴
 ,                                                                               (2.04) 

kde EBIT je zisk před zdaněním a úroky a CA jsou celková aktiva. 

 

Čistý zisk je pouze určitou částí konečného efektu. Druhou část tvoří efekt zhodnocení 

cizího kapitálu, jinak řečeno odměna věřitelům, 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝐸𝐴𝑇 + ú𝑟𝑜𝑘𝑦  (1 − 𝑡)

𝐶𝐴
 ,                                               (2.05) 

kde EAT je čistý zisk, t je sazba daně z příjmu a CA jsou celková aktiva. 

 

Rentabilita aktiv je pojem, který označuje produkční sílu a poměřuje 

zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání, bez ohledu na způsob financování. 

Důležité je tedy to, zda podnik dokáže efektivně využít svoji majetkovou bázi. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

 

Rentabilita vztahující se k dlouhodobému horizontu, tedy pracujeme zde 

s dlouhodobými zdroji. Ukazatel se využívá pro mezipodnikové porovnání. Celkově se tímto 

ukazatelem hodnotí význam zvýšení potenciálu vlastníka, využitím dlouhodobého cizího 

kapitálu, 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗ů =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝐾 + 𝐷𝐶𝐾 
,                                   (2.06) 

kde EBIT je zisk před zdaněním a úroky, VK je vlastní kapitál a DCK je dlouhodobý cizí kapitál, 

(Dluhošová, 2010). 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

 

 Zjišťujeme míru zhodnocení vložených vlastních zdrojů a jejich celkovou výnosnost. 

Což znamená, kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. Je jedním 

https://managementmania.com/cs/zisk
https://managementmania.com/cs/aktiva
https://managementmania.com/cs/podnikani
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z hlavních ukazatelů, na který zaměřují svou pozornost akcionáři, společníci a další investoři, 

(Kislingerová, 2010). Úroveň tohoto ukazatele je závislá na rentabilitě celkového kapitálu  

a úrokové míře cizího kapitálu, 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝐾
 ,                                                      (2.07) 

kde EAT je čistý zisk a VK se rovná vlastnímu kapitálu. 

 

Rentabilita tržeb 

 

Tímto ukazatelem se zaměřuje na tržby. Ukazatel vyjadřuje, kolik korun čistého zisku 

připadá na jednu korunu tržeb. Nízká úroveň vykazuje chybné řízení firmy, střední hodnoty 

vypovídá dobré práci managementu a zajišťuje tak společnosti kvalitní jméno a vysoká úroveň 

ukazatele pak poukazuje na nadprůměrnost firmy, 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑇
,                                                                                 (2.08) 

kde EAT vyjadřuje zisk po zdanění, a T jsou tržby. 

 

Rentabilita nákladů 

 

Čím vyšší je tento ukazatel, tím lépe se zhodnotí vložené náklady a tím vyšší je procento 

zisku. Vhodné je sledovat vývoj tohoto ukazatele v jednotlivých letech, 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů =  
𝐸𝐴𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
,                                                   (2.09) 

kde EAT je čistý zisk. 

2.2.3 Ukazatel finanční stability a zadluženosti 

 

Zadlužeností myslíme rozsah, v jakém podnik využívá k financování určitý dluh. 

Vycházíme-li z předešlých poznatků, tak zjistíme, že financování pouze vlastním kapitálem je 

drahé a financování pouze cizím kapitálem je rizikové, (Synek et al., 2011).  

 

Tímto ukazatelem charakterizujeme, do jaké míry je podnik schopen krýt své prostředky 

vlastními zdroji a jak je vysoká jeho finanční samostatnost. Zvyšování ukazatele se rovná 

upevnění finanční stability, 
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𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =  
𝑉𝐾

𝐶𝐴
,                                            (2.10) 

kde VK je vlastní kapitál a CA jsou celková aktiva. 

 

Stupeň krytí stálých aktiv  

 

Stálá aktiva, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek by měly být 

kryty dlouhodobými zdroji. Stupeň krytí stálých aktiv by měl dosahovat výše 100 %, 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝐷𝐾

𝑆𝐴
,                                                                 (2.11) 

kde DK je dlouhodobý kapitál a SA jsou stálá aktiva. 

 

Majetkový koeficient 

 

Tohoto ukazatele můžeme znát pod pojmem finanční páka. Cílem je dosáhnout 

optimální zadluženosti. Zadluženost se nebere pouze z negativního hlediska, společnosti může 

přispívat k celkové rentabilitě, tedy i k tržní hodnotě firmy. Pokud je hodnota ukazatele rovna 

dvěma, znamená to, že v podniku je 50 % zadluženosti, tedy 50 % cizího kapitálu. Pokud je 

hodnota v intervalu < 1; 2 > znamená to, že je ve společnosti více vlastního kapitálu. Hodnoty 

nad hranici dvou znamenají více cizího kapitálu v podniku, 

𝑀𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =  
𝐶𝐴

𝑉𝐾
,                                                                          (2.12) 

kde CA jsou celková aktiva a VK je vlastní kapitál. 

 

Celková zadluženost 

 

Rozumí se jí podíl celkových závazků k celým aktivům. Čím vyšší je hodnota ukazatele, 

tím vyšší je riziko věřitelů. Má velký význam zejména pro dlouhodobé věřitele. Analytickými 

ukazateli jsou dlouhodobá zadluženost a běžná zadluženost. Napomáhají tedy nalézt optimální 

poměr mezi dlouhodobými a krátkodobými cizími zdroji, 

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐷𝐶𝐾

𝐶𝐴
,                                                                 (2.13) 

kde DCK je dlouhodobý cizí kapitál a CA jsou celková aktiva. 
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Dlouhodobou zadlužeností vyjadřujeme, jaká část aktiv podniku je financována 

dlouhodobým cizím kapitálem. Napomáhá nalézt optimální poměr mezi dlouhodobými a 

krátkodobými cizími zdroji, 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐾𝐶𝐾

𝐶𝐴
,                                                                             (2.14) 

kde KCK je krátkodobý cizí kapitál a CA jsou celková aktiva. 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝐾

𝐶𝐴
 ,                                                                            (2.15) 

kde CK je cizí kapitál a CA jsou celková aktiva. 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

 

Akceptovatelná výše je ovlivněna fází vývoje firmy a postojem vlastníků k rizikům. 

Stabilně by se měla pohybovat v rozmezí od 80 % do 120 %, 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑉𝐾 =  
𝐶𝐾

𝑉𝐾
,                                                                 (2.16) 

kde VK je vlastní kapitál a CK je cizí kapitál. 

 

Úrokové krytí 

 

Stručně řečeno, kolikrát je zajištěno placení úroků. Čím je úrokové krytí vyšší, tím je 

finanční situace společnosti lepší. Jestliže je hodnota rovna 100 % znamená, že podnik vydělá 

pouze na úroky, to znamená, že zisk je nulový. Je-li nižší než 100 %, tak to podniku nestačí  

ani na úroky, 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
,                                                                                    (2.17) 

kde EBIT je zisk před zdaněním. 
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Úrokové zatížení 

Ukazatel, který má převrácenou hodnotu úrokového krytí, 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =  
ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐸𝐵𝐼𝑇
,                                                                              (2.18) 

kde EBIT je zisk před odečtením úroků a daní. 

 

Výsledná hodnota má za úkol poskytnout informaci, jakou část celkově vytvořeného 

zisku odčerpávají úroky. Závisí na rentabilitě činnosti a na podílů zdrojů na financování 

činnosti, které jsou z dluhopisů, bankovních úvěrů či na úrokové sazbě. Má-li podnik nízké 

zatížení, může si dolit vyšší podíl cizích zdrojů.  

 

2.2.4 Ukazatele aktivity 

 

Tímto ukazatelem vystihujeme relativní vázanost kapitálu v různých formách aktiv,  

ať už z krátkodobého hlediska, tak i z hlediska dlouhodobého. Stručně řečeno, jedná se o různé 

typy obratů, které jsou využívány pro řízení aktiv. 

 

Ukazatel obratu 

 

Měří obrat celkového majetku. Jeho využití nalezneme při mezipodnikovém srovnávání. 

Platí zde přímá úměra, že čím je ukazatel vyšší, tím lépe, neboli efektivněji, podnik využívá 

majetek, 

𝑂𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇

𝐶𝐴
,                                                                     (2.19) 

kde T jsou tržby a CA jsou celková aktiva. 
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Doba obratu aktiv 

 

Je obrácená hodnota předchozího ukazatele. Znázorňujeme v ní vztah aktiv,  

ku celkovým tržbám podniku a je vyjádřena ve dnech. Zde si přejeme, dosáhnou hodnot co 

nejnižších, 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝐶𝐴 ∙ 360

𝑇
,                                                                     (2.20) 

kde CA jsou celková aktiva a T jsou tržby. 

 

Doba, která průměrně uplyne od okamžiku vložení určité části majetku podniku  

do výroby, až do jejího uvolnění, tj. průměrná doba, za kterou projde určitá část aktiv všemi 

stadii koloběhu prostředků podniku; tj., za jak dlouho se určitá část aktiv přemění na peněžní 

prostředky. 

 

Doba obratu zásob 

 

Ukazatel zaměřený na provozní řízení. Pracujeme zde na podobném principu jako  

při výpočtech u doby obratu aktiv, 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 ∙ 360

𝑇
,                                                            (2.21) 

kde T jsou tržby.  

 

Vyjadřujeme průměrný počet dní, po kterých jsou zásoby vázány v podniku, do doby 

jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje.  

 

Doba obratu pohledávek 

 

Znázorňujeme, za jaké období, jsou průměrně splacené faktury. Velice důležitý 

ukazatel, z hlediska plánovaní peněžních toků. Výsledek je vyjádřen ve dnech, 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∙ 360

𝑇
,                                       (2.22) 

kde T jsou tržby. 
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Doba obratu závazků  

 

Dle daného ukazatele, lze zjistit počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr. 

Výsledek je vyjádřen ve dnech, (Dluhošová, 2010), 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 ∙ 360

𝑇
,                                                     (2.23) 

kde T jsou tržby.   
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3 Charakteristika zvoleného podniku 

 

V této části je představená společnost MGL s.r.o. a je zde zachycena její historie, obchodní 

partneři či organizační struktura. 

3.1 Společnost MGL s.r.o. 

 

Společnost MGL s.r.o. je ryze česká firma, která byla založena 10. prosince 1991 se 

zaměřením na výrobu pryžových dílů do leteckého průmyslu. V roce 1997 začal podnik 

využívat nové gumokovové technologie a o pár let později se zaměřuje na plasty. Jedná se  

tedy o výrobní podnik, který v dnešní době cílí i na jiná průmyslová odvětví jako jsou 

stavebnictví, elektrotechnika, ale především automobilní průmysl, přičemž v současné době 

tvoří dodávky do tohoto odvětví značný podíl produkce společnosti. 

 

Hlavním předmětem podnikání je výroba vstřikovaných i klasicky lisovaných pryžových 

a plastových dílů, včetně jejich kombinací s kovovými, textilními i jinými materiály. K výrobě 

těchto dílů se používají kaučukové směsi na bázi různých elastomerů a plastové granuláty,  

které společnost odebírá od několika dodavatelů.  

 

 Společnost za dobu své existence již 2 krát změnila své místo výroby, z důvodu neustálého 

rozšiřování se. První přesun nastal v roce 2003, kdy se společnost přesídlila pouze v rámci 

jednoho města, kde realizovala svou činnost. V období od roku 2003 do roku 2009 se společnost 

rozrůstala a za zmínku stojí rozšíření výroby o první vstřikovací stroj na plasty v roce 2008, 

který nezůstal posledním, a společnost nakupovala další stroje pro realizaci této činnosti.  Svou 

výrobní činnost společnost realizuje od roku 2009 ve zcela nových, vlastních prostorech  

na ploše cca 2700 m2, jelikož bývalé prostory byly zcela obsazeny výrobními technologiemi  

a rozšíření plochy v bývalém objektu už nebylo možné, díky čemuž mohla rozšířit svou výrobu 

a také je na lépe logisticky umístěném místě. 

 

 Od roku 2012 je velmi významnou činností  také výroba sekaných a vysekávaných dílů, 

která se k dnešnímu dni pohybuje lehce pod padesáti procenty celkových tržeb. Od roku 2014 

se firma začala věnovat drobným montážím vyšších celků pro automobilní průmysl.  
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Firma každoročně investuje do nových technologií a v součtu disponuje více než 22 stroji. 

Při zpracovávání pryže společnost využívá celou řadu materiálů, jako jsou elastomery 

chloroprenové, přírodní, nitrilové či polyetylen. Při zpracování plastů společnost zpracovává 

termoplastické elastomery, polyetylen nebo například polypropylen. K vysekávané výrobě 

společnost využívá mikroporézní pryže s uzavřenými a polo uzavřenými buňkami, buďto  

bez anebo s nánosem lepidla, homogenní pryže či vytlačované pryžové profily. Společnost 

neustále s větším růstem tržeb rozšiřuje svou výrobu, díky čemuž vznikají nová pracovní místa. 

V roce 2014/2015 byly za podpory z dotací evropské unie pořízeny nové technologie a zřízeno 

měrové pracoviště. V současné době zaměstnává několik desítek lidí včetně užšího vedení 

společnosti plus využívá služeb agenturních pracovníků dle potřeby výroby. 

 

 Užším vedením se myslí pozice managementu firmy. Generální manažer společnosti je 

zodpovědný za strategické řízení firmy, plnění systému managementu či samotný výběr 

managementu firmy. Další pozicí je obchodní ředitel, jež je zodpovědný za organizaci prodeje 

a výběr dodavatelů, rozvoj zákaznické a dodavatelské databáze a komunikace s nimi nebo 

vyhodnocování nabídek dodavatelů. Výrobní ředitel organizace je zodpovědný za samotnou 

organizaci výroby a technologie, spolupracuje s obchodním ředitelem při zpracování poptávek, 

dále je zodpovědný za zavádění nových technologií a zkoušení či testování nových strojů  

a nástrojů. Hlavní činností pozice výrobního ředitele je příprava podkladů pro výrobu, příprava 

poptávek, řízení projektů či provádění auditů výrobků. Pod sebou má celé výrobní oddělení 

společnosti a úzce spolupracuje s vedoucím výroby a vrchním technologem.  

 

Vedoucí výroby neboli mistr výroby musí organizovat plánování výroby, plnění výroby 

dle požadavků odběratelů, efektivně rozdělovat práci podřízeným operátorům, dohlížet  

na dodržování výrobních předpisů a technologií a mnoho dalšího. Jak již bylo zmíněno  

pod sebou má operátory, kteří musí dodržovat pracovní instrukce, předpisy a plnit úkoly,  

jaké po nich vedení požaduje, a které jsou nezbytné pro chod celé společnosti. Nadřízeným 

operátorů je ještě vedoucí směny, který přijímá zodpovědnost za operativní organizaci výroby 

na dané pracovní směně, a přerozděluju práci operátorům v případě nutnosti. Pozice technologa  

má v kompetenci seřizování vstřikolisů či výměnu a seřizování forem, celkový chod lisů  

ve výrobním režimu nebo auditování výrobních procesů a výrobků.  

 

Další oblast ve společnosti pokrývá finanční a logistický ředitel. Je to pozice, na níž se 

spolupracuje s jednotlivými útvary pro plnění zakázek a objednávek, sleduje a vyhodnocuje 
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ekonomické parametry ve firmě nebo se také stará o účetnictví podniku. Je nadřízený 

vedoucímu skladu a expedice, který zodpovídá za organizaci příjmu materiálu a následné 

uvolňování materiálu do výroby a expedici hotových výrobků. Posledním zástupcem z řady 

užšího vedení je manažer kvality, který je zodpovědný za stav a kvalitu vyrobené produkce.  

 

Společnost MGL s.r.o. je držitelem několika certifikátů kvality či norem, jako například 

ISO 9001, což je norma, která stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy uvede své cíle  

a plány v oblasti kvality své produkce a ty jsou postupně pomocí nastavených procesů 

realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla 

přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských 

zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření 

výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.  

 

Na tuto normu navazuje ISO/TS 16949, jež specifikuje požadavky na systém 

managementu kvality výrobců dílů pro automobilový průmysl. Základem normy jsou 

požadavky ISO 9001  

v plném rozsahu, doplněné zvláštními požadavky na systém managementu kvality, pro výrobce 

automobilů jejich dílů. Přínosy této normy pro organizaci jsou obsaženy v udržení stálé vysoké 

úrovně výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a výrobků 

zákazníkům nebo například, zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury 

organizace. Další normou je ISO 14001, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti 

emisí ze své produkce. Společnost si tím vytvoří pověst prestižního podniku v oblasti ochrany 

životního prostředí.  

 

Mezi hlavní obchodní partery společnosti MGL s.r.o. v rámci odběratelů v automobilové 

průmyslu patří, IVECO – IRISBUS CZ, FR, do kterého společnost MGL s.r.o. dodává například 

gumové zástěrky na autobusy. IVECO IRISBUS CZ je největším výrobním závodem značky 

Iveco Bus, která vyrábí a prodává široký sortiment vozidel hromadné dopravy, která splňují 

veškeré potřeby veřejných i soukromých provozovatelů. Další firma, kterou můžeme zmínit je 

BRANO a.s., které je odběratelem gumových a plastových dílů do různých automobilů.  

Mezi další obchodní partnery v automobilovém průmyslu patří ZF Friedrichshafen,  

PRO – LOGIK, KSR Industrial či Pamet s.r.o. Společnost MGL s.r.o. má své výrobky rozesety 

v různých automobilkách jako jsou Audi, BMW, Fiat, Škoda, Volvo či Volkswagen. 
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Co se týče leteckého průmyslu, obchodními partnery jsou zde Letecké opravny Trenčín, 

Aerotrade a.s. Praha, ale hlavně AERO Vodochody, které je největším výrobcem letecké 

techniky v České republice. Zabývá se vývojem, výrobou, prodejem a servisem vojenské  

i civilní letecké techniky. Spolupracuje s předními leteckými výrobci a v rámci vojenského 

programu je dlouholetým partnerem ozbrojených sil několika zemí, zejména Armády České 

republiky. Společnost MGL s.r.o. od svého vzniku dodává do AERA letecké kabina do kokpitů 

letadel.  

 

V oblasti elektroniky společnost MGL s.r.o. poskytuje své výrobky společnosti MEOPTA 

Optika, ve formě různých krytek, která je světovým výrobcem optiky zaměřující se na návrhy, 

vývoj, konstrukci, výrobu a montáž optických a optomechanických systémů. 

 

Dodavateli materiálů či různých komponentů je celá řada, například HEXPOL,  

Nitto Europe AV, Aalternativ, GDB Lešná, Rubena, Profily Příbor a další. 

 

Při hledání konkurentů je třeba zmínit, že společnost MGL s.r.o. nenavazuje vztahy pouze 

v lokálním měřítku, ale i v globálním, když má obchodní partnery v mnoha evropských zemích, 

Africe, jižní Americe nebo třeba v Asii. To znamená, že konkurence je poměrně velká.  

Při určení tuzemské konkurence lze uvést při pryžové výrobě Gumárny Zubří a.s., Rubena a.s., 

United Polymers s.r.o. nebo TF press s.r.o. V oboru vstřikování plastů IPG, PF Plasty s.r.o., 

Linaset a.s. a u vysekávané výroby Isobast s.r.o. nebo již dříve zmiňované United Polymers 

s.r.o, Vezmeme-li v úvahu konkurenci zahraniční, je třeba zmínit v první řadě Asijské 

společnosti, jelikož jsou schopny vyrobit daný produkt výrazně levněji než firmy z Evropy. 

Dále můžeme zmínit firmy,  

které svou činnost realizují na území východní Evropy a Turecka, a také díly 

z automatizovaných linek v západní Evropě.  
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4 Analýza výkonnosti vybraného podniku 

 

V další podkapitole je provedena vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Dále 

jsou zhodnoceny výsledky poměrových ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, finanční 

stability a zadluženosti. Závěr této části patří zhodnocení finanční situace podniku. 

4.1 Vertikální a horizontální analýza rozvahy 

 

První analýza bude zaměřena na rozvahu společnosti. Nejprve její majetkové části,  

tedy aktivům a následně zdrojům krytí tohoto majetku, tedy pasivům. Vstupem pro analýzu je 

rozvaha společnosti, která je zpracována v časovém horizontu od roku 2009 do roku 2013,  

viz příloha č. 1.  

 

Vertikální analýza aktiv 
 

Analýza se bude týkat celkových aktiv a oběžných aktiv. Podrobnější analýza 

dlouhodobého majetku je vynechána, jelikož firma nedisponuje žádným dlouhodobým 

nehmotným majetkem ani dlouhodobým finančním majetkem. 

Graf 4.1 Vertikální analýza aktiv 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dle grafu 4.1 je patrné, že podíl oběžných aktiv má rostoucí tendenci a to poměrně 

výrazně, oproti dlouhodobému majetku. V roce 2009 byl podíl dlouhodobého majetku větší než 

60 %, následující rok už to bylo jen 54 %.  Za zlomový rok lze označit rok 2011, kde poprvé  

za sledované období podíl oběžných aktiv zaujímal většinu, oproti dlouhodobému majetku  
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a to o nepatrných 1,17 %. Roky 2012 a 2013 byly neoddiskutovatelně v převaze oběžného 

majetku a to okolo 60 %.  

 

Celkově je tento jev zapříčiněn zvýšením poptávky po výrobcích, z čehož vyplývá 

zvednutí hladiny zásob z jednoho milionu na devět milionů. Vývoj oběžných aktiv se za pět let 

zvedl z 6 500 tis. Kč, na částku přesahují 25 000 tis. Kč, což je navýšení o 390 %.  Další 

položkou, související s tím, je krátkodobý finanční majetek, který se také zvýšil a to o více než 

6 000 tis. Kč.  

 

Dlouhodobý majetek se za sledované období nijak závažně neměnil, firma sice 

nakoupila nové výrobní stroje a automobily, ale procentuálně se roky 2009 a 2013 liší nárůstem 

o 16 % a stejně se oproti oběžným aktivům zmenšovali.  

 

Časové rozlišení zaujímá malou část, která se pohybuje v intervalu od 1 % do 9 %,  

kdy 1 % bylo vyčísleno v roce 2012. 

 

Graf 4.2 Vertikální analýza oběžných aktiv 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 4.2 zachycuje podíl jednotlivých položek oběžných aktiv (OA) a celkových OA. 

Jak již bylo avizováno výše, v průběhu sledovaného období nastal nárůst OA. Navyšování 

krátkodobých pohledávek probíhalo pravidelně a hodnoty se neustále zvětšovaly. V roce 2011  

a v roce 2012 dochází k nárůstu podílu krátkodobého finančního majetku, který dosahoval 

v roce 2012 hodnot 53,6 %. Příčinou je nárůst a následné splacení pohledávek. Postupem času 
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se také zvětšovaly zásoby, konkrétně navýšení výrobků z hodnoty 802 tis. Kč, na hodnotu 

přesahující 6 000 tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky se ve firmě téměř nevyskytují a dokonce se 

dostává i do lehce záporných čísel, jelikož bylo zjištěno, že se jedná o nevrácený přeplatek, 

který se už v 2014 rozpustil do ztrát, protože šlo o malou částku. 

 

Vertikální analýza pasiv 
 

Nejprve bude vertikální analýze podrobena pasivům podniku. Dále bude podrobně  

z analyzován vlastní kapitál a cizí zdroje společnosti. 

Graf 4.3 Vertikální analýza pasiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu 4.3 je zjevné, že po dobu 4 let byl majetek kryt převážně cizími zdroji,  

ovšem jak můžeme vidět v posledním roce, vlastní kapitál už dosahuje hodnot okolo 55 %. 

V roce 2009 cizí zdroje kryly až 75,7 % majetku, v roce následujícím lehce na 75 % a v roce 

2011 na hodnotu 67,5 %. Výraznější vzestup vlastního kapitálu můžeme vidět v grafu 4.3  

u roku 2012, kde byl zastoupen 47,1 %. Cizí zdroje po celou dobu byly zastoupeny převážně 

z dlouhodobých bankovních úvěrů, které se ani v jednom období nedostaly pod 60 %. Vzestup 

podílu vlastního kapitálu je zapříčiněn nerozděleným ziskem z minulých let,  

který se každoročně navyšoval a to z částky v roce 2009, která byla 3 679 tis. Kč, po rok 2013, 

kde bylo konečné číslo 12 394 tis. Kč, což je nárůst o 337 %.  
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Graf 4.4 Vertikální analýza vlastního kapitálu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z Grafu 4.4 je zřejmé, že v každém období tvořil hlavní část výsledek hospodaření 

minulých let (VHML) a to i v roce 2012, kdy VHML odpovídal 49,6 % a výsledek hospodaření 

běžného účetního období (VHBÚO) 49,4 %.  Základní kapitál je vyčíslen na 100 tis. Kč,  

a procentuálně má sestupnou tendenci vzhledem k nárůstu vlastního kapitálu, pohybuje se tedy 

od 0,4 % do 2,2 %. Rezervní fondy tvoří 20 tis. Kč, a proto je jejich procentuální vyjádření 

téměř nulové, to znamená, že se interval pohybuje od 0,08 % do 0,44 %. Za zmínku stojí rok 

2010, kdy VHBÚO byl pouze 6,6 %. Důvodem poklesu byl dopad ekonomické krize,  

která se v České republice objevila v roce 2008, ovšem nejtvrdší dopad krize byl právě v roce 

2010, kdy společnost zaznamenala nižší odbyt spojený s menší poptávkou, než jaký byl 

očekáván. Společnost si nechává poměrně vysoké procento nerozděleného zisku, které může 

být použito na krytí ztrát nebo jako peněžní aktivum, které může být v budoucnu použito  

na nečekané výdaje či nákup nového výrobního zařízení. 
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Graf 4.5 Vertikální analýza cizích zdrojů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu 4.5 vyplývá, že cizí zdroje jsou více než z nadpoloviční většiny tvořeny 

bankovními úvěry a výpomocemi, které jsou určeny na nákup nových technologii, majetku  

či na provoz firmy. V průměru za těchto pět let vychází procentuální hodnota bankovních úvěru 

a výpomocí na 68,7 %. Rezervy firma vytvářela pouze v prvním roce, proto nejsou zachyceny 

v dalších letech. Dlouhodobé závazky se vyskytují pouze v malé formě a to od 0,15 %  

do 1,6 %. Druhou nejrozšířenější metodou jsou krátkodobé závazky, které byly rozšířeny  

o 4 025 tis. Kč za 5 let na současnou hodnotu 7 212 tis. Kč, která je zapříčiněna zvýšením 

závazků z obchodních vztahů, tedy celkově zastupují 38,7 % cizích zdrojů. 

 

Horizontální analýza aktiv  
 

K sestavení horizontální analýzy byly vybrány tyto položky aktiv: aktiva celkem, dlouhodobý 

majetek a oběžná aktiva. Výsledné hodnoty jsou zachyceny v grafu 4.6. 
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Graf 4.6 Horizontální analýza aktiv (v tis. Kč)  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Účelem horizontální analýzy je zjistit, jak se položky v čase mění. Z grafu 4.6 je patrné, 

že celková aktiva firmy rostou. Vývoj těchto aktiv je celkově spjat s vývojem dlouhodobého 

majetku a oběžných aktiv. Postupný nárůst aktiv byl zapříčiněn především oběžnými aktivy, 

které dosahovaly hodnoty 25 274 tis. Kč, kdežto v roce 2009 měly jen 6 467 tis. Kč. Meziročně 

se jednalo o nárůst 19,5 %, následně 25%, 61,2 % a v posledním roce o 62,2 %. Celková aktiva 

v roce 2010 mírně klesla oproti předcházejícímu roku o 1,88 %. Další roky byly ve výsledku 

kladné a to konkrétně o 8 %, následně o 32,8 % a v roce 2013 se zastavili na čísle 61,1 %  

oproti předcházejícímu roku. Vývoj dlouhodobého majetku měl lehce sestupnou tendenci,  

ale v roce 2013 vykazoval hodnoty vyšší než v základním roce o 15,8 %. Příčnou neustálého 

růstu celkových aktiv bylo nepřetržité zvyšování oběžných aktiv, které se týkalo celkového 

odbytu firmy. 
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Horizontální analýza pasiv 

 

V grafu 4.7 je zachycen vývoj celkových pasiv, vlastního kapitálu a cizích zdrojů. 

Graf 4.7 Horizontální analýza pasiv (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Je patrné, že od roku 2009 dochází každoročně k růstu vlastního kapitálu, v roce 2010 

to bylo jen o 0,6 %, ale následné roky už bylo stoupání razantnější a to výrazně. Rok 2011 byl 

ve znamení růstu a to o 40 %, následující rok tomu bylo až o 92 %. Dopočítali jsme, že vlastní 

kapitál v roce 2013 nabyl hodnoty 23 000 tis. Kč a to je rozdíl oproti roku základnímu  

o 18 607. tis Kč. Tento růst byl zapříčiněn ponecháním zisku ve firmě, a tedy částka  

12 394 tis. Kč, byla určena pro nákup nových strojů a technologií. Zvětšení zisku vyplývá 

z rozšíření odběratelské základny, zvětšení počtu odbytu výrobku a zavedení nových projektů. 

V roce 2013 bylo procento nárůstu vlastního kapitálu stanoveno na 89,4 % oproti roku 

předcházejícímu. U cizích zdrojů nedošlo k razantnějšímu zvýšení, bylo tomu spíše naopak 

v prvních třech letech, následně však hodnoty nabraly vzrůstající tendenci. Cizí zdroje v roce 

2013 byly 13 915 tis. Kč a v následujícím roce 13 547 tis. Kč, což je pokles o 2,6 %. Další rok 

je hodnota snížená o 2,9 % na 13 158 tis. Kč. Tyto poklesy byly zapříčiněny menším využitím 

bankovních úvěrů a výpomocí, i z důvodu neustálého zvyšování vlastního kapitálu. Ovšem 

v roce 2012 a 2013 hodnoty cizího kapitálu vzrůstaly. Důvodem bylo pořízení nových 

výrobních technologií  

a zavedení inovací do procesu výroby. Meziroční nárůst byl stanoven na 4,2 % a v roce 2013  

o 36 %. Celkové aktiva proto mají vzrůstající tendenci. 
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4.2 Vertikální a horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

V této kapitola bude na základě výkazu zisku a ztráty, viz příloha č. 2, zhotovena vertikální  

a horizontální analýza VZZ.  

 

Vertikální analýza VZZ 
 

 Jako výchozí veličina jsou užity celkové tržby společnosti, které se skládají z tržeb 

z prodeje materiálu, tržeb z prodeje dlouhodobého majetku, tržeb za prodej vlastních výrobků 

a služeb a tržeb za prodej zboží. V grafu 4.8 můžeme vidět vývoj tržeb v rozmezí od roku 2009 

do roku 2013. 

 

Graf 4.8 Vertikální analýza tržeb 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z grafu 4.8 můžeme vidět, že za celé sledované období nám hlavní část tržeb tvoří prodej 

vlastních výrobků a služeb, jelikož se jedná o výrobní podnik a výroba je jeho hlavní náplní. 

V roce 2010 a 2011 tvořil podíl tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb celých 100 %. V roce 

2009 to bylo 88,6 % a zbylých 11,4 % bylo kryto tržbami za prodej dlouhodobého majetku,  

což se týkalo prodeje bývalé výrobní haly. V roce 2012 a 2013 firma působila i jako prostředník 

mezi dodavateli a odběrateli, proto vzrostly tržby za prodej zboží. V roce 2012 to bylo 8,7 %  

a o rok později 8,2 %.  
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Graf. 4.9 Vertikální analýza nákladů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4.9 je vyjádřením celkových nákladů firmy. Pro tuto analýzu byly vybrány osobní 

náklady, celkové odpisy, nákladové úroky, náklady vynaložené na prodané zboží a výkonová 

spotřeba. Právě výkonová spotřeba zaujímá nejrozšířenější porci nákladů, jelikož obsahuje 

spotřebu materiálu a energií a také služby. Celkově výkonová spotřeba tvoří od 65 % do 72 % 

veškeré náklady společnosti. Druhým nejpočetněji zastoupeným nákladem jsou osobní náklady, 

které jsou tvořeny v intervalu od 17,5 % do 27,5 %. Dále zde máme náklady vynaložené  

na prodej zboží, které se vyskytují až od roku 2011 do roku 2013, postupem času se vyvíjely 

od 1,2 %, 6,2 % až do 9 %. Odpisy jsou zastoupeny menším procentuálním vyjádřením, 

pohybujícím se od 2,8 % do 6,1 %. Poslední položkou v grafu jsou nákladové úroky,  

a jak můžeme vidět, jde o zanedbatelnou částku, přesto ale důležitou. Procentuální zastoupení 

se zde pohybuje okolo částky nepřesahující 2,2 %.  

 

Horizontální analýza VZZ  
 

Horizontální analýza VZZ poukazuje na vývoj nákladů a výnosů v čase. Provedena bude 

analýza tržeb, následně analýza nákladů a jako poslední analýza výsledku hospodaření dané 

společnosti.  
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Graf 4.10 Vývoj tržeb (v tis. Kč.) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu 4.10 je patrné, že celkové tržby se odvíjely od tržeb z prodeje vlastních výrobků 

a služeb, jak již bylo viditelné z grafu 4.8. Jednoduchým vysvětlením je nárůst objednávek, 

rozšíření výroby v podobě pořízení nových výrobních technologií a také rozšíření činnosti 

podniku na sekanou výrobu. Je evidentní, že společnost každým rokem své tržby navyšuje. Od 

roku 2009 do roku 2013 se tržby společnosti navýšily o 226,8 %, což je poměrně velký nárůst. 

Meziročně to znamenalo zvýšení o 5,2 %, nejvyšší zlom nastal v roce 2011, kdy tržby 

dosahovaly hodnoty o 54,9 % vyšší než v roce předcházejícím, v roce následujícím nastalo 

zvýšení o 16,6 % a v roce 2013 o 19,4 %. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku jsou 

zachyceny pouze v roce 2009, jelikož v letech následujících s nimi firma nedisponovala. 

Opačnou tendenci měly tržby z prodeje zboží, které naopak v posledních dvou letech 

zaznamenaly určitý nárůst. Tržby z prodeje materiálu zde nejsou zachyceny vůbec, protože 

firma ve sledovaném období materiál neprodávala. 
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Graf 4.2 Vývoj nákladů (v tis. Kč.) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu 4.11 je zřejmé, že celkové náklady mají vzrůstající tendenci, vzhledem k tomu, 

že se nám také zvyšují tržby společnosti. Celkové náklady se od roku 2009 do roku 2013 zvýšily 

o 220 %. Provedeme-li meziroční srovnání, pak zjistíme, že v roce 2010 oproti roku minulému, 

se náklady společnosti zvýšili o 21 %, následující rok byl zjištěn největší meziroční nárůst  

v podobě 45,4 %, v roce 2012 se náklady společnosti zvýšili o 3,6 % a v posledním sledovaném 

roce byl meziroční nárůst vypočten na 20,6 %.  

 

Graf 4.12 Vývoj výsledků hospodaření (v tis. Kč.) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V grafu 4.12 jsou zobrazeny vývoje jednotlivých výsledků hospodaření. Vývoj výsledku 

hospodaření za účetní období má převážně vzrůstající tendenci, výjimkou však je období mezi 

rokem 2009 a 2010, jakožto důsledek ekonomické krize nastal propad o 44,5 %. Následující 

roky však přinesli rapidní nárůst a to hlavně především hned v dalším roce, kdy byl výsledek 

hospodaření z 596 tis. Kč pozvednut na 4 691 tis. Kč, což je navýšení o 787 %. Následující rok 

byl zaznamenán nárůst o 287 % a v roce 2013 meziroční nárůst o 182 %. Finanční výsledek 

hospodaření se pohyboval za celé sledované období v záporných číslech, přičemž finanční 

náklady se týkají například, úhrady úroků nebo kurzových ztrát, které byly větší než li finanční 

výnosy týkající se kurzových zisků a jelikož společnost neobchoduje s cennými papíry,  

tak se tento výsledek hospodaření nedokázal dostat do kladných hodnot. 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 

V této části bude provedena analýza poměrových ukazatelů dané společnosti za období 

2009 – 2013.  

 

4.3.1 Ukazatele likvidity 

 

Dluhošová (2010) říká, že pojem likvidita vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svá 

aktiva na peněžní prostředky a s těmi krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě 

všechny splatné závazky.   

 

Tab. 4.0 Ukazatele likvidity 

 Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková likvidita (2.01) 2,03 1,8 2,5 4,22 3,5 

Pohotová likvidita (2.02) 1,68 1,33 2,01 3,21 2,2 

Okamžitá likvidita (2.03) 0,65 0,55 1,12 2,22 1,2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Hodnoty ukazatelů likvidity, obsažené v tabulce 4.0 jsou implikovány do následného 

grafu 4.13, ve kterém jsou i zachyceny horní hranice jednotlivých likvidit dle Dluhošové (2010) 

a Kislingerové (2010). 

 

 

 

https://managementmania.com/cs/penezni-prostredky-podniku
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Graf 4.33 Vývoj ukazatelů celkové, pohotové a okamžité likvidity 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu 4.13 je zřejmé, že se zde vyskytují extrémní hodnoty a to především v roce 2012, 

ve kterém byly celkově tyto hodnoty nejvyšší, a bylo zjištěno, že horní meze byly překročeny 

celkem razantně. Jak již bylo zmíněno, nejslabší byl rok 2010, ovšem hodnoty byly vypočítány 

a nalezeny v daných intervalech. Příčinou nárůstu bylo takřka skokové navyšování oběžného 

majetku spojené s nepřímo úměrným navyšováním krátkodobých závazků. Společnost také  

po celou dobu navyšovala svůj krátkodobý finanční majetek, díky čemuž jsme dopočítali takto 

vysoké hodnoty. 

 

Celková likvidita 

 

Dle Dluhošové (2010), by se měly hodnoty celkové likvidity pohybovat v intervalu  

od 1,5 do 2,5. V tabulce 4.0 lze vidět, že hodnoty se v prvních třech letech vyskytovaly v tomto 

intervalu. V letech následujících, zejména v roce 2012 byla tato hranice překročena celkem 

jednoznačně, z důvodu navýšení celkové produkce společnosti, což mělo za následek navýšení 

objemu zásob a následovalo zvýšení finančního majetku ze 4 345 tis. Kč, na 8 207 tis. Kč. 

V roce 2011 docházelo ke stejnému jevu jako v roce předchozím, tedy k nárůstu objemu výroby, 

při kterém se zásoby společnosti zvedly z 3 737 tis. Kč, na 9 381 tis. Kč, což je meziroční nárůst 

o 251 %. I přes tento nárůst, hodnota celkové likvidity byla nižší než v roce předešlém  

a to především zapříčiněním hodnotou krátkodobých závazků, které se mezi lety 2011 a 2012 

zvýšila o dvojnásobek. Lze také s určitou pravděpodobností říci, kdyby nebylo ekonomické 
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krize, která na společnost dolehla v roce 2010, kdy můžeme vidět mírný pokles u všech likvidit, 

společnost by dosahovala ještě větších hodnot než tomu je teď.  

 

Pohotová likvidita 

 

Růst této hodnoty značí zlepšení o platební situaci či naopak. Vypočte se tak, že od OA 

se odečítají zásoby jako nejméně likvidní část oběžného majetku a dle Dluhošové (2010) by se 

hodnoty měly pohybovat v intervalu 1,0 až 1,5 a trend této likvidity by měl být rostoucí. Jak 

můžeme vidět v grafu 4.13, vypočítané hodnoty tento interval převyšují, výjimkou je “slabší 

rok“ 2010, kdy se hodnota oproti roku předcházejícímu snížila z 1,68 na 1,33, ale i přesto se v 

daném intervalu nalézá. Rostoucí průběh byl zaznamenán pouze v letech 2011 a 2012, kdy 

společnost navyšovala svou produkci v důsledku zvýšení poptávky po určitém druhu zboží. 

Z krátkodobých závazků, konkrétně bereme-li v úvahu závazky z obchodních vztahů, kde patří, 

například krátkodobé závazky vůči dodavatelům a přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů byly 

v roce 2011 na hodnotě 2 198 tis. Kč, oproti roku 2010, kde byla částka 3 718 tis. Kč,  

což je pokles o 40 % a i díky tomuto jevu se hodnota pohotové likvidity v roce 2011 pohybovala 

za hranicí 2,0. V roce následujícím byla hodnota závazků z obchodních vztahů ještě nižší, 

oběžná aktiva mezi tím meziročně stoupla o 61 %, a proto se dostáváme až k hodnotě pohotové 

likvidity 3,21. V roce 2013 byla hodnota vypočtena na 2,2 a oproti roku 2012, to je značný 

rozdíl, který byl zapříčiněn zvýšením závazků z obchodních vztahů. 

 

Okamžitá likvidita 

 

Okamžitá likvidita je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti uhradit 

své krátkodobé závazky (Dluhošová, 2010). Různé zdroje nám udávají různé hodnoty, kterých 

by tato likvidita měla dosahovat, např. Kislingerová (2010) tvrdí, že doporučená hodnota tohoto 

ukazatele by měla být 0,2. Z tabulky je zjevné, že tato hodnota byla překročená a to každý rok. 

Maxima bylo dosaženo v roce 2012, kdy byla hodnota vypočítána na 2,22. V tomto roce byl 

finanční majetek 8 207 tis. Kč, meziroční nárůst a byl tak zaznamenán nejvyšší a to o 89 %, 

navíc závazky v tu chvíli byly na částce 3 690 tis. Kč, tudíž na druhé nejnižší hodnotě  

za sledované období a proto byla okamžitá likvidita tento rok takto extrémně vysoká. Zbylé 

roky byly oproti roku 2012 “slabší“, přesto se pohybovaly vysoko nad hodnotou 0,2. 

 

 

 



42 
  

4.3.2 Ukazatele rentability 

 

V tabulce 4.1 jsou zachyceny hodnoty ukazatelů rentability dané společnosti v letech 

2009 – 2013. 

Tab. 4.1 Ukazatele rentability 

 Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA (2.04) 5,1 % 4,9 % 16,3 % 30,5 % 33,7 % 

ROCE (2.06) 6,2 % 6,5 % 20,4 % 36 % 40,7 % 

ROE (2.07) 15 % 6,6 % 33,1 % 49,5 % 47,5 % 

ROS (2.08) 2,6 % 1,1 % 5 % 12,4 % 18,9 % 

ROC (2.09 2,9 % 1,1 % 5,2 % 14,5 % 21,9 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledky rentability vyjadřují, jak je podnik schopný vytvářet nové zdroje a dosáhnout 

zisku prostřednictvím investovaného kapitálu. Výsledné hodnoty z tabulky 4.1 jsou použity 

v následujícím grafu 4.14. 

Graf 4.14 Ukazatele rentability 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rentabilita aktiv 
 

Ukazatel ROA bývá považován za klíčové měřítko rentability, protože poměřuje zisk  

s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 

financovány. Jeho trend by měl být růstový, tak jako u všech rentabilit. Vypočítali jsme,  

že v roce 2010 nastal mírný pokles oproti předcházejícímu roku a to o 0,2 %, z důvodu úbytku 
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poptávky po výrobcích, čemuž dopomohla ekonomická krize a také se zde projevil nárůst 

nákladových úroků, u kterého bylo zvýšení zaznamenáno o 215 % a dosahoval částky  

592 tis. Kč oproti 275 tis Kč, minulého roku. Další roky už měly vzrůstající tendenci. V roce 

2011 došlo ke zvýšení ze 4,9 % na 16,3 % a to zejména díky lepšímu výsledku hospodaření, 

který z 298 tis. Kč, vzrost na 2 096 tis. Kč, což meziročně znamenalo nárůst o 703 %. Rok 2012 

znamenal ještě větší meziroční navýšení rentability aktiv a to o 14,2 %. V tomto roce došlo  

ke zvýšení jak celkových aktiv z 19 494 tis. Kč, na 25 887 tis. Kč, tak i výsledku hospodaření 

na 6 028 tis. Kč. Takovému skoku napomohlo i zvýšení zisk před odečtením úroků a daní 

(EBIT) z 3 185 tis. Kč, na 7 895 tis. Kč. Poslední rok byla částka aktiv stanovena  

na 41 705 tis. Kč, hodnota EBIT také rosta až k částce 14 033 tis. Kč. Vinou roku 2010,  

ovšem jen nepatrně, nemůžeme říci, že rentabilita aktiv se vyvíjela tak, jak by si daná společnost 

představovala, ale můžeme konstatovat, že od roku 2011 nastává obrat a hodnoty stále rostou.  

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

 

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů vyjadřuje efekt z dlouhodobých investic. Tímto 

ukazatelem se hodnotí význam dlouhodobého investování na základě určení výnosnosti 

vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. Z tabulky 4.1 je zjevné, že společnost 

zaznamenala každý rok nárůst, zejména proto, že navyšovala neustále svůj vlastní kapitál,  

který byl v roce 2009 vypočítán na 4 469 tis. Kč, a v roce 2013 už činil 23 076 tis. Kč. Hodnota 

EBIT také stoupala, jedinou výjimkou je rok 2010, kdy se tato hodnota projevila snížením  

o 55 tis. Kč. Při výpočtu rentability dlouhodobých zdrojů se musí brát zřetel i na dlouhodobé 

bankovní úvěry, které se postupem času výrazně neměnili a pohybovali se v intervalu  

od 9 201 tis. Kč, do 11 124 tis Kč, a právě díky téměř konstantní částce se tato rentabilita 

neustále navyšovala až na konečných 40,7 %. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

 

Rentabilita vlastního kapitálu má stejný průběh jako rentabilita aktiv a to ten, že v roce 

2010 zaznamenala pokles, ale ne jen nepatrný nýbrž výraznější, poklesla z 15 % na 6,2 %. Není 

to důsledek poklesu vlastního kapitálu, ten v čase vždy rostl, je to důsledek výsledku 

hospodaření za účetní období. EAT neboli VHBÚO tedy klesl z 670 tis. Kč, na hodnotu  

298 tis. Kč, a jak už bylo několikrát zmíněno, tento rok byl ve znamení celkového propadu 

produkce, to ovšem neznamená pádu do záporných hodnot. Následující dva roky rentabilita 

vlastního kapitálu stoupla a to poměrně výrazně. Výsledek hospodaření společnost stabilizovala 

a každoročně navyšovala. Vlastní kapitál společnost nadále rozšiřovala, takže celkově 
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rentabilita vlastního kapitálu dosáhla 33,1 % a o rok později 49,5 %. V roce 2013 byl výsledek 

hospodaření stanoven na 10 971 tis Kč, a vlastní kapitál byl vykazován ve výši 23 076 tis. Kč, 

což bylo o 10 892 tis. Kč, více než v předešlém roce, a to zejména díky nerozdělenému zisku 

z roku 2012, který čítal v meziročním srovnání nárůst o 6 154 tis. Kč, z toho vyplývá,  

že se jedná o navýšení téměř o 100 % a to mělo za následek pokles rentability vlastního kapitálu 

na hodnotu 47,5 %, jelikož vlastní kapitál vrost o 89 % a EAT jen o 82 %.  

 

Rentabilita tržeb  
 

Kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu tržeb, to přesně vyjadřuje rentabilita 

tržeb. Rentabilita je založena na rozdílu čistého zisku s tržbami a z grafu 4.1 je zjevné,  

že po roce 2011 se jedná o rentabilitu, ze stále navyšující se hodnotou. Hodnota v roce 2009 se 

pohybovala pod hranicí 3 % a v roce 2013 vykazovala hodnotu 18,9 %. Posun za pět let činí  

727 %, což je pro firmu jen dobře, navíc se musí zohlednit fakt, že po roce 2009 hodnota 

rentability tržeb klesla na hodnotu 1,1 %, z čehož vyplývá, že zvýšení čistého zisku nebylo 

v posledních třech letech postupné, nýbrž skokové. Celý tento proces je zapříčiněn nárůstem 

pohledávek a následným prodejem vlastních výrobků. Celkový růst je zapříčiněn také z důvodu 

vyššího meziročního procentuálního výsledku hospodaření za účetní období,  

něž-li meziročního růstu tržeb. Celkově se dá říct, že firma si v tomto ohledu vede velice slušně.  

 

Rentabilita nákladů 
 

Je v zájmu společnosti, aby hodnoty tohoto ukazatele byly co nejvyšší, jelikož z vyšší 

hodnotou se lépe zhodnotí vložené náklady společnosti. Vývoj rentability nákladů je obdobný 

jako vývoj rentability tržeb. Maxima bylo dosaženo opět v roce 2013 a minima ve zmiňovaném 

roce 2010. Nálady se postupem času z růstem tržeb zvyšovaly. Od roku 2010 se do nákladů 

poprvé započítávaly i náklady vynaložené na prodané zboží. Čistý zisk byl zmíněn  

již několikrát, a jen pro připomenutí, konečná hodnota v roce 2013 byla 10 971 tis. Kč,  

přičemž ještě v roce 2009 byla pouze 670 tis. Kč.  
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4.3.3 Ukazatelé finanční stability a zadluženosti 

 

Tabulka 4.2 zachycuje hodnoty finanční stability a zadluženosti z období 2009 – 2013.  

 

Tab. 4.2 Ukazatele finanční stability  

 Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

Podíl VK na A (2.10) 24 % 25 % 33 % 47 % 55 % 

Stupeň krytí SA (2.11) 137 % 141 % 164 % 216 % 269 % 

Majetkový koeficient (2.12) 4,11 4,01 3,08 2,12 1,81 

Celková zadluženost (2.15) 76 % 75 % 68 % 53 % 45 % 

Zadluženost VK (2.16) 311 % 301 % 208 % 113 % 81 % 

Úrokové krytí (2.17) 2,44 1,5 5,4 17,62 36,26 

Úrokové zatížení (2.18) 29 % 67 % 19 % 6 % 3 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

 

 Navyšováním hodnoty tohoto ukazatele se upevňuje finanční stabilita. Znázorňuje,  

do jaké míry jsou prostředky kryty vlastními zdroji. Dle Kislingerové (2010), by se měla 

hodnota pohybovat v rozmezí od 0 do 1, tedy v intervalu 0 % až 100 %, ale hodnoty 100 by 

neměla dosáhnout, jelikož zde je vlastní kapitál nejdražší. Jak můžeme vidět s tabulky 4.2, podíl 

VK na A se za celé sledované období stále navyšuje, zpočátku hodně pozvolna, ale od roku 

2011 hodnoty navyšují postupně o 14 % a následný rok o 12 %. Důvodem tohoto vzestupu je 

neustálé navyšování vlastního kapitálu, za jehož růstem je především neustále narůstající 

nerozdělený zisk z let předchozích. Jak jsme již zmínili, vlastní kapitál každým rokem narůstal, 

i v roce 2010, kdy se oproti předešlému roku vzrostl o 18 tis. Kč a to byl ovšem jediný rok 

s takto nízkým vzestupem.  

 

Následné roky znamenaly velký pokrok vpřed. V roce 2011 byla hodnota vlastního 

kapitálu 6 336 tis. Kč a v roce následující už 12 184 tis. Kč. Společnost začala produkovat 

daleko více vlastních výrobků, což dopomohlo k nákupu a rozšíření výroby o další stroje. 

V roce 2013 byla hodnota vlastního kapitálu meziročně větší o 89,4 %. Nesmíme ovšem 

zapomenout na jmenovatele ve vzorci 2.10, kterým jsou celková aktiva. Aktiva v roce 2009 

byla vypočítána na 18 384 tis. Kč, ovšem následující rok došlo k poklesu na částku 18 044 tis. 

Kč. Tento pokles byl zapříčiněn snížením hodnoty dlouhodobého majetku, který meziročně 

klesl o 11,8 % a to u položky stavby, jelikož došlo k prodeji bývalé výrobní haly. Následující 
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roky však byly ve znamení nárůstu, když konečná hodnota v roce 2013 byla vypočítána na 

41 705 tis. Kč.  

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

 

Hodnota stupně stálých aktiv by měla dosahovat hodnot 100 %. Z tabulky 4.2 je zřejmé, 

že tomu tak skutečně bylo. Výsledné roční hodnoty vzorce 2.11 měly každoročně vzestupnou 

tendenci. V roce 2009 to bylo 137 % a v roce následujícím 141 %. Důvodem zde paradoxně 

nebyl nárůst, ale pokles jak dlouhodobého kapitálu, tak i stálých aktiv. Dlouhodobý kapitál 

v roce 2009 byl 15 197 tis. Kč, a v roce 2010 13 756 tis Kč, což je pokles o 10,5 %. Stálá aktiva 

byla v roce 2009 na úrovni 11 081 tis. Kč a následující rok 9 773 tis. Kč, což je pokles  

o 13,4 %. A zde vidíme hlavní rozdíl, že stálá aktiva klesla v poměru z dlouhodobým kapitálem 

o 2,9 % a to je hlavní důvod, proč jsou hodnoty vyšší v roce 2010, než hodnoty v roce 2009  

i při celkovém poklesu dlouhodobého kapitálu a stálých aktiv. V roce 2011 byla konečná 

hodnota 164 %. Důvodem bylo zvýšení vlastního kapitálu meziročně o 1 839 tis. Kč a mírný 

pokles stálých aktiv na hodnotu 9 552 tis. Kč. V letech 2012 a 2013 byly celkové hodnoty 

vypočteny na 216 % a 269 %. V těchto letech nastal růst obou hodnot ve vzorci a dlouhodobý 

kapitál vykazoval hodnoty vyšší, především díky stálému navyšování vlastního kapitálu  

a rozšiřování dlouhodobých bankovních úvěrů.  

 

Majetkový koeficient 

 

 

 Na rozdíl od předcházejících dvou ukazatelů, jejichž hodnoty měly vzestupnou 

tendenci, má majetkový koeficient tendenci sestupnou.  V roce 2009 tomu bylo hodnota  

4,11 a v roce 2010 byl a hodnota 4,01 a jak bylo vysvětleno v teoretické části, jestliže má podnik 

hodnoty vyšší než 2, je v podniku více cizího kapitálu, než-li vlastního. Tato situace nastala  

i v letech 2011 a 2012, kdy se hodnoty pohybovaly stále nad hranicí 2. Jediný rok, ve kterém 

se daná společnost dostala do intervalu 1 - 2, byl rok 2013 s hodnotou 1,81. Tato hodnota byla 

především ovlivněna stále vzrůstajícím nerozděleným ziskem z let minulých. Je tedy jasné,  

že až konečný rok v naší analýze vykazoval hodnoty, ve kterých bylo  

ve společnosti více vlastního kapitálu než kapitálu cizího.  
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Celková zadluženost  

 

Celková zadluženost společnosti se stanoví podílem cizího kapitálu a celkových aktiv. 

Hodnoty se vyskytovaly v intervalu od 76 % do 45 %. Jak můžeme vidět z tabulky 4.2,  

tak celková zadluženost každým rokem klesá a rentabilita roste, což je pro podnik žádoucí. 

Hodnoty u vzorce 2.15 zprvu vykazovaly hodnoty 76 % a 75 % a to především kvůli poměrně 

nízkému zastoupení vlastního kapitálu. Mezi největší částky, co se týče cizích zdrojů,  

patří hlavně dlouhodobé bankovní úvěry, jejichž hodnota byla na v roce 2009 vypočtena  

na 10 207 tis. Kč, což není nijak extra velké číslo, ale v porovnání z vlastním kapitálem je  

o 5 738 tis. Kč vyšší a navíc celková aktiva společnosti v tu dobu nebyla až tak převratná  

a činila 18 384. tis. Kč, což byl důsledek poměrně vysoké zadluženosti podniku. Jak již bylo 

zmíněno, celková zadluženost stále klesala a v roce 2011 byla hodnota vyčíslena na 68 %. Je to 

již přijatelnější číslo, ale stále je to nadpoloviční většina jako u následujícího roku, který 

vykazoval hodnotu 53 %. Tento trend snižování byl zapříčiněn odstartováním nových projektů 

firmy, následným rozšířením výrobního zařízení, přechodem k novému druhu vysekávaných 

výrobků, díky čemuž firma zvýšila svá aktiva v roce 2012 na 25 887 tis. Kč, přičemž byl vlastní 

kapitál nižší pouze o 1 520 tis. Kč, než-li kapitál cizí, což je rozdíl oproti roku 2009, kdy byl 

cizí kapitál vyšší o 9 446 tis. Kč, než-li vlastní kapitál. Konečný rok 2013 byl hodnotově  

pod hranicí 50 % a to konkrétně 45 %. Zvýšením oběžného majetku oproti předešlému roku  

o necelých 10 000 tis. Kč, který se týkal zvýšení zásob, materiálu a výrobků, také pomohlo 

převýšení vlastního kapitálu nad cizím o 4 447 tis. Kč.  

Zadluženost vlastního kapitálu 

 

Hranice zadluženosti vlastního kapitálu by se měla, pohyboval od 80 % do 120 %,  

což analyzovaná firma dosáhla jen v letech 2012 a 2013. V roce 2009 byla zadluženost vlastního 

kapitálu 311 % a v roce 2010 300,1 %. Ve vzorci 2.16 jde o rozdíl mezi cizím kapitálem a 

kapitálem vlastním. Jelikož společnost navyšovala vlastní kapitál především díky 

nerozdělenému zisku z minulých let a to v době, kdy se společnost potýkala s ekonomickou 

krizí, tak navyšování nebylo až tak jednoznačné, zvlášť když čísla cizích zdrojů vykazovala 

v podstatě konstantní úroveň. Proto ani v roce 2011 nebyla výsledná hodnota taková, aby se 

dala zařadit do zmiňovaného intervalu, konkrétně byl vlastní kapitál 6 336 tis. Kč a cizí kapitál 

13 158 tis. Kč, což bylo 208 %. Větší objem pohledávek, větší počet výrobků a především větší 

objem financí, který z výroby firma dosáhla, zapříčinilo, že v roce 2012 poprvé společnost 

dosáhla hodnot námi zmiňovaného intervalu a to konkrétně 113 %. Stejný trend ze stále větším 
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objemem pokračoval i v roce 2013, kdy hodnota zadluženosti vlastního kapitálu byla už jen  

81 %. 

 

Úrokové krytí  

 

Za základní bod si můžeme označit číslo 1. Jak bylo uvedeno v teoretické části,  

rovná-li se úrokové krytí 1, tak podnik vydělává pouze na své úroky. Z tabulky 4.2 vyplývá,  

že výsledná hodnota každého sledovaného roku se pohybovala nad hranicí 1. Můžeme  

tedy s jistotou říci, že firma v každé roce sledovaného období dosáhla zisku. V roce 2009 byla 

hodnota úrokového krytí vypočítána na 2,44. Následující rok byla nejnižší, přesto přesahovala 

minimální požadovanou hodnotu a výsledek byl vypočten na 1,5. Důvodem tohoto poklesu bylo 

zvýšení nákladových úroků, v podstatě na nejvyšší hodnotu za sledované období a také nejnižší 

hodnota EBIT. Nákladové úroky byly 592 tis. Kč, a EBIT byl roven 890 tis. Kč. Za důvodem 

poklesu stojí nízká poptávka po výrobcích nejen u této společnosti, ale v celém průmyslu, 

s čímž souvisí nižší úroveň zisku společnosti. Od následujícího roku nastává ovšem strmý růst, 

jehož hodnota byla v roce 2013 vypočtena na 36,26. Od roku 2011 společnost hodnotu 

nákladových úroků zmenšovala a zisk společnosti stoupal. Hodnota EBIT byla vypočtena na 

3 185 tis. Kč, což je nárůst o 358 % meziročně. Hodnota úrokového zatížení byla 5,4. Další rok 

už 17,62 a jak již bylo zmíněno poslední sledovaný rok 36,26. Výsledek hospodaření byl 

logicky tento rok nejvyšší, jehož výše byla 13 646 tis. Kč, a hodnota nákladových úroků byla 

387 tis. Kč, díky čemuž firma dosáhla nejvyššího výsledku.  

 

Úrokové zatížení 

 

Čím nižší jsou výsledné hodnoty tohoto ukazatele, tím vyšší část cizích zdrojů si 

společnost může dovolit. Hodnoty se pohybují v intervalu od 3 % do 67 %. I přesto, že daná 

firma má ve sledovaných letech vysoký podíl bankovních úvěrů a výpomocí, na celkovém cizím 

kapitálu, lze vidět klesající tendenci hodnot tohoto ukazatele, který vyjadřuje, jak je náš efekt 

zatížen nákladovými úroky. V roce 2010 bylo zaznamenáno maximum a to hodnota 67 %. 

Důvodem bylo zvýšení hodnoty nákladových úroků a pokles ukazatele zisku před zdaněním  

a úroky. Od následujícího roku byly hodnoty už jen nižší. V roce 2011 tomu bylo 19 %,  

kdy byla hodnota provozního výsledku hospodaření navýšena z 972. tis. Kč, na 3 709 tis. Kč, 

což byla hlavní příčina růstu EBIT. Tento trend pokračoval i poslední dva sledované roky,  

kdy hodnota byla vypočtena na 6 % a následně na 3 %. Znamená to tedy, že si firma mohla, 
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díky klesající hodnotě ukazatele úrokového zatížení, dovolit disponovat vyšší částkou cizích 

zdrojů.  

 

4.3.4 Ukazatele aktivity 

 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, při propočtech ukazatelů aktivity jde o vázanost 

kapitálu v různých formách aktiv, ať už z krátkodobého hlediska tak i z hlediska dlouhodobého. 

V tabulce 4.3 se nachází pět vzorců, přičemž pouze obrátka A je vyjádřena jako koeficient  

a vzorce spojené s dobou obratu jsou vyjádřeny ve dnech. 

Tab. 4.3 Ukazatele aktivity  

 Vzorec 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrátka A (2.19) 1,39 1,49 2,14 1,88 1,39 

DO aktiv (ve dnech) (2.20) 258,36 241,07 168,18 191,57 258,44 

DO zásob (ve dnech) (2.21) 15,5 27,33 16,31 27,65 58,13 

DO pohledávek (ve dnech) (2.22) 46,15 44,74 29,67 26,88 44,7 

DO závazků (ve dnech) (2.23) 45,08 57,85 34,14 28,08 46,51 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel obratu aktiv 

 

Bylo zmíněno, že čím je vyšší tento ukazatel, tím efektivněji podnik využívá svůj 

majetek. Z tabulky 4.3 lze vidět, že obrátka aktiv do roku 2011 rostla a dosáhla vrcholu  

při hodnotě 2,14, ovšem od roku 2012 začala klesat. Ukazatel měl tedy vzestupnou tendenci, 

vzhledem k tomu, že tržby narůstaly a v prvních třech letech se změnily o 15 993 tis. Kč, 

přičemž se celková aktiva za první tři roky změnila pouze o 1 110 tis. Kč. V roce 2012 byl 

zaznamenán pokles na hodnotu 1,88. Jako důvod lze určit zvýšený nárůst aktiv  

oproti předešlému roku, konkrétně navýšení oběžných aktiv z 9 664 tis. Kč, na 15 578 tis. Kč, 

a zde především zásob, materiálu a výrobků téměř na dvojnásobek. Meziroční změna aktiv byla 

vypočtena na 6 393 tis. Kč, přičemž hodnota tržeb se zvýšila pouze 7 039 tis. Kč,  

což je dvakrát menší číslo, než v roce předcházejícím, ve kterém byl ukazatel tržeb navýšen 

meziročně o 14 782 tis. Kč. Musíme brát v potaz, že se nejedná o propad do záporných hodnot, 

myslíme zde jen propad meziroční, protože jak můžeme vidět z VZZ, tak byl rok 2011 

nejsilnější, co se týče tržeb. Následující rok byl ve znamení totožného scénáře, ovšem s ještě 

větším zvýšením úrovně aktiv. Společnost nadále rozšiřovala svou výrobu, zahajovala nové 
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projekty, s čímž souvisí i zvýšení zásob, materiálu a výrobků, ale tentokrát dva a půlkrát oproti 

roku 2012. Společnost zaznamenala i větší meziroční nárůst oproti předešlému roku  

o 9 445 tis. Kč. Podle výpočtů lze vidět, že roky 2009 a 2013 vykazovaly stejné hodnoty, ovšem 

s rozdílnými hodnotami ve výpočtech.  

 

Doba obratu aktiv 
 

Z výpočtu vzorce je vidět počet dnů doby obratu aktiv. V zájmu společnosti by mělo 

být, aby toto číslo bylo co možná nejnižší. Hodnoty se za sledované období vyskytovaly 

v rozmezí 169 až 259 dní. V roce 2009 jsme zjistili, že doba obratu aktiv společnosti byla  

259 dní. V roce následujícím tomu bylo 242 dní, jelikož se snížili celková aktiva společnosti  

o 340 tis. Kč a tržby zvýšili o 1 874 tis. Kč. Nejnižší počet dnů byl zaznamenán v roce 2011  

a to konkrétně 169. V tomto roce byl zaznamenán zvýšený meziroční nárůst oběžných aktiv,  

než-li v předešlém roce a tedy zvýšení celkových aktiv. Podstatnější ale je, že úroveň tržeb byla 

zvýšena o 14 782 tis. Kč, a jelikož je toto číslo nejvyšší v rámci sledovaného období, je tím 

pádem jasné, že počet dní doby obratu aktiv zde bude v minimu. Následující roky se počet dní 

už jen navyšuje, nejprve na 192 dní a poté na 259 dní. Společnost neustále navyšuje svým 

prodejem tržby, které se meziročně navyšují o 6 920 tis. Kč, a 9 445 tis. Kč,  

což je zcela v pořádku, avšak rozhodující je vývoj aktiv společnosti. Aktiva společnosti se 

meziročně v letech 2012 a 2013 navyšovala o 6 393 tis. Kč, a 15 818 tis. Kč. Důvodem, jak již 

bylo u předchozího ukazatele zmíněno, je to, že společnost rozšiřovala svou výrobu, zahajovala 

nové projekty, s čímž souvisí i zvýšení zásob, materiálu a výrobků. Jelikož aktiva společnosti 

byla stále vyšší, a úroveň tržeb se nenavyšovala přímo úměrně úrovni aktiv, došlo zde o 

prodloužení doby obratu.  

 

Doba obratu zásob 

 

Vyjadřuje, kolik dní jsou zásoby drženy ve společnosti. Vypočítali jsme rozmezí  

od 16 do 59 dní. Minimum bylo dosaženo hned v roce 2009, jelikož úroveň zásob byla nejnižší 

a činila 1 103 tis. Kč. Následující rok to bylo 28 dní. Úroveň zásob byla navýšena na částku 

2 046 tis. Kč, a došlo k nárůstu ukazatele tržeb, ale pouze nepatrně o 1 330 tis. Kč. V roce 2011 

byl počet dnů vypočten na 17, jelikož zásoby poklesly o 156 tis. Kč, oproti předešlému roku  

a v roce 2011 zaznamenala společnost nejvyšší meziroční nárůst tržeb ve sledovaném období, 

proto došlo k propadu o 11 dní. Následující dva roky, šlo pouze o navyšování a to na 28 dní a 

poté na 59 dní. Společnost v těchto letech zaznamenala zvýšení odbytu zboží, s čímž souvisí  
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i větší množství uchovávání zásob. Zásoby společnosti byly stanoveny na 3 737 tis. Kč,  

a v posledním roce na 9 381 tis. Kč. Úroveň tržeb se stále navyšovala, ale meziroční vzestup  

už nebyl tak rapidní jako v mezi lety 2010 a 2011.  

 

Doba obratu pohledávek 

 

Hodnoty vzorce 2.22 v tabulce 4.3 nám zobrazují, za jaké období, jsou průměrně 

splacené faktury. Časové rozpětí je zde 27 až 47 dní. První rok sledovaného období byla 

hodnota nejvyšší, tedy 47 dní. Pohledávky společnosti byly na minimu, v rámci námi zvolených 

pěti let a to na úrovni 3 284 tis. Kč. Bavíme se zde především o krátkodobých pohledávkách, 

jelikož dlouhodobými pohledávkami se firma až tak nezabývá, respektive se od roku 2010 

dostává do záporných hodnot. V roce následujícím byla hodnota pohledávek vyšší  

o 165 tis. Kč, což bylo oproti celkovým tržbám daného roku menší číslo, jelikož tržby 

společnost navýšila o 3 970 tis. Kč, a proto došlo ke snížení doby obratu pohledávek na 45 dní. 

Další rok byla tato doba obratu zase nižší o 15 dní, tedy 30 dní. Pohledávky stále narůstaly,  

ale pouze o 64 tis. Kč, a když společnost zaznamenala nejvyšší meziroční nárůst tržeb v tomto 

roce, který byl 14 782 tis. Kč, bylo jasné, že celkový počet dní doby obratu poklesne. Nejnižšího 

počtu dnů společnost dosáhla v roce 2012 to to 27. Společnost řadila do své výroby nové 

projekty, a spolu s těmi zavedenými se začaly zvedat pohledávky společnosti o 188 tis. Kč,  

a tržby také rostly, ovšem už ne tak skokově nýbrž pozvolněji, než tomu bylo v roce předešlém. 

V roce 2013 se počet dní ustálil na 45 dnech. Důvod nárůstu je zjevný, navýšení pohledávek 

téměř na dvojnásobek oproti předešlému roku a pozvolný nárůst tržeb.  

 

Doba obratu závazků 

 

Hodnoty se vyskytují ve dnech od 29 do 58. Je to počet dní, kdy společnost uhradí 

dlužnou částku dodavatelům. V roce 2009 tomu bylo 46 dní, ovšem následující rok bylo 

zaznamenáno maximum, tedy 58 dní. Důvodem bylo navýšení závazků o 1 122 tis. Kč,  

a jelikož tržby rostly, ale nepatrně, dosáhla doba obratu závazků 58 dnů. Další rok tomu bylo 

35 dnů, které společnost potřebovala na úhradu závazků, které klesly o 373 tis. Kč, a jak bylo 

zmíněno výše, tržby tohoto roku vzrostly nejvíce za sledované období. V roce 2012 doba činila 

29 dní a v posledním roce 47. Společnost zaznamenala tento nárůst a lze ho vysvětlit 

dvojnásobným zvýšením závazků v tomto roce při stále stoupají hladině tržeb. Můžeme tedy 

tvrdit, že firma krom prvního roku, přijala nejprve finanční prostředky od svých odběratelů a 
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následně platila dodavatelům za jimi poskytnuté služby, z čehož můžeme usuzovat, že firma 

splňuje pravidlo solventnosti, tedy že je společnost schopna platit své závazky včas a řádně. 

 

Graf 4.45 Ukazatele aktivity  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 4.15 vyjadřuje roční doby obratů zásob, pohledávek a závazků. Můžeme vidět,  

že ani jeden ze zmiňovaných ukazatelů není pravidelný. Doba obratu zásob po sledované 

období společnosti narůstala, výjimkou však je rok 2011, kdy klesla kvůli rychlejšímu prodeji 

zboží na skladě. Zajímavým způsobem se také vyvíjely doby obratu pohledávek a závazků.  

Jak si můžeme všimnout, pouze v prvním roce byla hodnota DO pohledávek ve dnech vyšší 

než DO závazků. Takže lze říci, že pravidlo solventnosti firma naplňovala od roku 2010 do 

roku 2013. 

 

4.4 Zhodnocení finanční situace podniku 

 

Vertikální analýza rozvahy udává, jak se jednotlivé položky aktiv či pasiv podílí na jejich 

celkové velikosti. Při vertikální analýze aktiv bylo zjištěno, že nadpoloviční část aktiv se 

měnila. Zprvu firma disponovala dlouhodobým majetkem, později již byl dominantní oběžný 

majetek, ale ne z důvodů poklesu, hodnota dlouhodobého majetku se výrazněji neměnila, nýbrž 

z pohledu zvýšení oběžného majetku o více než 18 000 tis. Kč. Z pohledu oběžných aktiv, bylo 

největší zastoupení této složky v prvních dvou letech sledovaného období krátkodobými 

pohledávkami, později krátkodobým finančním majetkem a v posledním roce zásobami. 
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Následuje vertikální analýza pasiv, kde společnost disponovala z nadpoloviční většiny cizími 

zdroji až na rok 2013, ve kterém vlastní kapitál společnost vyčíslila na 55,3 %, přičemž v roce 

2009 bylo zastoupení vlastního kapitálu jen 24,3 %. Základní kapitál firmy se rozšiřoval 

především díky položce výsledku hospodaření z let minulých a cizí zdroje firma vytvářela díky 

bankovním úvěrům a výpomocem.  

 

Pomocí horizontální analýzy rozvahy je zjištěn vývoj jednotlivých položek. Je zjevné,  

že celková aktiva firmy vzrůstala, výjimkou je však rok 2010, kdy firma zaznamenala propad 

o 340 tis. Kč, způsobeným dopadem ekonomické krize v průmyslu, ve které společnosti 

realizuje svou činnost. Velice důležitou položkou jsou oběžná aktiva společnosti, která byla 

propočtena v nárůst o 390 % v rámci pěti sledovaných let, což byl důsledek zvýšení objemu 

produkce, zařazení nových projektů do výroby či zahájení nového druhu výroby. Z výsledků 

horizontální analýzy pasiv je zřejmé, že vlastní kapitál společnosti každoročně narůstal  

a výsledná hodnota za sledované období bylo vypočítána na 516 %, přičemž se měnili i cizí 

zdroje, ale v porovnání s vlastním kapitálem, pouze nepatrně.   

 

Při výpočtech vertikální analýza výkazu zisku a ztráty bylo zjištěno, že největší  

a v podstatě jediné tržby společnosti plynou z prodeje vlastních výrobků a služeb, jelikož tržby 

za prodej zboží firma vykazovala pouze v letech 2012 a 2013 a tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu pouze v prvním roce tohoto období. Naopak co se týče nákladů, zde zaobírá 

dominantní postavení výkonová spotřeba, především tedy spotřeba materiálu a energie.  

 

Horizontální analýza byla zaměřena na vývoj tržeb, nákladů a výsledku hospodaření 

společnosti. Celkové tržby jsou závislé především na prodeji vlastních výrobků a služeb. 

V podniku se vyskytují i jiné tržby, ale v porovnání s námi zmiňovanými jsou zanedbatelné. 

Celkově každoročně tržby společnosti narůstaly a při srovnání roku 2009 a 2013 došlo k nárůstu 

téměř o 32 047 tis. Kč. Při stále se zvyšujících tržbách, je logické, že budou narůstat i náklady 

společnosti, jakožto hlavně spotřeba energií či materiálu. Náklady za sledované období vzrostly 

o 220 % a v roce 2013 byly 50 106 tis. Kč. Poslední horizontální analýza byla zaměřena  

na vývoj výsledku hospodaření. Z grafu 4.12 je zjevné, že povětšinou měl tento graf vzrůstající 

tendenci. Výjimkou je však rok 2010, kdy společnost zaznamenala meziroční propad o 44,5 %. 

To co se dělo v dalších letech se dá označit za rapidní nárůst, když provozní výsledek 

hospodaření byl v roce 2010 “jen“ 298 tis. Kč, a v roce 2013 už 13 667 tis. Kč.  
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Při výpočtech ukazatel likvidity jsme zjistiti, že ani jedna výsledná hodnota není  

pod minimální hranicí intervalů, které jsme si zvolili, a naopak některé dokonce tento interval 

převyšují a to především kvůli nárůstu celkové tvorby společnosti a likvidita právě vyjadřuje 

schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky, takže překročení námi zvoleného 

intervalu jen poukazuje, že společnost disponuje silnou základnou peněžních prostředků, 

jelikož objem produkce v námi sledovaných pěti letech vzrůstal, jak u zásob tak následně  

i u pohledávek. Za zmínku stojí rok 2010, kdy se firma dostala do ekonomické tísně při 

průmyslové krizi, která zde v tu dobu byla, ale i přesto námi vypočtené hodnoty jsou v intervalu 

zařazeny i když ve všech třech případech se jednalo o hodnotu nižší než v roce 2009. Dále 

z grafu 4.13 je zřejmé, že se zde vyskytují extrémní hodnoty a to především v roce 2012,  

ve kterém byly celkově tyto hodnoty nejvyšší, a bylo zjištěno, že horní meze byly překročeny 

celkem razantně. Příčinou nárůstu bylo takřka skokové navyšování oběžného majetku spojené 

s nepřímo úměrným navyšováním krátkodobých závazků. Společnost také po celou dobu 

navyšovala svůj krátkodobý finanční majetek, díky čemuž jsme dopočítali takto vysoké 

hodnoty. 

 

Výpočty ukazatelů rentability lze charakterizovat neustálým růstem s jedinou výjimkou 

a to rokem 2010, z důvodu úbytku poptávky po výrobcích, čemuž dopomohla ekonomická 

krize, která se v daném průmyslu vytvořila. Rentabilita slouží k hodnocení celkové efektivity 

určité činnosti, a proto se zde požaduje neustálý nárůst. Společnost až na inkriminovaný rok 

2010 vykazuje neustále rostoucí procenta a majitelé mohou být spokojeni. Je těžké navrhnout 

nějaké řešení pro zlepšení, když hodnoty aktiv, výsledku hospodaření z let minulých nebo EBIT 

vzrůstají a výpočty rentabilit vykazují stále větší hodnoty. Jen snad to, aby nedošlo k něčemu 

podobnému jako v roce 2010, ale ani zde není záruka dodržení, jelikož jedna firma neovlivní 

fungování celého trhu, když nemá monopolní postavení. Celkově se dá říci, že hodnoty firmy, 

co se týká rentability, jsou na velice dobré úrovni.  

 

Dle podílu vlastního kapitálu na aktivech můžeme vidět, do jaké míry firma financuje 

svůj majetek právě vlastním a cizím majetkem. Dle tabulky 4.2 můžeme vidět, že každoročně 

docházelo k posilování vlastního kapitálu společnosti, než bylo dosaženo nadpoloviční většiny 

tohoto kapitálu a to v roce 2013 na 55 %, přičemž nárůst znamená upevnění finanční stability 

podniku a pro podnik je tento nárůst žádoucí. Dále jsme se zmiňovaly, že hodnota stupně krytí 

stálých aktiv by se neměla dostat pod hranici 100 %, což se společnosti povedlo,  

tedy dlouhodobý majetek byl financován dlouhodobými zdroji. Následovalo vyhodnocení 

https://managementmania.com/cs/penezni-prostredky-podniku
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majetkového koeficientu, jehož úkolem je dosažení optimální zadluženosti. Pokud je hodnota 

ukazatele rovna dvěma, znamená to, že v podniku je 50 % zadluženosti, tedy 50 % cizího 

kapitálu. Pokud je hodnota v intervalu < 1; 2 > znamená to, že je ve společnosti více vlastního 

kapitálu. Hodnoty nad hranici dvou znamenají více cizího kapitálu v podniku. Optimální 

hodnoty bylo dosaženo až v roce 2013 a to 1,81, když v každém z předešlých období byla 

hodnota nad číslem dvě, tedy cizí kapitál byl vyšší, než vlastní. Společnost vykazovala  

také každým rokem nižší čísla v celkové zadluženosti. Dle hodnot úrokové krytí,  

které převyšovaly požadovanou úroveň, můžeme tvrdit, že firma každoročně dosahovala zisku 

a byla schopná splácet své úroky.  

 

Ukazatel obratu aktiv měl ve sledovaném období pyramidový efekt. Do roku 2011 

narůstal, následně klesal, důvodem byl zprvu nepatrný růst aktiv při větším nárůstu tržeb,  

ovšem aktiva společnost po roce 2011 začala výrazněji navyšovat především kvůli rozšíření 

oběžného majetku pro větší objem výroby a tento ukazatel měl tendenci sestupnou, nicméně 

tržby každoročně s větším objemem produkce narůstaly. Dobu obratu aktiv je dobré udržovat 

na co nejnižší úrovni. Společnost zaznamenala nejnižší hodnotu v roce 2011, kdy se celkové 

tržby zvýšili meziročně nejvíce za sledované období a aktiva stoupla jen nepatrně. Následující 

roky však přinesly zvýšení, jelikož oběžná aktiva, především zásoby a pohledávky, byly 

výrazně vyšší než v letech předcházejících. Doba obratu zásob se odvíjí od aktuálního stavu 

zásob. V roce 2009 byla hodnota nejnižší, protože hodnota zásob byla pouze 1 103 tis. Kč,  

a naopak nejvyšší z hodnotou zásob 9 381 tis. Kč, v roce 2013. Zajímavým aspekt nastal mezi 

dobou úhrady pohledávek a závazků. Jak můžeme vidět z tabulky 4.3, pouze v prvním roce byla 

hodnota DO pohledávek ve dnech vyšší než DO závazků. To znamená, že firma krom prvního 

roku přijala nejprve finanční prostředky od svých odběratelů a následně platila dodavatelům  

za jimi poskytnuté služby, z čehož můžeme usuzovat, že firma splňuje pravidlo solventnosti, 

tedy že je společnost schopna platit své závazky včas a řádně, jelikož peníze nejprve obdrží  

a následně své závazky uradí. Můžeme tedy říct, že ve firmě panuje dobrá platební morálka.  

 

Při celkovém shrnutí lze vyzdvihnout nárůst oběžných aktiv o 390 %, což značí zvýšení 

tržeb ve sledované období o 32 047 tis. Kč. Vlastní kapitál byl každoročně společností 

navyšován, až do nadpoloviční většiny v roce 2013, což znamená, že hranice zadluženosti 

klesala. Je třeba také zdůraznit, že společnost splňuje pravidlo solventnosti a drží si tím pověst 

dobrého obchodního partnera. Při propočtech likvidity byla zjištěna velmi silná základna 
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peněžních prostředků, ale s tím  souvisí i neustále narůstající nerozdělený zisk,  

ze kterým společnost nijak nenakládá.  

Nerozdělený zisk z minulých let tvořil 12 394 tis. Kč, v poslední sledovaném roce,  

což je poměrně vysoká hodnota. Tento podnik není společností, která by investovala  

do nemovitostí nebo různých druhů akcií a proto zisk ponechává uvnitř podniku. Ovšem  

při současném stavu obsazenosti výrobní plochy a stále se zvyšující poptávka po zboží, je třeba 

uvažovat o nových výrobních prostorech. Společnost je sice na novém výrobním místě od roku 

2009, nicméně zanedlouho nastane doba, kdy nebude mít prostor, kam umístit nové stoje  

pro potřebnou výrobu a s tím souvisí i to, že společnost chce, v nedaleké budoucnosti, realizovat 

svou činnost na montážních pracovištích, které zaberou poměrně dost místa. V úvahu přichází 

čtyři možnosti, z nichž jedna se hned z kraje vylučuje a tou je vybudování nové výrobní haly 

na stávajícím pozemku. Pozemek nelze rozšiřovat z důvodu, že hned v okolí společnosti jsou 

postavené rodinné a obydlené domy. Další možnost je vybudování nové haly,  

ale bohužel trochu dál, než kde společnost nyní realizuje svou činnost a jelikož to není 

společnost s početným zastoupením vrcholného managementu, tak se dá předpokládat,  

že ani tato varianta nebude ideální, jelikož nejde, v malém počtu lidí, korigovat dvě výrobní 

budovy daleko o sebe. 

 

 Třetí možností je pronajmutí určitých prostorů. Vzdálenostně je tato možnost 

uskutečnitelné, jelikož prostory k pronájmu se nacházejí přibližně 10 kilometrů od místa 

současné realizace. Nastává zde otázka, zda společnost bude chtít využít tuto možnost 

v domnění, že se budou zvyšovat náklady spojené s pronájmem a při přijetí dalších projektů 

bude společnost nucena, buďto k dalšímu pronájmu nebo k výstavbě nových výrobních 

prostorů, a to je čtvrtá varianta. Výstavba nových prostorů a opuštění současného místa. 

Předpokládejme, že společnost bude chtít mít provozovnu u logisticky atraktivních míst, což 

v daném regionu lze uskutečnit. Při této příležitosti vznikají dvě možnosti. Za prvé, rekonstrukcí 

určitých bývalých objektů nebo odkupu pozemku pro výstavbu nové haly s možností další 

přístavby dle potřeby. Navíc, lze tato činnost spojit s dotacemi z Evropské unie, plus firma bude 

disponovat větším kapitálem z důvodů prodeje bývalého objektu. To znamená, že doporučení  

pro následující činnost firmy je vyhledání, zanalyzování a následná realizace výstavby nového 

výrobního prostoru.  
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5 Závěr 

 

Pomocí zjištěných dat z rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti, jsme měli možnost 

analyzovat vývoj společnosti v časové rozmezí pěti let a to konkrétně v období roků 2009  

až 2013. 

 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit výkonnost podniku MGL s.r.o., určit slabá místa  

v hospodaření podniku a navrhnout možná řešení ke zlepšení. Podklady pro hodnocení byly 

data z účetních výkazů za období 2009 - 2013.  

  

Data pro hodnocení finanční výkonnosti podniku byly čerpány ze společnosti MGL s.r.o. 

Na základě zmiňované rozvahy a výkazu zisku a ztráty byly propočteny vertikální  

a horizontální analýzy, následně pak analýza poměrových ukazatelů zaměřená na likviditu, 

rentabilitu, aktivitu, stabilitu a zadluženost, jejichž výsledky byly následně okomentovány.  

 

V praktické části se vycházelo s části teoretické, když byly zjištěny data prostřednictvím 

vertikální a horizontální analýzy z obou výkazů. Z vertikální analýzy aktiv jsme zjistili,  

že společnost každoročně navyšovala svůj objem oběžného majetku, což bylo zapříčiněno 

zvyšováním produkce výroby a z vertikální analýzy pasiv, že společnost každoročně 

navyšovala svůj vlastní kapitál, který byl v posledním roce analýzy nadpoloviční. Při provádění 

vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty jsme zjistili, že nejrozšířenějšími tržbami společnosti 

jsou tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a náklady společnosti byly tvořeny hlavně 

spotřebou materiálu a energií.  

 

Při analýze poměrových ukazatelů bylo zjištěno, že podnik je likvidní, a hodnoty se 

nacházely v námi zvolených intervalech i přes mírný pokles hodnot v roce 2009. Z pohledu 

ukazatele rentability dosahoval podnik, v porovnání s prvním a posledním sledovaným rokem, 

výrazně odlišné čísla. Hodnoty rentabilit skokově narůstaly s výjimkou slabšího roku 2009,  

kde naopak hodnoty klesaly, přesto můžeme tvrdit, že podnik má velmi silnou finanční stabilitu.  

 

Při výpočtech ukazatelů aktivity bylo zjištěno, že doba obratu pohledávek je nižší než doba 

obratu závazků, krom prvního sledovaného roku, což je pro podnik žádoucí a můžeme tvrdit, 

že firma naplňuje pravidlo solventnosti. Z pohledu zadluženosti lze tvrdit, že firma se  
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za sledovaných pět let dostala na velmi silnou úroveň a v posledním roce byla zadluženost  

ze 45 %, což je velký rozdíl oproti roku 2009, kdy byla zadluženost 76 %. 

 

Ze zjištěných výsledků je patrné, že společnost se za sledované období dostala na jinačí 

úroveň, než na které byla v roce 2009. Když k tomu budeme brát v potaz nejslabší rok 2010, 

zjistíme, že za tři poslední roky společnost rychlým tempem vzrůstala a dostala se na velmi 

přijatelná čísla. Nejlepších hodnot společnost dosáhla v roce 2013, tedy v posledním roce 

sledovaného období, a jestliže bude tato společnost pokračovat v takovém to trendu, dá se tvrdit, 

že následující roky budou výsledky ještě pozitivnější, než jsou nyní.  
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Seznam zkratek 

 

CA – celková aktiva 

CF – cash flow 

CK – cizí kapitál 

Db – daň z příjmů za běžnou činnost 

DCK – dlouhodobý cizí kapitál 

DHM – dlouhodobý hmotný majetek 

DK – dlouhodobý kapitál 

Dm – daň z mimořádné činnosti 

DNM – dlouhodobý nehmotný majetek 

DO – doba obratu 

EAT – zisk po zdanění 

EBIT – zisk před odečtením úroků a daní 

EBT – zisk před zdaněním 

KCK – krátkodobý cizí kapitál 

Kč – korun českých 

KZ – krátkodobé závazky 

Nf – náklady z finanční činosti 

Nm – mimořádné náklady 

Np – provozní náklady 

OA – oběžná aktiva 

OM – obchodní marže 
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ROA – rentabilita aktiv 

ROCE – rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

ROS – rentabilita tržeb 

SA – stálá aktiva 

t – sazba daně z příjmu 

T – tržby 

tis. – tisíc 

Tp – tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Vf – výnosy z finanční činnosti 

VH – výsledek hospodaření 

VHb – výsledek hospodaření za běžnou činnost 

VHBÚO – výsledek hospodaření běžného účetního období 

VHf – finanční výsledek hospodaření 

VHm – mimořádný výsledek hospodaření 

VHML – výsledek hospodaření minulých let 

VHp – provozní výsledek hospodaření 

VK – vlastní kapitál 

Vm – mimořádné výnosy 

VZZ – výkaz zisku a ztráty 
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Příloha č. 1: Rozvaha za rok 2009 – 2013 (v tis. Kč.) 
  

Označe

ní 

a 

AKTIVA 

b 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 AKTIVA CELKEM 18 384 18 044 19 494 25 887 41 705 

B. Dlouhodobý majetek 11 081 9 773 9 552 10 141 12 835 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 11 081 9 773 9 552 10 141 12 835 

2. Stavby 9 439 8 699 7 986 7 986 8 272 

3. 
Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
1 346 778 1 270 1 369 3 778 

4. 
Jiný dlouhodobý hmotný 

majetek 
0 0 0 182 182 

7. 
Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
296 296 296 604 603 

C. Oběžná aktiva 6 467 7 731 9 664 15 578 25 274 

C.I. Zásoby 1 103 2 046 1 890 3 737 9 381 

1. Materiál 300 700 663 1 253 3 209 

2. Výrobky 802 1 346 1 227 2 484 6 172 

3. Zboží 1 0 0 0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 7 -8 -8 -5 -28 

7. Jiné pohledávky 7 -8 -8 -5 -28 

C.III. Krátkodobé pohledávky 3 277 3 357 3 437 3 638 7 232 

1. 
Pohledávky z obchodních 

vztahů 
3 277 3 357 3 437 3 484 6 429 

3. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 154 803 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 2 080 2 336 4 345 8 207 8 689 

1. Peníze 1 883 2 063 2 375 2 424 677 

2. Účty v bankách 197 273 1 970 5 783 8 012 

DI. Časové rozlišení 836 540 278 169 3 596 

1. Náklady na příští období 836 540 278 169 3 596 
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Příloha č. 1: Rozvaha za rok 2009 – 2013 (v tis. Kč.) 
 

  

Označe

ní 

a 

PASIVA 

b 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 Pasiva celkem 18 384 18 044 19 494 25 887 41 705 

A Vlastní kapitál 4 469 4 497 6 336 12 184 23 076 

A.I. Základní kapitál 100 100 100 100 100 

1. Základní kapitál 100 100 100 100 100 

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 20 20 20 20 20 

1. Zákonný rezervní fond, nedělitelný 

fond 20 20 20 20 20 

2. Statutární a ostatní fondy      

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 

3 679 4 079 4 120 6 036 11 985 

1. 

 

2. 

Nerozdělený zisk minulých let 

3 679 4 283 4 324 6 240 12 394 

Neuhrazená ztráta z minulých let 
0 -204 -204 -204 -409 

A.V. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 670 298 2 096 6 028 10 971 

B. Cizí zdroje 13 915 13 547 13 158 13 704 18 629 

B.I. Rezervy 500 0 0 0 0 

1. Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 500 0 0 0 0 

B.II. 

1. 

4. 

 

Dlouhodobé závazky 21 42 89 104 293 

Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 114 

Závazky ke společníků, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 0 0 0 0 104 

8. Dohadné účty pasivní 21 42 89 104 75 

B.III. Krátkodobé závazky 3 187 4 288 3 868 3 690 7 212 

1. Závazky z obchodních vztahů 2 624 3 718 2 198 1 833 4 901 

4. Závazky k zaměstnancům 340 396 453 432 434 

5. Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
165 225 256 239 238 

6. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 45 0 

7. Stát – daňové závazky a dotace 58 -51 961 1 141 1 639 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 10 207 9 217 9 201 9 910 11 124 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 10 207 9 217 9 201 9 640 11 124 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 270 0 
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty za rok 2009-2013 (v tis. Kč.)  

Označení TEXT 
2009 2010 2011 2012 2013 

a  b 

I. Tržby za prodej zboží 0 0 0 4 207 5 299 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 499 2 599 4 558 

+ Obchodní marže 0 0 -499 1 608 741 

II. Výkony 23 086 27 490 41 609 45 697 59 037 

1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 22 686 26 946 41 728 44 441 52 794 

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 400 544 -119 1 256 6 243 

3 Aktivace           

B Výkonová spotřeba 14 868 18 514 28 820 27 238 34 229 

1 Spotřeba materiálu a energie 10 208 14 003 23 657 21 174 27 187 

2 Služby 4 660 4 511 5 163 6 064 7 042 

+ Přidaná hodnota 8 218 8 976 12 290 20 067 25 549 

C. Osobní náklady 6 256 7 156 9 034 9810 8 810 

1 Mzdové náklady 6 101 5 347 6 603 7 159 6 361 

2 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
38 1 681 2 209 2 398 2 088 

3 Sociální náklady 117 128 222 253 361 

D. Daně a poplatky 0 63 64 82 86 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
1 389 1 305 1 147 1 439 2 122 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
2 930 0 0 0 0 

1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 930 0 0 0 0 

2 Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
1 601 0 0 60 0 

1 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 
1 601 0 0 60 0 

2 Prodaný materiál 0 0 0 0 0 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 

-500 -500 0 0 600 

IV. Ostatní provozní výnosy 544 179 1 905 0 0 

H. Ostatní provozní náklady 1 827 159 241 280 254 

+ Provozní výsledek hospodaření 1 119 972 3 709 8 396 13 677 

VI. Výnosové úroky 0 0 0 3 43 

J. Nákladové úroky 275 592 590 448 387 

VH. Ostatní finanční výnosy 2 0 45 380 761 

K. Ostatní finanční náklady 176 82 569 884 448 

+ Finanční výsledek hospodaření -449 -674 -1 114 -949 -31 

L. Daň z příjmu za běžnou činnost 0 0 499 1 419 2 675 

L.1. splatná 0 0 499 1 419 2 675 

L.2. odložená  0 0 0 0 0 

++ Výsledek hospodaření za běžnou činnost 670 298 2 096 6 028 10 971 

+++ Výsledek hospodaření za účetní období 670 298 2 096 6 028 10 971 

++++ Výsledek hospodaření před zdaněním 670 298 2 595 7 447 13 646 

 


